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Yourcenar
i el desig
d’amagar-se
Marguerite Yourcenar va néixer a Brussel·les
el 1903 amb un nom que bé li hauria servit per ser
escriptora de novel·les romàntiques i poemes
ensucrats, però la senyoreta Cleenewerck de
Crayencour se’l va canviar i aquest va ser el primer
pas de tota una tirallonga de passos per construir-
se un univers ben allunyat del que li marcava la
partida de naixement. De pares flamencs, ella
escrivia en francès. De fet, va ser la primera dona
que va entrar a l’Académie Française, oh là là!

L’esclat d’aquest univers va arribar amb
Memòries d’Adrià, publicada el 1951. La novel·la va
tenir tant d’èxit que gràcies a ella, per aquests
mons, corren més Adrians que mai. El llibre es
continua editant. L’últim cop, aquest any mateix, a
La Butxaca. Una altra novetat de l’autora ens arriba
de la mà de March Editor, en la seva col·lecció
Palimpsest. Per primer cop tradueixen al català
Focs, un text ple de passió.

Marguerite Yourcenar és d’aquelles autores
que demanen un llapis a la mà per llegir-les. Ella ja
es pot canviar el nom, renunciar a la llengua
materna, emmascarar-se d’erudició grecoromana,
que quan apareix, entre línies, en diu de
memorables. Són frases per ser subratllades en
pro d’un discurs femení que aporta qualitat de pes
a la història de la literatura. De Fedra, escriu: “És
mare: té fills de la mateixa manera que podria
tenir remordiments” i, en una batalla, “Els pits de
les dones esdevenien cuirasses damunt les goles
dels soldats” i, encara, d’una deessa en critica un
error recurrent de la història de les dones: “Havia
jagut amb un home sense haver pres la precaució
banal de transformar-lo en déu”. Esperem que
deixés als de l’Académie ben épatés.❋
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E
l Jardiner i l’Aprenent s’han
vestit per rebre l’Inspector
del consorci funerari. Les
grisors marronoses de la

feina han cedit al negre encarcarat
de la representació.

–Semblem pagesos mudats per
la visita de l’amo –diu l’Artur, o sigui
el Guardià de l’Ossa.

–Si no és pel reglament, ja no es
muda ningú –diu en Momo, és a dir
Atles.

–Em pensava que diries que ja
no hi ha amos.

–Amos rai, massa que n’hi ha.
Més aviat el sentit dels
reglaments...

Arriba l’Inspector, i a en Momo li
sobta que vingui sol. Sobre la taula
del post de guàrdia del Cementiri
despatxen els protocols de rutina.

–Tot en ordre? –diu en Momo.
–Tot en ordre –diu l’Inspector.
–Tot en ordre –diu l’Artur molt

fluix–, o de tot tant hi fa?
Però l’Inspector l’ha sentit.
–De tot tant hi fa no –diu–.

Vejam si encara tindrem un
disgust.

–De tot tant hi fa –diu en Momo
encara més fluix i apartant-se
perquè no el senti l’Inspector–.
Però per a aquest només compta
la visita sentimental. Amb una
mica de sort avui no vol que l’hi
acompanyem.

–Vejam si encara tindrem un
disgust –diu l’Artur–. La fera sap el
camí?

–Només compta la visita
sentimental –diu l’Inspector–. Amb
una mica de sort…

–Vol que l’hi acompanyem? –diu
l’Artur.

–La fera sap el camí –diu en
Momo.

–Amb una mica de sort, serà
l’última vegada –diu l’Inspector.

I se’n va sol a la Reine Vernunft,
el camí del món que coneix millor.
Els jardiners miren com s’allunya
l’abrupta figura que no vacil·la.

–I –pregunta l’Artur– els teus
tractes amb la Reina…

En Momo s’encarcara. No deixa
de ser l’excés de confiança d’un
subordinat. Però avui és un dia
especial per dir una cosa
especial.

–Serà l’última vegada…
–comença, i s’hi repensa–. Tot és
en ordre. Em vaig adormir amb el
cap a la seva falda. ❋
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pur, segons les novel·les
de Joaquim Carbó– i Mas-
sagran –versió en vinyetes
de l’heroi de Josep M.
Folch i Torres.

Però el present volum
descobreix també la primi-
tiva obra d’un autor enca-
ra a la recerca del seu estil,

pròxima al traç de la facto-
ria Disney i d’autors autòc-
tons com Àngel Puigmi-
quel.

Diversos articles facili-
ten un acostament al per-
fil biogràfic de Madorell,
mentre que la primorosa
reproducció dels seus ori-

ginals permeten redesco-
brir no només un dibuixant
de traç extraordinàriament
elegant, sinó també un
narrador creatiu i agosarat
(vegeu, per exemple, la
planificació de les historie-
tes reproduïdes a les pàgi-
nes 153 i 159 ). ❋
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Il·lustració de Madorell per a una portada de ‘Cavall Fort’
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Tots aquells per a
qui la revista Ca-
vall Fort ha for-
mat part de

l’educació sentimental
tenen ara una oportunitat
d’or per capbussar-se en
l’univers gràfic d’un dels
seus dibuixants bandera:
Josep Madorell.

Amb motiu d’una ex-
haustiva exposició que
l’ajuntament de la seva
Molins de Rei natal ha de-
dicat a la seva memòria,
s’ha editat un catàleg
luxós, espectacular, que
suposa una veritable festa
per als fans d’aquest autor,
menys conegut del que es
mereixeria, i ve a omplir un
buit bibliogràfic.

El traç de Madorell va
suposar una síntesi per-
fecta de la tradició il·lus-
tradora catalana repre-
sentada per autors com
Cornet, Opisso, Lola An-
glada i, sobretot, l’immens
Junceda, i la línia clara
francobelga d’autors com
Hergé i Edgar P. Jacobs.
Això és evident en els seus
personatges més cone-
guts: Jep i Fidel –un clàssic
del còmic kumbaià–, Pere
Vidal –l’aventura en estat
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