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Tinta negra

Molts articulistes van obser-
var, amb molta raó, que 
aquella imatge de Rudy Giu-

liani –que havia estat alcalde de No-
va York i ara és advocat de la causa 
perduda de Donald Trump–, amb el 
tint dels cabells relliscant-li galta 
avall a causa de la suor, tenia a veu-
re amb aquella imatge de la pel·lícu-
la La mort a Venècia, de Luchino Vis-
conti, en què a Gustav von Aschen-
bach se li escorre igualment la tinta 
negra que el barber li havia posat als 
cabells per rejovenir-lo. Aquesta ob-
servació va demostrar que els articu-
listes dels diaris, en general, veuen 
més pel·lícules que no llegeixen lli-
bres. Perquè Thomas Mann, a la nar-
ració del mateix nom, no va escriu-
re en cap moment que a Von Aschen-
bach li rellisqués el tint damunt les 
galtes blanques: això va ser un recurs 
sensacional –com altres aspectes de 
la pel·lícula– de Visconti. 

És possible que Giuliani es fes te-
nyir els cabells –matusserament– 
per semblar més jove del que és, co-
sa força incomprensible si tenim 
present que un bon advocat sembla-
rà més bo amb els cabells blancs, o 
cendrosos, que negres impostats. 
També ho fa amb aquesta intenció 
Von Aschenbach a la novel·leta que 
hem dit, i, de fet, quan el barber el 
deixa tan maquillat, per no dir tan 
empastifat, li diu: “Ara el senyor ja es 
pot enamorar sense cap por”. 

Ja ho estava, d’enamorat. Estava 
boig per un adolescent polonès, i se’l 
mira per última vegada, a la platja de-
serta a causa de l’epidèmia de còle-
ra que assota Venècia, fins que aque-
lla passió i aquell desassossec el ma-
ten. I no li cau el tint galtes avall. No-
més queden ressaltats en la seva 
figura els cabells negres impostats, 
com un senyal més del caràcter fúne-
bre de tota l’escena: Tadzio allu-
nyant-se mar endins i un vel negre 
cobrint un trípode amb un aparell de 
fer fotos, reblant la sèrie d’objectes 
negres o decrèpits que apareixen a la 
novel·la, per exemple la góndola que 
el porta dues vegades fins al Lido. 

Diguem, doncs, que Giuliani és 
un impostor que porta els cabells 
negres també per impostura, men-
tre que Von Aschenbach se’ls ha te-
nyit com a últim estratagema per 
fer realitat un desig –no un somni, 
com ara diu tothom, polítics i fut-
bolistes, perquè els somnis ja són 
ells mateixos la realització d’un de-
sig– que, inevitablement, el mata. 
Això és de l’ordre de la tragèdia. El 
tint de Giuliani, per contra, és de 
l’ordre de la comèdia barata.!

“I què faré, si es mor?” 

La noia que hauria pogut 
escriure una novel·la 
d’amor amb el cor sec 
 
Un internat és una institució forta, per-
què en cert sentit es basa en el xantatge. 
Ho escriu Fleur Jaeggy a la novel·la breu 
Els feliços anys del càstig, que va sortir el 
1989 en italià (Jaeggy és una autora su-
ïssa en llengua italiana) i arriba ara en 
català de la mà del segell Les Hores, en 
traducció d’Anna Casassas. Quina ma-
nera més precisa, concentrada i contun-
dent que té l’escriptora d’evocar la ini-
ciació vital entre les parets d’un col·le-
gi que et fa de casa, lluny dels pares i ben 
a prop dels racons més foscos de la con-
dició humana. 

“Per un acord mutu, entre les noies 
d’un internat, des del començament 
s’escull amb distreta afectuositat qui se-
rà la rebutjada. I no pas perquè una ho 
digui a l’altra: és un impuls general. Són 
els ulls malèvols, com rabdomàntics, els 
que escullen una víctima. Sense una raó 
suficient, com per mala sort”. No ens cal 
haver topat abans amb l’adjectiu rabdo-
màntic (jo també l’he hagut de buscar al 
diccionari) per entendre de quina mena 
de mirada parla. Tampoc ens cal haver 
llegit escenes detallades del que passa-
va al Bausler Institut: en tenim prou 
amb el que deixa entreveure la narrado-
ra –i amb les mil històries d’internats 
que ens hem empassat, juntament amb 
els records de la pròpia infantesa– per 
copsar la força de les relacions que nai-
xien durant aquells anys i que deixaven 
empremtes gens peribles.  

La narradora, de qui no sabem el 
nom, se sent atreta per la Frédérique, 
que arriba a l’internat amb quinze anys. 

“Tenia les faccions d’un ídol, desdenyós. 
Potser per això vaig desitjar conquistar-
la. No tenia humanitat. Fins i tot sem-
blava fastiguejada. La primera cosa que 
vaig pensar: havia anat més enllà que 
jo”. Entre elles s’estableix una amistat 
estranya, desigual. La narradora admi-
ra i tem alhora la Frédérique, tan dis-
tant, tan endreçada, tan enigmàtica. 
“Tot i que potser no havia viscut tant 
com semblava, n’hi havia prou amb el 
seu to i una certa intensitat per fer-ho 
creure. Hauria pogut escriure una no-
vel·la d’amor amb el cor sec, com una ve-
lla que recordés. O una cega. Alguna ve-
gada se li quedaven fixes les ninetes i jo 
no gosava interrompre-la”. Tampoc go-
sa tocar-la, ni fer-li cap petó. Fins que un 
dia la Frédérique abandona el centre i 
l’amiga. “Vaig tornar a l’internat i vaig 
passar el temps amb el sofriment, que 
també és una manera de passar-lo”. 

