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L’evolució en el repertori do-
minant de les malalties men-
tals reflecteix cada present
en un mirall invers. La de-

pressió és la malaltia dels temps de
pau i prosperitat. L’anorèxia apa-
reix allà on no hi ha gana, però on
en canvi hi ha una pressió flotant a
l’ambient enorme —i gairebé intan-
gible de tan òbvia— en relació a
l’aspecte normatiu del cos femení
que es considera presentable i pode-
rós. Les afeccions mentals reflec-
teixen les lleis de valor i els estereo-
tips que regeixen cada present:
l’ombra fosca dels mínims que so-
cialitzen. La crítica literària femi-
nista nord-americana Elaine
Showalter, responsable del neologis-
me “ginocrítica” (gynocritics), mos-
trava l’any 1985 a The Female Mala-
dy: Women, Madness, and English
Culture, 1830-1980 com les “malal-
ties de les dones” —el ventall que
s’obre entre la melancolia o la neu-
rastènia victoriana i la depressió o
l’anorèxia del segle XXI—, han es-
tat concebudes i tractades a partir

de les pautes masculines social-
ment dominants sobre quins han
de ser els models correctes i desitja-
bles del comportament femení.
Més recentment, Lisa Appignanesi
reprèn a Mad, Bad and Sad: Wo-
men and the Mind Doctors (2008)
l’argumentari de Showalter, però
posa l’èmfasi en el protagonisme
que tenen també les dones mateixes
en la conformació i definició de les
“malalties de les dones”.

Anna Carreras (1977) projecta,
gira a l’inrevés i problematitza al-
guns ressons d’aquest debat a Ca-
misa de foc, una primera novel·la
de gran vàlua, que té la doble vir-
tut d’habitar nous territoris limi-
nars, i d’obrir-los a favor del lector.
Es tracta d’una breu novel·la
d’amour fou, amb una protagonis-
ta de l’estirp de la Nadja d’André
Breton, alhora fatal i angèlica. La
“neurosi complexa i dissociativa”
de la protagonista, la dona-d’om-
bra-cansada, és alhora un invent,
un resultat i una assumpció dels
desajustos bioquímics dels nou
amants enfollits que ella ha acabat
assassinant i trossejant, l’un rere
l’altre, en el seu quimèric camí de
cerca de l’home perfecte. Tal com
diu el vers trobat de Joan Vinyoli

d’on li ve el títol a la novel·la, la
follia dels amants és coproduïda:
va sorgir “quan l’un a l’altre ens
vam posar la camisa de foc.” El
metge que tracta la dona-d’ombra-
cansada al sanatori on l’han ingres-
sada queda atrapat en la xarxa dels
nou relats travats i consistents de
les nou follies successives de les que
ella s’enamora: anem de l’esquizo-
frènic al paranoic, de l’angoixat a
l’anorèxic, l’hipocondríac, l’autis-
ta, l’obsès, el bipolar o l’amnèsic.
Els relats que s’encadenen a la
novel·la germinen en el territori fèr-
til on es creuen la literatura i la
ciència, la psiquatria i la psicoanàli-
si, la lògica-matemàtica i el pòsit
d’una experiència literària i cultu-
ral que omple el llibre de versos
ocults, citacions i referències a un
ventall de creadors que van de Pere-
jaume a Pessoa, de Malher a
Goethe, o de Magritte a Paracels.
Tot això es posa en joc sense renun-
ciar a una narrativitat absorbent, a
un gruix assagístic que no entor-
peix sinó que projecta la novel·la
més enllà d’ella mateixa a base de
teoremes i teories, i a una poeticitat
que converteix la textura verbal
també en territori d’indagació del
lloc on es troben desig i follia.

Dia amunt, dia avall, avui fa set-cents anys que Dante
escrivia les parts de l’Infern, de la Commedia
—equívocament anomenada “divina” pels editors re-
naixentistes, perquè no hi ha peça de més clara huma-

nitat, a l’alba de la “modernitat literària”, que l’obra
dantesca—, dedicades als baraters, als lladres, als consellers
fraudulents i als falsadors de moneda: tot són figures que estan
de rabiosa actualitat arran l’enorme ensulsiada financera del
món occidental: nihil novum sub sole, per anar a parar una
vegada més a la bíblica saviesa.

