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Xavier Roca-Ferrer, que va néixer a Barcelona el 1949, ha publicat la seva segona novel·la

Una comèdia lleugera
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Xavier Roca-Ferrer, Un cos
perfecte. Edicions Destino.

Barcelona, 2000.

A
mb els precedents
d’una novel·la i de
tres reculls de con-
tes publicats entre
1993 i 1998 i en els

quals Xavier Roca-Ferrer
(Barcelona, 1949) mantenia
una línia narrativa molt per-
sonal i molt estimable on so-
vintejaven les referències als
mites clàssics, he de confes-
sar que m’ha agafat per sor-
presa aquesta segona incur-
sió en la novel·la que ara
l’autor ens presenta sota el
títol d’Un cos perfecte.

Possiblement un comenta-
ri sobre el subtítol de l’obra –
Una faula– ens pot ajudar a
acotar una mica les coses.
Segons el diccionari, el mot
faula admet diverses accepci-
ons: la de narració inventada
(correcta en el cas que ens
ocupa), la de narració de fets
meravellosos (adequada tam-
bé) i dues més: la de narració
amb animals i la que fa refe-
rència als incidents d’un po-
ema èpic o dramàtic (inade-
quades ambdues). Tanma-
teix, vist el que hi ha, i sense
voler donar lliçons a ningú, a
mi em semblaria molt més
orientador per a tots plegats
un subtítol que, més que de
faula, parlés de comèdia d’hu-
mor o, més exactament pot-
ser, de comèdia lleugera, a l’es-

til de la notable novel·la d’E-
duardo Mendoza.

La història que Xavier Ro-
ca-Ferrer ens explica va d’una
parella estable de gais for-
mada per Toni (34 anys, per-
ruquer d’ofici i bastant curt
de gambals) i Marc (46 anys,
professor de dibuix i home
de gustos culturals summa-
ment refinats) amb l’estram-
bòtic afegitó (com a tercer
membre del triangle) d’una
talla de fusta del segle XVI
que representa el cos perfec-
te d’un sant Sebastià en ple

martiri. En el fons i en la
forma aquesta història que
s’ha empescat Roca-Ferrer no
pretén anar gaire més enllà
del pur divertiment. És a dir,
del desig que el lector passi
una estona ben distreta i, per
què no?, del dret a pas-
sar-s’ho bé d’un escriptor que
ja ha demostrat que és ben
capaç d’aventurar-se (i sor-
tir-se’n) en projectes més
ambiciosos.

És, doncs, en aquesta clau
de divertiment lleuger que,
al meu parer, s’ha de situar

Un cos perfecte. Crec sincera-
ment que qualsevol intent de
buscar dimensions transcen-
dentals a aquest llibre –in-
tentant vendre’l, per exem-
ple, com una relectura del
mite de Pigmalió atesa la ti-
rada cap a la mitologia clàs-
sica demostrada per Ro-
ca-Ferrer en llibres anteri-
ors– fóra una inexactitud. És
cert que hi ha diferències
culturals notables entre els
dos membres de la parella
protagonista però, tal com
l’autor ens els dibuixa, no

passen de ser un simple ver-
nís perquè tant el babau Toni
com el selecte Marc no dei-
xen de ser, en el fons, la ma-
teixa cosa: uns pobres dia-
bles. Simpàtics, sí, però tò-
pics i bastant sòmines.

Un element que m’ha
semblat discutible és el to
que utilitza la veu que ens va
narrant la història. Una veu
caracteritzada per freqüents
incisos adreçats al lector que
no sempre fan la gràcia o te-
nen el sentit de l’oportunitat
que sembla buscar l’autor.
També hi ha problemes en el
tractament del personatge
de Toni: per molt que el xicot
no sigui de ciutat i que les
seves maneres siguin una
mica toixes no se’l pot fer
enraonar cada tres pàgines
com si fos l’àvia de la família
Ulises del TBO.

UN LLIBRE LLEUGER
Un cos perfecte és, doncs, un
llibre lleuger que resoldrà
una tarda de cap de setmana
amb ganes de quedar-se a ca-
sa ara que fa fred. Hi ha mo-
ments d’humor i, en general,
un to caricaturesc sobre al-
guns aspectes de la societat
urbana d’aquest final de se-
gle que el fan atractiu. Fins i
tot hi surt el cel i uns quants
sants d’aquells que ens ob-
serven a nosaltres, infeliços
mortals, amb ulls plens de
bondat. I, curiosament, tinc
la impressió que aquestes es-
cenes en el paradís són les
que acaben tenint més apa-
rença de creïbles. Potser és
un símptoma.

L’art i l’escàndol
N A R R A T I V A D A V I D G U Z M Á N

Isak Dinesen, Ehrengard.
Columna. Barcelona, 2000.

