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P
arlar sobre
l’amor i la mort,
per separat o al-
hora, és un dels
clàssics del pen-

sament de la humanitat.
Fins i tot, en català, for-
çant-hi una mica la fonèti-
ca, es poden arribar a fer
jocs de paraules tan simples
com productius. Tothom
n’ha parlat, des de tots els
punts de vista. N’hi ha, fins
i tot, que de manera un
punt ridícula. O hem de re-
treure l’invent francès de
qualificar el moment de l’or-
gasme com el de la petita
mort? ¿Quantes vegades
hem sentit allò tan super-
gastat (fins al punt que po-
dria entrar fins i tot en la
cultura pop desconstructi-
va) de l’oposició entre Eros
i Thànatos? Al reguitzell
d’escriptors de totes les èpo-
ques seduïts per aquesta pa-
rella tan singular, s’hi afe-
geix ara Patrick Süskind. És
prou interessant per la ma-
nera d’acostar-s’hi, gens pe-
dant i molt oberta. No és
tant l’escriptor, autor de be-
llíssimes novel·les com ara
El perfum, La història del
senyor Sommer i El colom,
sinó el creador, el pensador,
la persona obligada a rumi-
ar i a reflexionar. Perquè
sap que aquesta és la clau
del seu punt de partença
creatiu. Cada novel·la és un
amor i una mort. Tots els
novel·listes ho saben. Per
això no poden evitar d’anar
més enllà i reflexionar sobre
l’amor i la mort de debò.
Süskind s’hi acosta amb hu-
militat, ens mostra la llista
d’autors que l’han interes-
sat sobre el tema (des de
Plató i Virgili fins a Thomas
Mann i Wagner, passant per
Goethe i Von Kleist) i, sense
entrar en discussió, els co-
menta amb un distancia-
ment i una murrieria ben
atractius.

Amb tot, Süskind, com
tants d’altres intel·lectuals,
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Joan Fuster deia
que l’amor era
un concepte
classista dels
trobadors

només un Déu”. Per afir-
macions com aquesta val
mil vegades la pena posar
en mans d’un narrador
intel·ligent i sensible com
Süskind la reflexió sobre
l’Amor i la Mort.

El llibret es presenta en
castellà dins l’estimable
col·lecció Únicos de
Seix&Barral, una de les
aportacions més singulars
i interessants del panora-
ma editorial en castellà
dels últims temps. A dife-
rència de la versió catalana
de Columna, inclou un prò-
leg de Miguel Sáenz, que
també n’ha fet la traducció.

no escapa al plantejament,
més simbòlic i sentimental,
que no pas real, d’equiparar
el que ell anomena “les dues
misterioses forces naturals
de l’existència humana,
l’amor i la mort”. Sempre
partint de la base que quan
parlem d’amor ens referim
al d’Eros, el concupiscent,
que tant incomodava Plató.

La mort és la realitat de la
vida, l’amor concupiscent,
no. Un pot viure sense ena-
morar-se (trist, però és pos-
sible, encara que facis cada
dia tres vegades l’amor),
però és difícil fer-ho sense

experimentar els amors lli-
gats amb l’existència: la
mare (i amb la mare, la
terra). Joan Fuster, irònic
com sempre, deia que
l’amor era un concepte
classista, inventat pels tro-
badors i recuperat pels ro-
màntics del XIX. L’amor
era cosa de rics, de nobles,
mentre que la immensa
majoria de la gent, posem
per cas, al segle XIV, no
s’enamorava, follava o es
casava per tenir família i
assegurar-se la descendèn-
cia. Aquesta mateixa iro-
nia, explicitada en un estil
molt proper i periodístic,

destil·la Süskind en el seu
llibret. És molt bo el final
del llibre, examinant què
va passar entre Jesús i el
Dimoni, quan va decidir de
temptar-lo. El maligne es
va equivocar un cop més
(els catalans ja ho sabem
de fa temps, gràcies als
Pastorets) i no va adonar-
se de l’aspecte calculador
de Jesús: “No haver estat
mai trasbalsat per l’embri-
aguesa d’Eros, proporciona
a la persona de Jesús de
Natzaret molta fredor, dis-
tanciament i inhumanitat.
Però potser li demanem
massa. Potser era realment

Els actors Rachel Hurd-Wood i Alan Rickman en un fotograma del film ‘El perfum’. SP