Aquest fet, com els lectors d’aquests articles ja estan avesats
a comprovar, només serveix d’excusa per parlar d’un llibre molt
important dedicat al Dant, que encara no s’havia vist —coses
que passen— en la bibliografia hispànica: Dante, poeta del
mundo terrenal, d’Erich Auerbach, traducció de Jordi Seca,
Barcelona, El Acantilado, 2008. Del gran romanista Auerbach
coneixíem un llibre esplèndid, fa molt de temps no reeditat, que
un dia va aparèixer a Seix-Barral: Lenguaje literario y público en
la baja latinidad y en la Edad Media. Però sabíem la saviesa
d’aquest gran filòleg —de la mateixa època que els enormes
Curtius, Spitzer i Karl Vossler, aquest darrer mestre de Carles
Riba a la ciutat de Munic—, sobretot, pel llibre tampoc no
traduït al català, Mímesis. La representación de la realidad en la
literatura occidental: un dels llibres de crítica i d’història li-
terària que no poden faltar en cap biblioteca d’un amant de les
lletres, siguin les d’Homer, les de Cervantes o de Virginia Woolf.

Ara, doncs, de la mà d’aquest editor culte que és Jaume
Vallcorba —en queden quatre o cinc a tot Espanya— arriba a
nosaltres un dels llibres més bons que un pugui llegir sobre
l’obra poètica sencera del Dant, entre els poemes esparsos de la
Vida Nova i els últims versos del Paradís, a la Comèdia: “A l’alta
fantasia qui mancò possa; | ma già volgeva il mio disio e’l velle, |
sí come rota ch’igualmente è mossa, | l’amor che move il sole e
l’altre stelle”.

Auerbach no era un filòleg ni un romanista qualsevol, i, per
dir cosa molt certa, a casa nostra només s’hi ha assemblat, al
segle XX, Martí de Riquer. Es tracta d’una suma articulada de

coneixement de llengües
clàssiques, sabers filolò-
gics, literatura universal
—entre la Bíblia i l’im-
mens segle passat—,
una poderosa
intel·ligència i un bon
gust, a l’hora de llegir,
que és company impres-
cindible d’allò que els an-
glesos, seguint T.S. Eliot
i el New Criticism, van

dir-ne “the close reading”, “lectura atenta”. Perquè, en aquest
llibre de què parlem avui, Auerbach no s’acontenta a entrar en
les disquisicions més habituals al moment de parlar de Dante,
sinó que estableix una veritable “genealogia” de la Commedia,
mai no feta amb tanta perspicàcia i acuïtat com ell va fer-ho. És
a dir, per arribar a l’obra culminant del Dante madur, el roma-
nista passa primer pel naixement de l’èpica i del concepte de
“representació de l’humà” (Homer-Sòfocles-Plató-Aristòtil-Vir-
gili-Jesucrist-Baixa Edat Mitjana), després s’entreté a gratcient
amb la poesia provençal (no podia ser d’altra manera), lloant la
figura i l’estil d’Arnaut Daniel (el mateix a qui Dante atorgarà
uns versos dins la seva obra), continua amb les dues èpoques
assenyalades del Dolce Stil Nuovo (o Novo), i deixa Dant no
solament a les portes de la seva trobada amb Virgili, sinó en el
punt mateix en què pren comiat de Guido Cavalcanti, tot supe-
rant-lo. L’operació intel·lectual és meravellosa, subtil i admira-
ble: pocs dantistes dels nostres dies (dentistes, encara menys)
han sabut fer un recorregut d’aquesta mena a l’hora de parlar
del Dant, el qual sol quedar reduït a les vinculacions de rigor
amb Sant Agustí o Boeci, amb el neo-platonisme o, més senzilla-
ment, amb la teologia cristiana en general.

