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El poeta Pere Gimferrer, autor de la novel·la ‘Fortuny’

La novel·la artística
N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Pere Gimferrer, Fortuny.
Planeta. Barcelona, 2003.

A
hores d’ara es podria
dubtar si vivim una
revifalla de la novel·la
històrica o, de fet,
sempre ha estat pre-

sent com a una de les opcions
més estimades pels lectors. La
història com a fonament de
l’escriptura, com a gènere
narratiu, té una llarguíssima
tradició que va esclatar amb el
preàmbul al realisme de les
novel·les de Walter Scott.
Aquesta via, que va servir per
ambientar les millors novel·les
del segle XIX, no ha tingut
gaire fortuna al llarg del segle
XX. Amb les excepcions neces-
sàries, la novel·la històrica va
funcionar sobretot com a ex-
cusa per proveir un mercat
sempre obert a tocar la fibra
sentimental que el passat pro-
voca en els lectors.

Es podria dir, doncs, que a
pesar d’haver tingut una in-
fluència decisiva pel que fa a
l’evolució del rerefons narra-
tiu, la novel·la històrica va dei-
xar de banda massa sovint els
avanços experimentats durant
el primer terç del segle XX.
Aquesta rèmora, la història
com a coartada per a l’escrip-
tura de novel·les planes i poc
treballades des del punt de
vista tècnic i estètic, ha fet que
encara ens duri la prevenció
contra el gènere.

Allò que la novel·la històrica
es va deixar en el camí, més
encara des que el mercat s’ha
convertit en un pilar fonamen-
tal, va ser la novel·la artística, és
a dir, una mirada al passat que
tingués també presents els fets
des d’un punt de vista estètic i
que s’esforcés a presentar-nos
una prosa efectiva i bella alho-
ra. Per entendre’ns, es tractaria
d’enganxar la novel·la històrica
a la prosa flaubertiana més que
no pas a la línia representada
per Zola i Victor Hugo. La no-
vel·la com a obra d’art que no
renuncia a la seva sagrada fun-
ció de narrar històries, en
aquest cas històries de la histò-
ria.

DEL ‘DIETARI’ A ‘FORTUNY’
Tot indica que aquesta renún-
cia de la novel·la històrica a
perseguir un grand style narra-
tiu va ser considerada àmplia-
ment per Pere Gimferrer abans
d’enfrontar-se a la redacció de
Fortuny, reeditada ara amb gran
encert per l’editorial Planeta.
No resulta estranya l’opció es-
collida per Gimferrer si pensem
que el 1983 la seva prosa tot
just ha acabat el fabulós tour de
force del Dietari, on la història té
un paper tan destacat. De fet, es
pot afirmar que els textos que
componen la novel·la Fortuny
són hereus de l’impuls artístic i
literari que el porta a escriure el
Dietari.

Els Fortuny, una de les famí-
lies d’artistes més destacades
del segle XIX i, sobretot, la fi-
gura de Marià Fortuny i Ma-
drazo (1871-1949), fill del cone-

gut pintor i pintor ell mateix, a
més de dissenyador, escenògraf
i investigador tèxtil, són l’ex-
cusa al voltant de la qual Gim-
ferrer va teixint la seva novel·la.
Una excusa no gens fútil. El
protagonista de Fortuny es tras-
llada amb la seva família a Ve-
nècia el 1889, aquella Venècia
enlluernadora on els artistes de
l’època es doctoraven social-
ment i artísticament, i on Tho-
mas Mann va situar la mort de
l’aristocràcia. Venècia, “la més
inversemblant de les ciutats”,
segons Von Aschenbach. A
l’entorn d’aquest escenari cir-
culen els grans noms del segle,
des de Sarah Bernhardt fins a
Marcel Proust, i la figura de
Marià Fortuny i Madrazo supo-
sa la modernitat, l’esplendor de
la Belle Époque convertida en
una de les arts més influents de
la història recent, el disseny,
vist com a representació d’unes
idees i d’un estil de vida.

Pere Gimferrer fa servir tota
aquesta abundor en l’elabora-
ció del text, petits encontres,
petites mirades, l’art com a font
de l’escriptura; però també les
relacions humanes d’un mo-
ment irrepetible. La precisió de
l’idioma, la voluntat de cer-
car-ne els límits, d’obrir nous
camins que configurin una
prosa catalana no tan depen-
dent del periodisme o de la vida
familiar, atorguen valors afe-
gits a les destacades qualitats
d’aquesta novel·la. Tot plegat, la
idea passa per escriure la cul-
tura, per aplicar-li un dels llen-
guatges més profunds a l’hora
de l’anàlisi, el text com a vehi-

cle de la complexitat de l’ésser
humà: “Escriure és passar-hi
ratlla, és descompartir límits,
és allunyar la línia fronterera
de l’horror”. Fortuny també és
l’encert derivat de mirar, no
pas el quadre enlluernador de
l’època, sinó els quadres indivi-
duals, els instants que confor-
men la història de l’art i de la
cultura, de fer-ho sense com-
plexos i atenent totes les direc-
trius que van configurar els
prolegòmens de la nostra vàlua

com a persones que no poden
deixar de costat la seva història.

