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Infertilitats
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

migues d’altres països que ve-
nen a Barcelona per tracta-
ments de fertilitat. Curiós. En

els seus llocs d’origen no és legal –o no
és fàcil– i aquí hi ha molta oferta. Mul-
titud de clíniques privades que atenen
els pacients (clients?) en varietat
d’idiomes. L’avançada edat, l’entrada
de la dona al món laboral, l’estrès ac-
tual... han fet de la reproducció assisti-
da una necessitat i un veritable negoci.
Sovint el diagnòstic és “infertilitat des-
coneguda” però el pes (i la culpa?)
acostuma a recaure en ella. Una dona

infèrtil, gran estigma en tots els temps.
Podem recordar consorts de la història
universal obligades a perpetuar el lli-
natge. A més pressió, més complicació.

Em remunto a una de molt antiga:
Sara, coneguda com l’esposa estèril
d’Abraham, un dels grans patriarques
de l’Antic Testament, avantpassat de
tots els israelites. Profeta Ibrahim per
l’Islam. Aquest home savi cridat per
anar a la famosa Terra Promesa vivia
en la paradoxa d’haver de fundar tot
un nou poble quan la seva muller no
podia ni engendrar el primer fill.

Sarai –o princesa–, com li deien ini-
cialment, és descrita per totes les fonts
com d’una gran bellesa. Per això en ar-
ribar a Egipte, per evitar riscos, la pare-
lla es va fer passar per germans. El pin-
tor italià del XIX Giovanni Muzzioli
(1854-1894) ha recreat una conversa
relaxada en què Abraham, amb indu-
mentària clarament jueva, sosté afec-
tuosament la mà de Sara, vestida de
blanc. Sembla que estiguin pactant
amb complicitat dir la mentida –que

A no és mentida del tot, ja que Abraham
i Sara eren germanastres.

Aquest protagonisme d’un moment
tan íntim en la pintura denota una su-
peració de les convencions acadèmi-
ques cap al realisme, atorgant als per-
sonatges, malgrat que siguin herois bí-
blics o llegendaris, un to més humà (i
menys èpic). L’entorn arquitectònic,
de volguda ressonància arqueològica,
situa l’escena en un luxós palau egipci.
El faraó, vist a contrallum en la balco-
nada alta de l’esquerra, està a punt de
descobrir l’engany. Volia Sara per al

seu harem. El matrimoni serà expulsat
del país.

Passat el temps, en un alzinar prop
d’Hebron, tres misteriosos visitants
van pronosticar a Abraham que l’any
següent la seva esposa tindria un fill.
Sara ho escoltava des de la tenda i la se-
va reacció espontània va ser riure. Al-
guns diuen que l’humor jueu és tan
antic com això. Semblava impossible
que en la seva avançada edat pogués
ser mare. Però sí, va néixer Isaac. I
d’aquí vindria Jacob i les dotze tribus
d’Israel. Tota una descendència. Un
Déu, un profeta, una missió, un poble,
una terra. I ella com a peça clau.

Quan és massa tard per ser mare? El
món occidental és ple de Sares que
lluiten contra la infertilitat en aquestes
clíniques, omplint-les de tribus d’em-
brions congelats que potser mai arri-
baran a existir ni sabran quin era el seu
poble, ni el seu veritable destí. I a la
resta del planeta, en canvi, hi ha multi-
tud de canalla desemparada rodant per
places i carrers, sense llar ni refugi. ❋

’Abraham i Sara a la
cort del faraó’ és al
Museu Cívic de
Mòdena

n orangutan en llibertat pot arri-
bar a viure 40 anys. Els exemplars
dels zoològics, ben cuidats, poden

superar els 50. Els de Joaquim Carbó ara
han fet mig segle. Van ser concebuts du-
rant el franquisme, per tant, dins una gà-
bia i sota els efectes castradors del règim.
Però Carbó sempre ha tingut una llibertat
creativa insubornable.

Els orangutans (1967), que va ser fina-
lista del Sant Jordi i ara reedita Males Her-
bes –amb una magnífica fotografia de Xa-
vier Miserachs a la portada–, és una de les
primeres novel·les de Carbó. L’obra, que
no té capítols, passa en un sol dia, com
Ulisses de Joyce, Sota el volcà de Lowry, Els

infinits de Banville... Descriu el periple,
urbà, rural i altre cop urbà, d’un jove hu-
mil que treballa d’auxiliar administratiu
en un banc. És un cràpula que viu força
obsedit pel sexe, per “entrar i sortir”, com
els orangutans. L’autor, a través de la mira-
da en primera persona del protagonista
sense nom, ofereix un retrat àcid i crític
d’una societat grisa i desarrollista.

Carbó va treballar tota la vida en una
entitat bancària i per això va ser titllat
“d’escriptor de diumenge”, de manera des-
pectiva, com explica Jaume Fuster al prò-
leg de la reedició del 1980 d’aquesta no-
vel·la, també inclòs en la present edició.
Fuster lloa Carbó i, curiosament, sobretot
el defensa dels atacs que va rebre del sec-
tor. Sembla que estava mal vist treballar,
del que fos, i escriure. Actualment són ben
pocs els escriptors que poden viure només
de drets d’autor. Escriure patint se sol con-
siderar més intel·lectual. Des de fa uns
anys, per patir, només cal veure qui signa
més per Sant Jordi.

Carbó, creuant els dits, va evitar la cen-
sura que previsiblement hauria impedit
néixer Els orangutans. Aquesta reedició
d’aniversari, rodó i venerable, es mereix
alguns milers de nous lectors. Au, Quim,
ja pots bufar les espelmes. Felicitats! ❋
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