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Jean Racine (1639-1699) demos-
trà que podia escriure una tra-
gèdia partint de la màxima sim-
plicitat i defugint tota mena

d’excessos, sense deixar d’obeir les
regles neoclàssiques. Berenice n’és la
prova més palmària. Estrenada el
1670, planteja les tribulacions de la
tríada amorosa Antíoc-Berenice-Tit
amb una elegància expressiva que fa
bategar les passions més intenses en
cada reremot. L’estatisme de l’acció,
la claustrofòbia espacial o la impassi-
bilitat del temps extern queden per-
fectament compensats per la passió
que, cor endins, consumeix els perso-
natges. Antíoc declara endebades
l’amor per Berenice (I). Tit ha de
triar entre Berenice i Roma, entre
l’amor i la glòria (II). Antíoc es veu
obligat a complir l’ordre de Tit, que
l’acosta de nou a Berenice (III). Víc-
tima de les lleis de l’imperi, l’heroïna
reclama els drets d’amant dolguda
(IV). Desenllaç heroic, salomònic i
genial (V).

Berenice enllaça les confidències i
els entretiens que fan avançar el cor-
rent impetuós —però serè— de pas-
sions íntimes i contradictòries d’uns
personatges sotmesos als infortunis
del destí. Amb les confessions que
fan als confidents respectius, desple-
guen tot el desfici introspectiu per
un amor impossible, mentre que, en
les entrevistes, col·lideixen passions i
interessos, en un joc d’atracció i re-
buf provocat per amors delerosos de
reciprocitat. Al costat d’aquest joc,
reblert de simetries i paral·lelismes,
les intencions dels personatges treba-
llen com pols magnètics que, tot i
atraure’s, s’oposen. Cap dels tres
amants pot acomplir els desigs més
íntims, perquè una força superior els
ho nega. D’aquí neix, sense morts ni
sang evocada, la tragèdia.

Respectuosa amb les unitats pseu-
doaristotèliques de temps, espai i ac-
ció que reverenciaven els neoclàssics,
l’obra posa tota la força expressiva
en una única trama que, diàfana,
dibuixa la tríada de passions no cor-
respostes. Les raons d’estat topen
amb les del cor (molt bo el monòleg,
mig shakesperià mig mestresià, de
Tit, a IV, 4). Els desigs han de sotme-
tre’s al deure. El cor es desboca quan

és rebutjat o reacciona quan no pot
mantenir la lluita interior... Com en
els millors clàssics, davant del dilema
de “l’emperador enamorat”, Bereni-
ce proposa una via revolucionària,
per bé que impossible: canviar unes
lleis injustes per evitar “tristeses eter-
nes” i fer prevaler els interessos per-
sonals als de la Roma altiva.

En una pulcra edició en què s’aca-
ren el text original i la versió catala-
na, l’obra ha estat revisitada per Al-
bert Mestres amb honors de desco-
berta. Com a dramaturg i director
d’escena, n’ha sabut fer ressaltar to-
ta la plasticitat verbal i dramàtica
que conté. Defensor de la traducció
creativa i fascinat per Berenice, i tam-
bé per la tragèdia grega de què és
deutora, Mestres ha esmolat a fons
la seva condició de poeta per oferir
una recreació en vers, molt conside-
rada amb l’original, que procura en-
certadament reproduir-ne els mean-
dres de ritmes i rima. Alhora, ha ope-
rat amb prou marge de llicència per
fer-ne una traducció plena de mati-
sos i troballes. La Berenice de Mes-
tres no tan sols manté les millors vir-
tuts d’un text del classicisme francès
del XVII, sinó que llisca de primera
per ser dita als escenaris del XXI.

Cap al final de la seva vida, entre maig de 1952 i març de
l’any següent (l’escriptor moriria l’any 1955), Thomas
Mann va escriure una de les narracions més enigmàti-
ques, i per això mateix més reveladores quan s’hi entra a

fons, de tota la seva carrera: L’enganyada, que ara apareix en
traducció catalana clàssica (“puix”, “car” i “llurs”) de Joan Font-
cuberta al nou segell editorial El Cercle de Viena, dirigit per un
estol de bons professionals de les lletres.