Aquest llibre, doncs, és un dels grans esdeveniments edito-
rials de l’any: fàcil, no ho és gaire; però tot lector amant de la
Divina Comèdia hi trobarà una guia de lectura com se n’han
escrit ben poques. Les pàgines dedicades a comparar el ritme
“mètric” i alhora “espiritual” dels stilnovisti i de Dante són
d’una genialitat sense precedents en el terreny de la filologia:
“Quasi tots els poemes de Dante [els inclosos en la Vita Nuova,
obra juvenil] estan orientats, d’entrada, no solament a agradar
l’oient i obtenir-ne l’aplaudiment, sinó a encantar-lo i captivar-
lo; i el to, en el cas dels poemes més bells, no produeix l’efecte
d’una notificació, sinó d’una invocació, d’una crida a la comu-
nió amb l’ésser interior, una ordre a seguir-lo que commou i
inflama ... Llegim i reflexionem: Donne ch’avete inteletto d’amo-
re és una interpel·lació; però és molt més que això. És crida,
invocació, anhel suprem i confiança absoluta”.

I ara una recomanació als lectors que vulguin llegir l’obra
juvenil i la madura del Dant: per la Vita Nuova, l’edició de
Siruela, ara editada juntament amb els poemes de Cavalcanti;
per una Commedia en vers digníssima, i molt ben anotada,
l’edició d’Abilio Echeverría, a Alianza Editorial; per una visió
del Dant com precedent de tot el que anomenem la “moderni-
tat” literària, el llibre de Raffaele Pinto, Dante e le origini della
cultura letteraria moderna, Honoré Champion, 1994. Amable
lector: cura ut valeas.

MANEL OLLÉ

Verins necessaris

Vinyetes de La Barrufeta (Planeta DeAgostini), de Peyo, creador d’uns entranyables personatges que avui compleixen 50 anys.

“El llibre d’Erich Auerbach
sobre Dante és un dels
grans esdeveniments
editorials de l’any”

Col·lecció Els barrufets
Peyo
Planeta DeAgostini
Diversos àlbums. 48 pàgines. 7,95 euros

Sobre el paper llueixen tan grà-
cils com sempre, però el
temps també passa per a ells.
Ens referim als barrufets, que

avui compleixen... 50 anys! Aquests
personatges, creats per Pierre Culli-
ford —conegut al món del còmic
com Peyo—, van aparèixer per pri-
mer cop el 23 d’octubre de 1958 a la
revista belga Le Journal de Spirou.
Ho van fer com a secundaris, i amb
l’impronunciable nom de Schtroum-
pfs, en una de les aventures de Jan i
Trencapins. L’èxit no es va fer espe-
rar i la seva popularitat va créixer
durant dècades amb un material di-
vers que va incloure àlbums, una
pel·lícula amb música de Michel Le-
grand, la sèrie televisiva, un llen-
guatge propi on el terme barrufar
servia per a qualsevol cosa i una
allau de productes promocionals i
joguines que va provocar que mi-
lers de nens es convertiren en
col·leccionistes de figuretes.

El fenomen va tenir a més un
efecte col·lateral inesperat que enca-
ra fa venir malsons quan es tanquen
els ulls i es pensa en ell: parlem, és
clar, del Pare Abraham, encarnació

humana del Gran Barrufet, amb
una marcada estètica amish, que es
va inflar a vendre cassets amb les
seves, ai, barrufacançons.

Tot això ha acabat amagant la
qualitat d’una obra clàssica del mi-
llor còmic europeu, que es pot gau-
dir en el catàleg de Planeta DeAgos-
tini amb una vintena de títols, entre
els quals destaca —encara que això
va per gustos— La Barrufeta. En
aquest cas, Peyo va crear una his-
tòria amb un inici que ara només es
pot qualificar de políticament incor-
recte: l’única doneta del llogarret és,
en realitat, fruit de la màgia negra
de Gargamel (esplèndid brivall al
que sempre acompanya el gat
Azrael). Amb la seva invenció, el
bruixot vol carregar-se definitiva-
ment el paradís dels barrufets. Sona
fort, ¿no? Això sí: que en tot el po-
blat només es pogués trobar una
barrufeta és quelcom que sempre
ha generat preguntes escassament
innocents en les ments dels lectors,
que seran petits, però no ximplets.
Millor no continuar per aquí...

