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Un manuscrit d’Honoré de Balzac

El tapís de Balzac
N A R R A T I V A

J O R D I C A R R I Ó N

Han existit
pocs escriptors
tan ambiciosos
com Honoré
de Balzac, que
es va creure
un déu

Honoré de Balzac, El vell
Goriot. Traducció de Maria

Bohigas. Proa.

Barcelona, 2001.

C
oncloure un llibre
de Balzac –a finals
del 2001 i principis
del tercer mil·len-
ni– continua sent

un plaer absolut. Algunes de
les seves obres mestres, i en-
tre elles es troba sens dubte
El vell Goriot, que ens arriba en
l’excel·lent traducció de Ma-
ria Bohigas, continuen se-
gregant en el lector d’avui la
mateixa dosi d’endorfines i
de plaer que en el del segle
XIX. Perquè els clàssics os-
tenten aquesta capacitat
química de provocar reacci-
ons de tota mena (estètiques,
físiques, ètiques, morals)
molt de temps després del
moment de la seva creació.
També generen un poliedre
dimensional. És a dir, un
seguit de plànols que se
superposen i que es confo-
nen a mesura que avança la
lectura.

Aquesta capacitat de gene-
rar dimensions paral·leles al
ritme en què se succeeixen
les pàgines sedueix especial-
ment en el cas d’El vell Goriot.
Perquè a vegades sembla una
col·lecció d’aforismes (“Pot-
ser l’amor no és més que l’a-
graïment del plaer”) i d’al-
tres un catàleg de descripci-

ons brillants o de diàlegs
dignes de representar-se en
un teatre. La narració en es-
tat pur, amb intrigues de to-
ta mena, conviu amb la re-
flexió sobre les viscerals re-
lacions que mantenen els
pares amb els seus fills o so-
bre el món cruel de les apa-
rences i dels balls de màsca-
res que regeixen els movi-
ments de la classe benestant.

Tot llibre és –o hauria de
ser– un enigma. I en el cas
que ens ocupa el misteri co-
mença pel títol. Perquè sem-
bla que el protagonista hagi
de ser Goriot, el personatge
patètic i tendríssim que en-
carna l’arquetipus platònic
de la Paternitat. Però la lec-
tura ens condueix a un altre
protagonista, Rastignac, el
jove ambiciós que vol con-
querir París. En part alter ego
de l’autor, amb la seva ha-
biltitat social i la seva ansie-
tat per triomfar, en part
projecció del seus somnis, ja
que gaudeix de tots els
atractius físics que limitaven
l’ascens del seu creador, Ras-
tignac és un d’aquells perso-
natges magnètics cridats a
convertir-se en mites litera-
ris. Però tampoc ell concen-
tra tota l’atenció del narra-
dor omniscient: les filles de
Goriot, la senyora Vauquer o
el pèrfid Vautrin, amb el seu
discurs per sobre del bé i del
mal són només alguns dels
rostres d’una galeria de per-
sonatges rodons. Com en el
cas de La Regenta i de Madame
Bovary, el títol només revela

un possible pivot, perquè el
protagonista és, sens dubte,
col·lectiu.

En aquest sentit, la dispesa
de la Rue Neuve-Sainte-Gene-
viève, coneguda amb el nom
de casa Vauquer, potser és
l’autèntic protagonista d’a-
questa història d’amors d’al-
ta societat i pares que patei-
xen i criminals refinats. I,
per metonímia, segurament
és París, com a ciutat viva de
personalitat esquizofrènica,
el veritable centre d’interès
de la novel·la. Si Victor Hugo
va triar Notre-Dame i Zola el
mercat central d’El ventre de
París, Balzac aposta per una
casa d’hostes com a repre-
sentació del cor de la metrò-
poli. Un indret prou versàtil

perquè hi puguin coincidir
gent d’extracció social i de
procedències diverses. Un
pou d’històries que vagin des
del palau fins a la presó,
passant per tots els intervals
de la comèdia tràgica que
anomenem vida urbana.

OBRES GENS LLEUGERES
És clar que l’obra del mestre
francés no s’ajusta a la ma-
joria de les característiques
que Calvino assenyalava com
a dominants de la literatura
futura. Sobretot, les seves
novel·les no són gens lleuge-
res. Perquè el pes de viure, en
la ficció, no es combat amb la
lleugeresa sinó amb l’ambi-
ció, un adjectiu que no s’in-
clou a les Lliçons americanes,
però que considero impres-
cindible per a l’elaboració
d’una literatura d’alta vola-
da. Una ambició que, per
cert, no sovinteja gaire en els
nostres dies. Han existit pocs
escriptors tan ambiciosos
com Balzac, que es va creure
un déu capaç de ficar tota la
França de la restauració mo-
nàrquica que va tallar els
somnis llibertaris de la
Revolució i els arrogants
pretensions de l’Imperi de
Napoleó en una gran novel·la
anomenada La comèdia huma-
na.

Teixir el gran tapís que és
la seva obra va consumir la
vida de l’enorme teixidor que
va ser Balzac. Llegint-lo,
sembla xiuxiuejar-nos: que
ho deixin estar, les petites
costureres.