Aquesta nouvelle, o narració llarga, ha estat sovint compara-
da, per simetria inversa, amb La mort a Venècia —inclòs un
maquillatge dissimulador—, que Thomas Mann havia escrit l’any
1912. Si en aquesta obra l’escriptor hi narrava els desassossecs
d’un escriptor, Gustav von Aschenbach, a causa de l’amor irresis-
tible que li desperta un jovenet de bella planta, a L’enganyada hi
narra els maldecaps d’una mestressa viuda, Rosalie, en adonar-se
que s’ha enamorat del jove de vint-i-quatre anys que ensenya
l’anglès al seu fill, a la casa familiar.

Aquí és on entra la qüestió de la simetria inversa que acabem
d’assenyalar. Thomas Mann va ser tota la vida un homosexual
reprimit, dins de l’armari (un gran armari Biedermeier, per més
senyals i relativa comoditat de l’estadant), i va transformar aques-
ta repressió, segons la teoria tan coneguda de Sigmund Freud, en
una de les obres de més alta categoria estètica que va donar el
segle XX, des d’Els Buddenbrook fins a Les confessions de Fèlix
Krull, la seva última novel·la, inacabada. No es pot dir, doncs,
que aquest malestar causat per una sexualitat fictícia però produc-
tiva —van tenir sis fills—, l’anorreés o l’incapacités per a tota
comesa en aquesta vida. Ben al contrari: estimulat per les satisfac-
cions d’una activitat artística incessant, rellevant, rigorosa i molt
endreçada, Mann, com ja s’ha dit, va donar al món una obra que
ara ens satisfà, i que a ell el va rescabalar de tota l’angoixa que li
causava no haver acceptat —cosa certament difícil al seu temps, i
en el si d’una societat protestant— les característiques de la seva
sexualitat.

En aquest sentit, res no és més clar que la ja esmentada La
mort a Venècia, en la qual va donar forma estètica —ja que no
podia donar-li cap forma de comportament real, és a dir, ètica—

a la seva preocupació
més íntima i més perdu-
rable. La història de
l’amor de Gustav von
Aschenbach per Tad-
zio, el jovenet polonès
que Visconti va retratar
amb una mica massa de

melmelada, és la seva mateixa història, com els biògrafs ja han
assenyalat a bastament, i com els seus diaris, editats només par-
cialment fins ara, deixen perfectament clar: vegeu la magnífica
sèrie Los Mann, editada en format DVD ara fa poc, un document
d’enorme categoria i pulcra justícia amb la veritat de tot l’afer.

En aquesta narració Mann va aconseguir, doncs, quasi perfec-
tament el seu propòsit. Ara bé: quan va voler ordir un argument
simètricament invers, és a dir, el de la dona adulta enamorada
d’un jove esponerós, Mann va fracassar. L’escriptor no sabia
pràcticament res del desig femení, i va presentar un personatge, la
dita Rosalie, que amb prou feines assoleix versemblança en tota
la narració. El passatge en què aquesta dona es fixa, dissimulada-
ment, a taula i amb la resta de la família, en els braços molsuts del
jove Ken Keaton (tipus Rafa Nadal, diguem-ne), no és gens propi
del desig que una dona pot sentir per un jove gloriós, com solen
ser-ho els nord-americans de bon llinatge. Allò és pur desig homo-
sexual posat en la pell d’una dona, en un gest d’impostació que
Thomas Mann hauria hagut d’estalviar-se: l’amor de les dones i
cap a les dones no eren el seu terreny; i, per tant, va relliscar-hi.

Quan el lector arribarà al passatge en què Mann explica amb
tot detall els problemes de salut que té Rosalie —que, al final del
llibre, resulta que no tenen res a veure amb una resurrecció de la
seva sexualitat adormida des de la viduïtat, sinó, per desgràcia,
amb un càncer de matriu—, quan arribi a aquestes pàgines, prou
s’adonarà que l’autor no sabia com resoldre aquesta història:
“L’examen bimanual, practicat pel doctor Muthesius, revelà un
úter massa gran per l’edat de la pacient, en el cas de l’oviducte un
teixit anormalment inflat, i, en lloc d’un ovari, que hauria de ser
petit, un tumor desproporcionat ... Miri, no li nego que la matriu
mateixa produeix aquest monstre devorador, però li aconsello
que accepti la meva conjectura que tot plegat prové de l’ovari, és
a dir, de cèl·lules granuloses no utilitzades que de vegades hi són
des del naixement i que després, a l’edat climatèrica, entren en
una etapa de desenvolupament maligne”.