L’aniversari és també una bona
excusa per redescobrir l’excel·lent
treball de Peyo —mestre del gag—,
que es va veure superat per l’èxit
mundial dels seus nadons blauets i
va haver de muntar un taller de
col·laboradors per poder complir

amb tants encàrrecs. L’autor forma-
va part de la factoria comiquera de
la família Dupuis, que amb les seves
publicacions competien amb l’hege-
monia del Déu de la línia clara. És a
dir, volien plantar cara a Hergé, al
seu Tintín i a tota l’escola que va
fundar amb deixebles i amics com
Edgar P. Jacobs, el creador de Blake
i Mortimer. Aquest grup de la revis-
ta Spirou—on també es trobaven Ji-
jé, Morris i Franquin, entre molts
altres— va ser conegut com Escola
de Marcinelle, en referència al barri
on treballaven, un terreny ja mític
de l’ecosistema de l’anomenada ban-
de-dessinée.

És curiós. La rebuda a casa nos-
tra de la tradició francobelga més
essencial ha estat molt dispar. Si es
deixa de banda el totèmic Tintín,
només l’Astèrix de Goscinny i Uder-
zo s’ha beneficiat d’un bon segui-
ment entre els lectors d’ací. Con-
tràriament, les vinyetes dels Lucky
Luke, Spirou o dels mateixos barru-
fets —i fins i tot l’obra del punyent
Yves Chaland— s’han quedat entre
nosaltres als llimbs. Ni l’actual hi-
pervendes Titeuf, de Zep, ha aconse-
guit fer forat en aquest costat de la
frontera. Un misteri. Però això és
una altra història. Avui el que toca
és entonar amb gust un sonor barru-
fafelicitats! Doncs ja està dit.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Introducció en Dante
JORDI LLOVET

‘Barrufafelicitats!’
ISRAEL PUNZANO
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Una intrigant ficció
dins la ficció
Lloada per la crítica i mereixedora
de premis com el Booker i el Ham-
met, la novel·la L’assassí cec, de la
canadenca Margaret Atwood, nar-
ra la relació entre Iris i la seva
germana Laura, morta en circums-
tàncies estranyes. Una mort que
Iris vol desentrellar a través dels
fragments de la novel·la que Laura va deixar escrits
abans de morir, titulada justament L’assassí cec.
Ficció dins la ficció, la novel·la, on es barregen
humor i passió, atrapa el lector des de la primera
pàgina. Traduïda al català per Mercè López.

L’assassí cec. Margaret Atwood. Proa. 648 pàgi-
nes. 20 euros

Guanyar un premi
sense presentar-s’hi
Es pot guanyar un premi literari
sense haver-hi presentat cap
obra? Això és el que li ha passat
a Carles Llorenç, el protagonista
d’aquesta novel·la amb la qual
Urbà Lozano va guanyar el pre-
mi Ciutat de València 2007. Una

sèrie de personatges sense connexió aparent s’en-
trecreuen amb el protagonista, que intentarà re-
nunciar al guardó en adonar-se que el relat que
se suposa que ha escrit no és més que un plagi.

Plagis. Urbà Lozano. Bromera. 208 pàgines. 19
euros

Cròniques sobre la
Xina de 1974
El gener de 1974, Viatges Barce-
ló organitzava el primer viatge
turístic a la Xina de Mao Ze-
dong. Un dels passatgers era el
periodista mallorquí Pere A.
Serra, que plasmà la seva visió
d’aquell país asiàtic, aleshores
en plena Revolució Cultural i
als inicis del postmaoisme, en unes cròniques publica-
des al diari Baleares, entre d’altres periòdics espanyols.
Unes cròniques esmolades, fins a un cert punt compro-
meses, que, llegides ara, recorden els grans canvis que
la Xina ha experimentat al llarg de tots aquests anys.

Viatge a la Xina (1974). Pere A. Serra. Ensiola.
170 pàgines. 17 euros

Retrat d’una joventut
‘molt real’
L’autisme produït per la tecnolo-
gia, el descobriment del sexe, el
suïcidi induït.... Són temes que
aborda sense concessions l’escrip-
tor Àngel Burgas en aquesta
novel·la en la qual l’autor figue-
renc retrata una joventut “molt

real”. Aquest és un dels tres títols (juntament amb
Mig home, de J. F. Reno, i Escrits marcians, d’An-
drew Matthews), amb què La Galera inaugura la
nova col·lecció Nàufrags, destinada als majors de
setze anys.

