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Fotografies
impossibles
O R I O L I Z Q U I E R D O

Com vas néixer. Amb fotografies de Lennart
Nilsson. Aymà. Barcelona, 1976.

L’
educació sexual sempre ha es-
tat un trencacolls, tant per a
pares conscients de ser-ne com
per als que s’hi han trobat per
atzar. Als anys setanta, després

de tantes aparents revolucions i alguna de
real com van trasbalsar el món a les aca-
balles de la dècada anterior, va semblar
imposar-se el corrent de la diguem-ne na-
turalitat. Més val explicar que callar, do-
nar paraules que ajudin a construir pre-
guntes, que deixar que es poblin de fan-
tasmes incontrolables. El corrent va tenir
la seva traducció editorial, és clar. Una
mostra n’és aquest volumet, editat a Suè-
cia per Albert Bonniers i traduït al català
per a Aymà.

A la coberta, el títol i el nom del fotò-
graf, negre sobre fons blanc, ocupen poc
més d’una tercera part de la superfície.
Sota, una fotografia a tot color mostra una
filla mirant de fit a fit, expectant, gairebé
sense somriure, la mare, que li parla, la mà
sobre l’espatlla, la de la nena sobre el seu
canell mentre amb l’altra cargola una ca-
deneta que du al coll. La contracoberta
reprodueix tres de les fotografies de Nils-
son: un embrió de set setmanes, un de nou
setmanes i un de quatre mesos i mig. Un
text, en bandera a la columna esquerra,
presenta el contingut com “una sèrie de
fotografies impossibles” sobre el camí dels
futurs infants des de l’òvul i l’espermato-
zoide fins al nen, i destaca que “aquí po-
drem veure que al començament teníem
cua i com el fetus rep l’aliment a través del
cordó umbilical”. A la pàgina 4, dors de la
falsa portada, trobem l’índex i els crèdits.
Hi llegim que el text és de Jan Cornell i
Rune Pettersson, i que ha estat supervisat
pel Dr. Alex Ingelman-Sundberg. També,
que l’ha traduït al català Ramon Planes.

ELS PARES SÓN ELS NARRADORS
Les dues primeres pàgines, T’anem a contar
com vas néixer, són una introducció en què
els pares, que actuen com a narradors,
presenten el tema al seu interlocutor, el
fill: “Tots nosaltres hem estat infants. I tots
hem estat parits per una mare”. Les foto-
grafies mostren un nadó mamant, amb
expressió evident de satisfacció. Després,
l’evolució de la gestació: petit com el cap
d’una agulla; cap molt gros, braços i cames
petits; com et vas alimentar allí dins?; la
cua i altres rareses; tercer, quart i cinquè
mes; els darrers mesos abans del naixe-
ment. Cada capitolet du entre una i quatre
fotografies a tot color, que il·lustren el
text, o potser és a la inversa. Sorprèn, avui,
en època d’ecografies d’alta definició, la
textura, la definició i les altres qualitats de
les imatges.

A El dia del naixement el relat sofreix una
inflexió. A partir d’ara la majoria de foto-
grafies són en blanc i negre. Com la d’a-
questa pàgina, que mostra l’extracció del
nadó del ventre de la mare, sense filtres,
llevat de la pèrdua del color. Quatre pàgi-
nes expliquen “com vas entrar allí dins” i
“com es fan els nens”; és el moment in-
formativament, i pedagògica, més dens
del llibre. Sis pàgines més salten dels mis-
teris de la vida a la màgia del microscopi:
s’hi mostren els espermatozoides corrent
cap a l’òvul, la fecundació, la primera di-
visió cel·lular. A les dues pàgines finals uns
pares de somriure esclatant atenen el seu
fill, saludable i simpàtic.

ARXIU

Dostoievski planteja la redempció d’una prostituta

Dostoievski
en la intimitat

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

És un monòleg
masoquista i
autoflagelant en
què el narrador es
converteix en un
antiheroi alienat

Fiódor Mikhàilovitx Dostoievski,
Apunts del subsòl. Traducció de Miquel

Cabal. Els Llibres de l’Índex.

Barcelona, 2002.

D
igui el que digui Harold
Bloom Dostoievski
(1821-1881) és un dels
grans autors de la histò-
ria de la literatura uni-

versal. Nascut a Moscou el 1821 és
conegut per les seves grans obres
com ara Crim i càstig (1866), El jugador
(1867), L’idiota (1868-1869),
Els dimonis (1870) i Els ger-
mans Karamàzov
(1879-1880). Dins les obres
de l’escriptor rus, Apunts
del subsòl (1864) és una obra
important tant per la seva
temàtica filosòfica com pel
fet que és vista com un
pròleg a les grans obres
posteriors.

Nietzsche diria que Dos-
toievski va ser l’únic que li
va ensenyar alguna cosa de
psicologia. I, en efecte,
l’escriptor rus va tenir una
existència turmentada que
li va provocar greus pro-
blemes mentals i existen-
cials. Ja als 17 anys, el jove
Dostoievski escrivia una
carta al seu germà en què
deia: “Tinc un nou pla:
tornar-me boig. Aquest és
el camí; que la gent perdi
el cap, i després es curi i
torni a la raó”.

