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A.C. Com et va agafar la dèria
per Stendhal?

H.B. Jo era profe d’institut de li-
teratura catalana i em vaig acollir a
la jubilació avançada. De sobte, te-
nia moltes hores i vaig recuperar
una cosa que ja m’havia agradat
molt de nena, quan anava a l’esco-
la: escriure. M’ho passava molt bé.
Les meves narracions anaven ple-
nes de dones sàvies, que sabien de
tot. Un bon dia, en una entrevista a
l’Avui, vaig llegir que recomanaven
l’assaig sobre l’amor de Stendhal.
Vaig preguntar pel meu voltant i
ningú no en sabia res. Això encara
em va fer augmentar la curiositat.
El vaig comprar... i quina sorpresa!

A.C. Què? Què?

H.B. Cap al final, té un capítol
feminista avant la lettre. És un llibre
molt actual, en què ell recomana a
les dones que llegeixin. Després he
pogut comprovar que és un refe-
rent del feminisme, Simone de
Beauvoir i Virginia Woolf en parlen
amb admiració. Stendhal trans-
met idees de respecte i d’igualtat. I
jo vaig pensar: com és que això no
es coneix?

A.C. Bona pregunta.

H.B. Un corrent d’afecte em va
córrer per dins a l’hora de llegir-lo.

A.C. Et vas enamorar!

H.B. Sí, i no en sabia res. No-
més que el meu cor se n’hi anava.
Les seves idees, com a dona, m’ar-
ribaven a l’ànima, i entenia que el
seu aspecte físic i la llunyania en el
temps no comptava per a res. Si el
tingués aquí potser l’estimaria. I
podia comprendre que a les seves
contemporànies els passés el ma-
teix.

A.C. I com hi vas connectar?

H B. Vaig buscar biografies i no
vaig trobar res. N’hi havia una de fa
un segle, però era una acumulació
de dades. Vaig anar als seus es-
crits, sobretot el diari i les cartes a
Métilde i va ser una altra sorpresa.

A.C. Què? Què?

H.B. Ja ho va dir Harold Bloom,
que la millor novel·la de Stendhal
és la seva pròpia vida. Va d’una
aventura a una altra. Va ser perse-
guit gairebé tota la seva vida per
les idees lliberals, democràtiques i
republicanes. Això el fa un europeu
molt actual perquè les idees de la
Il·lustració encara és convenient
recordar-les: llibertat, igualtat i, so-
bretot, fraternitat.

A.C. Què el va convertir en
escriptor?

H.B. Des que tenia 12 anys, que
tenia clar que ho seria. Va ser per

influència de l’avi, un metge huma-
nista que el va fer llegir molt. Ell te-
nia la pensió mínima que li havia
deixat la mare i mirava de no fer
res més per no hipotecar la seva
carrera literària. Quan tenia 21
anys es posava cartrons pintats a
les sabates per dissimular els fo-
rats!

A.C. Les dones amb qui va
estar també el van convertir en
un gran escriptor.

H.B. Sí, quan Métilde el refusa,
ell comença a escriure sense pa-
rar. Tot el que escriu és el que viu
amb les dones, en aquest sentit és
molt honest. El no de Métilde li pro-

voca un dolor intens que l’omple
d’energia i ell es torna un escriptor
autèntic.

A.C. Què has après, d’ell?

H.B. Amb la soledat és fàcil que
et plantegis buscar afecte en una
altra persona i també és fàcil que
et confonguis, que t’equivoquis. Ell
diferencia l’amor de seducció de
l’amor autèntic i ens adverteix de
qui fa teatre. Trobar-ho tot tan rao-
nat i explicat amb tanta claredat,
em va ajudar en la meva vida per-
sonal.

A.C. Fas parlar molts perso-
natges en primera persona. Per
què?

H.B. Això va ser un invent d’últi-
ma hora. Em vaig inspirar en Virgi-
nia Woolf, quan aconsella que ex-
pliquem els punts febles dels grans
homes a través de les dones. Vaig
haver de pensar què dirien elles en
els seus monòlegs.

A.C. L’atmosfera de l’època
també té un pes important en el
llibre.

H.B. Sí, ell viu un període histò-
ric de canvi i acaba perseguit per
Metternich, que li nega un consolat
que ell demana a Barcelona.
Stendhal era un enamorat de Ca-
talunya i volia venir a viure l’última
etapa de la seva vida aquí. Prosper
Mérimée li diu: “Si voleu trobar
gent intel·ligent, demaneu el vostre
destí a Barcelona”. Es va quedar
encantat amb les Rambles i les
compara amb el passeig dels Til-
lers de Berlín. Descrivia els cata-
lans com a lliberals, demòcrates i
amb un fons republicà.

A.C. Li va agafar una síndro-
me de Stendhal, aquí?

H.B. Mira, amb això, la gent diu
que l’excés de bellesa i d’art et po-
den marejar, però el que li passava
a Stendhal és que Métilde no li feia
cas i quan ell veia les Madonnes
dels quadres encara se n’enyorava
més i li venien tremolors a les ca-
mes. L’autèntica síndrome de
Stendhal és l’enamorament. ❋
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(Mediterrània),
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