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S
embla que era Nabo-
kov que parlava dels
darrers tabús que hi
havia a la literatura.
Ell, amb Lolita, havia

intentat restar-ne un de la
llista. Però afirmava que en-
cara en quedaven uns quants.
Entre els quals la dificultat
d’explicar la història d’un
ateu que visqués moderada-
ment feliç i que, sobretot,
morís amb una certa pau in-
terior. O en qualsevol cas, amb
tanta pau interior com qual-
sevol altra persona, atea, ag-
nòstica o creient.

Doncs bé, Yasmina Reza ho
intenta i se’n surt a Una deso-
lació. I amb una fermesa i un
determini que gairebé et dei-
xen sense alè. Per sort, és un
llibre curt, perquè tanta luci-
desa i cinisme són difícils d’a-
guantar.

Una desolació té la mida justa
per oferir al lector una gran
reflexió sobre una bona part

de les imbecil·litats a
partir de les quals
funciona el món
contemporani (el
primer món, no cal
dir-ho). I ho fa a tra-
vés del vehicle poc
original, però efec-
tiu, d’un monòleg
interior en forma de
carta, de missiva, di-
rigida al seu fill per
un home malalt que
aviat s’ha de morir.
L’actitud del suposat
fill, que no apareix
mai si no és indirec-
tament, li dóna l’ex-
cusa per expressar
tota la seva desolació.
S’està morint, mira
entorn i es veu en-
voltat d’imbècils, al-
guns dels quals els
ha creat ell mateix
(“criar éssers per haver de
sentir com, a la recta final, et
recomanen literatura i el mu-
seu Picasso...”): la filla, casada
amb un jueu babau, membre
del club excursionista jueu de
la regió i que tot el dia parla
de pau i això ja el fa feliç; el
fill, a l’altra banda del món
prenent el sol i no fent res, i,
sobretot, la seva segona espo-
sa, després de tants anys de

casats, esdevinguda una estra-
nya, una mena de bestioleta
que l’ull parcial del protago-
nista es dedica a viviseccionar.

HUMOR I SARCASME
Qui ens explica la història de
la seva vida té, més que hu-
mor, sarcasme, i alhora és
cruel. I tenint en compte que
és un antic venedor de panta-
lons texans, de vegades una

mica massa primmi-
rat: “La meva filla em
vol cultivar i Amos
Oz ocupa un bon lloc
a la llista, es pensa
que aquesta literatu-
ra laicoprogressista
li servirà d’esquer
amb mi; dues pàgi-
nes i ja dormia...”.
Aquest és un dels
petits inconvenients
del llibre: el prota-
gonista és massa
compacte, té massa
coses a dir i no està
gens clar que aquest
personatge les hau-
ria dites així. Però
seguidament, com a
lector, t’adones que
t’és exactament
igual, que tens entre
mans una de les re-
flexions més lúcides,

càustiques i divertides del
canvi de segle. I més desver-
gonyides. T’és igual si la carta
al fill és una excusa estilística
que, a més a més, va i ve sense
saber ben bé per què: el que
l’autora vol comunicar t’atra-
pa inexorablement perquè el
seu missatge és el missatge
contemporani de solitud i
desconcert que és present en
tots nosaltres. I a més, mera-

vellosament escrit. Una desola-
ció, doncs, com a novel·la, és
simple: un senyor que parla i
parla i que, cap al final de la
novel·la, escolta una mica. Pe-
rò, repeteixo, com a lector t’és
igual. Que una narració sigui
simple no implica ni de bon
tros que sigui poc interessant
ni superficial (i perdó per
l’obvietat). Ja voldria qui signa
aquestes pàgines estar dotat
amb la capacitat de picar tan
fort i tan bé en tan poques
pàgines. I encara més, per les
seves característiques, Una de-
solació és un producte ideal per
dur-lo a l’escenari com a mo-
nòleg teatral (ja veuran com
algun actor espavilat no tri-
garà a adonar-se’n), ja que
precisament en aquest gènere
les fluctuacions del punt de
vista narratiu es poden adme-
tre sense problemes. És l’a-
vantatge del teatre: cada ve-
gada dónes la convenció que
cal seguir. I l’espectador s’hi
agafa immediatament. Per ai-
xò, creiem que la intensa
emoció que transmeten les lí-
nies de Yasmina Reza, dalt
d’un escenari, agafaria una
força gairebé insuperable.

Pot ser que algú hagi cone-
gut Reza a través de la seva
arxifamosa peça teatral Art,
també publicada per Anagra-
ma en la mateixa versió que
Josep Maria Flotats està fent
triomfar als escenaris. Si s’ha
sentit decebut perquè ha tro-
bat que no n’hi havia per a
tant, que llegeixi Una desolació
i hi redescobrirà una autora
de primera magnitud.

El refugi de l’art
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Marcos-Ricardo Barnatán, La
República de Mónaco. Col·lecció
Biblioteca Breve. Seix Barral.

Barcelona, 2000.