El novel·lista rus va tenir
una vida d’aquelles que
imprimeixen caràcter:
educat pel seu pare, un
metge despòtic i brutal, va
refugiar-se en la protecció i
l’afecte de la seva mare,
que va morir prematura-
ment. Als 18 anys, la notí-
cia de la mort del seu pare, torturat
i assassinat per un grup de campe-
rols, va estar a punt de fer-li perdre
la raó. L’any 1849 va ser condemnat
a mort per col·laboració amb deter-
minats grups liberals i revoluciona-
ris i, indultat moments abans de
l’afusellament, va ser condemnat a
quatre anys de presó i quatre més de
serveis forçats a Sibèria. Tots aquests
episodis tràgics van deixar les seves
seqüeles: Dostoievski va patir epil-
lèpsia, desequilibris nerviosos i una
addicció al joc, a la vegada que des-
envolupava una actitud reaccionària
davant els problemes socials i les
idees del seu temps.

CONFESSIÓ
S’ha escrit molt sobre les grans obres
de Dostoievski i se n’han fet moltes
interpretacions des del punt de vista
social, psicoanalític, cultural.... Però
dins l’àmplia bibliografia de l’autor,
Apunts del subsòl és potser una de les
obres menys conegudes.

Després de la seva primera obra
destacada, Humiliats i ofesos (1862),
Dostoievski patiria un nou cop dur
amb la mort de la seva dona i el seu
fill. Publicat un any després de les
morts, el llibre comença d’una for-
ma que ens fa veure que es tracta
d’una confessió. “Sóc un malalt... Sóc
un home dolent. Sóc un home desa-
gradable. Em sembla que pateixo del
fetge. Però no en sé un borrall, de la
meva malaltia, ni sé del cert què és el
que em fa mal. No faig res per cu-
rar-me i mai no ho he fet, tot i que
respecto la medicina i els metges”.

Apunts del subsòl és un llibre difícil
de qualificar i de classificar. Es tracta

d’un monòleg autoflagelant en el
qual el narrador, un rebel contrari al
materialisme i al conformisme im-
perants a la societat, es converteix
en el primer dels antiherois alienats
de la història de la literatura mo-
derna. El relat planteja la redempció
d’una prostituta i de la incapacitat
de l’intel·lecte per penetrar, i aportar
justificacions, en l’interior dels és-
sers humans. L’obra es divideix en
dues parts: El subsòl i A propòsit de la
neu humida. En la primera, Dosto-

ievski fa un monòleg interior en què
es despulla moralment i psíquica-
ment i intenta explicar per què viu
refugiat i protegir en aquest subsòl,
que és el lloc en què l’ha portat la
seva rebel·lia i inconformisme. Dos-
toievski és un gran escriptor, enlla-
çada amb un discurs filosòfic d’alta
volada, té com a resultat un bon as-
saig de filosofia existencial. La sego-
na part, ja més novel·lada, servirà al
narrador per explicar la seva expe-
riència amb un grup de coneguts
(amb un dels quals tindrà una dis-
puta per l’honor i s’hi haurà de batre
en duel). Amb tot, el llibre arriba al
seu punt culminant quan el narra-

dor té una trobada amb
una prostituta, la Liza, i
acaba abordant el veritable
sentit de la vida. “I, en
efecte, ara em proposaré
una pregunta vana pel
meu compte: què és millor,
una felicitat barata o una
sofrença elevada? Au, va,
què és millor?”, pregunta
el narrador en un dels sin-
cers diàlegs amb la Liza. En
aquesta última part, la no-
vel·la arriba al seu punt
més culminant, al moment
més elevat en l’esbós d’a-
questa radiografia mental.

GRAUS DE LECTURA
Apunts del subsòl és una
narració breu, està ben es-
crit i es llegeix amb facili-
tat. Té diferents graus de
lectura i de comprensió i
tant pot ser vist com una
obra transparent i clara,
com un text complexíssim
i enigmàtic. Amb tot, és un
llibre recomanable per co-
nèixer qui era Dostoievski.

La lectura d’ Apunts del
subsòl m’ha portat a la me-
mòria un altre llibre, De
profundis (1897), escrit des
de la presó de Reading per
Oscar Wilde (1854-1900).

Es tracta d’una carta íntima, sincera
i esquinçadora escrita per Wilde al
seu amant lord Alfred Douglas (Bo-
sie), en la qual l’autor d ’ El retrat de
Dorian Gray repassa l’estranya rela-
ció que va tenir amb el jove aristò-
crata i que el va acabar portant a la
ruïna econòmica i a la presó, on va
complir una condemna de dos anys
de treballs forçats per conducta ho-
mosexual.

De profundis és també el llibre més
íntim d’Oscar Wilde i, per a molts
crítics, havia de ser també el pròleg
per a les veritables obres mestres de
l’autor. En aquest cas, però, la mort
va passar davant i Oscar Wilde va
deixar aquest món el 1900 a París,
als 46 anys. Apunts del subsòl i De
profundis són dues obres molt ínti-
mes i que diuen molt dels seus au-
tors. Posen en relleu que les millors
obres de la literatura són, inevita-
blement, fruit de l’experiència hu-
mana que, algunes vegades, pot ser
un infern.


