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El narrador portuguès Eça de Queirós

Entre la comèdia
i el drama

N A R R A T I V A

P A U D I T O T U B A U

Eça de Queirós, El cosí Basílio.
Traducció de Xavier Pàmies.

Quaderns Crema. Barcelona, 2000.

S
i Eça de Queirós hagués estat
francès en comptes de portu-
guès, les seves obres serien
tant o més conegudes que les
del seu contemporani Gustave

Flaubert. El cosí Basílio és una novel·la tan
clàssica com Madame Bovary, el seu mo-
del de referència, tant o més que Anna
Karenina. Pertany al grup selecte de les
millors novel·les del segle dinou, des-
mentint l’afirmació que els talents na-
turals sempre queden disminuïts, d’una
manera o altra, per la seva ubicació pe-
rifèrica.

Vet aquí una novel·la que no només es
llegeix amb plaer sostingut –durant 565
pàgines!–, sinó que canvia
reiteradament de to narra-
tiu, oscil·lant entre la co-
mèdia i el drama, amb una
precisió insuperable. L’en-
granatge, a penes visible, és
mesuradíssim; l’estil, colo-
rista sense ser barroc, és tan
funcional com original; i
els personatges, siguin pro-
tagonistes o secundaris, es-
tan construïts des d’una
intel·ligència sense prejudi-
cis, amb tanta acuïtat en la
representació, tanta agude-
sa en el retrat dels seus de-
sitjos i contradiccions, que
podrien rivalitzar amb els
del millor Txékhov. Tal
com correspon a la majoria
d’obres de la segona meitat
del segle dinou, és una no-
vel·la lineal, sense el·lipsis
ni buits imaginatius, i no
cedeix espais de recreació
al lector. L’ànsia d’omni-
presència, de voler-ho ex-
plicar tot, fa que li sobri al-
gun passatge; però tant se
val. Apuntar que el seu va-
lor es basa en el retrat ex-
acte dels assumptes interns
d’uns individus, un país i
una època seria retallar-li
mèrits. La seva fita és estètica, de supe-
ració d’un text anterior, Madame Bovary,
que el mateix Queirós reconeixia com a
influència, i del qual va imitar tant l’ar-
gument central com alguna escena par-
ticular. L’adulteri de la jove protagonis-
ta, Luisa, amb el seu cosí Basílio és l’eix
de la trama. La relació entre ells dos ge-
nera un guió paral·lel al voltant de la
psicologia de la lluita de classes que té
com a protagonista una criada –Juliana,
un personatge memorable– que s’apo-
dera de les cartes d’amor de Luisa i es
dedica a fer-li xantatge.

El primer encert de Queirós és donar
una explicació complexa dels motius
que indueixen Luisa a l’adulteri, més
enllà del clixé de la dona que es deixa
seduir per un romanticisme de novel·la.
D’entrada, és una jove que no s’ha casat
per amor, sinó per la seguretat que li
reporta el marit. Quan ell ha de marxar
lluny de Lisboa, es sent sola, sense el
suport dels hàbits maritals que confor-

men la seva escassa identitat. L’exotis-
me, el perill, el misteri que encarna el
seu cosí, se suma així a la possibilitat de
descobrir una realitat que intueix com a
sublim, de la qual tothom li explica
meravelles. I el cosí, un passavolant amb
qui va flirtejar quan era adolescent, in-
terpreta les seves necessitats i es diver-
teix amb ella, tant amb la maniobra
d’acostament com amb els beneficis de
la concupiscència, entre els quals no hi
falta el plaer d’explicar els detalls a un
amic. Queirós, que detestava profunda-
ment la seva heroïna, no només s’en-
carrega de trepitjar-li les il·lusions senti-
mentals amb una mordacitat cruel –el
lloc on s’ha de reunir amb Basílio, el
Paradís, és l’antítesi d’allò que havia
imaginat, i la displicència d’ell no triga
gens a manifestar-se–, sinó que la fa
passar per un llarg calvari de fatalitats i
d’humiliacions.