Des del punt de vista científic, Mann posseïa tots els coneixe-
ments necessaris, sens dubte provinents de les informacions d’un
especialista. Però tot plegat acaba agafant un aire de reportatge
clínic que envia la narració cap a un domini més propi de
l’oncologia i la ginecologia que al d’una narració en què està en
joc la passió d’una dona a la cinquantena per un jove estranger a
la bella edat. Mann va deïficar Tadzio, a La mort a Venècia,
segons l’esquema més habitual del que entenem per “amor platò-
nic”, que era el que ell havia practicat tota la vida amb els nois.
Per contra, a L’enganyada no va poder fer res més, perquè
desconeixia aquest territori, que cossificar la figura d’una dona
enamorada, convertint-la, pràcticament, amb poca cosa més que
naturalesa (maligna) a l’estat pur.

FRANCESC FOGUET I BOREU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Thomas Mann
i les dones

JORDI LLOVET

Les raons del cor

Una de les il·lustracions realitzades per Joma per al conte Per un botó, escrit per Carles Cano.

Per un botó
Carles Cano (Il·lustracions de Joma)
La Galera
58 pàgines. 16 euros

El contador de contes
Saki (Il·lustr. Alba Marina Rivera.
Trad. Juan Gabriel López Guix)
Ekaré
40 pàgines. 14 euros

El paradigma d’un àlbum
il·lustrat és aquella obra ela-
borada de manera conjunta i
amb plena llibertat per un es-

criptor i un il·lustrador, o bé per un
sol autor que crea text i il·lustració,
amb la voluntat que ambdós ingre-
dients col·laborin estretament en
narrar i fer arribar el contingut
d’una història al lector. Aquesta for-
ma de concebre un llibre es dóna
encara ben poc al mercat editorial
del nostre país, governat fins fa poc
per l’estructura inamovible de
col·leccions i del llibre il·lustrat tra-
dicional. D’uns anys cap aquí, però,
hi ha llibres que fan intents, alguns
d’ells ben reeixits, per acostar-se al
paradigma i produir àlbums de gran
originalitat. És el cas del premi Hos-
pital Sant Joan de Déu, que es conce-
deix a un conte, i posteriorment, el
jurat elegeix un il·lustrador perquè
en faci una proposta de disseny i

d’il·lustració, amb una gran dosi de
llibertat. Aquest aspecte es percep
especialment en el darrer conte guar-
donat, Per un botó, de l’escriptor va-
lencià Carles Cano (1957). L’autor,
que sempre ha mostrat gran des-
tresa en el tractament de la fantasia i
l’humor, narra un vertader disbarat,
centrat en el periple d’un botó que
surt disparat de la camisa d’un cons-
tructor i provoca diverses catàstro-
fes encadenades que, com una bola
de neu, cada vegada es van fent més
grosses. Aquest disbarat, on totes les
baules estan encadenades amb preci-
sió, és concebut gràficament i
il·lustrat per Joma (Barcelona,
1954), pseudònim de Josep Maria
Rius. Amb el seu estil sintètic, de
traços contundents i detalls essen-
cials, però sobretot amb la diversa i
original disposició del text, a la qual
fa jugar un paper primordial, es pot
dir que no sols s’adapta al medi es-
perpèntic de la història, sinó l’accen-
tua encara més. El lector pot com-
bregar o no amb el to de la història,
però les possibilitats que hi té són
importants, en trobar-se davant
d’un producte tan rodó com la for-
ma d’aquest botó destraler.

