
ara llegim 
40 DISSABTE, 7 DE JULIOL DEL 2018 ara   
arallegim

Quan un escriptor 
que comenta els 
llibres que ha lle-
git s’enfronta a un 
títol com aquest, 
automàticament 
només té una tas-

ca possible: intentar fer arribar al lec-
tor que encara no ha tingut la sort de 
navegar per les seues pàgines una 
part significativa de les sensacions 
que hi ha atresorat goludament. 
Aquest és l’únic repte raonable. 

Dir que m’ha agradat Jerusalem, 
de Gonçalo M. Tavares, seria poc: 
m’ha entusiasmat. Feia temps que 
no m’encarava amb un relat de tan-
ta potència literària, amb un estil 
tan original, amb uns personatges 
tallats amb perfils tan diamantins. 
Per desgràcia, no és habitual que ai-
xò passe: el 90% per cent dels es-
criptors actuals (i potser em quede 
curt) emprenen les seues narraci-
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PERFIL ons com si després de Flaubert, de 
Tolstoi o de Dickens no s’haguera 
escrit res més. Els resultats poden 
ser més o menys destacables, però 
desprenen inequívocament un aire 
de segle XIX massa poderós...  

Jerusalem és el resultat d’un for-
midable tour de force estilístic. El 
seu autor és l’home que ha definit la 
frase com un espai de responsabili-
tat entre dos punts. I és així: cal anar 
amb molt de compte amb allò que 
col·loques entre un punt i el se-
güent. T’hi va la vida. Per això les 
oracions de Jerusalem són precises 
i mai òbvies, concises però desbor-
dants de substància. La història que 
conten es pot resumir fàcilment: el 
doctor Theodor Busbeck centra tots 
els esforços d’investigació en una 
colossal obra de cinc gruixuts vo-
lums –de 800 pàgines cada un– so-
bre els avatars del terror en la histò-
ria de la humanitat, els pobles que 
han massacrat i els que han sigut 
massacrats, les civilitzacions que 
s’han imposat provocant patiment i 
les que l’han experimentat. Les con-
clusions d’aquesta recerca no són 
reconfortants: “El món era el con-
flicte entre una càrrega positiva i 
una càrrega negativa i aquest món 
s’acabaria quan, ja fos a nivell gene-
ral, universal, gegantesc, ja fos a ni-
vell individual i microscòpic, asso-
lís el zero, l’anul·lació de les dues 
càrregues fortes i oposades”. 

Però en els dos estats possibles de 
l’ésser humà –víctima i botxí– hi ha 
una vergonya idèntica, “d’origen fi-
siològic obscur”. Per això els perso-
natges de l’obra es veuen abocats a 
intercanviar-se aquests papers. El 
doctor Busbeck, per exemple, ha 
causat patiment tancant la seua do-
na, Mylia, en una clínica mental, i es-
terilitzant-la sense el seu consenti-

ment. Precisament el relat comença 
amb una Mylia de 40 anys bambant 
de nit per les proximitats d’una es-
glésia, i hi acabarà igualment quan 
aquesta dona que exemplifica “la 
història del cervell humà i les seves 
pertorbacions” cause, al seu torn, la 
quota d’horror que li pertoca. 

La bogeria com l’enigma   
No busquem en Jerusalem una pa-
ràbola fàcilment identificable. ¿Es 
refereix de passada, amb aquest 
enigmàtic títol, al conflicte entre Is-
rael i Palestina? Podria ser. Però ai-
xò serà al fons d’una boira espessa, 
perquè la història que s’hi conta i, 
sobretot, la manera de contar-la, té 
un sabor diria que existencialista, 
amb personatges de noms impossi-
bles en una ciutat fantasmagòrica, 
retallats sobre un fons d’angoixa in-
determinada, al·ludint Déu però 
descomptant la seua atronadora ab-
sència. La mirada profundament 
original de Tavares s’ocupa de la bo-
geria com l’enigma suprem i de la 
relació entre els actes individuals i 
els actes col·lectius, sense obviar al-
gun detall còmic que fa somriure el 
lector en el petit interval en què ha 
de deixar de pensar. Conversen 
Theodor i Mylia, que acaben de co-
nèixer-se. El primer li etziba: “Els 
teus pares m’han dit que pots veu-
re l’ànima”. “És veritat”, contesta la 
seua futura esposa. “I com és?”, re-
truca el metge. “Té pèls púbics”. 