Una cançó per a Susanna. Àngel Burgas. La Gale-
ra. 197 pàgines. 14 euros

Ragtime
E. L. Doctorow (traducció
de Maria Iniesta i Agulló)
Edicions de 1984
271 pàg. 18 euros

La primera
temptativa reeixi-
da com a
novel·lista d’èxit

d’E. L. Doctorow, Ragti-
me (1974), una obra si-
tuada a la Nova York
del període previ a la
Gran Guerra, el va con-
sagrar de manera imme-
diata com un dels prosis-
tes més convincents dels
Estats Units de les darre-
res dècades, amb una
tendència tan inusual
com propera al públic
nord-americà a experi-
mentar amb la Història
i els gèneres literaris. La
peculiaritat, en aquest
cas, es basa en l’ús ficti-
ci com a personatges de
noms d’anomenada de l’època
com ara l’escapista i mag Harry
Houdini, el financer Pierpont
Morgan i l’empresari Henry
Ford, entre molts altres, al cos-
tat de caràcters inventats que
també són protagonistes de la
trama i que s’hi relacionen
d’una manera o altra; i sobretot
en un estil la fluïdesa del qual
permet conjugar la història, la
crònica de successos, la vida
quotidiana de persones cor-
rents i una certa malenconia
dels dies enduts, en una fórmu-
la feliç basada en la claredat i el
sentit comú de la veu narrado-
ra.

La tirada per la nostàlgia,
l’evasió dolça del present i la
sensació desbordant d’abastar
una època llunyana són alguns
dels atributs i els rèdits de la
novel·la històrica. En versions
més refinades com ara aquesta
de Doctorow —traduïda de ma-
nera impecable, amb tanta o
més acuïtat que les anteriors La
gran marxa i Històries de la do-
lça terra, també editades per
Edicions de 1984— s’hi troba
també una tendència a reescriu-
re la Història sobre el canemàs
dels conflictes contemporanis.
La Nova York de principis del
segle vint, amb la calma
d’abans de l’arribada massiva
d’immigrants, i l’eclosió de les
dècades següents, s’emmiralla
de manera indirecta en la pèr-

dua de certeses culturals i
econòmiques de la dècada dels
setanta, passades les promeses
de prosperitat i preponderància
aclaparadora dels decennis pos-
teriors a la Segona Guerra Mun-
dial. La barreja de personatges
coneguts —hi ha fins i tot apari-
cions puntuals i mordaces com
la de Freud en companyia dels
deixebles— amb caràcters ar-
quetípics com ara una família
de blancs, anglosaxons i protes-

tants que s’ha fet rica a través
de vendre banderes i patriotis-
me, i que es troba immersa en
conflictes racials i causes políti-
ques, permet donar un aire de
modernitat a la novel·la i fer
coincidir qüestions de les dues
èpoques a través dels protago-
nistes no històrics. L’anacronis-
me, en aquest sentit, és encara
més inevitable que en les altres
versions del gènere.

L’habilitat de Doctorow per
donar sentit als personatges no
històrics es basa en una doble
estratègia de seducció. Mentre
els caràcters cèlebres són està-

tics i gairebé anecdòtics en la
trama, són tractats amb grans
dosis d’ironia i ajuden a fer
creure que els desconeguts
creen amb ells les palpitacions
del temps, els altres són els ver-
taders conductors del desenvo-
lupament de l’acció i els que per-
meten oferir un retrat subterra-
ni de la bigarrada vida contem-
porània, des d’un immigrant
jueu pobre que esdevé produc-
tor de serials i forma una famí-
lia multiracial amb la vídua de
la família blanca, anglosaxona i
protestant, o un virtuós músic
de jazz que acaba convertit en
una mena de Pantera Negra
abans dels Panteres Negres, fins
al Germà Petit de la família an-
glosaxona i protestant, que pri-
mer s’enrola en la causa del mú-
sic i després se’n va a fer la revo-
lució, però no amb el Che Gue-
vara, sinó amb Pancho Villa i
Emiliano Zapata. El rerefons, a
més, està ben traçat i col·labora
a l’hora de circumscriure les vi-
des dels personatges en la his-
tòria. L’avantatge del narrador
és que el període ja ha adquirit
dimensions mítiques i és prou
lluny com perquè no sembli el
decorat habitual, de cartó pe-
dra, del gènere. De fet, el gran
avantatge és que també és prou
a prop com per inventar i oferir
en una nova narració un alè de
la història, i un alè del present
d’aquella història.

