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L’escriptor jove surt de la se-
va illa i arriba a París. Allí
s’instal·la a la Maison du
Méxique gràcies a la gestió

del poeta Josep Palau i Fabre. Es-
criu —s’ha comprat una màquina
d’escriure per a l’ocasió— i contem-
pla, a través del finestral, la vida i el
món que giravolta. Té el parc de
Montsouris a tocar. Escriu “amb
aquest verb meu tan malcontent”,
escriu perquè “la vida és la centrifu-
gadora més potent” i pensa que tot
pot cremar o que la revolta és po-
der dir merde. L’escriptor jove és
Bartomeu Fiol (Mallorca, 1933) i
tot això s’esdevé l’any 1959.

Quaranta-sis anys més tard,
Fiol reprèn aquells 21 poemets de
Montsouris per escriure’n la torna.
Sense cap raó aparent, i tampoc,
com diu a la presentació, sense cap
inspiració urgent. Potser és la neces-
sitat de passar comptes amb allò
que som, amb el temps que ens ha

fet, perquè, en realitat, la primera
part del llibre, els poemes escrits el
1959, són una bonica i estremidora
peça d’època. De l’època de la de-
sorientació i de l’enlluernament, de
l’època del primer saber i dels
pronòstics poc probables, de la lite-
ratura incipient, en estat pur. Al
poema VI d’aquesta part hi ha una
confessió estremidora del jove Fiol
que ve a dir, preveient el futur:
d’aquí a quaranta anys la vida farà
que ja no et reconeguis. Doncs, no.
Com a bon creador, l’autor no sols
és capaç de reconèixer-se i de recu-
perar aquells moments de forma-
ció, sinó de perfer-los amb aquesta
Continuació o represa. Perfer-los
sense esperança, sense sentit de re-
dempció, simplement amb plana lu-
cidesa.

El dictat que el va tenir enlluer-
nat ara és una llei de vida pactada,
assumida amb ell mateix, una escri-
pptura que busca les preguntes, les
zones fosques, el coneixement essen-
cial —fins allà on hi ha res d’essen-
cial en els coneixements que la crea-
ció pot proporcionar-nos. “El pen-
sament se’ns imposa”, “un discurs
se’ns dicta”, escriu Fiol en aquesta

segona part, potser per subratllar
la impensada necessitat de diàleg, i
d’acceptació, amb aquell altre jo
antic. I, poc després, manifesta un
imperatiu “continuar, continuar,
continuar”... Crec que aquí, en
aquest imperatiu de la creació, rau
el valor d’aquest llibre. Allò que en
el jove hauria pogut ser un anhel
mal definit de futur, en l’escriptor
madur, reconegut, és una necessitat
—¿una justificació?. “Qui va caplle-
var, tan il·lusionat per Montsouris |
aviat, ben aviat, ja no serà ningú”,
ens diu al poema final, però aques-
ta precarietat davant el temps que
tot ho devora, se salva gràcies a
l’escriptura que permet “que tu ets
molts”. De manera que, de manera
similar a com llegíem la primera
part com si fos un dietari poètic
d’un jove enragée de finals dels cin-
quanta, ara podem llegir la Conti-
nuació o represa com un dietari de
maduresa, d’acompliment: amb to-
ta la desolació i la incertesa de la
vida, i de l’obra, que va quedant
enrere. Dit amb les paraules de Wa-
llace Stevens que cita el propi Fiol:
“Igual com la raó destrueix, el poe-
ta ha de crear”.

FRANCESC PARCERISAS

La vida a Montsouris

Fa uns quants anys tothom va poder veure, a Barce-
lona, una pel·lícula basada en un dels cantants
descollonats —coneguts com castrati— més famo-
sos de la història: Carlo Broschi, dit Farinelli

