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n accident inesperat ha en-
fonsat el món de felicitat, de
lectures, de bona compa-

nyia i de rialles de Nathalie Portman.
D’inesperats, per poc que s’hi pensi,
ho solen ser tots els accidents, però
si he escrit aquest adjectiu és per-
què va la mar de bé per donar a en-
tendre el to de La delicadesa des de
l’inici fins a la meitat, quan sembla
només que és una novel·la fàcilment
subtil i moderadament culta i engi-
nyosa i molt ben escrita. Fins a mitja
novel·la, pensava que si La delicade-
sa ha entusiasmat tantes lectores és
perquè el narrador deixa de banda
l’accessori de l’home accidentat i
perquè fa desaparèixer durant mol-
tes planes –una mica inversem-
blantment– la boia falsa de l’home
segur i se centra a explicar com va
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surar de nou aquesta meravella dis-
sortada que és Nathalie, port segur i
natural d’homes fràgils.

Hi ha un moment, però, que La
delicadesa fa un gir i, llavors, es con-
verteix en una gran novel·la. L’hau-
ran de llegir si volen saber de què va
perquè jo els parlaré només de la
primera meitat. Si La delicadesa fos
un còctel, tindria nom francès, l’ofe-
ririen cambrers discrets i amables
en bars poc plens i moderadament
mig luxosos mig rústics, i seria el re-
sultat d’unes dosis tan exactes i
equilibrades de sensibilitat, racionali-
tat, amabilitat i detallisme que la
combinació hi hauria afegit un toc
sorprenent de màgia. A vegades, en
els pocs moments baixos, Foenkinos
concreta aquest toc màgic en l’ho-
ròscop; altres, en el que Nathalie de-

fineix com un acte gratuït; sovint, en
l’atracció femenina.

Fa uns anys, allà on visc, una fotò-
grafa va exposar unes fotos que ha-
via fet a totes les dones que havien
volgut oferir-se de models. L’exposi-
ció es deia Totes les dones són unes
princeses. Em va agradar perquè les
fotos suggerien, insinuaven, recor-
daven, acollien i, sobretot, prome-
tien un món a part i segur. Totes les
fotos eren de dones, però a cada fo-
to només n’hi havia una. La delicade-
sa se centra en aquells moments de
la vida en què una història tan vulgar
com que dues persones s’enamorin
sembla una situació única. La vida
és aquesta il·lusió. I està bé que ens
ho refresqui aquest llibre perquè, tal
com em deia la meva àvia, no té cap
sentit buscar la nit als armaris. ❋

Carta a princeses (i prínceps)
Novel·la Xavier Cortadellas

El novel·lista David Foenkinos

antasmas de piedra, la primera obra
de l’escriptor friülà Mauro Corona
que es publica en el nostre país, és

un inesperat obsequi. Cal adscriure Fan-
tasmas de piedra al gènere de la literatura
de viatges, atès que el narrador es despla-
ça al llarg de tot un any, seguint el cicle li-
neal de les estacions, en un recorregut
que de manera desconcertant no supera
els quatre quilòmetres. Ho fa caminant
pels quatre carrerons de la vella Erto, el
poble avui abandonat que rau a l’extrem
d’una vall aspra i salvatge que es troba en
el cor de les Dolomites del Friuli. Un carrer
recorregut respectivament en cadascuna
de les estacions de l’any. I de manera pa-
radoxal el narrador esdevé actor d’una
aventura arriscada, soferta i de descobri-
ment en el poble d’alta muntanya en què
ha viscut bona part de la seva vida. Supo-
sa la constatació d’un teorema que Clau-
dio Magris, l’escriptor triestí que va guiar
–juntament amb l’escriptora istriana Mari-
sa Madieri– les primeres passes literàries
de Corona, exposa en el prefaci a El viatjar
infinit (2005), quan escriu que “amor per
les llunyanies i amor per la llar coincidei-
xen, perquè en la llar també es pot estimar
l’ample món desconegut i en aquest món
es troba, en les formes més diverses, la in-
timitat de la llar”.

Presències del passat
En aquest deambular pel poble fantasma
de la infantesa, Mauro Corona no camina
sol, sinó que troba multitud de presències
que surten al seu encontre i deturen el seu
pas: són tots aquells éssers modestos i
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genials que abans del 9 d’octubre del 1963
vivien en els casalots de pedra que els
pocs supervivents van haver d’abandonar
l’endemà de la catàstrofe anunciada. Les
seves microhistòries formen un atapeït
mosaic mitjançant el qual es reconstrueix
una cultura camperola de resistents d’alta
muntanya que s’havia mantingut inaltera-
da per segles en el singular microcosmos
de la comarca de l’Alta Valcellina.

A Erto, a Casso i a Longarone el 9 d’oc-
tubre del 1963 és l’any zero. Mig segle
més tard en els pobles de l’Alta Valcellina i

de la Vall del Piave les datacions es fan en-
cara d’acord entre l’abans i el després de
l’ensorrament de la muntanya Toc en la
conca de l’embassament del Vajont, ales-
hores el més alt del món. 260 milions de
metres cúbics de roca es van esfondrar i
l’esllavissament va generar una onada de
250 metres d’altura. Tot d’acord amb les
previsions dels geòlegs de més gran vola-
da, que així ho havien previst en els infor-
mes que la companyia hidroelèctrica SA-
DE, propietària de les instal·lacions i que
amb aquell capolavoro d’enginyeria civil

aspirava a una part del negoci de la cons-
trucció de la presa d’Assuan, va mantenir
ocults confiant en canvi en un ensorra-
ment lent i sense conseqüències. L’onada
va causar 2.000 víctimes i la desaparició
en quatre minuts d’una cultura mil·lenària.

Mauro Corona dóna senyals d’identitat
a persones que fins ara només han estat
una xifra en la freda llista estadística de
tragèdies nacionals. Fantasmas de piedra
és un text coratjós en què finalment es dó-
na dignitat a una col·lectivitat rural humi-
liada. ❋

Viatges Jordi Canals

Un poble, quatre estacions

Mauro Corona ha escrit un assaig en què ens parla d’una tragèdia que va tenir lloc el 1963 ARXIU
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