Nova York, segle XX
PAU DITO TUBAU
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Una vegada més, Valeria Bergalli ens obsequia
amb un llibret deliciós. Una minúscula gran
joia escrita el 1926 per Alberto Savinio, germà
del cèlebre pintor metafísic Giorgio de Chirico.

Savinio, també pintor, va deixar inèdit aquest text, tro-
bat entre els seus papers. I sorprèn que un text tan
esplèndid (de fet —i que no s’espanti ningú, perquè no
voldria treure cap lector a aquesta petita meravella—,
un llarg poema en prosa) no l’edités Savinio mateix,
abans de morir. És clar que Savinio va morir el 1952
—havia nascut el 1891— i que en aquells temps de la
postguerra mundial no devien estar per massa alegries
poètiques. A més, l’estètica del llibre, aquesta mescla
d’exaltació mítica tocada de surrealisme, potser ressona-
va encara massa a les estètiques del feixisme, en aquella
època de neorealisme descarnat.

La bellesa de Capri és un tòpic i és molt difícil escriure

sobre un tòpic sense caure-hi. Savinio ho aconsegueix
plenament amb una hàbil mescla de descripció de les seves
sensacions personals i d’història, de passat antic, més o
menys mític, i de lirisme. De realisme detallat i d’onirisme
metafísic. I aquesta mescla, agitada amb passió, passada
per una llengua rica i precisa, dóna la meravella d’aquest
text esclatant en el qual, segons Raffaele La Capria, el
gran narrador napolità, Capri ha trobat un escriptor a
l’alçada del seu mite.

Quan vas de Nàpols a Capri, tens una sensació estra-
nya. No saps ben bé si ets tu que vas cap a l’illa o és l’illa la

que, surant, ve cap a tu. Aquella ombra grisblavenca, de
perfils vagues, se’t va acostant, imponent, i et sents petit,
perdut, sobre la closca de nou del traghetto que et sosté.
Aquesta sensació també la té Savinio. Ell escriu que l’illa
ha trencat les seves àncores de granit. Esplèndida anticipa-
ció, la d’anomenar ja de lluny la mena de roca que consti-
tueix Capri, esplèndida imatge la d’aquestes àncores de
pedra que, trencades, permeten a l’illa, amb tota la seva
història i el seu mite d’avançar cap a nosaltres per posseir-
nos i robar-nos el cor. Llavors, Savinio es gira cap a terra
ferma i, darrere, veu el Vesubi. I increpa el pobre Leopardi
perquè va titllar el volcà de paorós i d’exterminador. I
dirigint-se a la muntanya escriu: “Oh, venerable muntan-
ya. La més bella, dolça i delicada de totes les que m’ha
estat donat de veure. Com una maternal lloca pacífica,
empares aquest mar, aquesta terra, aquestes ciutats”.

Savinio passeja per Capri, pel Capri de 1926 i pel de
l’antiguitat. Parla amb el fantasma de Cèsar August i es
troba amb el de Tiberi encarnat en un gos. Compara la
gràcia lleugera de les pèrgoles clàssiques amb la potència
dels farallons, les alçàries del monte Solaro amb les profun-
ditats de safir de la Grotta Azzurra, on es submergeix
després d’haver sentit “la cadència inimitable” del cant de
la Mort, ran del penya-segat...

La Capria escriu que aquestes poques pàgines rescaten
els itineraris capresos de la humiliació que el turisme i la
fama els ha imposat. Té raó.

COLLS I PUNYS

Capri
NARCÍS COMADIRA

LA REBOTIGA

La foto Pine and Henry Streets, Manhattan (1936), de Berenice Abbott, que es pot veure
a l’exposició Arxiu Universal, al Macba. / INSTITUT D’ART MODERN DE VALÈNCIA

“Doctorow reescriu
la Història sobre el
canemàs dels conflictes
contemporanis”
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