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El 1842, Balzac inicià
l’edició de la seva
obra completa –La
comèdia humana–

que havia d’aplegar 91
novel·les en 17 volums. En
preveia, però, 137, perquè el
seu desig era novel·lar la so-
cietat francesa en un gran
retaule format per personat-
ges que tipifiquessin –que
tinguessin les característi-
ques essencials del seu
grup– els diversos tipus de
francès que havia produït la
societat del primer Imperi,
de la Restauració i de la mo-
narquia burgesa de Lluís

Felip. Balzac creia en les te-
ories evolucionistes de Ge-
offroy Saint-Hilaire i escriu a
l’avant-propòs que Déu creà
una espècie animal única la
qual adquirí formes dife-
rents “per adaptació als
medis en què està destinat a
desenvolupar-se”. El mateix,
escriu, passa amb el humans
i per això cadascuna de les
seves novel·les està destina-
da a la tipificació del francès
singular que la classe social
i el context polític han deter-
minat. Les Il·lusions perdu-
des està dedicat a dos perso-
natges, de família menestral,

provincians –d’Angulema,
exactament– a l’època de la
Restauració dels Borbons,
que volen triomfar en el
món del llibre: l’un (David),
com a impressor, l’altre (Lu-
cien), com a escriptor.

Esquema de tres parts
Aquesta planificació de Bal-
zac dota l’argument d’un es-
quema molt explícit. Té tres
parts: la primera (Els dos po-
etes), situada a Angulema,
presenta els dos personat-
ges, amics fraternals, i els
seus somnis d’èxit; la segona
(Un eximi provincià a París),
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En plena Segona Guerra
Mundial, una noia arriba a
un petit poble prop de
Marsella, a l’anomenada

França lliure o de Vichy, la zona go-
vernada pel règim col·laboracionis-
ta del Mariscal Pétain. Allà, la noia
–Jane, de vint-i-pocs anys– és acolli-
da per una enigmàtica amiga del seu
pare, un coronel de l’exèrcit francès
instal·lat a Londres, el qual l’hi ha en-
viada per preservar-la del conflicte
bèl·lic que està assolant Europa.
L’aparent pau protectora que es res-
pira en aquest indret tan idíl·lic, però,
comença a dissipar-se el dia que la
Jane descobreix un jove soldat ale-
many que gairebé tothom dóna per
mort i que, en realitat, ha desertat i
ara s’amaga dels seus antics com-
panys. Una atmosfera d’amenaça, de
perill imminent, de coses no dites i
de secrets molt ben guardats ho
amara tot. Aquests són, a grans trets,
els ingredients de L’hivernacle, la
primera novel·la en català de Jo Ale-
xander, nom artístic de Joana Sán-
chez Llorca (Barcelona, 1977).

En principi, aquests ingredients
podrien fer pensar que ens trobem
davant d’un drama d’intriga amb
unes gotes de thriller polític ambi-
entat en un context terriblement

convuls, com tants n’han donat –de
vegades amb resultats excel·lents–
la literatura i el cinema. La proposta
de Jo Alexander, però, defuig l’es-
pectacularitat de les trames trepi-
dants i la grandiloqüència dels grans
esdeveniments, i opta per confegir
un relat essencialment intimista, en
el qual allò que importa i predomi-
na són les maniobres –gestos i pa-
raules– que revelen les interioritats
dels caràcters dels protagonistes.
Sobretot, importa l’evolució del per-
sonatge de la Jane, en qui es focalit-
za la narració –en tercera persona–
i la qual serveix a l’autora per elabo-
rar un relat sobre la pèrdua de la in-
nocència i l’entrada a les terboleses
del món dels adults.

Una relació ambigua
La complexa relació que s’estableix
entre la Jane i l’Anna, l’hoste amiga
del seu pare, és l’eix central de la no-
vel·la. És una relació ambigua, afec-
tuosa però de vegades subterràni-
ament distorsionada per la descon-
fiança i la sospita. Des que arriba al
poble, la Jane es veu atrapada en
una voràgine imparable de pregun-
tes, que la desconcerten i la inquie-
ten: ¿què amaga, l’Anna?, ¿quin vin-
cle l’uneix al seu pare?, ¿per què l’ha

enviada a viure amb ella?, ¿què en
sap del soldat alemany que es refu-
gia al seu hivernacle?, ¿tenen cap
fonament l’hostilitat i les maledi-
cències dels veïns del poble, que
l’acusen de ser alemanya tot i que
ella mateixa afirma ser danesa?

