
7CULTU A
1 DE NOVEMBRE DEL 2008

El cervell
s’assembla
al tofu
Hi ha qui compara la textura del cervell humà
amb la de la pasta de dents, però és més semblant al
tofu. Això si es tracta d’un cervell sa. Els cervells
malalts perden consistència: potser sí que recorden
més un dentífric que un mató de soia. Ho explica
amb coneixement de causa la neurocirurgiana nord-
americana Katrina Firlik, autora del llibre Another
day in the frontal lobe (Random House), és a dir, Un
altre dia al lòbul frontal. Un recorregut des de dins
pel dia a dia d’una professió altament qualificada.
“Quan la gent diu que no cal ser neurocirurgià per
resoldre un determinat problema, dóna per fet que
nosaltres som els més intel·ligents. ¿He demostrat jo
aquesta intel·ligència superior?”, es pregunta Firlik. I
ella mateixa respon que no n’hi ha per tant: si bé és
cert que ha de saber prendre decisions vitals sota
pressió, part de la seva feina és mecànica, i tan
rutinària com la teva o la meva.

Admiradora d’Oliver Sacks, la doctora Firlik
no en té prou amb l’estrès dels quiròfans i s’ha
abocat a escriure llibres. Té entre mans una novel·la
sobre, un moment que agafo aire, “el futur de l’ús de
psicofàrmacs per a la millora cognitiva”. La seva vena
artística (i empresarial) va més enllà: fa dibuixos de
parts del cervell i els comercialitza estampats en
samarretes, tasses, gorres i calçotets. Diu que la mou
l’afany divulgatiu: “La majoria de persones saben
quina forma té el cervell, però serien incapaces de
reconèixer per separat els diversos elements de què
està compost. Jo m’he proposat acabar amb aquesta
ignorància. Perquè, com més coneixes una cosa, més
predisposat estàs a tenir-ne cura”.

No sé pas si em deixaria operar per una
neurocirurgiana mediàtica com Katrina Firlik, però
la lectura del seu llibre m’ha servit tant per
desrovellar l’anglès com per entretenir l’espera de
la sortida en devedé de la quarta temporada
d’Anatomía de Grey.❋
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Benjamin Lacombe és un
jove francès alumne de Re-
beca Dautremer, com
queda palès a la portada

d’aquest llibre que Baula publica amb
gran format. I es tracta d’un bon pro-
ducte, construït amb dignitat, amb la
combinació d’elements que, ben em-
prats, aconsegueixen la fascinació es-
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tètica de qualsevol espectador: la ri-
quesa d’una ambientació orientalista
d’època indefinida, l’ús de perspecti-
ves i enquadraments agosarats i diver-
sos, la monumentalitat de retrats con-
tundents il·luminats a la manera de
Vermeer i l’ús del color mesurat que
abasta totes les gammes. Començant
ja per les guardes, que representen
una gelosia oriental encunyada que
deixa passar la llum a través i es dibui-
xa sobre un fanalet japonès, les il·lus-
tracions van d’unes dobles pàgines
que són autèntics fotogrames de cine-
ma (amb els primer plans difuminats
com si fossin enregistrats per una cà-
mera) fins a les ombres xineses i la ro-
tunditat dels retrats de mig cos que
abans esmentàvem. Una preciositat.

El text és també un compendi de lle-
gendes i mites, precipitat cap al final,
amb amants que no es poden estimar
i que moren d’amor a la manera de
Romeu i Julieta, i Tristany i Isolda;
amants que es transvesteixen, a la ma-
nera de Shakespeare (o de Mulan, per
seguir l’exemple orientalista) i que,
transformades les ànimes en dues pa-
pallones, tenen una segona oportuni-
tat sobre la faç de la terra.

Lacombe ha fet una bona barreja de
tot plegat, i amb un treball pictòric ex-
quisit i modern (segur que entre les
seves influències o mestratges comp-
ta, a part de Dautremer, amb els surre-
alistes pop, Mark Ryden i fins i tot Tim
Burton) passa de la foscor a la claredat,
del que és terrible al que és meravellós,
amb una màgia natural i inspirada que
farà les delícies de qui s’endinsi en les
pàgines d’aquesta edició acurada i ele-
gant ambientada a Kyoto.❋
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Llàtzer una altra vegada
Ens van dir que hi anàssim,
perquè havia de despertar-lo.
No compreníem,
Així que ens ho hagué d’explicar:
parlava de fer-lo tornar
de l’altra part dels vius.

Ja en el sepulcre,
el seu cos putrefacte
desprenia una flaire insuportable
per atraure les mosques
i per advertir els altres.

Va dir-li que sortís, un altre pic.
Tots escrutàvem fosca endins,
i l’aire viciat o l’expectació
ens aturava el temps.
–com si fos l’única vegada jo ho llegia–.

No compreníem.
Va ser llavors quan me’n vaig témer
que duia quelcom mort dins mi
sepulcre jo també.
Vaig saber que mai més no sortiria
en forma de paraula no sentida.
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