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La potència
i la gràcia
de Balzac
Sempre que penso en Balzac m’arriba la
imatge de l’escultura palplantada als jardins del
Museu Rodin de París. Aquesta obra va ser
encarregada per Zola cinquanta anys després de la
mort del mestre i Rodin hi va estar treballant sis
anys. Quan la va lliurar a la Société des Gens de
Lettres, Zola ja no la presidia. Els nous dirigents la
van trobar escandalosa, perquè els va semblar com si
Balzac es masturbés sota la capa. Són maneres de
mirar les coses: el cas és que l’escriptor fa un posat
imponent i denota que és un autor de pes, que no
vol dir pesat.

Els maliciosos defensors de Flaubert
(perquè en aquest món un és seguidor de Flaubert o
de Balzac; dels Stones o dels Beattles; del Porcel o
del Monzó; dels gats o dels gossos...) deuen pensar
que la falta de detall de la peça ja es correspon a

l’estil descurat de
l’autor. També es
podria replicar que
els seus ulls ben
oberts i un punt
malignes són signes
dels elevats dots
d’observació.

Podeu
comprovar a
quin bàndol us
adheriu en la
traducció de
Sarrasine, un relat
de La comédie
humaine, que ara
ens ofereix, en

butxaca, edicions 1984. La traducció és de
Costa/Woith. Diuen que l’única manera d’opinar
sobre un autor és llegint-lo. Sarrasine és una bona
ocasió per aplicar aquesta màxima tan oblidada.❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Cànon a 3 sobre el Pentàgon
(En Momo, l’Artur i l’apoderat del
comitent busquen el mausoleu de
la família.)

Momo: Vet aquí el sentit de la
cultura, o sigui de la memòria.
Encara que es perdi el document, el
savi trobarà la solució a través de la
lògica del mètode.

Artur: No ho sé. Hauria jurat que
era aquí.

Apoderat: Per la referència
astral, per la identificació
iconogràfica?

Momo: Efectivament, els
constructors de Torres de la
Memòria sabien que el comitent
copsaria el significat per la figura
que hi fa el sol en el moment
adequat.

(Se separen, es perden de vista

de tant en tant, es giren per
comprovar-se.)

Artur: Com ho sabrem? L’arxiu
d’aquesta part es va cremar, i fins
que no es refaci no estem segurs
de res.

Momo: No ho sé. Hauria jurat que
era aquí.

Apoderat: Vet aquí el sentit de la
cultura, o sigui de la memòria.
Encara que es perdi el document, el
savi trobarà la solució a través de la
lògica del mètode.

Artur: Efectivament, els
constructors de Torres de la
Memòria sabien que el comitent
copsaria el significat per la figura que
hi fa el sol en el moment adequat.

Momo: I per la referència astral,
per la identificació iconogràfica.

(Es fa fosc i busquen en una altra
ala del cementiri amb arxius antics a
la mà, l’Artur amb una lot per
il·luminar les làpides i els papers.)

Artur: Per la referència astral, per
la identificació iconogràfica?

Apoderat: No ho sé. Hauria jurat
que era aquí.

Momo: Com ho sabrem? L’arxiu
d’aquesta part es va cremar, i fins
que no es refaci no estem segurs de
res.

Artur: Vet aquí el sentit de la
cultura, o sigui de la memòria.
Encara que es perdi el document, el
savi trobarà la solució a través de la
lògica del mètode.

(Es retroben tots tres en la cruïlla
inicial amb un somriure de
constatació. De desistiment.) ❋

MICRORELAT
MIQUEL DE PALOL

Dues magnífi-
ques escenifi-
cacions il·lus-
trades després

d’haver llegit poemes de
Wislawa Szymborska. La
història d’un home i d’una
dona que podien haver
estat els protagonistes d’un
dels poemes si no fos que
són els personatges creats
per Jimmy Liao en deute
amb la poeta.

Ell sempre va per la
dreta. Ella sempre va per
l’esquerra. I tots dos cami-
nen per una ciutat on
només sembla que té dret a
fer soroll la natura. La pluja,
el vent, les fulles caigudes i
també els animals i els in-

fants. A la contra, tota una
riuada de gent callada que
passeja amunt i avall però
que no s’arribaran a conèi-
xer mai tot i viure de costat.
Només l’atzar és qui mou
les peces i juga amb ells.

A la ciutat també hi ha
una noieta d’aparença frà-
gil i sensibilitat extrema,
però d’una gran fortalesa, o
almenys això és el que jo
vull creure, que puja i baixa
les escales d’un metro que
enllaça les diferents estaci-
ons de la ciutat. Ella és la
nostra guia per poder des-
cobrir la força, la diversitat
dels colors i tota la immen-
sitat del món que ens en-
volta amb uns ulls que no hi

veuen. Però potser és mi-
llor així, perquè “És una
gran sort no saber del cert
en quin món es viu”, diu la
poeta.

Llibres complementaris
On comença un llibre sem-
bla que acabi l’altre i es fa
difícil de dir quin té la cer-
tesa del final. Aquestes sen-
sacions de saber o no saber,
el dubte i aquesta espera
infinita que ens arriba al
fons del cor desitjant el re-
trobament esdevenen poe-
sia feta imatge per ser con-
templada. Tots dos llibres
són part d’una mateixa his-
tòria que només l’atzar té la
clau per tancar.❋
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Una il·lustració de Jimmy Liao per a l’àlbum ‘Desencuentros’
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