M
arcos-Ricardo Bar-
natán hauria po-
gut ser, per l’èpo-
ca en què comen-
ça a publicar la

seva poesia, així com pel tipus
d’obra que cultiva, poeta novís-
sim. Novelista, assagista, crític
d’art a El Mundo i, amb aquest
llibre de narracions de registres
diversos, també escriptor de
contes, ens ofereix en aquest
recull insòlit les narracions
completes que, com reconeix el
mateix autor a l’epíleg del pre-
sent volum, han convergit con-
juntament “per atzar”. No obs-
tant aquesta declaració, el fet
que siguin relats escrits els
darrers anys potser explica que
alguns mantinguin certes con-
nexions, no sempre evidents.
Estructurat en tres parts i un
epíleg, l’agrupació no respon a
un criteri del tot definit, ja que
de la suma de tons diversos en
resulta un calaix de sastre. Amb
tot, unes poques característi-
ques comunes els justifiquen:

d’una banda, el narrador em-
pra el recurs als gèneres pro-
pis de la no ficció (cartes, crò-
niques, memòries i memori-
als, diaris, notícies, així com
relacions que tenen com a
punt de partida una història
oral prèvia que l’autor s’en-
carrega de ficcionalitzar) per
atorgar una pàtina d’autenti-
citat a unes narracions que
semblen no estar nodrides tan
sols per la imaginació.

DIÀSPORA IRREMEIABLE
D’altra banda, relats com ara el
primer de Crónica de Isaac Bar
Nathan, en què el seu jove pro-
tagonista es veu llançat, en
nom del poble jueu al qual
pertany, a recórrer mig món
per tal de donar testimoni a un
home respectable de la histò-
ria del seu poble, condemnat a
una diàspora irremeiable; El
dragón y el paraíso, en què els
dos homes que es donen cita
comparteixen la seva condició
d’exiliats, que no d’emigrants,
fent una pàtria de la seva llen-
gua i un refugi de la literatura;
la por a perdre la identitat que
reconeix el narrador malalt de
Cuaderno de marzo, així com la
frustració d’una vida desapro-
fitada a Que alguien escriba su
verdadero nombre, com si l’ame-
naça del conte anterior s’a-

complís en aquest darrer, et-
cètera, són constants que ens
parlen d’un univers narratiu
edificat a partir del sentiment
d’aquesta diàspora desarrela-
dora amb què s’iniciava el lli-
bre. I això malgrat que els
contes anomenats s’intercalin
amb d’altres que no hi tenen
res a veure. Dels set que con-
formen la primera part, tres
són homenatges a Vladimir
Nabokov, Guillermo Cabrera
Infante i Ramón Gómez de la
Serna.

Però si bona part dels contes
recollits en aquesta primera
secció plantegen conflictes
clarament irresolts, no succe-
eix d’aquesta manera en les
dues darreres. De fet, la segona
part trenca el pessimisme dels
relats vistos en favor d’una
possible solució, com si l’es-
tructura en tres parts respon-
gués al plantejament tripartit
d’introducció, nus i desenllaç.
Es tracta de la novel·la curta De
la agitada adolescencia del que se-
ría Duque de Naxos, la millor
narració del llibre, la qual se
situa en temps de l’emperador
Carles V per a narrar-nos un
cop més, amb les dosis de
misteri i de contenció argu-
mental pròpies de totes aques-
tes històries, la fugida de les
famílies Mendes i Minguez des

de Lisboa fins a Anvers, després
de ser víctimes d’un complot
contra un dels seus membres
per ser jueu. El jove Juan co-
neixerà en aquesta ciutat cos-
mopolita un intel·lectual italià
sota la tutela del qual opta per
no limitar la seva vida a la
memòria del seu passat de
persecucions familiars, aco-
llint-se a la sortida que li pro-
porciona l’art, en concret la
poesia i la filosofia, símbols de
la concòrdia que representa
Anvers en el seu paper de gre-
sol de cultures. Venç, per tant,
l’individualisme, la resposta
personal enfront del compor-
tament unificador que impo-
sen les fidelitats religioses, si-
guin del caire que siguin.

UN DESTÍ INCERT
La tercera part incideix, de
forma ja explícita, en aquesta
línia: a Fragmentos del diario de
David Jerusalem, el narrador ens
comenta que el seu avi era
David Jerusalem, un respecta-
ble rabí que, amb tot, abando-
na la seva plàcida existència a
Constantinoble a la recerca
d’un destí incert. El seu pare, al
seu torn, rebutja la religió per
a esdevenir un modest profes-
sor d’hebreu amb inclinacions
literàries, que acaba els seus
dies assassinat el diumenge dels

punyals. Per fi, el narrador, com
una prolongació de la promesa
de la novel·la curta esmentada,
s’entrega a l’art de la poesia i
no a la religió, culminant els
destins dels seus predecessors.
A més, a Una carta de Borges,
aquest diu que “la historia es
arcilla que los hombres labran a su
antojo”, mentre que a El encan-
tador hechizado, el personatge de
Pessoa aconsegueix fer som-
riure Tránsito Rumano, una
boliviana que només recorda
una i una altra vegada la
guerra que els seus pares van
lliurar, tot recitant-li versos en
anglès de Shakespeare... Final-
ment, a En memoria de Jaime
Barnatán, al pare de l’autor li
agradava dir que era ciutadà
del món, d’aquí que Nova York
li semblés la ciutat ideal per al
seu internacionalisme. En de-
finitiva, si en aquesta última
part la fantasia té en els relats
un paper preponderant, ideo-
lògicament són més explícits,
malgrat l’aparent paradoxa:
els seus temes no defugen ser
plantejats per via de l’al·lego-
ria, enfront de la incertesa que
es desprèn de l’escenari de
misteri dels primers. L’estil de
Barnatán, en línies generals, és
preciosista. Li agrada recrear
atmosferes fantasmagòriques i
calcular l’efecte que poden
provocar als seus personatges,
així com al lector. La influència
de Borges hi és latent. De fet,
amb aquest llibre ha pretès
cercar una mena de compendi
de les principals claus cultu-
rals que el condicionen tant
estèticament com ideològica-
ment. Tota una poètica.