El plaer que ens causa la re-
lectura de Fortuny s’ha d’inter-
pretar des d’un doble vessant,
des d’una manera de fer litera-
tura no gaire freqüent en la
mirada històrica dels novel·lis-
tes actuals, una manera que es
planteja satisfer des de l’inici
no només la necessitat de viure
altres vides a través de la ficció
sinó també de nodrir els nos-
tres sentits. Aprofitin-ho!

Un viatge a la recerca de la personalitat perduda
N A R R A T I V A J U D I T B E N A G E S

Jennifer Vanderbes,
L’illa de Pasqua.

Columna. Barcelona, 2003.

J
ennifer Vanderbes és
llicenciada per la Uni-
versitat de Yale i el
Writers Workshop d’Io-
wa. Va ser becària de

James McCreight al departa-
ment de ficció de la Universitat
de Wisconsin i recentment ha
estat becària d’escriptura crea-
tiva a la Universitat de Colgate.
La seva obra de teatre L’aspirant
va ser produïda pel repertori de
teatre del Soho de Nova York,
dins el Summercamp 2000
Festival. L’Illa de Pasqua és la seva
primera novel·la.

L’Illa de Pasqua és una illa
minúscula, aïllada i a milers de
quilòmetres de qualsevol altre
continent. Ha estat formada
per erupcions volcàniques i tot
el que hi ha a l’illa, tant plan-
tes com animals, és immi-
grant. La novel·la aborda dos
dels grans misteris de l’illa: les

grans estàtues moai i el llen-
guatge propi d’aquell lloc,
anomenat rongorongo.

Ningú ha pogut explicar
com els moais van ser cons-
truïts, transportats i aixecats.
L’illa de Pasqua està desprove-
ïda d’arbres i de qualsevol ani-
mal més gran que un ratolí;
per tant, no hi ha cap corda o
fusta per transportar els mo-
ais. Pel que fa al rongorongo,
l’illa de Pasqua és un dels únics
cinc llocs coneguts per haver
desenvolupat la seva llengua,
trobada només en taules anti-
gues, encara sense desxifrar.

DUES DONES I UNA GUERRA
Jennifer Vanderbes explora els
regnats de l’amor, la còlera i la
ciència a través dels ulls de
dues dones excepcionals, que
visiten l’illa amb 60 anys de
diferència i amb situacions
personals gairebé antagòni-
ques. Aquestes dues històries
s’enllacen amb capítols molt
curts referents a la flota ale-
manya quan esclata la Primera

Guerra Mundial, flota que va a
parar a l’illa de Pasqua i que,
d’una manera totalment in-
sospitada, es relaciona amb les
dues dones.

El 1913, Elsa Pendleton viatja
des d’Anglaterra a l’illa de Pas-
qua amb el seu marit, un an-
tropòleg –amic del seu difunt
pare– que investiga les colos-
sals estàtues moai, i la seva
germana petita, que, per una
deficiència mental, l’acompa-
nya a tot arreu on va. Per a Elsa,
l’Alice és el més important que
existeix, per davant de la seva
vida o la del seu marit. Tot és
insuficient per aconseguir que
l’Alice sigui feliç.

Així doncs, el que comença
com un viatge familiar –per
acompanyar el seu marit en
una investigació i conèixer
món– es converteix per a Elsa
en una aventura magnífica.
Ella queda fascinada pel llen-
guatge jeroglífic que troba en
velles taules de fusta i mentre
en cerca el significat, detecta
també el significat ocult del

seu matrimoni de convenièn-
cia. Però lluny de cap contacte
amb el món exterior, desco-
neix que s’ha declarat la Pri-
mera Guerra Mundial i que
una flota naval alemanya, fu-
gint dels britànics, s’està diri-
gint cap a l’illa que ella ja
considera casa seva.

UNA EXPERTA EN BOTÀNICA
Seixanta anys més tard, la doc-
tora en botànica nord-america-
na Greer Farraday viatja a l’illa
per tal d’investigar l’antic pol-
len que hi ha en aquest paradís
misteriós. Sens dubte, una de
les feines més complicades que
pot dur a terme un expert en
botànica. Tot i així, Greer Far-
raday és conscient que aquesta
expedició és una excusa per re-
construir la vida després de la
mort del seu marit i poder
adobar el futur professional
que les traïcions matrimonials
havien estroncat durant anys.

Viuda d’un famós doctor en
botànica –que va ser el seu
professor–, va deixar enrere

molts dels seus somnis per tal
de seguir-lo i no en va rebre la
resposta que esperava, sinó tot
al contrari. L’illa li dóna, anys
més tard, l’oportunitat de
convertir aquests somnis en
una realitat i no està disposada
a veure com un altre cop li
passa la vida pel davant sense
poder fer res.

Els misteris que envolten l’i-
lla de Pasqua atrapen dues do-
nes que, aparentment tan di-
ferents, prenen consciència de
les seves vides i assumeixen els
seus secrets més íntims. Dues
històries paral·leles en què la
recerca científica esdevé una
troballa personal i emotiva.
Descobreixen el significat de
l’amor, del perdó i, sobretot,
veuen que per tal de sobreviu-
re en terra estranya han de
treure a la llum aquella forta-
lesa que Déu els ha donat, però
que encara no havia aflorat. De
mica en mica el lector va pre-
nent part en aquestes dues
històries tan diferents, però al
mateix temps tan semblants.
Qui agafi aquest llibre anirà
entrant al cor i a la ment de
dues dones molt especials.


