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Balzac és un clàssic de la literatura francesa

Els francesos, a la picota
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Honoré de Balzac, Ferragus.
Traducció de Ferran Esteve.

Edicions de 1984. Barcelona, 2004.

S
i és la passió pel suspens i el
misteri –falsament atiada pel
prefaci– el que els ha abocat a la
lectura d’aquest llibre, els espe-
ra una decepció com una casa

de pagès: no es deixin enganyar per les
falses promeses d’emoció que Balzac ha
introduït a les tres primeres pàgines tot
parlant-los de societats secretes i perso-
natges misteriosos que conspiren per
aconseguir els seus interessos, perquè no
és aquesta la línia argumental de Ferragus.
Encara que hi tingui contactes tangenci-
als, la novel·la és essencialment una his-
tòria d’amor (passional, conjugal i filial) i
una excusa perfecta per als objectius de
l’autor, que no són altres que plasmar la
societat de la seva època. Abans de conti-
nuar, un aclariment. Ens estem referint a
un autor clàssic del qual tots hem sentit
a parlar –si més no ha hagut de sortir en
l’assignatura de literatura d’un curs o al-
tre–, per tant recordar que Balzac va de-
dicar vida i esforços a la creació de la Co-
médie humaine, una aclaparadora sèrie
formada per gairebé noranta novel·les a
través de les quals l’escriptor va dir la seva
sobre el món que l’envoltava, hauria de
ser innecessari (els amants de la lectura
sabran perdonar la impertinència d’a-
quest aclariment, però és que ha arribat
un moment en què una servidora ja no es
veu amb cor de posar la mà al foc pels
coneixements dels lectors d’avui dia), tot
i això ho esmentarem per si les mosques.

Així és que, tots aquells que, seduïts
per l’èxit d’ El Codi Da Vinci, de Dan Brown
(que, ja sé que no és ni el lloc ni l’ocasió
però no em sé estar de dir-ho, espatlla
les enormes possibilitats dels temes que
toca amb una pobresa de recursos i tèc-
niques narratives que esgarrifa) es pen-
saven que estarien al davant d’un Ches-
terton (L’home que va ser dijous) o un Co-
nan Doyle (triïn l’obra que vulguin), que
es vagin fent a la idea que aquí l’únic
misteri que hi ha és si el profund amor
que Monsieur i Madame Jules senten
l’un per l’altra aconseguirà sobreviure a

les armes (la maldiença, la tafaneria,
l’exclusió social, el deshonor...) amb què
una societat civilitzada, la francesa post-
napoleònica, fonamentava les relacions
humanes. Perquè el que interessa a Bal-
zac és exposar els mals de la seva França
(i criticar, moralitzar i sermonejar, sub-
tilment, el lector). I per fer-ho utilitza
tots els recursos al seu abast: involucrar
el lector a base de fer-li creure que el que
explica és real o si més no té un origen
real; aprofitar l’avinentesa per criticar
qualsevol aspecte social, fins i tot els que
no estan directament relacionats amb

l’argument com ara els costums i
modes literàries; qüestionar-se els
valors morals dels seus contempo-
ranis, etc. El que fa Balzac a Ferragus
és el que gairebé va convertir en
l’objectiu de la seva vida literària:
posar els francesos a la picota. Amb
la inestimable ajuda d’un protago-
nista d’excepció: la ciutat de París.
Però no el París de Haussmann,
amb grans boulevards plens de boti-
gues i bombetes elèctriques, sinó el
París de principis del segle XIX, el
de la cara bruta, el dels carrers mi-
serables, els individus reprovables i
la mesquinesa aplicable tant als
grans salons com als cementiris.
Potser el lector actual trobarà in-
sulsa la història d’amor dels quatre
protagonistes, creurà que algunes
reaccions dels personatges són in-
comprensibles o excessives i fins i
tot considerarà les intencions mo-
ralistes de l’escriptor exagerades,
però del que no podrà escapar és de
la passió amb què Balzac constru-
eix, un cop més, un fresc viu i pal-
pitant sobre els temps que li va to-
car viure.

A S S A I G

Fernando Savater,
El valor d’educar.

Columna. Barcelona, 2004.

F ernando Savater, catedràtic
de filosofia, autor de més de
40 llibres i guanyador de

nombrosos premis, reflexiona en
aquest assaig, que ara apareix en
català, sobre la importància de
l’educació. El valor d’educar està
adreçat en especial als mestres de
primària, però també al públic en
general, ja que és tasca de la soci-
etat civil reclamar als polítics una
bona regulació de l’ensenyament
bàsic. Lluny de centrar-se en dis-
quisicions especialitzades sobre
programes acadèmics i formació
del professorat, Savater raona al
voltant del significat vital de l’e-
ducació per a la comunitat huma-
na. I ho fa amb un llenguatge clar
i un sentit de l’humor agut.

En un moment en què no sabem
cap on han d’orientar-se les acci-
ons de l’ensenyament, el filòsof
reclama que l’ensenyança no es-
devingui un bé de mercat: “Educar
ha de ser una obligació pública”.
Com a colofó, el llibre inclou una
sèrie d’opinions sobre el tema de
pensadors com ara Locke i Spino-
za. Davant la baixa valoració actu-
al de la tasca dels mestres, Savater
guanya per a aquest col·lectiu una
visió entusiasta i justa de la seva
feina diària, perquè la democràcia
s’ha d’ocupar també de crear els
ciutadans en la voluntat política
dels quals recolza la seva legitimi-
tat. A.T.

Bettina Stiekel (ed.), Els nens
pregunten, els Nobel responen.

Ara Llibres. Barcelona, 2004.