En el fons, la teranyina de dub-
tes en què es veu embolicada la
Jane acaba funcionant com un ri-
tual de passatge. A mesura que
vagi resolent els dubtes, més capaç
serà la Jane de desentrellar i assu-
mir la natural complexitat de la
vida, una complexitat que ni tan
sols desapareix –aquesta és la lliçó
més important que aprèn– en
temps de guerra, un període en te-
oria radicalment maniqueu en què
els bàndols estan del tot establerts
i els matisos del gris són engolits
pel blanc i pel negre. La progressi-
va i difícil assumpció de la comple-
xitat per part de la Jane es fa evi-
dent quan pren consciència de la
doble vida del seu pare i, especial-
ment, quan comença a sentir-se
atreta pel soldat de l’hivernacle, la
dolçor atemorida i desvalguda del
qual contrasta amb la imatge
monstruosa que, a causa de la pro-
paganda bèl·lica, ella s’havia fet de
tots els alemanys.

Novel·la❚ Ramon Pla i Arxé

La Restauració
francesa a províncies

Il·lusions
perdudes

Honoré de Balzac
Traducció: Maria
Bohigas i Sales
Proa
Barcelona, 2008
Preu: 22 euros
Pàgines: 581

Honoré de Balzac, un dels novel·listes francesos més
universals, va néixer a Tours el 1799 i va morir a París el 1850

Jo Alexander s’ha
estrenat en català
amb la novel·la breu
‘L’hivernacle’
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Aquesta primera novel·la de Matías Néspolo (Bue-
nos Aires, 1975) és una excel·lent carta de pre-

sentació. De fet, la seva lectura adquireix per mo-
ments velocitat i lluminositat de supernova. Mostra
talent de narrador important. I també una sèrie de
decisions encertades que fan d’aquest llibre una lec-
tura recomanada i recomanable.

Una d’aquestes decisi-
ons és no utilitzar un llen-
guatge literari. Això pot
importunar algun lector.
De fet, l’editorial fins i tot
ha col·locat un breu dicci-
onari porteñoquinqui
/español al final del llibre.
Però de seguida veus que
era imprescindible
aquest llenguatge. És una
historia que comença,
transcorre i acaba en un
barri marginal, districte
salvatge de Buenos Aires.
Lluny de lleis i telenotíci-
es. Allà, dos amics, Gringo
i Chueco, tenen tan mar-
cat el destí com la resta
d’aquella comunitat. El
passat ha d’oblidar-se i el
futur no existeix. El pre-
sent és, per tant, fotuda-
ment perfecte. El salt
qualitatiu el donen quan
troben una arma i volen
jugar a la NBA.

Tot això és una excusa per explicar una història de
lleialtat, d’iniciació. I sí, potser te l’han explicat més
vegades, però Néspolo et serveix el llibre de manera
sincera i apassionada. El ritme és endimoniat, com
descarregatper la38delprotagonista.Lanarracióés
lineal, de tota la vida, res del talla i enganxa més en-
davant postmodern. Planteja la iniciació a la violèn-
cia, a l’amor, al sexe i a la lectura. I és que a Gringo li
caua lesmansunexemplardeMobyDick imirad’es-
crutar la seva realitat a través d’Ahab i Ismael.

Un altre dels encerts és la creació dels personat-
ges. Tots són creïbles. I parlem d’una sèrie llarga de
paios. Hi ha un equilibri entre acció i recerca inte-
rior. De fet, els únics comentaris negatius del crític
és el seu final accelerat, que es decanti per un wes-
tern fronterer en les últimes pàgines (la cantina as-
saltada, la puta bona, la donzella forçada i els trets
per teulades i carrers deserts). També que les car-
tes marcades li hagin perjudicat la partida. La carta
Moby Dick –una bona idea a priori– no fa la seva fun-
ció, i es nota. Aleshores, simbòlicament forçada, la
història d’amor/sexe és resolta en fals quan intenta
fugir del clixé...❋

tempsdeguerra

L’hivernacle

Jo Alexander
Quaderns Crema
Barcelona, 2009
Preu: 18 euros
Pàgines: 152
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PERE VIRGILI
Com si volgués deixar ben clar

