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Honoré de Balzac és un dels autors francesos universals

Creació
i recreació

N A R R A T I V A

P E R E C U L L E L L

Honoré de Balzac, La casa del
gat que piloteja. Traducció de
Costa / Woith. Edicions de

1984. Barcelona, 2001.

H
i ha una necessitat
visceral d’interpre-
tar-se –qui sap si
de justificar-se– en
l’obra d’Honoré de

Balzac. Potser perquè era fill
d’un pagès de l’Albigès i d’una
mercera parisenca; potser
perquè el seu pare va trans-
formar en Balzac el Balssa
original i el va ennoblir artifi-
cialment amb aires de gran-
desa potser perquè Honoré va
fracassar una i altra vegada en
els seus primers intents com a
autor de teatre, com a im-
pressor i com a editor, l’autor
francès exhibeix en les seves
obres una vocació moralitzant
amb partit pres. Treballa la
minuciositat de les formes,
dels paisatges, dissecciona les
contradiccions dels personat-
ges que considera caducs. Els
artistes, els intel·lectuals, els
aristòcrates –els seus –, tenen
màniga ampla.

La Maison du chat-qui-pelote
–escrita el 1830 amb el títol
Gloire et malheur– va acabar
convertint-se el 1842, revisat
diverses vegades, en el text
d’obertura de La Comédie hu-
maine, després d’haver viatjat,
en edicions successives, per
altres reculls costumistes del
mateix autor. No és una mo-
bilitat anecdòtica. La produc-
ció literària de Balzac és viva,
s’adapta al pas del temps,
s’interrelaciona, creix, es no-
dreix d’ànimes noves, es mo-
difica, com els seus personat-
ges, com ell mateix. Perquè ell
és el centre a l’entorn del qual
existeix el París que retrata.
Burgesos, menestrals, boti-
guers, militars, notaris, aris-
tòcrates i artistes són els seus

congèneres i Balzac esdevé la
caricatura més grotesca del
món que descriu i recrea. “La
seva verdadera existència no-
més pot captar-se a la seva
obra”, va escriure Stefan
Zweig. Una existència basada
en una mà foradada pels di-
ners i cinquanta cafès diaris

–diuen– per poder escriure
contra rellotge i correspondre
als avançaments per uns tex-
tos que arribaven a la im-
premta amb la tinta encara
fresca. El límit entre la vida i
la literatura, la creació i la re-
creació, es confonien en una
desmesurada intensitat.

La casa del gat que piloteja és
un relat d’aproximació pro-
gressiva, un travelling impara-
ble que s’inicia en la descripció
arquitectònica de l’edifici que
dóna nom a la novel·la i acaba
en la dissecció de les contra-
diccions dels protagonistes, els
alter ego de la seva germana
Laurence (Augustine de Gui-
llaume en la novel·la) i el seu
cunyat Armand-Desiré Mi-
chaut de Saint-Pierre de Mont-
zaigle (Thédore de Sommer-
vieux).

Pinta, primer, amb meticu-
lositat d’artesà, fins al més in-
significant dels detalls d’una
botiga de draps del carrer de
Saint Genis. Trasllada després
l’interès de la façana a la porta,
la porta permet introduir-nos a
la botiga, a la botiga ens pre-
senta els propietaris (els Gui-
llaume), les seves filles (Virgi-
nie i Augustine) i els depen-
dents. L’observador és Théodo-
re de Sommervieux, artista de
prestigi ascendent, inquiet,
encuriosit i atret per una be-
llesa càndida, Augustine, una
ànima ingènua, reprimida,
honesta i enamorada. La resta
s’ha de descubrir.

Balzac dibuixa una espiral
ascendent, gradualment acce-
lerada, que parteix de la im-
mobilitat per acabar en el ver-
tigen. Si bé el decorat és deta-
llista, el retrat dels caràcters
dels personatges deixa escletxes
de penombra perquè manio-
brin les seves paradoxes. Amb
el marc delimitat, l’evolució

dels fets passa al capdavant,
primer amb trivialitat, després
amb esperit fulletonesc, fins a
acumular una tensió insopor-
table i permetre, a la impensa-
da, un desenllaç tallant.

El ritme que imposa l’autor
es beneficia, a més, d’una útil
argúcia tècnica: els canvis d’es-
cena o d’actitud dels protago-
nistes, les voltes de la trama,
cada incoporació argumental,
rarament se situa en un punt i
a part. No hi ha blocs que deli-
mitin l’espai, el temps o les in-
certeses. Al contrari, cada cop
d’efecte, cada novetat, queden
encabits enmig d’un paràgraf,
amb aparent naturalitat, de
manera que el lector queda
subtilment enganxat a una
evolució imparable de succes-
sos, per molt sorprenents o
sobtats que es plantegin. Com
la vida mateixa.