Hi ha obres que, pel sol fet de ser 
traduïdes, honoren la literatura de 
la llengua d’arribada. És el cas, sen-
se cap dubte, de Jerusalem. El lector 
que busque una narrativa no con-
vencional, radicalment diferent, 
d’altíssima exigència expressiva, no 
ho ha de dubtar: aquest és, de totes 
totes, el seu llibre.!
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CRISTINA CALDERER

Virginia Woolf 
(Londres, 1882 -
Sussex, 1941) va 
escriure Un esbós 
del passat durant 
el 1939 i el 1940, 
mentre enllestia 

la biografia del pintor i crític d’art 
Roger Fry, membre del Grup de 
Bloomsbury, igual que ella. Potser 
perquè les va escriure per descan-
sar de la confecció d’una obra més 
exigent i que a moments la tenia 
massa absorbida, són unes memò-
ries parcials, centrades en els anys 
d’infantesa i adolescència de l’es-
criptora. En certs passatges, a més, 
adopten un to i una textura propis 
de l’assaig, perquè l’autora de La se-
nyora Dalloway fa servir els seus re-
cords personals per reflexionar, lú-

L’esbós d’un geni no és un esbós
cidament, sobre la inextricable vin-
culació entre el passat i el present, 
sobre les facultats de l’art per recu-
perar allò que ja no hi és i sobre la di-
ficultat de perfilar-se a un mateix 
damunt el corrent bromós de la vi-
da. Si a això hi afegim que Woolf es 
va suïcidar sense haver completat ni 
polit ni organitzat global-
ment les pàgines que con-
formen el volum, que-
darà clar que són unes 
memòries una mica 
sui generis. 

Amb tot, els lec-
tors que les llegeixin 
per saber com era el 
context familiar i cul-
tural en què va créixer la 
futura escriptora –el d’una 
família de classe mitjana alta 

ció del sisme anímic que va provocar 
en la família la mort de la mare, la 
distinció que estableix entre els mo-
ments de ser –de viure amb plena 
consciència– i els de no ser –quan la 
inèrcia la domina i l’anestesia– i el 
recorregut que fa per la casa familiar 
de Hyde Park Gate, amb un paràgraf 
exclusiu per a “la cambra pròpia”. 

En termes d’estil i d’estructura, ja 
ho hem dit, són unes memòries in-
completes. La prosa a moments es-
tà recoberta per un vernís de descuit 
i el conjunt fa un efecte descosit. En 
general, però, el llibre es llegeix de 
meravella. El títol ja avisa que són 
un esbós, però es tracta de l’esbós 
d’un geni. La capacitat de Woolf per 
convocar d’una manera analítica i 
alhora cristal·linament emotiva to-
ta la riquesa sensorial de la infante-
sa –els colors, els sons– és simple-
ment formidable. L’excel·lent tra-
ducció de Dolors Udina fa possible 
que ho gaudim.!
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en l’altiva i convencional Anglater-
ra victoriana–, i també per descobrir 
quins episodis la marcaren per sem-
pre –les morts prematures de la ma-
re, d’una mitja germana i d’un ger-
mà–, no quedaran decebuts. 

Una traducció excel·lent 
La força emotiva i la precisió 

plàstica amb què Virginia 
Woolf narra les esce-

nes, reconstrueix els 
paisatges i dibuixa 
els homes i les do-
nes que forjaren el 
seu passat són dig-
nes de les seves no-

vel·les més perfectes. 
Destaquen la descrip-

ció del pare –vanitós, 
egoista i voluble–, l’explica-WIKIPEDIA


