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Valor ipreuacanThyssen

Ara que la baronessa Titaestà de con-
flicte amb la boda de la mainada, s’aprecia
que Catalunya no doni vida a aquesta mena
de fauna: inclús els qui hi neixen s’han
d’instal·lar a Madrid per trobar un hàbitat a
la mida de la seva frivolitat. Ens diran que
això demostra que som provincians, però el
fet és una delícia: els catalans no fem indús-
tria sobre la vida privada, malgrat que
tenim, com arreu, consumidors de l’espècie.

Doncs bé: la baronessa va adquirir
fama per haver-se maridat amb un perso-
natge de contorns foscos però bona car-
tera, que atresorava una extensa col·lec-
ció d’art que volia col·locar per assegurar-
ne la continuïtat davant les previsibles

disputes hereditàries. La col·lecció la va
comprar el govern espanyol el 1992, des-
prés de llogar-la 4 anys, oficiant de minis-
tre el senyor Solé Tura, i pagant, segons la
web oficial, 350 milions de dòlars, més el
palau, més la restauració del palau i altres
extres, cosa que suma un fotimer de pes-
setes (no sé per què la gent diu “antigues
pessetes” si no hi ha pessetes modernes).

Vaig visitar la col·lecció,que no coneixia
encara, aquest estiu. No sóc experta en art
però sóc prou espavilada per adonar-me
que la col·lecció és poqueta cosa. Enten-
guem-nos: és una col·lecció extraordinària
per atabalar els convidats a la vil·la de Luga-
no, però la major part dels quadres són

peces menors d’artistes de segona fila. Molta
quantitat però poca qualitat. Omple buits
dels museus espanyols, diuen. D’acord. Però
de debò Madrid necessitava –perquè es trac-
ta de Madrid– un centenar d’obres de pintors
americans del segle XIX? Escolti, miri, posi-
me’n dos i passem. Dos de cada, i els pinyols,
que també n’hi ha: una excel·lent col·lecció
privada de les que determinats personatges
exhibeixen a les ciutats europees, inclosa
Barcelona, amb cinquanta, cent quadres, i
avall. A la Thyssen n’hi ha 800, més l’amplia-
ció de la baronessa.

No sé com dir-li a la Tita que no es pot
fer una col·lecció d’impressionisme al
segle XXI, quan tot ja és als museus (o es

ven a tarifa japonesa), i si la fas, no pots
pretendre que un Estat seriós te la com-
pri. Em fa l’efecte que Espanya va picar
l’ham perquè anava de nou-rica i sobretot
perquè la Tita va fer córrer la brama que
la col·lecció la volia tothom. Jo no me la
imagino penjada a París, la veritat. Mireu,
si no, com la gent comença la visita amb
ganes i acaba passant per les sales a tota
pastilla, per enllestir.

I ja que hi som: ¿no podria ser que l’en-
trada d’un museu et donés dret a cinc (o
deu) visites successives, quan vulguis, per
poder parcel·lar la contemplació? ¿Per
poder fer allò tan golós d’entrar-hi per
mirar un sol quadre que et fascina? ❋
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Quins són els components
d’un geni de la literatura,
de l’art? Segurament la
qualificació passaria per

l’originalitat, pel talent, per l’estil i per
ser un far per tots els qui l’envolten.
Julien Gracq (Saint Florent-le-Viel,
1910) reuneix totes aquestes carac-
terístiques. I una més, la discreció.
Després que la NRF rebutgés la seva
primera obra, Al castell d’Argol (tra-
duïda magistralment per Víctor
Compta a Edicions 62 el 1991), va pu-
blicar-la amb José Corti, editor al qual
s’ha mantingut fidel des del 1938. No
va voler exercir la docència universi-
tària i va ser professor d’història i ge-
ografia de secundària durant 35 anys,
fins a la jubilació. Absolutament allu-
nyat de qualsevol mena de promo-
ció, va dir que no a l’ingrés a l’Aca-
démie Française i es va permetre el
luxe de descartar, així mateix, el premi
Goncourt del 1951, atorgat a la seva
novel·la La ribera de les Sirtes (Proa,
1986). Provinent del cercles surrealis-
tes d’André Breton, Gracq està consi-
derat el millor escriptor francès de la
segona meitat del segle XX. El seu pri-
mer llibre, però, només va vendre 150
exemplars.

La dita que els llibres bons són els
que produeixen pèrdues als editors
es podria exemplificar amb el cas de
Gracq, tot i que és la referència obli-
gatòria per a una literatura, on l’es-
criptor marca un abans i un després

Paisatge i estil
❚Novel·la

a través d’una llarga evolució que té
en les obres esmentades el seu cim,
al costat de Los ojos del bosque, una
altra novel·la introspectiva, datada el
1958, i que Anagrama va presentar
el 1984. Ara Quaderns Crema ens
ofereix una nova delicatessen, dues
narracions breus, Les aigües estre-
tes i La migdiada al Flandes holan-
dès, datades el 1946 i el 1976, que
contenen tots els elements caracte-
rístics de la prosa poètica i cadenci-
osa de Gracq, és a dir, la percepció
d’un paisatge quasi místic, que de-
nota la soledat d’un personatge que
es fa preguntes des de bon comen-
çament sobre la idea d’un viatge, que
també s’associa a les lectures que
van desfilant al llarg de la narració:
Goethe, El gran Meaulnes, Poe, De
Quincey, Bachelard, Nerval, Rim-
baud, Balzac, Valéry, Proust... Tot un
imaginari estètic, del qual Gracq ha
escrit interessants assajos teòrics,
que recorre en paral·lel la naturale-
sa, els rius, la vegetació i, sobretot,
l’ambient de la seva terra natal, tan
profundament arrelada a aquesta
exigència d’estil que Gracq imposa
sense estridències, acariciant-nos els
ulls durant la lectura.

Cal valorar que alguns d’aquests
llibres, per exemple, Al castell
d’Argol, apareixen en el període més
dogmàtic de l’existencialisme mili-
tant. Al castell... surt el mateix any
que La nàusea, de Sartre. Davant
d’aquell estat de coses, el jove sur-
realista proposa una recuperació del

romanticisme: ruïnes, herois, dobles
realitats i, fins i tot, evocacions de la
literatura arturiana, que té a la Bre-
tanya i a la regió de Gracq un dels
epicentres més esplendorosos.

Les aigües estretes participa de tot
aquest món de descripcions d’espais
geogràfics i, alhora, anímics. Com re-
cordava Gaëtan Picon en la seva
magnífica panoràmica de la literatu-
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■ A través de la
descripció del paisatge
de la seva terra, el
narrador ens introdueix
en un món de lectures
profundament sensorial
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ra francesa, “cada pàgina de Gracq
és el resultat d’un esforç admirable
d’artesania”, on cada obra és un
exercici d’estil i el llenguatge esdevé
el màxim protagonista.

En aquests temps en què els narra-
dors semblen estrelles de fira, en què
la vanitat entra amb poder dins del
territori literari, llegir Gracq no és
només un plaer, és un bàlsam. ❋
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