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Vaig llegir aquest 
llibre, com tinc el 
costum de fer 
quan arriba el 
bon temps, cami-
nant entre vinyes 
i camps de cereal, 

prop de Vilafranca. Es podria dir 
que el sentit del vers horacià m’hi 
predisposava. En un recolze del ca-
mí –que és molt pla i sense gaires ar-
bres–, prop del poble de les Caba-
nyes, hi ha un roure del qual sempre 
estiro una fulla, en passar, que de-
so dins el llibre que estic llegint. No 
fa pas gaire, van plantar davant 
aquest roure una fita de fusta que hi 
diu “Via Augusta. Penedès”. August 
és un dels personatges històrics que 
apareix sovint en els versos d’Hora-
ci. Aquest, hàbil com era, va saber 
congraciar-s’hi ben aviat. Com tam-
bé amb el seu protector, Mecenas, 
l’home que li regalà una finca sabi-
na –que va convertir-se, com diríem 
ara, en la segona residència del poe-
ta–. En aquest cas, però, l’amistat 
entre ells dos va ser ferma, i va 
transcendir el mer interès inicial 

Un monument més 
durador que el bronze 
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PERFIL d’Horaci: “Marxarem junts, marxa-
rem / tots dos tan aviat com tu te 
m’avancis” (i, en efecte, va traspas-
sar primer Mecenas i, només al cap 
de dos mesos, el seguí el seu amic).  

Heidegger va escriure que “la po-
esia que pensa és la topologia de 
l’Ésser”. Les Odes horacianes con-
formen la seva poesia estrictament 
lírica. Juntament amb Virgili i Ovi-
di, l’autor completa la tríada poèti-
ca clàssica llatina. I a fe que aques-
ta obra respon, amb justesa, al qua-
lificatiu de clàssica: si la despullem 
de la nòmina de personatges que hi 
apareixen –sobretot llatins i grecs, 
però també alguns de perses o 
àrabs; mitològics o reals–, tot el que 
s’hi mostra arriba incòlume fins als 
nostres dies, vivíssim tant des del 
punt de vista artístic com moral. Els 
versos d’Horaci, en aquesta bella i 
tan precisa traducció de Jaume 
Juan Castelló –a qui cal agrair, en-
cara, l’esforç d’anotar tan bé el 
text–, serveixen per comprendre 
millor aquesta terra –l’àmbit tan 
vast del que va ser un imperi pui-
xant–, però també el poeta –home 
entre homes–  i la seva circumstàn-
cia. Per comprendre l’Ésser i l’ens. 

Un destí immortal 
Horaci se sabia assenyalat pel des-
tí immortal dels grans poetes: “Dig-
na’t cenyir-me / els cabells, Melpò-
mene, amb el llorer de Delfos”. I ai-
xò perquè “acabo un monument 
més durador que el bronze, / més alt 
que els reials túmuls de les piràmi-
des, / que mai no podran abatre ni la 
pluja corrosiva / ni l’aquiló desfer-
mat ni tampoc la inacabable / suc-
cessió dels anys ni el pas fugisser del 
temps”. Així ha estat. Quan escriu “a 
mi les heures m’acosten als déus del 
cel”, no fa volar coloms. Les Odes 

van component un retrat de l’autor 
a l’època del regnat d’August: aco-
modatici amb el poder, podríem dir 
que la filosofia personal del poeta 
oscil·la entre l’estoïcisme i un cert 
epicureisme. Predica l’austeritat: 
“Feliç aquell a qui la divinitat / con-
cedí amb mà gasiva allò que és sufi-
cient”. Advoca per la saviesa contin-
guda en la màxima nosce te ipsum i, 
doncs, es proposa d’extreure’n el 
màxim partit: “Afortunat [...] qui 
aprofita l’enginy / per fer un ús sen-
sat d’allò que els déus li han donat”. 

