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Martí Domínguez 
torna a València vestit de lapó

Fa uns anys, mentre preparava l’expo-
sició El món de Joan Perucho. L’art de
tancar els ulls vaig tenir l’oportunitat de
treballar amb Perucho a la seva biblio-
teca, seleccionant els llibres i els qua-
dres que havíem d’utilitzar per reviure
els ambients de les seves novel·les. A
l’exposició hi havia un gran apartat
dedicat a la història natural, amb una
mostra de l’herbari i del lapidari dels
germans Salvador, del segle XVIII, i
unes peces del Museu Darder de
Banyoles que havien inspirat Les histò -
ries naturals. També hi havia diverses
vitrines amb llibres. Vam triar la prime-
ra edició del Dioscorides, un volum de
la Enciclopédie, amb un gravat de
dues pàgines que re p resentava un
volcà en erupció, i diversos volums de
la Historia natural, general y particu -
lar, escrita en francés por el conde de
Bufón, Intendente del Real Gabinete, y
del Jardín Botánico del rey
Cristianísimo, y Miembro de las
Academias Francesa, y de las
Ciencias; y traducida por D. Joseph
Clavijo y Fajardo (Madrid, D. Joaquim
Ibarra Imp.,1785-1805). A Perucho
aquesta edició l’entusiasmava. Obria
un dels volums, entre grans exclama-
cions, per ensenyar-me els gravats de
l’hipopòtam i de la rata pinyada, i
amb un posat misteriós, em mostrava
l’ex-libris de la ballarina Tórt o l a
Valencia. Què hi feien els llibres de
Buffon, amb les saberudes anotacions
de Clavijo i Fajardo, en mans d’una
dona excèntrica, que Josep Maria de
Sagarra retrata a Vida Privada men-
jant espàrrecs de llauna i ballant des-
pullada? En una altra època, la casua-

litat de trobar aquest ex-libris hauria
donat peu a un conte de Botànica ocul -
ta o del Monstruari fantàstic, una histò-
ria on un Buffon emperrucat escriuria
cartes a Voltaire, i que amb un gran
salt en el temps ens duria als ambients
de la Barcelona bohèmia on els «ani-
mals espermàtics» reproduïts en els
gravats de la Historia natural empaita-
rien Tórtola Valencia.

Fins a l’aparició de Les confidències
del comte de Buffon, l’any 1999, la
història natural i els savis de la il·lus-
tració eren el domini gairebé exclusiu
de les fantasies de Perucho. Martí
Domínguez va obrir una altra via,
sense renunciar d’entrada als ambients
de la literatura d◊aventures. La des-
cripció de la «Cave» del Muséum
National d◊Histoire Naturelle, amb

milers d’animals dissecats (amb el
detall esgarrifós del citoyen conservat
en salmorra), la troballa del manuscrit
de Buffon en un cofre arnat, són ele-
ments que hem llegit moltes vegades.
Però a diferència de la novel·la gòtica,
on els recambrons comuniquen amb un
subsòl de foscor, remordiments i pecat,
l’experiència del professor Mart í
Domínguez al Muséum de París, comu-
nica amb un món de llum, d’humanitat
i de vida. La lectura del manuscrit de
Buffon ens fa prendre partit per la rea-
litat enfront de la fabulació, per l’empi -
risme contra la ideologia, per l’ordre
dels pensaments enfront dels excessos
de la passió i del genialisme. La recre-
ació està tan ben aconseguida que
convida a tornar a l’original. Després
de rellegir Les confidències del comte
de Buffon vaig anar a buscar la tra-
ducció de Clavijo i Fajardo, i em vaig
passar una bona estona amb les obser-
vacions sobre porcs i senglars que
encapçalen el quart volum de la
Història Natural. Les descripcions minu-
cioses, basades en observacions i
experiments, es barregen amb la savie-
sa tradicional de la gent de pagès i
dels afeccionats a la caça. L’estudi pre-
cís de la morfologia (els dits que pen-
gen morts al garró, el greix que reco-
breix tot el cos) dóna lloc a considera-
cions sobre la naturalesa degenerada
del porc, amb les quals Buffon s’antici-
pa a la teoria de l’evolució, plantant
cara al creacionisme de la ciència del
seu temps.

En la seva primera novel·la, Martí
Domínguez re c o n s t rueix la vida de
Buffon, fent servir un mètode que fins a



un cert punt recorda el de la Historia
Natural. Hi reuneix moltes informa-
cions d’estudis i recerques, però també
d’amors i duels. Les guerres entre eru-
dits esdevenen un camp d’observació
extraordinari de la naturalesa humana.
La novel·la relliga l’estudi de les pas-
sions amb la descripció dels usos
socials, la biografia personal amb les
descobertes que han contribuït a mode-
lar la vida quotidiana dels darrers dos-
cents anys. Descobrim que Buffon va
aclimatar els plàtans d’Orient que
encara avui flanquegen les carreteres
de França i que Joseph Priestley va
inventar la goma d’esborrar a partir
del cautxú que La Condamine va por-
tar de l’Amaçones. I que d’altres inno-
vacions anunciades amb gran pompa,
com el «clavecí ocular» o la classifica-
ció de Réamur que descrivia el coco-
dril com un insecte furiós, han restat en
l’oblit. El capítol dedicat a l’ingrés a
l’Acadèmia de Ciències, amb la cita-
ció de llargs paràgrafs del Discurs
sobre l’estil, té un pes fonamental en la
novel·la, que en segueix les directrius.
Per ben escriure «cal posseir plena-
ment el tema», «reflexionar llargament
sobre l’ordre de les idees», «formar
una cadena continua, on cada punt
representa una idea» i conduir succes-
sivament la ploma entre aquests punts,
«sense permetre-li allunyar-se, sense
recolzar-la desigualment, sense deixar-
li fer cap altre moviment que aquell
que està determinat per l’espai que ha
de recórrer».

