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Margarida Aritzeta ha novel·lat la vida de la pintora Nora Dorrego

Perfils de la revolta
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Margarida Aritzeta, Perfils de
Nora. Proa. Barcelona, 2003.

A
mb una àmplia i no-
table bibliografia a
les seves espatlles
crec que es pot dir
que ara, amb Perfils

de Nora, Margarida Aritzeta
(Valls, 1953) ens presenta el
seu llibre més ambiciós. Un
llibre de maduresa, extens i
intens, d’estructura summa-
ment treballada que sap en-
ganxar el lector des de bon
començament i mantenir-lo
interessat fins a la darrera pà-
gina. I això que acabo de dir
no és, creguin-me, una simple
frase feta, ja que aquests Perfils
de Nora ens reserven sorpreses
fins al mateix final.

Com el seu títol ja indica, la
ficció que Margarida Aritzeta
ha bastit gravita al voltant del
personatge de Nora Dorrego.
Aquest és el nom artístic d’E-
leanora Font, nascuda a Bar-
celona l’any 1920 en el si d’u-
na família burgesa, exiliada a
l’Argentina després de la
Guerra Civil i esdevinguda
pintora de fama universal a la
mateixa alçada que un Miró,
un Tàpies o un Jackson Po-
llock. Sota el guiatge de l’au-
tora anirem seguint les petges
de Nora des dels seus comen-
çaments autodidactes als 8
anys, coneixerem de prop la
seva àvia –també Eleanora de
nom–, gran avaladora de les
virtuts de la noia, la veurem
entrar en contacte amb els
cercles artístics de l’avant-
guarda just abans del juliol

del 1936, la seguirem a l’exili
–a França primer, a l’Argenti-
na finalment– en companyia
de Cortès, un home que per
edat podria ser son pare però
que va ser l’únic gran amor de
la seva vida, i anirem
seguint intermitent-
ment la seva existèn-
cia d’artista d’èxit fins
a finals del 1999,
quan, ja retornada a
Catalunya, evoca els
seus records en pre-
sència d’un grup re-
duït d’amics de tota la
vida en una sessió
convocada per estre-
nar un vi d’una anya-
da molt especial. En
aquest selecte grup,
format per una pia-
nista retirada, un
enòleg i un jutge, s’hi
ha incrustat també
l’autora del llibre
amb l’excusa de reco-
llir materials per es-
criure la biografia de
l’artista. Justament el
llibre que el lector té a
les mans.

Exposat tot això he
de confessar que en acabar la
lectura de Perfils de Nora em
sento envoltat d’impressions
contradictòries. Per una ban-
da em sembla molt digne de
remarca el grau d’ambició
posat per Margarida Aritzeta
en aquest llibre. D’altra ban-

da, però, no puc treure’m del
damunt la impressió d’ha-
ver-me-les hagut amb un text
del qual se’m fa molt difícil
escatir quin és el seu sentit fi-
nal, aclarir què és el que m’ha

volgut transmetre l’autora.
Vejam: no estem davant de
cap intent de condensar la
història de les idees artísti-
ques del segle XX. Tampoc el
llibre és un retrat biogràfic
convencional. Podríem dir
que s’hi albira una intenció de

lligar el mite de Faust –la
força arravatadora de la passió
com a motor creatiu– amb la
inquietud artística de Nora i
potser per aquí trobaríem una
de les línies d’interpretació

del text més sòlides. Podríem
pensar també (el text ens hi
deixa la porta oberta) que en
el fons tot el que estem llegint
forma part d’una performance o
d’una action painting, és a dir,
que l’únic sentit que té és el
que sorgeix de la seva mateixa

condició d’obra efímera i ple-
na de contradiccions...

Vull dir amb tot això que, al
meu parer, Perfils de Nora fun-
ciona més com a suma de
fragments que no pas com un
tot unitari. La descripció del
passeig de Gràcia en plena
ebullició constructora que
obre el llibre, l’escena prota-
gonitzada per Manuel de Pe-
drolo, les converses a l’exili
amb Cèsar August Jordana i
amb Gombrowicz, les visites
de Nora als seus germans en el

fugaç retorn a Barce-
lona el 1947 i l’escena
de l’oncle capellà des-
cobrint al piano la
màgia de la Cançó i
Dansa número 6, de
Frederic Mompou,
són moments literaris
d’alt voltatge que no
passen gens desaper-
cebuts per a un lector
mínimament sensi-
ble. Molts moments
de la novel·la remeten
a situacions conegu-
des que han viscut al-
tres persones. Potser
ja es tractava d’això,
perquè és indubtable
que aquesta superpo-
sició d’imatges lliga
plenament amb el
concepte dels perfils
(en plural) de Nora
que des del mateix tí-
tol Margarida Aritze-
ta ens anuncia. En tot

cas ens les havem amb un lli-
bre que no passa desapercebut
perquè en les seves planes s’hi
aplega una història de gran
atractiu que deixa el lector ple
d’interrogants. I això no té per
què ser, d’entrada, cap mal
símptoma.

Difícil d’entendre
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Jordi Cussà, L’alfil sacrificat.
Premi Fiter i Rossell 2002.

Columna. Barcelona, 2003.

L
a lectura de L’alfil sa-
crificat suggereix dos
processos de reflexió
que mantenen una
relació d’intersecció.

Des del punt de vista literari,
el text és, entre d’altres coses,
desconcertant. I ho és perquè
no s’acaba de copsar la volada
de l’obra: ¿és una novel·la d’a-
ventures?, ¿és una novel·la ju-
venil adultitzada?, ¿és una re-
flexió sobre la violència?, ¿vol
alertar sobre el perills de la
globalització?