En la seva frugalitat (“viu feliç 
amb no gaire aquell qui veu el saler 
/ dels seus pares lluint en una taula 
no gens recarregada”), hi ha, tanma-
teix, lloc per a l’oli, les olives i la mel 
–i per a les escaroles i les malves, i 
per a la carn de tants sacrificis, per 
descomptat!–, com també per a to-
ta mena de vins deliciosos (falern, 
màssic, albà...). El personatge que 
construeix la veu poètica defensa 
que cal estimar els que són de la nos-
tra mateixa condició. És aquí, en les 
referències amoroses i amatòries 
–com apunta irònicament el traduc-
tor–, que el poeta sembla tenir més 
tendència a la ficció. Tot i això, és co-
herent quan, d’una banda, blasma 
l’actitud d’una “vella xaruga” que 
encara no ha posat límit al “desen-
frenament / i a les [seves] escanda-
loses proeses” i, de l’altra, i amb un 
punt d’afectada coqueteria, demana 
pietat a Venus perquè, “als meus gai-
rebé deu lustres”, es veu massa “en-
carcarat” per sotmetre’s “als [seus] 
plaents manaments”. Altres temes 
sobre els quals reflexiona: l’anivella-
ment que provoca la mort (l’“etern 
exili”), la necessitat de l’aplicació ri-
gorosa de la llei o el carpe diem: “Fru-
eix d’aquest instant sense confiar 
gaire en el dia de demà”.! 
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L’Eliete, la prota-
gonista de La vida 
normal, és una do-
na de mitjana edat 
que observa la pe-
titesa de la seva vi-
da i decideix po-

sar-hi remei. Es tracta d’una dona in-
satisfeta i intel·ligent, covarda i apas-
sionada, amb les expectatives vitals 
d’una Madame Bovary i la lucidesa 
(quasi) d’una Vivian Gornick. La de 
Dulce Maria Cardoso és una novel·la 
sobre les promeses fallides de l’amor 
romàntic, la família i el matrimoni, 
i sobre com la història d’un país es fil-
tra sigil·losament en l’ànim dels seus 
habitants –en aquest cas, els portu-
guesos i Portugal.  

Dulce Maria Cardoso, escriptora 
lusitana que va passar la infantesa a 

El que falta per dir
Angola, ens guia a través de quatre 
generacions amb la primera perso-
na de l’Eliete al centre. Cardoso 
mostra com la vida d’una família 
corrent s’ha vist afectada pel con-
text històric: la dictadura de l’Esta-
do Novo i la figura d’António de Oli-
veira Salazar; la Revolució dels Cla-
vells l’abril del 1974 (relacionada, 
boirosament, amb la mort del 
pare de l’Eliete); les seqüe-
les del catolicisme i del 
conformisme dictatori-
al; el masclisme de ca-
da dia; la irrupció del 
capitalisme neoliberal 
i les noves tecnologies. 
Així tenim l’àvia de 
l’Eliete, que s’acomiada 
dient “que Déu t’empari”; 
tenim la mare de l’Eliete, que 

a l’altre i no distingeix formalment 
els diàlegs: té ritme, patetisme i sen-
tit de l’humor. Tot i això, és com si hi 
hagués dues capes: una, el pes de la 
història sobre una família portugue-
sa; i l’altra, la infelicitat d’una dona 
normal. I la primera queda coixa. Se 
suposa que l’absència del pare revo-
lucionari de l’Eliete és el gran enig-
ma de la família, però a mesura que 
la novel·la avança aquesta història 
no s’explota, la trama es fragmenta 
(la figura de la mare i del mateix Sa-
lazar queden diluïdes) i es desvia cap 
a les aventures amoroses de l’Eliete, 
de manera que l’altra part queda poc 
cohesionada i el final resulta preci-
pitat. La infelicitat de l’Eliete té l’ar-
rel en la història de la terra que tre-
pitja, i això s’intueix, però voldríem 
saber-ne més.!
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de jove va esllomar-se en un latifun-
di; tenim l’Eliete, una agent immo-
biliària atrapada en un matrimoni 
infeliç; i tenim les filles de l’Eliete, 
que viuen dins de les pantalles i te-
nen converses prefabricades sobre 
el plàstic i la crisi dels refugiats.   

La novel·la podria emmarcar-se 
en el corrent d’obres contemporà-

nies i costumistes que volen 
donar veu a l’experiència 

femenina –podria ser la 
parenta portuguesa 
d’Aprendre a parlar 
amb les plantes, de 
Marta Orriols, per-
què les dues protago-

nistes es neguen a flo-
tar en el victimisme–. 

La narrativa de Cardoso 
és suau i fluïda, salta d’un lloc FACEBOOK