Les confidències del comte de Buffon
es una novel·la panoràmica, des dels
orígens familiars fins als darrers anys
de la vida del naturalista. Cap al final
estableix una polaritat principal entre
Buffon i Voltaire el geni exaltat i con-
tradictori-- complementada pel «jo de
vertigen» de Rousseau, que encarna un
idealisme sense efectes pràctics, deslli-
gat de la realitat. Totes les altres figures
Réamur, Maupertuis, la marquesa de
Châtelet, La Mettrie, l’abat Nollet o
Linneu‹ servien per desenvolupar
aspectes particulars i sovint contradic-
toris de l’esperit del temps. El secret de
Goethe, en canvi, gravita a l’entorn
d’un únic episodi: l’estada de Goethe
a Itàlia, entre la tardor de 1786 i la
primavera de 1788. L’elecció del
narrador, el pintor J.H, Tischbein, és
molt adient. A través de l’atracció que
Tischbein sent per Goethe, de la neces-
sitat d’alliberar-se de la seva influència
abassegadora, s’estableix el conflicte
narratiu que abans faltava. Goethe és
un home absorbit per la idea de la pos-

teritat. Tischbein l’admira però li retreu
la supèrbia. El destí farà que els seus
noms restin aparellats per sempre, com
el de Winckelmann i el seu assassí,
A rcangeli. Mentre que el nom de
Goethe no es podrà separar mai del
Werther, l’obra de joventut que prete-
nia oblidar quan va fugir a Itàlia. Els
personatges secundaris tenen molta
més força que en la primera novel·la.
Martí Domínguez n’ofereix retrats al
minut, extraordinàriament vigorosos (el
pintor Philipp Hackert, amb els cabells
mal retallats i els ulls lluents com èlitres
d’escarabat, o Lord Hamilton, amb el
seu posat d◊ocell insectívor, embadalit
davant la bellesa espontània de Miss
Hart). Les anècdotes estan incloses en
l’acció narrativa (l’origen de capitell
Corinti, la invenció del confetti, les
modes del «turisme cultural» del XVIII:
les falses antiguitats, les ulleres de
vidres daurats per contemplar paisat-
ges i monuments). També estructural-
ment la novel·la és més madura, amb
un seguit de capítols accelerats, plens
d’acció i força plàstica, que donen pas
a un interludi d’estancament i desen-
gany, com a preparació d’un final on
es barregen tots els sentiments, quan
Tischbein i Goethe es re t roben a
Weimar després de quaranta anys.

Les novel·les de Martí Domínguez
han creat un nou espai en la literatura
catalana. Pot ser interessant, en aquest
sentit, comparar Les confessions del
comte de Buff o n amb El camí de
Vincennes d’Antoni Marí, que relata la
trobada entre Rousseau i Diderot, o
amb L’Atles Furtiu d’Alfred Bosch, cons-
truïda a partir de la figura d’Abraham

Cresques, l’autor de L’Atles català. A
Les confessions del comte de Buffon,
Martí Domínguez desenvolupa les ten-
sions entre diferents personalitats i
escoles científiques, però el centre del
relat no són les idees sinó els perso-
natges. Fa servir un estil expositiu, pre-
senta les diferents teories literalment,
matisant-les amb les opinions del narra-
dor que repassa la seva vida. Com la
novel·la històrica de tema científic, arti-
cula moltes informacions i notícies d’è-
poca, i composa escenes que fan reviu-
re el moment, desviant l’atenció cap a
la vida quotidiana. Poques vegades
s’ha fet amb més naturalitat i rigor. Els
fets històrics, presentats amb tota
modèstia, resulten més atractius que els
grans discursos i les fantasies de la
imaginació. Des d’aquest punt de
vista, les novel·les de Martí Domínguez
es poden llegir com un manifest literari
a contracorrent. El protagonista de Les
històries naturals de Joan Perucho és
un científic que busca la seguretat en
l’ordre racional del món, i que a través
del contacte amb el sobrenatural, des-
cobreix la poesia. Buffon, Tischbein i
Goethe són personatges vitals, apas-
sionats, que troben en l’observació i
l’estudi el camí que els permet situar-se
en el món i realitzar-se com a homes.
Buffon descobreix la seva humanitat en
el treball disciplinat i pacient, és la per-
sonalitat més complerta, un heroi d◊un
tipus nou que basa la seva grandesa
en la mesura. Tischbein introdueix un
element de desequilibri, la por davant
el futur i els dubtes sobre la pròpia
capacitat, mentre que Goethe apareix
com una creació del pintor atrapat per
la seva contingència. La tercera part
de la trilogia aprofundirà en aquest
desequilibri per abocar-nos de ple als
temps moderns?

Jo m’imagino Martí Domínguez com
un dels exploradors que descriu en  les
seves novel·les, com aquell Maupertuis
que va tornar del seu viatge al pol nord
vestit de lapó o com La Condamine
que després d’un itinerari per la
Mediterrània va aparèixer a París dis-
fressat de turc. Les confessions del
comte de Buffon i Els secrets de Goethe
són històries de transformació, fruit
d’un viatge per la història, en busca
d’aquella possessió plena del tema
que Buffon, en el Discurs sobre l’estil,
considerava un dels requisits fonamen-
tals del «ben escriure». Però també del
plaer i del gust per la facècia que són
la raó de ser de la ficció.
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