Però la novel·la va molt més enllà
d’aquestes reminiscències del perfil psi-

cològic de la senyora Bovary amb filoso-
fia de fado. La intervenció de Juliana, la
criada amb mal caràcter que odia les
mestresses, coneguda al barri com la
“tripa vella”, és providencial. Hi ha pocs
personatges tan ben delimitats en la
història de la literatura. És una dona
verge, en part, perquè els homes s’han
rigut d’ella, que de bonics només té els
peus –Queirós, sàdicament, li fa col·lec-
cionar botines i la mostra exhibint-les
els diumenges–; sublima el desig sexual
espiant els amants, menjant amb gola-
freria i bevent vi; i el seu ressentiment de
classe, esperonat per les possibilitats
d’extorsió, és il·limitat, un exemple del
que Nietzsche anomenava “la moral dels
pobres”, però que Queirós, molt més
perspicaç que l’alemany, fa extensiu al
tracte dels rics amb les classes inferiors,
un fàstic similar al de la pròpia Juliana.
La guerra que s’estableix entre les dues
dones, les successives claudicacions, és
d’una violència insuperable.

El truc emprat per elevar els temes
particulars a un context general és un fil
narratiu al voltant d’una obra de teatre,
la qual, no casualment, versa sobre l’a-
dulteri. L’autor, un amic de Luisa i del
marit, Jorge, els explica la trama per
demanar-los opinió. L’obra exerceix com
a jurat popular de l’afer matrimonial,
com el mirall dels valors del país, i al-
hora és un reflex de la posterior con-
ducta de Jorge, d’una conducta que
acaba corresponent amb la decisió mo-
ral de la majoria de portuguesos davant
del drama.

Però el millor de tot, l’aspecte que
singularitza la novel·la, és el tema de
fons que Queirós insinua. Contra qual-
sevol idealisme, suggereix no només que
l’amor és una resposta egoista, mai des-
interessada, de l’enfrontament de l’in-
dividu amb la realitat exterior, sinó que
l’enamorament és un estat enganyós,
igualment reprovable, que té com a
causa els impulsos del jo més miserable,

i com a única conseqüència
el desencís, la consciència
de la pròpia idiotesa. Tot
plegat, una tragicomèdia
sobre la incomunicació en
què cada declamació indi-
vidual emmascara un ins-
tint de supervivència, el
pàbul d’una o altra neces-
sitat.

Si es deixa de banda una
de les criades, no hi ha cap
personatge que escapi a
aquest escepticisme. Jorge,
com Luisa, s’ha casat sense
estar enamorat, quan la
mort de la mare li ha agu-
llonat la por a la soledat; en
bona part, per ser un se-
nyor com cal, amb família i
una bona posició. Les dues
amigues de Luisa no que-
den més ben parades. Leo-
poldina va picotejant d’a-
mant en amant perquè el
seu marit és un dèspota
que la fa infeliç. I fins i tot
la grassoneta Felicidade,
que persegueix un conse-
ller d’Estat al qual Queirós
ridiculitza magistralment,
és col·locada sota l’estigma
de la sospita amb un im-
placable retrat satíric: des-

prés de tres fracassos amorosos, entre els
quals es compta un gos que té dissecat al
menjador, es refugia en el rebuig reite-
rat del conseller, a qui persegueix fa cinc
anys. Sap quines són les seves limitaci-
ons, i l’autoengany li permet seguir as-
pirant a un amor que mai aconseguirà,
però en el qual té dret a somiar.

Queda per al gust de cada lector de-
cidir si el punt de vista de la novel·la és
el d’un realista o el d’un pessimista, però
la versemblança de cadascun dels per-
sonatges, a diferència dels de Flaubert,
és exemplar. Queirós potser hauria dit
que l’amor infinit de Flaubert per la
creació artística, l’enamoradissa superi-
oritat amb què opinava des d’una cò-
moda torre de marfil, era una manera
d’evitar el menyspreu que provocava
l’acritud del seu caràcter. Literàriament,
en tot cas, l’aïllament i la supèrbia eren
un llast per a l’escaiença dels seus per-
sonatges, un llast que no va afectar el
talent imaginatiu del seu successor.

