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Fred i calor

Els enamorats experimenten 
sensacions que van del fred a 
la calor, de l’èxtasi a l’em-

branzida, de la calma a la tempes-
tat. Són els famosos opòsits, molt 
presents en tota la literatura, pe-
rò d’una manera especial a la poe-
sia amorosa. Un dels exemples més 
antics d’aquests contraris causats 
per l’enamorament –potser el més 
antic de tots– es troba en un dels 
poemes més ben conservats de Sa-
fo (segles VII-VI aC), de la qual, per 
desgràcia, essent com és una molt 
gran poeta, només ens n’han per-
vingut passatges i fragments. 

En el poema que s’inicia amb el 
famós vers “Igual que els déus em 
sembla ser aquest home...”, Safo 
lloa el futur marit d’una de les se-
ves noies estimades, però, engelo-
sida, manifesta igualment el seu 
desassossec pel fet que la perdrà 
quan la noia es casi. I expressa ai-
xí aquest sentiment d’enamorada: 
“Ni una paraula no em ve a la bo-
ca... una fina foguerada em recorre 
la pell... m’agafa una suor freda, em 
guanya la tremolor”. Fred i foc es 
fonen en la definició d’un senti-
ment que, en la història de la lite-
ratura, s’ha trobat en qualsevol 
temps i qualsevol país. 

Per quedar-nos amb un exem-
ple del segle XVIII, l’òpera de Mo-
zart Les noces de Fígaro (1786) pre-
senta també aquesta mena d’opò-
sits, amb l’èmfasi que escau a la 
gran comèdia operística. És l’ària 
de Cherubino Voi che sapete, del 
segon acte de l’obra. El minyó 
s’adreça a dues dones ja fetes per 
mirar de saber si els sotracs emoci-
onals i físics que sent de vegades 
són allò que se’n diu amor, mena 
d’afecte al qual les dues dones ja es-
tan avesades. I diu: “Sento un afec-
te ple de desig, / que ara és dilecte, 
ara és patir. / Tota ara em glaço, i 
després, / sento que el cor se m’en-
cén... No trobo pau, de nit, de dia; 
/ ma pur mi piace languir così”. 

Aquestes Noces posseeixen 
més d’un argument, i tots són en-
vitricollats: l’amor esblaimat del 
comte per la comtessa; l’atracció 
que desperta Cherubino en homes 
i dones; les intrigues i sorpreses 
entre una llarga sèrie de personat-
ges; el dret de cuixa a punt de des-
aparèixer al temps de Mozart, res-
ta d’un costum feudal que encara 
avui pretenen conservar alguns 
bestiotes, etcètera. Considerada 
aquesta òpera de dalt a baix, se’ns 
acut que està dominada per un sol 
element, l’amor, sota diverses 
perspectives: el despertar a 
l’amor, l’amor quasi matrimonial, 
el declivi de l’amor entre marit i 
muller, la reclamació de sexe sen-
se amor, la infidelitat agosarada... 

I tot ben garbellat emergeix la 
figura de la gran poeta arcaica Sa-
fo, per a la qual l’amor semblava 
fet, inevitablement, d’opòsits i de 
contradiccions irresolubles. 
Ahir, com avui.!

La vida  
és agafar aire

Sis autors sentenciats 
que no van parar de 
tossir ni de treballar 
 
Entre els llibres remarcables que 
m’han acompanyat aquest any fatídic 
que ja és història (i quina història), n’hi 
ha un parell que són tan atractius com 
inclassificables: Inventari de coses per-
dudes, de Judith Schalansky, editat per 
Més Llibres amb traducció de Maria 
Bosom, al qual em vaig referir fa unes 
setmanes; i La plaga blanca, un assaig 
literari publicat per L’Altra Editorial i 
firmat per una dona que fa servir el 
pseudònim d’Ada Klein Fortuny. 

M’ha costat d’agafar, La plaga blan-
ca. La idea de llegir sobre la tuberculo-
si en plena no-sé-quina-onada del coro-
navirus em venia de gust d’aquella ma-
nera. O sigui: poc. En canvi, un cop en-
cetat, no he pogut deixar-lo ni per agafar 
aire i respirar com cal amb els meus pul-
mons suposadament sans. L’he trobat 
deliciós. Quin llibre més original, més 
ben travat, més de bon empassar. No 
pots llegir-lo en diagonal ni que ho in-
tentis: Klein ens serveix la dosi justa de 
cada retall biogràfic per deixar-nos amb 
certes ganes de més però sense emba-
far-nos en cap moment. 

“Això no és un llibre sobre tuberculo-
si, és un llibre sobre la vida d’una gent 
connectada pel fil invisible de la matei-
xa malaltia”, avisa d’entrada l’autora, de 
qui sabem que és metge, que va néixer el 
1975 i que treballa com a investigadora de 
malalties infeccioses. També ha fet re-
cerca entre les cartes i papers privats de 
la mitja dotzena d’escriptors que prota-
gonitzen el volum: Paul Éluard, Joan Sal-
vat-Papasseit, Franz Kafka, Katherine 

Mansfield, Anton Txékhov (un metge 
que es negava a admetre l’evidència de 
la pròpia malaltia: tossia sang i s’auto-
convencia que era per una vena tren-
cada) i George Orwell. La doctora ama-
gada rere el nom de ploma d’Ada Klein 
recorre al seu ull clínic per suplir amb 
intuïcions el que no ha trobat documen-
tat. Unes intuïcions que els lectors do-
nem per bones, potser perquè agraïm 
l’honestedat de l’escriptora en fer-nos 
saber que hi ha marge d’error. Per 
exemple, ens diu: “Per tot això, i sabent 
que no ho sé del cert, jo estic quasi segu-
ra que Salvat-Papasseit va tenir una 
amant”. No en té proves, no ho ha po-
gut confirmar, però tot sembla indicar 
que va ser així. “Salvat va ser feliç, mal-
grat tota la seva vida”. I ens la creiem i 
fins ho celebrem nosaltres també. 

