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U
n dia, Marguerite
Yourcenar va
saber, segons ex-
plica ella mateixa,
que uns calafata-

dors holandesos havien treba-
llat en drassanes britàniques.
Ho va llegir al Diari, de Samuel
Pepys, però fins al cap de dos o
tres anys i en una nit de mal
passar i d’insomni no va pren-
dre nota del fet per associar-lo
com a suport històric a la vida
d’un personatge anomenat Na-
thanaël, en el qual feia vint
anys que no pensava; des que
de molt jove n’havia fet un noi
obrer, fill d’un fuster i situat a
Holanda. De moment i per una
pila d’anys, la cosa no va passar
d’aquí i el personatge continuà
quiet, ni mort ni viu, fins que al
cap de vint-i-dos anys, quan la
gran escriptora havia enllestit
dos dels tres volums d’El labe-
rint del món, en plena vellesa,
no reaparegué el pacient Na-
thanaël, l’home obscur.

Yourcenar és imaginació docu-
mentada. És com un navegant
que hagués de tocar terra per
descriure la mar. Mentre viat-
ja per la imaginació o per
l’imaginari li cal, per concre-
tar-se en el fet narratiu i obte-
nir-ne un resultat equivalent a
la creació literària –que gosem
anomenar pura–, haver viscut
o almenys haver vist, allò que
exposa, amb passió i amb con-
vicció, a la consideració de
l’omnipresent i sotjador lector.
L’instant de gràcia a compte
d’aquesta ambivalència, altra-
ment prou fecunda (el de Me-
mòries d’Adrià) no es repetí
com ella desesperadament vol-
gué sempre, en Obra negra, a
mans d’un personatge proto-
típic, ben recompost, que fa
història sense ser històric,
però no emergeix, indepen-
dent, poderós, de la sedimen-
tació imaginada que sosté la
novel·la. L’escriptora s’inquie-
tà tota la vida per la raó ma-
teixa d’haver escrit en direcció
a un més enllà de l’haver vis-
cut. Glossà les seves obres per
a la informació del lector com
si anés al darrere de la seva
conformitat, i li ho retragué
certa crítica suspicaç (france-
sa, cal dir-ho, sobretot).
També als epílegs, inevitables
però interessants, que com-
pleten aquesta edició catalana
de L’home obscur (publicada

per Pagès Editors), Yourcenar
es complau a explicar-se, com
en altres obres, però també a
justificar-se i a generalitzar
sobre la pràctica de l’ofici.

És quan escriu (p. 174):
“Tota obra literària és feta
així, d’una barreja de visions,
de records i d’actes, de noci-
ons i d’informacions rebudes
en el decurs de la vida de pa-
raula o pels llibres, i pels resi-
dus de la nostra pròpia exis-
tència”. D’acord amb aques-
tes disposicions, mentre
sense presses i posant condi-
cions ha entrat a l’Acadèmia
Francesa (és a dir, a la glòria
oficial en el món d’una cultu-
ra que ella, la nòmada, l’exili-
ada per voluntat pròpia, ho-
norà fins a l’hora de la mort
en l’art i l’amor de la llengua)
reprèn un tema esbossat a
vint anys i en retroba en
aquest “llarg relat o novel·la

curta”, com ella el defineix,
en la recerca de l’exaltació de
l’individu per mitjà de l’exhi-
bició de la cultura. Així
L’home obscur és la Yource-
nar concentrada, tot l’elixir
de milers de pàgines pres en
una píndola. Quan el majes-
tuós conjunt arribà a la con-
sagració (la Bibliothèque de la
Pléiade) hom trobà, amb el
recurs pertinent de l’idioma,
la manera d’anomenar-lo mit-
jançant una indefinició ideal:
Ouvres romanesques.