que allò que li interessa són les pe-
ripècies íntimes de la Jane i no les
intrigues que l’envolten (és a dir: no
el que passa, sinó com l’afecta a ella
tot el que passa), l’opció estilística
de Jo Alexander es materialitza en
una prosa extremadament contin-
guda, sense estridències, construï-
da a còpia de frases breus, de vega-
des fins i tot una mica telegràfiques,
tot i que sempre dúctils i elegants.
El problema és que el punt de vista
narratiu que adopta, gairebé sem-
pre extern, impedeix al lector d’en-
dinsar-se totalment en les interiori-
tats de la Jane. Vull dir que l’obliga
a assistir a l’acció des d’una certa
distància: sabent que allò que im-
porta és la intimitat de la protago-
nista però veient-se forçat a que-
dar-ne al marge, sent conscient
d’allò que s’esdevé però sense re-
bre’n ni sentir-ne l’expressió direc-
ta de l’experiència.

En qualsevol cas, la prosa de Jo
Alexander és prou pulcra i delicada,
prou plena de matisos i de clarobs-
curs, com perquè L’hivernacle es
llegeixi amb fluïdesa. No li hauria
vingut malament, tanmateix, una
mica més de dramatisme. D’inten-
sitat, de força i de tensió.❋

Esvenbalena
blanca
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Carlos Zanón

Siete maneras de
matar a un gato

Matías Néspolo
Los Libros del Lince
Barcelona, 2009
Preu: 18 euros
Pàgines: 217
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la vida de Lucien a la capital
on vol triomfar com a escrip-
tor; la tercera (Els sofriments
de l’inventor), novament a
Angulema, mostra el calvari
de David per comercialitzar
el seu revolucionari invent de
produir, a baix cost, paper
d’impremta. L’un (David) és
responsable, treballador, ge-
nerós i té l’aura del científic;
l’altre (Lucien) és un escriptor
guapo i seductor, bona per-
sona però bufanúvols, mal-
gastador i maldestre. Són dos
excel·lents personatges bal-
zaquians –Il·lusions perdu-
des és una de les seves mi-
llors novel·les– que compar-
teixen el desig –les il·lusions–
de triomfar. Justament les se-
ves diferències –l’ofici, d’en-
trada– subratllen que el fra-
càs a què al·ludeix el títol no
només és personal sinó so-

bretot social. Ells s’hauran
d’encarar a una autèntica sel-
va de conspiracions políti-
ques –legitimistes i liberals–,
literàries –classicistes i ro-
màntics– i a més, sobretot, de
les administratives, judicials
i econòmiques amb què el
poder els tenalla i asfixia.

Contrariar simpaties
El lector coincidirà, segura-
ment, amb Friedrich Engels
quan afirmava (1888) que
“Balzac s’havia vist forçat
[per la realitat] a contrariar
les seves simpaties de classe
i els seus prejudicis polítics, i
a veure –la cursiva de subrat-
llat és d’Engels– com n’era
d’inevitable la fi dels seus es-
timats aristòcrates i a des-
criure’ls de manera que no
mereixessin millor sort”.
També hi ha a la novel·la fun-

cionaris i burgesos malignes,
però el teixit social bàsic –el
que imposa costums, valors,
i mana– és aquella aristocrà-
cia revengista, reaccionària i
hipòcrita que s’ajocava sota
la corona de Lluís XVIII. El
lector té la sensació que els
dies d’aquesta aristocràcia i
dels seus acòlits tenen els
dies comptats. I n’està en-
cantat.

La novel·la és d’una moro-
sitat gairebé irritant però
aquests meandres narratius
són ocasió per trobar-hi algu-
nes de les millors perles del
llibre: les dedicades a l’art de
l’edició, o al periodisme o a la
crítica literària. Però també
s’ha de destacar l’estil de Bal-
zac que crea unes frases afo-
rístiques memorables. La tra-
ducció de Maria Bohigas és
excel·lent.❋1 2 3 4 5

Il·lusions perdudes
està dedicat a
dos personatges
provincians,
de família menestral,
en temps de la
Restauració, que
volen triomfar en
el món del llibre:
l’un (David) com a
impressor, l’altre
(Lucien) com a
escriptor
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