La voluntat de fer un àlbum para-
digmàtic s’entrelluca també a El con-
tador de contes. Si bé l’autor, el brità-
nic Saki (1870-1916), pseudònim

d’Hector Hugh Munro, no té la pos-
sibilitat de col·laborar amb la
il·lustradora, es nota un esforç edito-
rial per anar més enllà de la
il·lustració d’un conte clàssic i per
potenciar-ne les seves virtuts, tot fent
una aposta de disseny i d’il·lustració
adaptada també al medi. Així, el for-
mat és apaïsat, simulant un vagó de
tren de principis del segle XX i es
presenta a l’interior d’una capsa
amb la mateixa il·lustració de la co-
berta, talment un tren que entra i
surt d’una estació. La il·lustradora,
Alba Marina Rivera (Sant Peters-
burg, 1974), tot i que havia publicat
un llibre, representa una nova aposta
dins el panorama. Embolcalla l’obra
amb un entorn i uns personatges
d’època, que recorda els que narra el
text. Les expressions i les figures són
força estàtiques, i casen amb la inco-
moditat que es palpa entre els perso-
natges a l’interior d’un vagó. Tot i
això, la seva capacitat de comunica-
ció és alta, i aconsegueix fer-nos arri-
bar la ironia i les sensacions que es
desprenen del relat. La il·lustradora
destaca l’aposta que fa en la repre-
sentació pictòrica dels animals —un
dels ingredients essencials dels con-
tes de Saki— que apareixen al relat,
donant-los un tractament i una im-
portància clarament diferenciats en
textura, mida i força.

Exemples d’adaptació al medi
PEP MOLIST

“Mann va ‘deïficar’ Tadzio,
però va ‘cossificar’ Rosalie”
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Seguint la pista d’una
cinta damunt la neu
Les seves novel·les protagonitzades
pel detectitu Kurt Wallander l’han
consagrat com un dels grans mes-
tres del gènere negre. Amb aquesta
nova novel·la d’intriga, sense la
presència del cèlebre personatge, el suec Henning
Mankell no ha baixat el llistó i alguns crítics fins i tot
han qualificat l’obra com el seu millor thriller. Traduï-
da al català per Ivette Miravitllas, la història arrenca
amb l’aniquilació de 19 persones en un poblet suec.
Seguint la pista d’una cinta de seda vermella damunt la
neu, la jutgessa Roslin inicia una investigació que la
remuntarà al 1860 i la conduirà fins a l’actualitat per
Suècia, la Xina, els EUA o l’Àfrica, traçant un desola-
dor panorama d’explotació de l’ésser humà.

El xinès. Henning Mankell. Tusquets. 455 pàgi-
nes. 20 euros

Perseguit pel tauró
Un home es desperta un matí i no
recorda ni com es diu. Ho troba a la
cartera: Eric Sanderson. Fa tres
anys la seva nòvia va morir en acci-
dent i des de llavors, l’Eric ha patit
diverses crisis de memòria. En el pro-

cés de reconstruir la seva identitat es veu perseguit per
un tauró conceptual, el Ludovician, que s’alimenta de
la seva memòria. En una barreja de novel·la filosòfica,
thriller psicològic i novel·la d’aventures, Steven Hall
aconsegueix atrapar el lector amb una trama original i
intel·ligent. Traducció al català de Xavier Pàmies.

La memòria del tauró. Steven Hall. La Campana.
536 pàgines. 22 euros

‘Bucarest’, el llibre
i el documental
Al documental Bucarest. La me-
mòria perduda, emès fa uns
mesos per TV-3 i a les sales de
cinema, el fill de Jordi Solé Tu-
ra, Albert Solé, repassava la llui-
ta política del seu pare, avui
malalt d’Alzheimer. Una his-
tòria que es recull en aquest llibre, amb un to més
íntim, ja que l’autor hi evoca amb més profunditat la
seva infància. Un document per conèixer les interiori-
tats del Partit Comunista, la lluita de Solé Tura contra
el franquisme, la presó, l’arribada de la Democràcia i,
amb ella, la Constitució, filla del polític i germana, per
tant, d’Albert Solé. Amb el DVD del documental.

Bucarest. A. Solé. Ara Llibres. 157 pàgines. 18 euros

Un compendi de la
mitologia clàssica
Michel de Montaigne no va trobar
cap altre llibre que li produís un plaer
“tan inexhaurible” com les Metamor-
fosis d’Ovidi. Un clàssic que ara recu-
pera Quaderns Crema amb traduc-

ció del llatí de Jordi Parramon. Considerada l’obra
mestra de Publi Ovidi Nasó, és un llarg poema en
hexàmetres que, a la manera hel·lenística, fa un com-
pendi de tota la tradició mitològica grega i itàlica,
amb la metamorfosi com a tema principal.