La gràcia d’aquest llibre és que Kle-
in té coneixements mèdics però no 

n’abusa, al contrari. Més que els respec-
tius historials clínics, li interessa narrar 
com vivien, com estimaven i com escri-
vien els sis literats tuberculosos que 
desfilen per La plaga blanca. I, sobretot, 
vol mostrar-nos que cap d’ells no va pa-
rar mai de treballar, no va perdre les ga-
nes de treure suc als dies i als anys. “Es-
pero durar prou per produir alguna obra 
prou bona –deia Mansfield–. Estic fas-
tiguejada de gent que es mor i que eren 
grans promeses”. 

Ada Klein té com a objectiu, i ens ho 
demana explícitament, que aprenguem 
a mirar-nos els malalts de forma més 
humana. Perquè darrere les malalties hi 
ha persones amb noms, cognoms i pa-
raules: “Ningú dona veu als malalts, pe-
rò de vegades els malalts se la prenen”. 

L’autora ens explica el 
que sap en veu alta i 
sense pretensions 
 
Un altre encert de La plaga blanca és 
l’estil. L’autora adopta un to distès i fa 
anar una naturalitat d’estar per casa en 
el millor sentit de l’expressió. Parla 
quan vol en primera persona i s’adreça 
sovint als lectors de tu a tu, més ben dit: 
de jo a vosaltres. La segona persona del 
plural és arriscada i s’hauria pogut fer 
estranya, hauria pogut quedar fora de 
lloc, però si no fa nosa –i diria que no en 
fa– és perquè la veu narradora ens po-
sa a la seva altura, ens agafa de la mà i 
ens fa partícips dels seus descobriments 
i connexions mentals. Com si ens ho ex-
pliqués en veu alta en una llarga sobre-
taula amb amics de les que ara –i men-
tre duri la primera gran plaga del segle 
XXI– és preferible evitar.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

“A principis del segle XX, tot 
Europa estava malalta. Tot Europa 
tossia, tot Europa es moria per les 
cantonades”

Brossa i Tàpies, sense cap ni peus

Així com Carlos Barral sentia “fàstic 
i aversió” pels mitjons, Gabriel 
Ferrater “odiava amb desespera-

ció els dits dels peus, propis i aliens, i els 
botons”. Això ho explicava Barral en un 
vell article de l’any 76, publicat al setma-
nari Cuadernos para el diálogo, on signa-
va la secció Diario de un intransigente. Ja 
feia uns anys que Ferrater faltava al món. 
Per descomptat, detestar els mitjons és 
un símptoma de sana intransigència. 
Simbolitzen la humilitat, no com a caràc-
ter o com a moralisme, sinó com a forma 
d’imposició. Cal ser molt lliure o pre-
sumptuós (els frares ho són, això darrer; 
tothom convençut d’alguna cosa ho és), 
per anar per la vida sense mitjons. Rega-
lar aquests dies, o quan sigui, un parell de 
mitjons és una manera encoberta d’enco-
lomar unes manilles (no parlem del que 

es trasllueix si es regala una corbata). Els 
mitjons són les manilles de qui ja no po-
drà anar enlloc pel seu propi peu.  

Fa molts anys, als diaris, a les sec-
cions de cartes al director, es de-
batia durant setmanes si els 
mitjons de rombes resulta-
ven més estètics que els que 
no en portaven. Lamenta-
blement la metafísica ha sor-
tit de la nostra vida quotidi-
ana, i ara per tot arreu es par-
la d’altres fílies i fòbies amb la 
pretensió d’assolir algun efecte o 
qualitat polític, o fins i tot intel·lectual, o 
si més no ideològic. Els mitjons estan fets 
pels mitjans, i per això tots els mitjons són 
mitjons de comunicació. Això qui ho va 
veure més clar que ningú va ser l’artista 
Antoni Tàpies quan, amb motiu de les re-

formes de la Barcelona olímpica, li van en-
carregar una escultura per ornamentar la 
Sala Oval del Palau Nacional, i va fer un 

humil mitjó gegant, brut i amb forats. 
Mai l’hi van posar. Es van acollo-

nir. I es va fragmentar el país 
entre els partidaris (l’Ajunta-
ment) i els discrepants (la Ge-
neralitat) de l’obra. Els fins 
justifiquen els mitjons? Per 
aquella mateixa època l’Ajun-

tament de Sant Adrià de Besòs 
va encarregar una obra a Joan 

Brossa per guarnir la localitat, i l’ar-
tista els va entregar una cadira amb el cap 
tallat de Porcioles damunt una safata 
(l’obra es va passar un munt d’anys ama-
gada als soterranis municipals, encara 
que avui es troba a la biblioteca pública). 
Ja no hi ha artistes amb caràcter.!
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