E
scriptora d’imatges
tan subtils com sug-
gerents, la danesa
Isak Dinesen convo-
ca als seus relats la

màgia dels somnis infantils i
el record de les històries re-
motes concebudes per la plo-
ma d’altres èpoques. A Ehren-
gard, novel·la publicada des-
prés de la mort de l’autora,
l’any 1962, conviuen en har-
monia la descripció d’un món
aristocràtic amb una concep-
ció dramàtica de l’existència.
L’ambientació palatina esde-
vé, així, l’arma més precisa
per carregar durament contra
la hipocresia de l’alta socie-
tat, amarada de vicis i cor-
rupcions. Duquesses, reis i
prínceps no en surten, doncs,
gaire ben parats, d’aquesta
dissecció lirificada. Serà, con-
tràriament, la figura de l’ar-

tista, alhora àrbitre de la rea-
litat i heroi sensible, qui
haurà de resoldre el conflicte
de tot un principat.

COM UN CONTE CLÀSSIC
L’inici d’Ehrengard respon a
una posada en escena tradici-
onal del conte clàssic: “Una
anciana va explicar aquesta
història:”, moment a partir
del qual la protagonista ex-
terna del relat narra el con-
flicte. Un conflicte concebut
com una sonata en tres movi-
ments que aborda les desven-
tures del regne de Babenhau-
sen per amagar, durant dos
mesos, el naixement de l’he-
reu del principat, un nen fruit
d’un embaràs prematur con-
cebut “al marge del temps i de
la decència”. És arran d’a-
questa situació, qualificada
d’escàndol per la duquessa,
que entra en joc el pintor Herr
Cazotte, una mena d’alter ego
de l’autora en què conflueixen
saviesa, drama intern, i sensi-

bilitat artística. Quan la jove
Ehrengard és nomenada da-
ma d’honor de la princesa
durant el cautiveri, el pintor
haurà de modificar els colors
del seu pinzell, impregnat ara
del deliri amorós. És en aquest
punt on Isak Dinesen estén
amb més passió la seva mirada
creativa: a través de la relació
epistolar que s’estableix entre
el pintor i la duquessa, assis-
tim sense treva a una veritable
concatenació de sensualitat,
detallisme descriptiu, com-
plexitat interna, art –medita-
des reflexions sobre l’art–,
llegat nostàlgic dels orígens
pictòrics de l’autora de Memò-
ries de l’Àfrica.

RECREACIÓ DELS ESPAIS
Al costat de les relacions en-
tre els personatges, la història
d’Ehrengard excel·leix, i amb
quina intensitat, en la recre-
ació dels espais. L’ambienta-
ció del castell on viu reclosa
la princesa remet directa-

ment als contes meravellosos
de fades i bruixots, com si es
tractés d’un paisatge d’An-
dersen, escriptor amb qui Di-
nesen comparteix nacionali-
tat i també influències. Així,
l’autora danesa és capaç d’e-
dificar un autèntic jardí de
l’Edèn amb el luxe i la bri-
llantor d’un arquitecte neo-
clàssic. No obstant això, més
enllà dels espais idíl·lics s’a-
maguen al llibre certes dosis
d’allò que alguns anomenen
mala bava. I és que la deca-
dència de la societat aristo-
cràtica és aquí contemplada
amb una acidesa mordaç no
exempta de crítica. Així, pels
diversos estaments del prin-
cipat alemany de Babenhau-
sen veiem desfilar, ebris de
poder, ducs corruptes i ma-
rits infidels, en una processó
decididament patètica que
mostra en la seva nuesa la
sobredosi d’hipocresia i am-
bició de l’alt món palatí cen-
treeuropeu.

En virtut d’un estil gòtic que
no exclou el lirisme romàntic,
Isak Dinesen conjuga en un
mateix univers narratiu una
visió tràgica del món i un sen-
tit oníric de la matèria literà-
ria. Històries d’una temàtica
refinada, bastides al voltant
dels conflictes clàssics de l’és-
ser humà, l’amor, el drama,
l’oposició entre el bé i el mal.
Però al mateix temps, Dinesen
viatja, amb la precisió de qui
coneix la matèria, a l’interior
de l’art pictòric a través del
protagonista enamorat. Escrita
ara fa 40 anys, la història
d’Ehrengard ens és propera
perquè ens trasllada, amb els
mecanismes autentificadors
de la ficció, als conflictes actu-
als entre el somni i la realitat,
entre un amor impossible i
una passió irreparable. D’a-
questa manera, l’autora de Set
contes gòtics torna a demostrar
que la seva imaginació pot vi-
sitar qualsevol racó d’Europa, i
extreure’n un relat impregnat
de l’essència més profunda,
humana i vívida de les grans
històries universals.