L’alfil sacrificat explica una
història en què una dona ca-
talana va a petar a un país
sud-americà perquè un oncle
seu, un bisbe, ha canviat el
mètode de repartir hòsties
–primer lliurava formes con-
sagrades, després pela militars
enquadrat en un grup guerri-
ller–. A partir d’aquí, la trama
s’enfila per una escala cada
vegada més tremoladissa fins
que arriba a un final una mi-
ca... sorprenent (?) per exage-
rat i agafat amb pinces.

Si l’esquelet sí que podria
resistir una anàlisi no gaire
corrosiva, no es pot dir el ma-
teix del farciment. Hi ha trets
–a més de la innocència que

banya tot el text– que fan
pensar que L’alfil sacrificat op-
tava a ser una novel·la juvenil.
Exemples: un dels protagonis-
tes és un nano d’uns quinze
anys que, tot i fer de guerriller
i haver matat gent, fa servir
expressions com ara “Ells, els
dolents més dolents de tots els
dolents” (pàg. 63) –vaja, el
llenguatge habitual dels guer-
rillers assassins–, els noms de
dos grups guerrillers que s’es-
menten són FLIPA i FLAN i una
de les líders del suara esmentat
FLAN comenta l’estratègia fent
saber a un dels personatges
que té “una reunió superse-
creta en un lloc ultrasecret”
(pàg. 172), expressió que du el
lector a remenar el llibre per
mirar de trobar-hi, també, els
agents més coneguts de la TIA,
Mortadel·lo i Filemó.

Això mira de conviure amb
passatges que –se suposa–
pretenen ser només per a adults:
més que res, les escenes d’a-
mor lèsbic tou, molt tou, de la
protagonista bisexual i les se-
ves amigues bisexuals, que
arriben a la narració via cal-
çador. Que es fumin molts
canutos no va més enllà de
l’anècdota.

D’altra banda, les reflexions
sobre el perquè de la violència
–que apareixen, en bona part,
en els trams més llegibles, que
són aquells en què se cedeix el
protagonisme al discurs de
l’exbisbe guerriller– són força
esquemàtiques i es mouen en
el camp del previsible.

CONJUNT CONTAMINAT
Tot això podria arribar a ser
acceptable, però el conjunt
està contaminat per una dei-
xadesa incomprensible. Algu-
nes mostres: a la pàgina 57
s’esmenta el comandant Mar-
cos i a la 84 ja l’han degradat
i castellanitzat: és el Subco-
mandante –ara amb majús-
cula– Marcos; en el capítol 4,
els temps verbals canvien
sense justificació; a la pàgina
58, per arribar a una casa des
del mar, han de pujar “setan-
ta-vuit graons, que a la Neu li
van sumar mil”, però a la pà-
gina 59 la susdita casa té “una
escala d’incendis que servia
per baixar a la platja des de la
terrassa”, la qual cosa fa pen-
sar que poser hauria estat més
pràctic un ascensor d’incen-
dis, francament; a la pàgina
247, la Neu declara: “La veritat

és que no n’estic gens conten-
ta. Però sí disposada a expli-
car-t’ho tot, a explicar-t’ho tot.
De mica en mica. [...]”, i la seva
amiga, cal pensar que a l’estil
Aterra com puguis, intueix (!!!)
que la Neu no vol parlar “o-
bertament” de com es troba.
D’això se’n diu tenir intuïció.

La cirereta en aquest pastís
la posa la poca credibilitat que
mereixen els personatges: una
mare i un fill guerrillers viat-
gen arreu del món alegre-
ment, el tiet Felip que embo-
lica la protagonista en l’aven-
tura té pressa a acabar una
conversa força important per-
què se li refreda l’ou de l’es-
morzar i la Neu i el seu oncle,
quan es posen a fer de guerri-
llers, fan que Rambo sembli
un personatge bo de Walt
Disney... Hi ha altres grinyols.

Es podria seguir per aquest
camí d’anàlisi, però no fa fal-
ta. Ja s’ha arribat a la inter-
secció amb el segon procés de
reflexió: L’alfil sacrificat és una
novel·la premiada!

La circumstància, de fet,
confirma una realitat que
potser fóra bo tractar sense
hipocresies: avui en dia, bona
part dels premis literaris es-

tan buits de significat i ser-
veixen per atraure compra-
dors desprevinguts que es re-
fiaran, amb candidesa, de la
faixeta que engalana la co-
berta del llibre i també per
arrodonir la compensació
monetària de l’autor: l’edito-
rial paga menys però assegu-
ra l’embutxacada del premi, a
partir de la recepció del qual
s’imprimirà i es distribuirà la
novel·la guardonada. Això és
així –i tothom que coneix
l’afer sap que això és així– i,
segons com, és raonable: la
publicitat convencional tam-
bé és una enganyifa i bé que
funciona.

El difícil d’entendre, però,
és la posició de l’autor que
s’avé a aquests jocs comerci-
als: l’escriptor té el nom pro-
pi com a marca comercial.
Quin valor hi dóna? S’escriu
per fer uns calerons o per
fer-se un nom com a autor?

L’autor de L’alfil sacrificat ha
obtingut valoracions contras-
tadament positives amb les
obres anteriors. ¿Tot i això, ell,
però també molts d’altres, ha
publicat com ha publicat per-
què el muntatge comercial
imposa presses? ¿Això com-
pensa? Les possibilitats que
s’intueixen en la seva novel·la
fan pensar que un període de
calaix i una bona repassada
hauria multiplicat per cent el
valor de la seva proposta. ¿No
és això el que cal buscar? A què
s’està jugant?