E ls nens sempre fan les grans
preguntes, i molt sovint no
tenim una resposta a ¿Què és

l’amor?, ¿Per què hi ha guerres? o
¿Què és l’aire? Per contestar a
aquestes qüestions de tanta enver-
gadura s’ha anat a buscar a aquells
que realment ho han de saber: els
guardonats amb el premi Nobel.
Així, el Dalai Lama exposa que l’a-
mor vertader està lliure de gelosia,
de condicions i no coneix cap pre-
judici. Per la seva banda, en dis-
sertar sobre què és la política,
Shimon Peres parla del conflicte al
Pròxim Orient i afirma que, per
assolir-hi la pau, cal cent per cent
de llibertat per als palestins i cent
per cent de seguretat per als jueus,
però que, en cap cas, tots dos po-
bles poden conviure en el mateix
Estat. Les grans incògnites de ca-
ràcter humanista i sociopolític es
combinen amb d’altres del món de
la ciència, com ara ¿Què és l’aire?
i ¿Com funciona el telèfon? És en
aquests capítols on es troben les
explicacions més precises, potser
perquè es tracta de preguntes que
tenen una resposta descrita per
lleis de la natura o la física, men-
tre que davant demandes sobre
l’existència dels conflictes armats
o de les desigualtats socials, ni
Desmond Tutu, ni Daniel McFad-
den ni el cap espiritual dels tibe-
tans poden donar una resposta
que fugi d’utopies o divagacions
tòpiques. És un llibre més per a
nens que per a adults, però que té
algun capítol curiós amb veritats
que als grans no va malament que
ens recordin. A.T.

‘Vedette’ del jazz
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Àngels Moreno, Secrets inconfessables.
Premi València de narrativa Alfons el
Magnànim. Bromera. València, 2004.

U
na vella i oblidada llegenda
explica que fa molts anys el
Mississipí era un riu macilent,
un suau corrent d’aigua que
naixia en una terra de ningú

situada entre Dakota del Nord, Minnesota
i Wisconsin. Amb el pas del temps va ar-
ribar l’explotació de l’home, amb l’escla-
vitud i el racisme com a banderes. El blanc
s’aprofitava del negre, i la terra no va po-
der restar indiferent; les llàgrimes dels
recol·lectors de cotó, dels esclaus, dels
perseguits, de dones i nens, de tota una
raça relliscaven i queien en forma de
pluja en el petit rierol. A poc a poc les ai-
gües creixeren, i el Mississipí es va con-
vertir en un riu de poderós cabal, pel qual
discorria part de la millor història d’una
nació. La mateixa llegenda diu que el po-
ble negre nord-americà va plorar a ritme
de blues, desvetllant-se així el secret de la
grandesa d’un gènere musical sencer. El
gran riu va regar de llàgrimes i blues tot
el que va trobar al seu pas, des de Chicago

fins a Nova Orleans, i ja res ni ningú van
poder frenar aquest torrent de líquid i
passió, aquest endimoniat so que im-
pregna com cap altre l’ànima de qui el
crea i de qui l’escolta.

EL JAZZ I EL BLUES, PROTAGONISTES
L’influx del jazz, del swing i del blues fu-
meja darrere les pàgines de Secrets incon-
fessables. La seva autora, Àngels Moreno, és
una gran aficionada a aquest estil de
música i per això ha fet de la protagonista
de la novel·la, la Neus, una mena de vedette
del jazz, una dona díscola, independent i
transgressora. Imprevisible com una bona
jam session, al cap i a la fi. Decoradora (el
disseny com a bàlsam per a la frustració
de no poder ser una cantant del gènere),
separada i amb una filla, la Neus veurà
com, a partir d’una trucada trapella a un
programa de ràdio nocturn fingint ser
una dona maltractada, tot el seu entorn
va quedant negat per una boira misterio-
sa. La seva filla comença a rebre les tru-
cades d’un assetjador que al principi la
Neus identifica amb el Víctor, un exnòvio
que de sobte irromp de nou a la seva vida
provocant la gelosia del Miquel, el seu
actual company. Però tot el que la Neus
vol del Víctor, aquell basc que la va acor-
ralar en un niu de mentides, menyspreus
i fins i tot violències, és que li torni el

cotxe del qual ella encara paga les lletres
i de què ell se n’ha apoderat. Enmig d’a-
quest terratrèmol d’esdeveniments i
emocions, la Neus esbrinarà per fi la
identitat del seu pare, que la va abando-
nar tot just néixer.

Amb un estil narratiu que recorda Pa-
tricia Highsmith i un talent especial per
teixir històries d’intriga psicològica, Àn-
gels Moreno (Gandia, 1939) és una es-
criptora valenciana de vocació tardana. El
1994, quan ja tenia els fills criats i dispo-
sava de temps lliure, va publicar Potser a
setembre, que va ser finalista del premi
Ciutat d’Alzira, guardó que va rebre més
tard amb Malson, el relat protagonitzat per
Irene, una dona que, com la Neus, també
emprèn un viatge de recerca d’ella ma-
teixa. In crescendo quant a maduresa lite-
rària i reconeixement públic, Moreno ha
guanyat amb la seva darrera novel·la el
premi València de narrativa Alfons el
Magnànim. Trepidant i rítmica, Secrets in-
confessables és una obra atípica pel que fa a
les relacions familiars que dibuixa, ja que
els rols de mare i filla s’intercanvien so-
vint i Erena, la nena, esdevé el particular
grill de Pinotxo de la Neus, tot recrimi-
nant-li els errors i guiant-la pel bon camí.
Ben estructurada, distreta i amb un des-
enllaç força imprevisible, es recomana
llegir-la sota l’influx d’Oscar Peterson.