Les metamorfosis. Ovidi. Quaderns Crema. 429
pàgines. 9,50 euros

En lloc segur
Wallace Stegner (traducció
de Dolors Udina)
Libros del Asteroide
358 pàgines. 21,95 euros

Entre les múltiples fun-
cions que pot tenir la li-
teratura hi ha el destí
ambivalent d’una evasió

que a poc a poc es transforma
en un retorn. No és infreqüent
passar de l’ociositat lectora al
fons de l’ànima humana. Totes
les vies estètiques d’En lloc se-
gur, l’alternança meticulosa en-
tre el·lipsis que invoquen el
buit de l’existència i descrip-
cions que precisen la plenitud
dels riscos de la vida, conviden
a interpel·lar-se al voltant de la
capacitat demiúrgica de la lite-
ratura, capaç de reconstruir la
naturalesa humana a partir de
la lògica narrativa, capaç de
presentar-nos una i altra vega-
da aquests íntims desconeguts:
el jo i l’alteritat. En lloc segur
va ser publicada el 1987, quan
Wallace Stegner (Iowa,
1903-1993) tenia vuitanta-qua-
tre anys. A aquesta edat Steg-
ner ja havia produït una obra
polièdrica que, premiada i reco-
neguda, practicava els gèneres
més diversos: assaig, biografia,
ficció, estudis històrics... Per
aquesta època Stegner també
havia culminat la seva tasca uni-
versitària com a professor de
literatura, havent consolidat un
ambiciós programa d’escriptu-
ra creativa que el va convertir
en un referent per a múltiples
generacions d’escriptors. En
lloc segur és l’obra d’un escrip-
tor amb una gran saviesa vital i
amb una enorme autoconscièn-
cia literària que en tot moment
li fa saber que la naturalesa imi-
ta l’art i que, per tant, els ava-
tars de la vida humana poden
fonamentar-se en un mode lite-
rari de concebre la realitat.

La novel·la narra l’amistat
entre dues parelles que es co-
neixen durant l’època de la
Gran Depressió. No estem da-
vant de la transgressió senti-
mental de Les afinitats electives
de Goethe, sinó enfront dels ma-
tisos minimalistes que consti-
tueixen les relacions humanes.
Larry Morgan i Sally Morgan,
una parella amb escassos recur-
sos econòmics, es trasllada a la
Universitat de Wisconsin, on
ell ha estat contractat per im-
partir classes de literatura du-

rant un curs. En aquest entorn
coneixen Sidney Lang i Charity
Lang, un matrimoni socialment
ben posicionat. Larry i Sidney
són col·legues del mateix depar-
tament universitari. De segui-
da, entre ells quatre, esclata un
poderós procés d’empatia. En
una exhibició de vitalisme i re-
flexió serena la novel·la modu-
la les atzagaiades del destí, els
fulgors i misèries de la vida aca-
dèmica, la resistència creativa
dels dos professors i literats, les
solidaritats, l’estima, les pors,
els contrapesos subtils que s’es-
tableixen entre els quatre prota-
gonistes, tan equilibradament
diferents l’un de l’altre. Tant en
l’estil com en el contingut de
l’obra ressonen amb força al-
guns dels grans mestres i temes
de la narrativa nord-americana
del segle XX: les disseccions so-
cials de Steinbeck, encarnades
per uns personatges arquetí-
pics; els compassos narratius
entre passat i present en Faulk-
ner; o la plasticitat narrativa i
penetració psicològica de Be-
llow.

En lloc segur s’inicia amb un
flaschback narrat en primera
persona per Larry. Es tracta
d’un laboriós procés de reminis-

cència que es remunta a trenta-
quatre anys enrere, just quan
les dues parelles es van
conèixer. L’evocació comença
l’agost del 1972, des de la vella
casa d’estiueig que els Lang te-
nen a Vermont, quan a Charity
—malalta terminal— li queden
dues setmanes de vida. Per tant
en aquesta novel·la s’opta per
un objecte narratiu ja consu-
mat.

