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El nom  
fa el destí

Els llatins tenien una dita: “No-
men est omen”, que es tradu-
eix com “Un nom és un presa-

gi”. Efectivament, hi ha gent que ha 
nascut amb un nom, o un cognom, 
que ha acabat determinant molts 
trets de la seva vida, tot un destí. 
N’hi ha que es diuen Francesc i no-
més fan que mirar els ocellets i do-
nar veces als coloms; n’hi ha que es 
diuen Flaquer i fan pa; n’hi ha que 
es diuen Sastre i fan vestits. Als Es-
tats Units hi havia un portaveu del 
govern que es deia Speaks, “parla”; 
i hi havia un director general a Ca-
talunya, que s’encarregava de la 
pesca, que es deia Peix. 

Ara resulta que un ciutadà fran-
cès, un exsoldat que havia estat en 
una guerra, que en va tornar tras-
balsat, que va protagonitzar unes 
malifetes ara fa uns anys i va ser en-
viat a un centre de salut mental, es 
va escapar fa pocs dies de l’Hospital 
Marchant, a Tolosa de Llenguadoc, 
i va colpejar una vella que sortia de 
casa a passejar el gos fins a quasi 
matar-la. Des dels primers fets vi-
olents l’anomenaven “el caníbal 
dels Pirineus”, perquè arran d’un 
dels seus assassinats es va menjar 
amb mongeta tendra el cos d’un ho-
me que havia mort i esquarterat. 

Aquest home semblava portar el 
mal ficat a dins del cos, i, si accep-
tem la dita llatina, això es devia al 
fet que tenia un nom (Jérémy) que 
correspon a un profeta de l’Antic 
Testament, i el mateix cognom que 
Rimbaud, un poeta tan amic de la 
maldat i de l’escàndol com Baude-
laire o Verlaine. A més, va néixer a 
Tarbes, que és on va estudiar un al-
tre dels poetes anomenats “male-
ïts” de la literatura francesa de final 
del segle XIX, Isidore Ducasse, dit 
Lautréamont. 

Mala sang 
Com havia d’acabar, si no, aquest 
home? Potser havia llegit el poema 
de Rimbaud (el poeta) que porta 
per títol Mauvais sang, mala sang, 
en què llegim: “Els gals eren escor-
xadors de bèsties, els cremadors 
d’herbes més ineptes del seu 
temps. D’ells, jo n’he conservat la 
idolatria i l’amor del sacrilegi –oh! 
Tots els vicis, la còlera i la luxúria...” 
També podria haver llegit determi-
nats poemes de Baudelaire que 
quasi inciten al crim, i, per des-
comptat, Els cants de Maldoror 
–gran traducció catalana de Ricard 
Ripoll, March Editors, 2005–, de 
Lautréamont. Tot plegat, una tra-
dició poètica “absolutament mo-
derna”, però que una bona ànima 
mai qualificaria d’edificant. 

En suma: Jérémy Rimbaud, fidel 
a la dita llatina “Un nom és un pre-
sagi”, s’ha lliurat al crim i a la mal-
dat només pel fet de portar el nom 
d’un poeta maleït. Si és veritat que 
va llegir Rimbaud, el poeta, quasi 
l’haurien de perdonar.!

Quina ignorància,  
la humanitat!

És un clau gegant?  
Un pètal de rosa? Una 
esquerda de la fusta? 
 
La marca a la paret és negra i rodona. La 
narradora ignora d’on ha sortit, com 
s’ha fet. “Em podria aixecar, però si 
m’aixeco per mirar-la, m’hi jugo el coll 
que no ho sabré dir del cert; perquè un 
cop una cosa està feta, ningú sap com es 
va fer. ¡Mare meva, quin misteri, la vida! 
¡Quina imprecisió, el pensament! ¡Qui-
na ignorància, la humanitat!”. 

Reprimeix a temps la temptació 
d’acostar-s’hi per comprovar la natura-
lesa de la marca: “No em deixaré vèncer. 
No em bellugaré. No la reconeixeré”. Se-
gons la llum, sembla que sobresurti de 
la paret. O potser no. És un clau? Un pè-
tal de rosa? Una esquerda de la fusta? 
Si s’aixequés i confirmés que la marca és 
la cabota d’un clau gegant antic que van 
clavar fa dos-cents anys i que ara, “grà-
cies a la pacient fricció de moltes gene-
racions de criades”, s’ha revelat per so-
bre de la capa de pintura i veu per pri-
mera vegada la vida moderna, ¿què en 
trauria, ella, d’haver-ho confirmat? Co-
neixement? I què és el coneixement? 

En realitat, la marca és una excusa 
per deixar anar el flux de consciència, 
per divagar amb llibertat –si és que la lli-
bertat existeix–. “Vull pensar en silenci, 
en calma, amb amplitud, sense que 
m’interrompin, sense haver-me d’aixe-
car de la butaca, passar fàcilment d’una 
cosa a l’altra, sense cap sensació d’hos-
tilitat, sense traves”. 