L’intent de ressuscitar 
per escrit l’amiga que es 
va morir massa aviat 
 
El primer cop que les separen unes va-
cances, la Sylvie descobreix que no pot 
viure sense l’Andrée (nou anys totes du-
es). “I què faré, si es mor?”, es pregun-
ta. Al cap d’un temps, la preocupació és 
una altra: “Havia deixat de pensar que 
es moriria, però una nova amenaça pla-
nava damunt meu: el col·legi no veia 
amb bons ulls la nostra amistat. Andrée 
era una alumna brillant, jo només con-
servava el primer lloc de classe perquè 
ella el menyspreava”. La Sylvie conver-
teix l’Andrée en la raó de ser de la seva 
existència, però és un amor viscut en si-
lenci: “Caminaria dies i nits sense men-
jar ni beure només per veure Andrée 
una hora o per estalviar-li un disgust , i 
ella, ¡no en té ni idea!”, pensa. 

La Sylvie i l’Andrée són personatges 
basats en persones reals: Simone de 
Beauvoir i la seva amiga Zaza Lacoin, 
que es va morir prematurament als 21 
anys. Les inseparables és una obra auto-
biogràfica fins ara inèdita que De Beau-
voir va escriure el 1954, quan feia cinc 
anys que havia vist la llum El segon sexe. 
L’han publicat Angle Editorial en cata-
là, amb traducció de Margarida Castells, 
i Lumen en castellà, amb traducció de 
María Teresa Gallego i Amaya García. 
De Beauvoir hi novel·la la seva amistat 
apassionada amb l’enyorada Zaza, a qui 
va intentar ressuscitar per escrit en 
aquest llibre i en altres textos. Ho diu a 
l’epíleg la filla adoptiva de l’autora, 
Sylvie Le Bon de Beauvoir: “Simone de 
Beauvoir se sent culpable perquè sobre-
viure és, segons com, un error”.!
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Fleur Jaeggy i Simone de Beauvoir recreen 
relacions entre companyes d’estudis que 
van més enllà de l’amistat estricta

He vingut aquí a parlar dels teus llibres

El més autèntic de Francisco Umbral 
és el seu nom, encara que no es de-
ia així, sinó Francisco Pérez Martí-

nez. Però Umbral, en castellà (és a dir, en 
el seu veritable món), és el llindar de la 
porta, i això era el que feia: obrir portes. 
Acaba d’estrenar-se un documental sobre 
la seva vida, Anatomía de un dandy, que in-
vestiga qui va ser, ara anava a dir aquest 
escriptor, però Umbral no era un escrip-
tor, sinó una escriptura. Va tenir moltes 
èpoques, i el van llegir lletraferits (sem-
pre), progres, retros, polítics, lectors de 
premsa i esnobs (aquí, però, només el més 
fins, i per tant els més autèntics). Tot i ai-
xò, el seu vessant d’escriptor per a escrip-
tors era el més umbralià de tots, no pas 
perquè obrís portes a una manera d’es-
criure, sinó perquè obria portes cap a al-
tres escriptors. Es va inventar un panteó, 

va forjar una mitologia de les lletres: Que-
vedo, Torres Villarroel, Valle, Ramón, Xè-
nius, César... Tots, víctimes de l’escriptu-
ra, gent que no tenia por de dir el que 
sigui, no per raons de llibertat 
d’expressió política, sinó per 
respecte i amor més que a la 
paraula a la frase. Cada frase és 
un oceà què acaba en un sa-
llent monstruós. 

De Larra (el nom d’aquest 
documental, Anatomía de un 
dandy, és el títol d’un dels primers 
llibres d’Umbral), va prendre més que el 
turment de l’estil, la passió de la vida, ai-
xò que avui se’n diu l’actitud. Umbral 
s’emporta de Larra l’ofici (el literat que 
escriu als diaris, en literatura tot el que 
no és llibre és exili), la levita (l’elegàn-
cia de qui no té res més al món que es-

colar-se per les seves mans brutes de tin-
ta) i fotre’s un tret al cor davant el mi-
rall (no com a manera de morir, sinó com 

a forma de viure). De Proust, la ma-
lenconia del jo i els jardins d’ora-

cions que se’n bifurquen. De 
Baudelaire, la solitud com a 
estigma i vanitat. Fill de ma-
re soltera, Umbral havia esta-
blert aquest propi arbre ge-

nealògic. Semblava que volia 
investir-se de l’epopeia 

d’aquesta legió de poetes i escrip-
tors, de la seva glòria i indestructibilitat; 
però el que Umbral havia fet era apode-
rar-se del secret del foc i dir-ho. Avui ja 
no existeix la literatura, s’escriu per unes 
altres raons. Umbral en va ser un dels úl-
tims creients. Darrere d’Umbral no hi 
havia cap personatge, sinó una fe.!
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