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Viu a París i ensenya Història del Cine i Història de l’Art a Hauts-de-
Seine. La teoria dels núvols va ser escollida com a millor primera novel·la
el 2005, a més de rebre altres premis, com el prestigiós Maurice Genevoix.
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L’ombra viatgera d’un núvol
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om que, si m’ho deixo per al final, potser me n’acabaré descuidant, val
més que ho digui d’entrada: la traducció catalana d’aquest llibre (Ferran Ràfols i
Maëlle Monnerie) és impecable. Ho consigno, amb aquest adjectiu rotund,
impecable, perquè alguns lectors em retreuen que sóc molt torracollons en qüestions
de llengua, i hi afegeixen que sempre estic buscant defectes pertot (pèls a l’ou) i que
mai no estic content del tot. Doncs bé, quan em cau a les mans un producte ben fet,
com aquest, també ho dic (que consti). Quin gaudi de lectura!

Espriu, en el seu millor llibre de poemes, Cementiri de Sinera, va deixar escrits
aquests versos gairebé perfectes (si no fos per l’excepte, que a mi em fa grinyolar una
mica el conjunt): “No estimo / res més, excepte l’ombra / viatgera d’un núvol. / El lent
record dels dies / que són passats per sempre”. En un altre poema del mateix llibre es
refereix a “Déus pastors [que] amuntanyen / dòcils ramats de núvols” (metàfora
sublim, aquesta d’“amuntanyar núvols”). I, encara en un de més enllà, torna a fer
esment a “l’incendi / d’aquest mar i d’aquest núvol”). Els núvols són matèria literària
de primer ordre (no gens evanescent). Els grans autors –no parlo de bufanúvols; parlo
dels grans– els han considerat des de temps antics. “Segur que hi havia núvols, / i no
he mirat enlaire”, ens avisava Ferrater en el poema “El distret”, com suggerint-nos que
la visió del cel, amb la seva bromera canviant, és una qüestió de peremptori
acompliment per a tots aquells que toquem de peus a terra (o a Terra, ja no ho sé).

Stéphane Audeguy ha publicat una opera prima molt madura, molt francesa,
però una mica descompensada. Akira Kumo és un vell modista japonès establert a
França que col·lecciona tota mena de llibres i altres documents consagrats a la
nefologia i a la meteorologia. La guerra el va deixar una mica tocat, i és per això que
es va anar a guarir a cal psicoanalista. Estirat al divan, enraonava més aviat poc (o
gens), però fixava la seva atenció en una finestreta sense cortina en què es retallava
un pany de cel. A partir d’aquí es va aficionar a mirar núvols. I és a partir d’aquest
moment que cal datar la seva passió col·leccionista.

Com que la seva biblioteca és un desori, lloga una bibliotecària perquè l’ajudi a
endreçar tot aquell material ingent. Virginie Latour, l’escollida, treballarà per al vell
modista, i ingressa en un món –la història de la meteorologia– que amb prou feines
sospitava que existia (nivell elemental d’usuari, ella, com tots nosaltres: previsió
meteorològica per al cap de setmana i para de comptar). El japonès li fa conèixer
diverses històries d’homes del temps: descriptors de núvols, meteoròlegs famosos...
Estira-i-arronses entre savis, diletants genials. Un núvol pot semblar una cosa ben
efímera, fonedissa. Tot i així, si hem de creure el narrador, ha motivat baralles ben
sonades i suïcidis per mor de butlletins errats. Els núvols com a motiu per a
l’obtenció de poder. De poder acadèmic, d’una fama intel·lectual, certament. Però
poder, al capdavall.

I els núvols són –com expressa Espriu en el primer poema que he citat– un símbol
del pas del temps. Per dins del bosc d’històries d’aquest llibre, n’hi ha una sobre un
personatge que publica un llibre titulat A la recerca del temps. La picada d’ullet a
Proust és diàfana, però, més enllà de l’obvietat, a mi m’agrada aquesta prescripció
tan laxa del títol, que engloba els diversos temps imaginables (el cronològic però
també el meteorològic), i que, dins el temps cronològic, també hi inclou els tres
temps sobre els quals Eliot va fonamentar els seus Quatre quartets. També hi trobem
núvols de molt diversa tipologia: fins el núvol de foc d’Hiroshima (el tràgic bolet).

He parlat més amunt de descompensació. La història vertebral d’Akira Kumo
i Virginie Latour fa concebre unes expectatives que diria que al final queden
defraudades. És prima (¿com un cirrocúmulus?). El llibre funciona més aviat com
una col·lecció d’històries (reflex de la biblioteca d’Akira Kumo) que no pas com una
novel·la convincent.

Stéphane Audeguy
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