El fil de pensaments teixeix el conte 
La marca de la paret, de Virginia Woolf 
(1882-1941), un text del 1917 que és prou 
significatiu de l’estil de l’escriptora i que 

va servir per inaugurar –juntament amb 
el conte Tres jueus, de Leonard Woolf– 
l’editorial fundada en plena Gran Guer-
ra pels mateixos autors, el matrimoni 
format per Virginia i Leonard Woolf. 
Dos relats és el volum que va inaugurar 
Hogarth Press i és també el volum fun-
dacional de l’editorial catalana Cal Car-
ré, creada per l’escriptora Antònia Car-
ré-Pons tot conservant el nom i el logo 
del negoci familiar: una cansaladeria ar-
tesana que va estar oberta del 1956 al 
2016. “Hem passat dels llibrets de porc 
als llibres amb el convenciment que 
l’aliment de l’ànima és tan necessari 
com el del cos”, llegim al compte de 
Twitter de l’editorial. La traducció al ca-
talà dels dos relats woolfians, que van 
inaugurar la col·lecció Menuts, ha anat 
a càrrec de Marta Pera Cucurell. I el 2 de 
març arribarà a les llibreries Entre els 
actes, l’última novel·la de Virginia Wo-

olf, enllestida pocs mesos abans del seu 
suïcidi. Sortirà a la col·lecció Llom Dos 
Colors de Cal Carré, amb les obres de 
format més gran. La traducció també és 
de Marta Pera, que ha refet la que va pu-
blicar el 1989 a les Millors Obres de la Li-
teratura Universal. 

També els objectes  
es queden orfes i 
necessiten ser adoptats 
 
“¡Que fàcilment que es posen a voletejar 
a l’entorn d’un nou objecte, els pensa-
ments!”, llegim a La marca de la paret. 
Virginia Woolf fa que sembli fàcil, però 
només ho sembla. Dominar el flux de 
consciència requereix una traça com la 
seva. El que sí que és cert és que ens afer-
rem als objectes perquè existeixen al 
marge de nosaltres. “Per això, quan a 
mitjanit ens despertem d’un malson 
terrorífic –escriu Woolf–, ens afanyem 
a encendre el llum i ens quedem quiets 
al llit, adorant la calaixera, adorant la so-
lidesa, adorant la realitat, adorant el 
món impersonal que és una prova d’una 
existència fora de la nostra”. 

Els objectes ens sobreviuen. I van de 
mà en mà. “Els objectes tenen moltes vi-
des. Guardaran alguna petja de la seva 
existència anterior un cop transmesos a 
nous propietaris?” S’ho pregunta la psi-
coanalista belga Lydia Flem a Com vaig 
buidar la casa dels meus pares (Lleonard 
Muntaner en català, traducció de Jose-
fa Contijoch, i Alberdania en castellà). 
L’autora no sap si té dret a llençar i dis-
persar coses. “També els objectes esde-
venen orfes –observa–. Els fan falta pa-
res d’adopció, nous amics, propietaris 
únics i gelosos, que en tinguin cura”.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Virginia Woolf enllaça reflexions sobre la 
rapidesa de la vida i el punt de vista masculí 
que la governa a ‘La marca de la paret’

L’OTAN i Chanel contra Rigoberta Bandini

Al mateix temps que el món es tren-
ca entre els països de l’OTAN i els 
països que donen suport a Rússia, 

els cors de les persones s’han dividit en-
tre els seguidors de Chanel i els de Rigo-
berta Bandini. Ho portem a la nostra con-
dició. Som de marca BIC i, en el drama 
humà, el que no és taronja és cristall. I la 
resta és equidistància, és a dir, silenci. Si 
el silenci, però, ens el prenem tràgica-
ment (més encara), veurem que no és un 
lloc entre dos mons, sinó que forma part 
militant d’un sol bàndol: la foscor. 

Mitjançant una altra fragmentació de 
la humanitat (la que es dona entre els par-
tidaris de L’illa del tresor i els d’El cor de 
les tenebres), es veu com el silenci i les te-
nebres avancen de bracet. A la novel·la de 
Joseph Conrad, rere la paraula foscor (i els 
seus sinònims), el mot més repetit és si-

lenci (i afins). Aquest llibre de Conrad es-
tà tallat de cap a peus en un silenci pene-
trant. A L’illa del tresor, Robert Louis Ste-
venson és pura verbalitat, ho expli-
ca tot sense parar. Stevenson 
explica i Conrad transmet: 
aquesta és la diferència entre 
els dos relats. 

Així i tot, els dos llibres ve-
nen a suplir un silenci, o pot-
ser a descobrir el que s’hi ama-
ga al darrere. A L’illa del tresor és 
el capità Flint, el gran silenci. Dins 
del seu nom se sent un silenci estrepitós. 
Aquest bucaner mai no hi apareix, però 
tothom diu el seu nom. Fins i tot la més 
xerraire de les criatures, el lloro, s’anome-
na Capità Flint. Amb el personatge de 
Kurtz, Conrad trobarà un capità Flint de 
carn i ossos. Qui és Kurtz? (O Flint, tant 

se val). Qui viu envoltat d’un munt de pa-
raules que fan l’efecte d’un munt de silen-
ci? Quan finalment apareix Kurtz al relat, 

el primer que hi surt és la seva veu. Tot 
són veus. Conrad sap que L’illa del 

tresor batega sota el seu El cor de les 
tenebres i, a manera de reconeixe-
ment, el famós passatge del gru-
met Hawkins escoltant la conver-
sa amagat en un barril de pomes el 

reescriu amb Marlow sentint una 
altra conversa al vapor. Però Conrad 

s’endinsa en la foscor. El seguit de trajec-
tes de Marlow, d’un riu a l’altre, són ca-
mins budistes (encara que aquesta és una 
altra història). 

Avui, la gent es pensa que vota per te-
levisió i que això és democràcia. Però 
també és silenci i foscor. I ho és, així ma-
teix, tot el que l’envolta.!
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