P O E S I A

Contra la
desmemòria

JOSEP MANUEL SAN ABDON

Josep Igual, Rebotiga del brocanter.
7 i Mig. Benicull de Xúquer, 2000.

V
a ser en el seu anterior llibre,
Tríptic, que Josep Igual apunta-
va una clara evolució en la se-
va poesia, que consolida de
forma definitiva en el present

poemari, Rebotiga del brocanter (premi Jo-
sep Maria Ribelles, de Puçol). El treball
poètic d’Igual ha evolucionat en els
darrers temps cap a un progressiu des-
pullament retòric, al mateix temps que
la temàtica es centra cada vegada més en
un món més intimista; el seu jo i el seu
entorn social.

El poemari està estructurat en cinc
apartats, tot i que els dos primers són els
de major extensió i formen el cos prin-
cipal del llibre. Al primer apartat, El cau
salobre, el poeta se situa en una localit-
zació espacial concreta, en un amagatall
que té l’afegit de ser salobre, des d’on
reflexiona sobre la societat que l’envolta,
d’“anestèsia programada”, on el món és
“el territori del llop” i un “tanatori”, on
és “de bocaterrosa el gest de la dignitat”
i “el garbell de la fraternitat” i on els
poderosos oprimeixen els dèbils i volen
silenciar de pressa les veus dels qui ho
denuncien: “Ells tenen pressa, cal silen-
ciar el cant/ de qui denuncia les bestials
cal·ligrafies/ del brau boig que trepitja els
titelles”. Davant d’aquest panorama el
poeta es mostra sense esperança i desitja
desaparèixer sense deixar cap record,
“esborraries de franc el nom i la petja”,
però de seguida veu que això no és pos-
sible, que la seva desaparició suposarà el
domini de la desmemòria, car la funció
del poeta és conservar la dignitat, cer-
car sortides alternatives, ser solidari
amb els rebels i salvar la memòria
d’aquells que el precediren; per tant si
actua com a poeta l’esperança encara
és possible ja que serà “clara l’aigua
d’un temps possible on no caldrà se-
gellar/ sonets blancs i tristos al tana-
tori del món que ara ens taca”.

La segona part del llibre porta per títol
Faules passavolants, té un contingut molt
semblant a la primera, hi són presents el
desencís, la solitud i la mort, i també
referències als poderosos que “han so-
terrat fins a la cintura l’esperança/ amb
sorra de miratges gens innocents”, o la
deshumanització i la falta de solidaritat
del món actual en l’impressionant poe-
ma Mort d’arlequí al metro. La funció del
poeta és la de rescabalar el somni, però
en aquest apartat pren sovint una acti-
tud més distanciada i de vegades un xic
irònica com al poema La pluja al camp, on
afirma que el treball creatiu si més no
“t’ajuda a passar casa i somni”, o a Fà-
brica abandonada, que tracta sobre l’atur
però en clau una mica surrealista.

Del mateix to és l’apartat La golfa re-
velada, un breu recull de quatre poemes
on continua presentant una visió pessi-
mista i fosca del món. Molt diferent és el
to del recull de poemes de caràcter
amorós arreplegat sota el títol de Domini
Dominique, on el poeta manifesta la joia
per la trobada de la persona estimada i
en fa un elogi, al mateix temps que ex-
pressa que ella dóna sentit a la vida.
Clou el llibre el recull La cisterna d’ecos, on
el poeta ret homenatge a diversos crea-
dors: Cage, De Chirico, Picasso, Hemin-
gway i Lorca, l’eco dels quals ressona de
vegades entre les línies dels poemes.