Stegner elimina el suspens i
permet que el lector, ja des del
començament, conegui tots els
desllorigadors de la història.
Aquest temps segellat multipli-
ca l’efecte dels detalls, la impor-
tància dels caràcters menors, la
descripció minuciosa dels mean-
dres de la condició humana. El
resultat és un domini majestuós
de la paraula, erigida en princi-
pi organitzador de la realitat.
Les observacions intel·ligents,
les excepcionals incrustacions
de literatura en la literatura, els
diàlegs, l’acció subjugada al rit-
me d’un pensament assaonat,
fan que aquest llibre, traduït
per primera vegada al català i
al castellà, sigui un gran tractat
de les relacions humanes, una
impagable lliçó de vida i litera-
tura, una obra mestra.

Cada any, quan el calendari tombava el cap de Tots
Sants, la senyora Carme C., una gironina educada
abans de la guerra, elegant i cultivada, prenia A la
recherche du temps perdu i s’hi cabussava fins que

arribava el bon temps. És una lectura de tardor i d’hivern,
em deia un dia. Jo, que era un adolescent tímid amb inclina-
cions literàries, diguem-ho així, i per això segurament ella
em donava conversa, mai no vaig gosar preguntar-li fins on
arribava cada any en la lectura d’aquell llibre oceànic i si,
en el cas de no acabar la novel·la, la continuava la tardor
següent o bé la tornava a començar. Però, per la manera
com en parlava, segur que l’acabava cada any. Eren tardes
molt llargues les d’aquelles tardors i aquells hiverns humits
i foscos en una Girona somorta i sense gaire res per fer.
Llançar-se en el mar de Proust i abandonar-s’hi a una
lectura flotant, deixant-se portar per les associacions, les

imatges, les olors. Lliurar-se a aquelles aigües espesses i
alhora transparents i retornar a regions de països ja visitats,
als paradisos o els inferns subjacents en els fons marins
d’aquella sintaxi ondulant, degué vertebrar moltes tardors i
molts hiverns d’aquella dama republicana.

Sí, Proust vol temps. Temps per perdre, i per retrobar-lo,
és clar, en la seva lectura. I per encantar-se en un personat-
ge que va saber viure per escriure i, després, escriure en
comptes de viure. La darrera de les grans novel·les clàssi-

ques i alhora una escletxa genial per on s’han pogut esmu-
nyir dins del sistema els nous gèneres de les falses memòries
o les autobiografies fictícies.

Hi ha qui troba Proust, la persona, detestable. A mi
sempre m’ha fet gràcia. I em sembla que cal conèixer les
seves manies per entendre millor la seva literatura. Com ara
les que fan referència al seu esmorzar. Llegeixo, en un article
dedicat a la vida quotidiana de l’escriptor, que per esmorzar
prenia dues tasses de cafè ben carregat, acompanyades de
dos croissants. L’esmorzar li havien de dur en una safata
d’argent. El cafè en una petita cafetera també de plata, amb
les seves inicials. La tassa era de porcellana blanca, amb un
filet daurat, d’un joc familiar. Els croissants, servits en un
platet, els hi havien de dur primer l’un i després l’altre. El
cafè havia de ser d’un tipus determinat, torrat en una botiga
de la rue Lévis. La llet, d’una crémerie del barri, fresca del
dia, mai rebullida. Els croissants els anaven a buscar a una
determinada pastisseria de la rue de la Pépinière. Tot això,
no solament obeïa al gust palatal de Proust, sinó també al
sentimental. Aquests proveïdors havien estat sempre els de
la seva mare. Hem de pensar que Proust vivia de nits i que
aquest esmorzar tenia lloc cap allà a les quatre de la tarda.
Quan trucava, Céleste, la seva serventa, entrava amb la
safata de plata. Quan tornava a trucar, és que volia el segon
croissant, que mantenien tebi a la cuina. Eren altres èpo-
ques, és clar. I hi havia temps per escriure i temps per llegir.

COLLS I PUNYS

Lectura de tardor
NARCÍS COMADIRA

L’escriptor Wallace Stegner. / AP

LA REBOTIGA Una lliçó de vida i literatura
LLUÍS MUNTADA
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