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Mosaic

Nora Dorrego és una pintora nascuda el
1920, que assolirà gairebé totes les fites
possibles en la vida d’una artista. Aritzeta
trenca els taulellets de colors que componen
una trajectòria vital i els ordena, per mitjà
de la tècnica del mosaic, fent-ne un dibuix
que, si volem apreciar-lo, ens n’hem d’allu-
nyar. Per això és la mateixa pintora, des de
la maduresa, la que ens va duent, ordena-
dament i, també, intermitentment, pels seus
trossos escapçats de vida. Ho fa, diem, des
de la maduresa, de la mateixa manera que
és des de la maduresa que l’autora és ca-
paç d’emprendre aquest projecte fascinant,
aquesta novel·la densament poblada de
sons i de colors. Un volum que segurament
fa d’engranatge de dues peces diferencia-
des però que han de conviure: una, la cre-
adora de mons possibles, l’escriptora, i l’al-
tra, l’acadèmica que s’interroga sobre l’es-
tètica de l’art, la professora universitària. El
resultat d’aquesta màquina és una història
teixida amb la complexitat de les grans
novel·les que fan de bon llegir, que ens
arrapen al seient i que ens repten, que ens
conviden a determinades reflexions sobre
l’art.

Amb la trajectòria vital de Nora Dorrego
recorrem el segle XX artístic, especialment de
les arts plàstiques i la música, i alhora re-
correm les diverses fases del mite de Faust.
Faust recreat, reinterpretat, com reinter-
pretem l’art cada vegada que la fitem, cada
vegada que ens hi enfrontem com a obser-
vadors-gaudidors o com a crea-
dors. La novel·la de Margarida
Aritzeta arreplega fragments de
realitats al servei d’una gran ficció,
o no, o potser reprèn trajectòries
vitals desordenades en el temps i
en l’espai, biografies d’il·lustres —
més o menys morts de gana— ar-
tistes, per fer-ne una gran vida de
ficció, per crear una gran pintora
i posar-la al costat dels grans noms
de l’art del segle XXI.

Reprenc ací, si és lícit i possible,
la reflexió que feia Joan Josep Isern
des de les pàgines de l’Avui, i on
descrivia les impressions contradic-
tòries que li havia despertat la
novel·la. Isern manifestava que se
li feia difícil escatir-ne el sentit final,
i tot seguit deixava anar algunes
possibilitats d’interpretació. Em
decante per la darrera d’aquestes
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idees que esmenta: d’alguna manera,
aquesta recreació del mite de Faust, tan
visible a la novel·la i tan evident, pot ser
que només siga l’embolcall del que l’auto-
ra volia destacar, i és aquest «sentit d’obra
efímera i contradictòria» que té la novel·la
Perfils de Nora. Pels vastos coneixements
enciclopèdics de l’autora, per la importàn-
cia que té el debat purament estètic i de
filosofia vital al si de la història, entenc que,
en realitat, l’obra, com preveu hipotètica-
ment Isern, podria ser que, en realitat,
formara part d’una performance, i, si anem
una mica més enllà, la podríem considerar
un fragment més d’una gran espiral artísti-
ca en abstracte. M’explique: Aritzeta prac-
tica ací el que, per a Schlegel, seria
l’«escriptura total», la «poesia transcenden-
tal», una obra d’art farcida gràcies al
collage i, pel que fa a la novel·la, una obra
on els llenguatges, les veus, les formes i els
continguts són múltiples. L’obra s’alimenta-
ria, llavors, i evidentment, d’obres prece-
dents —i de fragments biogràfics anteri-
ors—, i quedaria reforçada, reescrita, cada
vegada que s’obrira el debat entorn d’aque-

lla novel·la, o cada vegada que alguna
altra obra posterior en prenguera algun
fragment d’essència. Vull dir amb tot això
que Margarida Aritzeta s’ha permès el luxe
deliciós del joc, però no pas del joc de
paraules, sinó del joc narratiu, la violació
de les fronteres entre els nivells narratius
(què hi fa, l’autora, a escena, enmig de la
novel·la?), l’heterogeneïtat de veus i el fet
que travesse tan fàcilment els camins que
van dels éssers de carn i ossos —l’autora
real, els personatges reals dels quals ens
parla— i els éssers de paper —el narrador,
el protagonista...

Malgrat l’abundància de temes de la his-
tòria, cal destacar-ne el tractament de la
preocupació pel pas del temps, la impor-
tància de la petjada del temps en el cos
humà i en els desigs i, en un altre sentit
més indirecte, la manera com el temps aca-
ba ensenyorint-se de totes les nostres acci-
ons. Nora, segons ens conten els esdeve-
niments, adquireix tots els trets monstruosos
dels genis, el fet d’anar deixant a banda i
banda del camí tot el que li suposa un
destorb envers l’èxit final. Són uns trets,
segurament, no volguts per aquests genis
de l’art o de la ciència. A la novel·la s’en-
tén molt bé la tragèdia que implica triar,
per a tothom, però especialment per a la
gent amb uns dots especials. Nora, que de
ben joveneta la veiem com una xica força
còmoda amb la situació que li toca de viu-
re a cada moment i que, fins a cert punt,

està convençuda que ha d’evitar
conrear aquella dèria seua de pin-
tar, que no s’escau amb la classe
social a la qual pertany, canvia
aquesta visió de la jugada a me-
sura que adquireix notorietat, a
mesura que es consciència del ta-
lent que té. Cada tria l’allunya
d’una certa estabilitat vital que, a
la vellesa, admetrà que li fa una
certa enveja. Cada nou amor ama-
ga una altra pèrdua, si no amoro-
sa, sí familiar, o artística. No es
pot tenir tot. El temps no ens ho
deixa tenir tot. Un temps, a més,
que, a la novel·la, està represen-
tat en el procés de maduració del
vi de Milmanda, aquest vi al vol-
tant del qual s’hi fan algunes con-
fessions corprenedores.
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