Adrià Gual, pioner
A S S A I G

F R A N C E S C F O G U E T

Enric Ciurans, Adrià Gual.
Col·lecció Gent Nostra.

Infiesta. Barcelona, 2001.

A
drià Gual és un dels
homes de teatre més
complets de la histò-
ria de l’escena cata-
lana contemporània.

Enric Ciurans, professor d’his-
tòria de les arts escèniques a la
UB, li ha dedicat una biografia
de caràcter divulgatiu per a la
popular col·lecció Gent Nostra.
El propòsit principal del seu
treball és subratllar la intensa i
polifacètica trajectòria artísti-
ca de l’autor de Misteri de dolor.
Així, sense oblidar el context
historicocultural en què va
viure, Ciurans ressegueix els
primers anys de formació de
Gual en les disciplines de la
creació pictòrica i escenogràfi-
ca i les seves primerenques in-
cursions teatrals simbolistes. A
continuació, després d’avaluar
el seu corpus dramàtic, traça la
implicació pública del biogra-
fiat en les grans empreses es-
cèniques col·lectives de què fou
capdavanter. Ciurans apunta,
d’altra banda, la participació

de Gual, molt més efímera, en
dues de les primeres experièn-
cies cinematogràfiques catala-
nes del segle XX: els Especta-
cles i Audicions Graner i la
productora Barcinógrafo.

ESCENIFICACIÓ MODERNA
En l’àmbit del teatre, Gual es-
devingué un dels primers a
concebre la idea moderna de
l’escenificació com a punt
d’integració de les arts en l’es-
pectacle, seguint la teoria
wagneriana de l’obra d’art to-
tal. Fou, també, un dels pre-
cursors a defensar, en uns ter-
mes propers als d’André An-
toine, el paper fonamental del
director d’escena. A males pe-
nes, Gual intentà d’aplicar les
seves aportacions teòriques a
l’orientació que impregnà al
Teatre Íntim, la Nova Empresa
de Teatre Català i l’Escola Ca-
talana d’Art Dramàtic. Creat el
1898, el Teatre Íntim era una
agrupació dramàtica que nas-
qué sota la inspiració inicial

dels teatres simbolistes pari-
sencs. Amb moltes intermitèn-
cies, volgué modernitzar l’es-
cena catalana, entroncar-la
amb el panorama internacio-
nal més innovador i crear un
repertori universal d’autors
clàssics i moderns. Una volun-
tat similar guià la seva direc-
ció, entre 1908 i 1909, de la
Nova Empresa de Teatre Cata-
là: programar, en règim co-
mercial, autors de la drama-
túrgia estrangera (Shakespea-
re, Hauptmann, Shaw) de cos-
tat amb la catalana (Guimerà,
Iglésias, Rusiñol). Posterior-
ment, Gual canalitzà la seva
preocupació didàctica i peda-
gògica a través de l’Escola Ca-
talana d’Art Dramàtic (1913),
precedent històric de l’actual
Institut del Teatre.

La peripècia d’Adrià Gual
com a dramaturg, director i
impulsor de nombroses inici-
atives escèniques –Ciurans no
pot fer altra cosa que oferir-ne
unes pinzellades– és plena

d’indubtables encerts i de fra-
cassos estrepitosos. Gual pagà
molt car la seva tria per l’ex-
perimentació i la recerca, dues
de les constants més destaca-
des de tota una vida consa-
grada al teatre. Emprengué el
viatge des d’una cultura que
no estava prou preparada per
comprendre les seves nove-
tats. De fet, moltes de les pro-
postes artístiques que explorà,
a tot risc, no passaren la prova
de la realitat. Com suggereix
Ciurans, l’ànima de l’Íntim
degué somniar moltes de les
estructures escèniques que
avui són un fet: l’Institut del
Teatre, el Teatre Nacional de
Catalunya o la Ciutat del Tea-
tre. Eren quimeres daurades,
no malsons aurífics. Tanma-
teix, la seva dèria per la crea-
ció d’un repertori en català
capaç d’alternar la dramatúr-
gia indígena i l’estrangera
continua essent una il·lusió no
acomplerta. Com tampoc no
ho és la seva convicció que

calia dignificar l’escena cata-
lana des de l’exigència artísti-
ca i el compromís estètic.

APROXIMACIÓ PÚBLICA
La intenció divulgativa d’a-
questa monografia demanava,
com ha sabut fer el seu autor,
una aproximació pública a la
personalitat i a l’obra d’Adrià
Gual. Calia remarcar la seva
importància com a referent
històric del teatre català i, més
secundàriament, del cinema.
Però, alhora, calia incidir en la
seva faceta de precursor de
nombroses aventures teatrals
que ajuden a entendre com
s’ha arribat al present. Amb
tots els matisos que calgui,
Gual és l’anella simbòlica que
enllaça el Teatre Íntim amb el
Teatre Lliure (i els adjectius
són ben suggerents). Recor-
dem que, a l’endemig, actuà
l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona i l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual, aquesta
darrera dirigida per Ricard
Salvat, un altre pioner. Seria
inadmissible, per tant, que
s’oblidés la contribució d’a-
vantguarda que féu Adrià
Gual, com també tots els seus
col·laboradors, en la configu-
ració de l’escena catalana
contemporània.