OBRA I BIOGRAFIA
La vinculació de l’obra amb la
biografia d’Honoré de Balzac
exagera la seva versemblança.
Queda clara la seva aposta
permissiva per als esperits que
considera superiors i als quals
tot els és permès. Com a parve-
nu, aposta per la sang blava
abans que per la vermella i
contempla la intel·lectualitat
–reeixida o no– com el graó
necessari per ascendir al nivell
de l’aristocràcia napoleònica,
recuperada després de l’escap-
çada de caps que va precedir el
naixement de l’escriptor. Tota
una declaració de principis,
coherent, d’altra banda, amb
el seu pensament monàrquic
absolutista.

És imprescindible remarcar
la cura de l’edició que presenta
Butxaca 1984. La presentació de
Jaume Costa emmarca la no-
vel·la en la laberíntica produc-
ció de Balzac; la cronologia
ubica l’autor, els seus contem-
poranis i el seu entorn i les
notes són un acompanyant
que fa encara més agradable el
passeig de la lectura.

JOSEP LOSADA

La narradora italiana Susanna Tamaro

Entre l’amor i l’odi
N A R R A T I V A
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Susanna Tamaro, Respon-me.
Traducció d’Esteve Farrés.

Empúries. Barcelona, 2002.

S
usanna Tamaro (Tri-
este, 1957) és una
escriptora d’èxit. Els
seus llibres han estat
traduïts a més de

quaranta llengües i es calcula
que ha venut més de tretze
milions d’exemplars. Sola-
ment de Vés on et porti el cor en
va vendre vuit milions de cò-
pies. Les seves principals obres
són El cap als núvols, Tobies i
l’àngel, Cap a casa i Estimada
Mathilda, editades en català
per Empúries.

Quin és el secret de l’extra-
ordinari èxit de Tamaro? Res-
pondre a aquesta pregunta
necessitaria més espai del que
disposem i, sense cap dubte,
una capacitat d’anàlisi superi-
or a la d’aquest modest recen-
sor literari. Amb tot, no podem
deixar de dir que l’amplitud
del favor públic és deguda, al
nostre entendre, a l’esquema-
tisme dels plantejaments de

l’autora. Tant les histò-
ries que explica com els
seus protagonistes obe-
eixen al principi de la
màxima simplicitat. Els
bons són bons i els do-
lents són dolents, sense
matisos ni ambigüitats.
I la clau de volta que
proposa l’autora, d’una
manera implícita o ex-
plícita, dels mals del
món no és altra que la fe
cristiana més ortodoxa,
l’esperança salvadora de
Jesús. I tot això d’una
manera directa, sense
descripcions literàries
que cansin el gran pú-
blic, d’acord amb la fór-
mula que en la històrica
factoria Bruguera dels
anys cinquanta van establir
autors de la casa com ara La-
fuente Estefanía i Corín Tella-
do, la divisa dels quals era ar-
ribar i moldre.

Respon-me és un llibre que
conté tres narracions d’una
llargada mitjana. La primera,
la que dóna títol al conjunt,
és la història d’una noia, filla

d’una prostituta, que
no té sort a la vida i que
és maltractada allà on
vagi, i que inexorable-
ment s’enfonsa en el
camí del mal, allunya-
da de Crist. La segona
narració, L’infern no
existeix, relata la peri-
pècia vital d’un adoles-
cent, fill d’una dona
insegura i inestable i
d’un empresari cor-
rupte, egòlatra i mal-
vat. És una història
d’odi, efectista i senti-
mentaloide, amb epi-
sodis d’una certa tru-
culència. Descriu el tri-
omf del mal quan els
protagonistes es giren
d’esquena als ensenya-

ments de l’Església. El bosc en
flames clou el cicle. Aquí trac-
ta d’un matrimoni enverinat
per l’odi, la gelosia, l’assassi-
nat, la culpa i el penediment.

Un còctel d’emocions fortes
amb la darrera intervenció
d’un monjo savi i bondadós
que redimeix els pecadors i
els atorga el perdó.

ESTIL ESQUEMÀTIC
A Respon-me, Susanna Tamaro
retorna als motius principals
de la seva obra: l’amor, l’odi,
el dolor, el mal, la mort, la
culpa, el penediment i el per-
dó. I ho fa, tal com dèiem més
amunt, amb un estil esque-
màtic, d’una simplicitat nua
d’el·lipsis, anant sempre al
gra, apuntant directament al
plexe solar dels lectors, apel-
lant a les emocions més ele-
mentals, a costa de construir
històries efectistes i uns per-
sonatges lineals i prims com el
paper de fumar. Amb aquests
plantejaments no és estrany
que Susanna Tamaro hagi es-
tat titllada de monja literària i
que la seva literatura, amb al-
guns trets de feminisme, hagi
estat qualificada de carrinclo-
na i simplista. Fa tota la im-
pressió que Susanna Tamaro a
l’hora de redactar aquest lli-
bre hagi volgut prescindir de
tota la bona literatura del se-
gle XX.