(1705-1782). En aquest film vam assabentar-nos que els
castrati havien estat tradicionals en molts àmbits senyo-
rials i en les corts d’upa, i sobretot a l’Estat Vaticà, atesa
la convenció dels segles XVII i XVIII —en el teatre
parlat, i també en el camp de l’òpera—, segons la qual les
dones no podien trepitjar l’escena. Els castrats van ser
definitivament suprimits i substituïts per dones, en el
drama i el cant, a finals del segle XVIII; però al Vaticà,
que és de costums molt perdurables, va haver-hi castrats
fins al pontificat de Lleó XIII. L’últim de tots va ser
Alessandro Moreschi (1858-1922), una criatura que es
troba molt lluny de les figuracions clàssiques i metafòri-
ques sobre el tema (els bells Adonis i Endymió, per exem-
ple): Moreschi era grassonet, lleig com un pecat, i amb un
rictus als llavis del que no es troba absenta la memòria de
la diada fatal en què uns empleats de la Santa Seu el van
emascular, d’adolescent, per guardar-li per sempre més
una veu misteriosa, ni d’home ni de dona, molt diferent
de la dels contratenors actuals, que són amos —o així es
suposa— de tots els atributs que són del cas. Hi ha un
disc de vinil raríssim, amb la signatura OPAL 823, que
recull tot el que Moreschi va arribar a enregistrar amb les
tècniques matusseres de cap als anys 1902-1904. Esgarri-
fa, la veritat: sembla que li estiguin fent la cosa.

Però no volíem parlar d’això, avui, sinó d’un dels
contes, o narracions curtes, més enigmàtics d’Honoré de
Balzac, ara editat per Ensiola, Muro, 2007, en bona tra-
ducció de Melcior Comes. Els estudiosos de l’obra de
Balzac han tingut moltes dificultats a interpretar les
raons que van moure el gran escriptor francès a escriure
aquesta narració, i s'esplaien recordant-nos les “fonts”
possibles de la història contada —l’amor d’un escultor

amb nom de dona,
Sarrasine, per una can-
tant d’extraordinària be-
llesa amb nom de
comèdia, Zambinella,
que al capdavall resulta
ser un home castrat—:
hi ha una crònica italia-
na de Stendhal que na-
rra el mateix tema (San
Francisco a Ripa); les
Memòries de Casanova
expliquen un cas invers,

el d’un tal Bellino que no triga a manifestar la seva
condició femenina a una dona que se n’enamora; La-
touche va escriure un conte, Fragoletta, que tracta el
mateix tòpic; i Diderot parla d’un cas semblant en el seu
Salon de 1767, bo i donant al protagonista de la història
un nom anàleg al del protagonista de Balzac: Sarrazin.

Roland Barthes va estudiar a fons aquesta narració,
començant per la transformació de la flexió masculina
del nom al relat de Diderot (Sarrazin) en la flexió femeni-
na del nom del protagonista masculí a la narració de
Balzac (Sarrasine): és el llibre S/Z, París, Seuil, 1970. ¿Per
què Balzac es va interessar en aquesta facècia, presenta-
da, de fet, com una gran tragèdia per a l’escultor, que,
després d’haver patit per amor a causa de la suposada
bellesa femenina de la cantant, s’ennova, al final del
llibre, de la veritat de tot plegat i és tres vegades apunyalat
pels sicaris del protector i amant d’el/la cantant Zambine-
lla, el cardenal Cicognara, membre de la cort pontifícia
de Roma?

Aquí és quan la interpretació està obligada a entrar, si
cal a mata-degolla, en aquesta misteriosa narració. Sem-
bla que la relació de Balzac amb els seus pares va ser
tempestuosa, i diuen (Pierre Citron, que és molt savi) que
l’escriptor, almenys a l’adolescència, no tenia del tot clar
quina havia de ser la seva tan famosa “elecció d’objecte”
(Freud). ¿Li agradaven els nois o les noies? No ho sabia.
Però, amb el temps i una canya (de cervesa, probable-
ment), Balzac es va orientar sexualment del costat de les
dones. Ara bé: mai no hauria escrit, ja madur, un text tan
extraordinari com aquest si la cosa no l’hagués preocupat
tota la vida. En aquest sentit, hi ha una lliçó a Sarrasine,
de Balzac, que posseeix vigència més enllà dels aspectes
biogràfics de l’autor. (També Virginia Woolf va escriure
un llibre prodigiós, Orlando, en què la masculinitat i la
feminitat es muden misteriosament a la meitat de l’obra).
La frontera entre allò masculí i allò femení és enorme-
ment làbil; és tan atzarosa la manera com els homes
acaben desitjant els homes o les dones, i les dones el
mateix, que no es pot dir de cap manera que el desig
—aquell que belluga Amor amb l’arc i la sageta— es
trobi prefixat per la condició sexual amb què els homes o
les dones hem vingut en aquest món. El desig és poderosí-
ssim i es troba situat en un espai eteri en què acaben
fonent-se les determinacions que imposa la societat, el
costum, la realitat i fins i tot la fantasmagoria.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Masculí / Femení
JORDI LLOVET