La mateixa editorial Gallimard i
el mateix any (1982) publica-
va amb el títol de Com l’aigua
que s’escola un recull de tres
escrits narratius: al mig
L’home obscur, que fou el més
ben rebut; seguit, com en
aquesta edició (a la qual li
hauria convingut, com el pa
que menja, una bona repassa-

Un tast concentrat
de Youcenar De pedra

picada

Parlem-ne

Abans-d’ahir es va presentar so-
lemnement a la Generalitat l’Any
Coromines, que durarà fins a
final del 2006. Es pretén engres-

car-hi, a partir de l’any vinent, sobretot el
món escolar, que és l’esperança més evi-
dent del futur d’aquesta causa nobilíssima i
essencial dels nostres pobles. I els actes
d’homenatge que s’han fet i que es faran als
territoris de parla catalana, a l’Estat, a Eu-
ropa i a les dues Amèriques serviran per
mantenir viu el record i l’immens llegat del
nostre lingüista universal.

Així mateix, la setmana passada es va
presentar el vuitè volum de l’epistolari
d’aquest homenot encara poc conegut
entre nosaltres: el vuitè de vint-i-cinc que
n’hi ha de programats, que seran el corpus
de correspondència més ric i interessant
del segle XX. Aquest volum recull 102 car-
tes encreuades entre Joan Coromines i
Josep Maria de Casacuberta de 1926 a
1981. L’interès d’aquesta mena de textos,
en el cas català, radica en gran mesura en
el fet que informen, pel que fa a la nostra
convulsa història política, social i cultural
d’aquell segle, i sovint de manera viva i
dramàtica, de molts detalls que la premsa,
emmordassada, no podia recollir. El volum
vuitè és d’una gran coherència perquè els
corresponsals es van tenir una profunda
amistat, confiança i admiració durant tota
la vida, ja que tots dos tenien uns interes-
sos bàsics dels més nobles i estimulants
que podem tenir les persones: grans ena-
morats i profunds coneixedors de la nos-
tra cultura i història antigues; apassionats
per la investigació ben feta, com a bons
fills del noucentisme; amb una idea ferma
i clara sobre la comunitat de totes les ter-
res catalanoparlants, que tots dos coneixi-
en pam a pam; de caràcter optimista; i pa-
triotes de pedra picada, incommovibles
com ben pocs n’hi deu haver hagut al país.

I per això tots dos van realitzar projec-
tes d’abast i ambició nacionals. Casacuber-
ta va fundar i dirigir la prolífica Editorial
Barcino, de la qual ara justament es com-
pleixen vuitanta anys (vegeu l’exposició
que hi ha al Museu d’Història de Catalu-
nya). La famosíssima col·lecció Popular va
instruir mig país; i la col·lecció Els Nostres
Clàssics, la nineta dels seus ulls, l’orgull de
la nostra ciència filològica, és de les col·lec-
cions més fonamentals i més ben resoltes
de la nostra història. Des de l’editorial va
infondre a una llarga corrua de filòlegs
l’amor a la feina ben feta. En canvi, Coro-
mines es va llançar de ple a la tasca d’in-
vestigador: amb una capacitat intel·lectual
i una tenacitat mítiques va recollir i estu-
diar tota la nostra llengua i els nostres to-
pònims, una obra encara més admirable
que la d’Alcover i Moll. L’optimisme que he
dit (“estic convençut més que mai que su-
perarem tots els contratemps” diu a Casa-
cuberta l’any 1944) no pal·lia en Coromi-
nes la necessitat vital de tornar a la pàtria:
“continuo amb la mateixa set de tornar a
la pàtria”, “jo no podria viure ni respirar si
no veia que s’acosta la fi de la meva absèn-
cia”, li diu l’any 1947.

da del text) del bell relat, ple
de recances, Un matí esplèn-
did, i precedits d’una obra de
joventut i esborrany de
novel·la, Anna, soror..., que va
rebre crítiques severes; no
sols pel tema, l’incest, sinó
més aviat pel seu tractament.
Com el seu pare i protagonis-
ta de fons tant de la seva vida
com de la seva extensa obra
(vegeu El laberint del món,
Proa), Michel Cleenewerk de
Crayencourt, ella, Marguerite
Yourcenar, si mai, fins a la
mort, no va perdre el cap,
tampoc no va donar mai el
cor. Com diu Àngels Santa al
pròleg, aquest admirable
relat, L’home obscur, és una
metàfora del viure en una illa,
Monts Déserts, imatge de la
soledat que permet a Natha-
naël d’escollir la seva mort.
Una obra menor per a majors
d’edat.
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