Tobi Lolness. Un mil·límetre i
mig d’heroisme.
Timothée de Fombelle (Trad. Josep Ale-
many)
Empúries
294 pàgines. 13,95 euros

En el títol d’aquesta crítica i
mogut pels comentaris consul-
tats o pel subtítol del llibre, he
batejat el protagonista com a

heroi, però acabada la seva odissea,
el podríem anomenar un fugitiu. To-
bi Lolness és un personatge perseguit
per tot un poble. “A l’arbre no s’ha-
via vist mai un combat tan desigual:
un nen contra la resta del món”.

L’autor, Timothée de Fombelle,
és un jove francès nascut el 1973 que,
amb la seva opera prima, el primer
volum de Tobi Lolness, ha aconse-
guit les millors lloances i tres premis
de la crítica: a França, el Saint-Exu-
péry i el Sorcières, i a Itàlia, l’Ander-
sen, atorgat per una revista especialit-
zada que porta aquest nom —no con-
fondre amb el premi homònim, el
considerat Nobel de la literatura in-
fantil que es dóna cada dos anys a un
autor per la seva trajectòria.

Fombelle crea un univers particu-

lar, situa l’acció en un arbre habitat
per uns personatges minúsculs, que
és una metàfora de la vida a la Terra,
i que en alguns aspectes recorda El
baró rampant d’Italo Calvino i Els
mimpins de Roald Dahl. El protago-
nista, Tobi Lolness, és un noi de tret-
ze anys que ha de fugir després de
l’empresonament del seu pare, un
científic que investiga l’arbre i la vida
més enllà d’aquest. Amb les innom-
brables aventures que viu i amb la
diversa galeria de personatges amb
què topa, Fombelle retrata amb exac-
titud tot d’actituds humanes i situa-
cions semblants a les que es viuen al
nostre planeta.

L’aventura de Tobi Lolness al
llarg de l’arbre per on fuig no és li-
neal com la major part de viatges de
caire fantàstic, com ara El hobbit, de
J. R. R. Tolkien, o algunes de les
aventures de Harry Potter. L’autor fa
salts endavant i enrere en el temps i
en l’espai, per anar-nos explicant
amb comptagotes —aguantant la in-
formació i les ganes de saber del lec-
tor!— el motiu que ha portat el prota-
gonista a ser on és i l’origen dels per-
sonatges principals.

Tobi Lolness és un gran descobri-

ment, amb els ingredients necessaris
per esdevenir un referent de la
novel·la d’aventures. L’estil de Fom-
belle és precís, àgil, i a estones poètic.
El contingut és profund amb un rere-
fons, a vegades massa evident, de de-
núncia medio-ambiental i política, i
amb sentències que recorden llibres
com El petit príncep, d’Antoine de
Saint-Exupéry, i que és possible que
els joves lectors facin seves: “li deia
que els mots són els combatents de
l’ombra. Si triem ser els seus amics,
ens ajuden durant tota la vida”.

De l’edició en català, cal lamentar
dues omissions. La primera és respec-
table, l’omissió de les il·lustracions
en blanc i negre del francès François
Place —que sí apareixen en l’edició
original i en la castellana—, encara
que ens priva de gaudir de la riquesa
que afegeix a la història un dels mi-
llors il·lustradors del moment del gè-
nere d’aventures. I la segona és més
greu, poc honesta amb el lector,
l’omissió d’alguna referència al fet
que ens trobem davant del primer de
dos volums, cosa que queda ben pale-
sa quan el lector arriba a la fi, i l’au-
tor segueix encetant fils per conti-
nuar la fugida i noves aventures.

El llibre Tobi Lolness conté aforismes que recorden El petit príncep, de Saint-Exupéry.

Ha nascut un heroi
PEP MOLIST

“La frontera entre

allò masculí i

allò femení és

enormement làbil”
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