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L a traducció catalana de les Memòries d’Adrià, apareguda el 1983 a l’Editorial

Laia gràcies al bon ofici de Jaume Creus, inclou al final del volum un Quadern

de notes de les «Memòries d’Adrià», tan o més interessant que la nove!a mateixa

si hom és donat a escodrinyar els viaranys creatius de tot autor al llarg del procés

d’escriptura. Marguerite Yourcenar hi apunta una sentència força reveladora: «La nove!a

devora actualment totes les formes; hom està gairebé obligat a passar per ella. Aquest

estudi sobre el destí d’un home que s’anomena Adrià hauria estat una tragèdia al segle XVII;

hauria estat un assaig a l’època del Renaixement».

L’escriptora belga assumeix la capacitat de la nove!a, en tant que forma idiosincràtica

d’expressió literària en el segle XX, de copsar l’essència de la condició humana. Però a més,

posa de relleu el caràcter no ja proteic del gènere, sinó fagocitador. Així, el «destí d’un

home» que recrea Yourcenar a Memòries d’Adrià parteix d’una mirada biogràfica, però es

formalitza com a nove!a per poder oferir una versió reeixida dels fets històrics; és a dir,

una de tan creïble que pugui ésser assumida com «la» versió d’aquests fets.

Val a dir que aquesta hibridació pròpia del biografisme narratiu no és nova. Tot text basat

en un «relat de vida», en qualsevol de les modalitats possibles en què es presenta, pot

adoptar graus diversos de ficcionalització i d’ocultació del referent real. L’única premissa

necessària és que es produeixi alguna mena d’intersecció amb el gènere nove!ístic, i

podríem adduir molts exemples que han mixturat vida i literatura amb fortuna variable.

Tenim la biografia nove!ada, ja sigui amb el rigor modèlic d’Emil Ludwig, André Maurois

o Stefan Zweig (autors ben populars a l’Europa dels anys deu i vint del segle passat), ja

sigui amb altes dosis d’invenció, cas de Llampecs de Jean Echenoz. Tenim la via nove!esca

que ressegueix un periple vital amb més o menys llibertat (i encert), com Borja, Papa de

Joan F. Mira o La nit de les papallones de Jordi Coca. Tenim textos de ficció, com Els

vençuts de Xavier Benguerel, que validen l’experiència de realitat a partir d’altres textos

no ficcionals del mateix autor, com les Memòries (1905-1940). Tenim obres de l’estil de

Guillem de Núria Cadenes, construïda per la superposició de testimonis diversos

(declaracions de familiars, sentències judicials, retalls periodístics, atestats policials)

enfilats per una veu ordenadora. Tenim la controvertida per bé que irresistible «nove!a de

veus» d’Svetlana Aleksiévitx a Els nois del zinc o La guerra no té cara de dona. Tenim, fins

i tot, llibres a l’entreforc de la biografia, l’assaig i la nove!a, com El lloro de Flaubert de

Julian Barnes. En darrer terme, el resultat final depèn de la potència fabuladora i les

destreses tècniques que hi exhibeixi l’autor. Però en això, com és natural, aquesta variant

literària no difereix de cap altra: fora ociós limitar-se al simple judici de valor. Per a

l’exercici hermenèutic, és molt més productiu provar d’identificar i comprendre

l’aportació genuïna que fan els textos de base biogràfica a la nove!a.

Els lectors ja em disculparan el llarg excurs, però la cosa ve a tomb d’Al mateix riu

d’Heràclit (2018), de Pep Coll. Si prenem aquesta obra en consideració és, entre altres

raons, perquè i!ustra amb claredat el tipus de creuaments que exposàvem més amunt, i de

retop, aposta per una fórmula creativa que viu hores baixes a l’ombra de l’enfitament

autoficcional, malgrat comptar amb notables precedents autòctons.

Hom diria que l’autor pallarès sempre ha anat temptejant el passat històric per extreure’n

material narratiu. A Dos taüts negres i dos de blancs s’acostava a la crònica negra amb el

cas real d’un assassinat múltiple a Carreu en la fosca postguerra. I a Les senyoretes de

Lourdes assumia el motlle biogràfic per dibuixar una estampa sobre la hipocresia religiosa.

Es pot dir que amb Al mateix riu d’Heràclit Coll aposta per la mateixa opció creativa que

Les senyoretes de Lourdes, però resol l’escull de la veu narrativa, que en el retrat de

Bernadette Soubirous comprometia seriosament la versemblança i en feia un text més aviat

fallit.

Ara, Pep Coll hi torna amb una biografia nove!ada, la d’Heràclit d’Efes. L’acció

pròpiament dita, però, no comença de seguida, sinó que està precedida per «El dia que els

perses van entrar a la universitat», breu evocació de l’etapa estudiantil de Coll. Hi

rememora el seu pas per les classes d’Emilio Lledó a la vella Facultat de Lletres als primers

setanta, llavors que l’efervescència antifranquista frustrava dia sí dia també la seva passió

per Heràclit. Obsedit per trobar l’obra perduda del presocràtic, una nit somia que la Mare

de Déu li porta el Llibre sobre la vida, els fets i els pensaments d’Heràclit. Quan Coll es

desperta, el volum és damunt la taula. De la condició verídica de l’anècdota universitària

hem passat sense solució de continuïtat al terreny de l’especulació i el dubte, en una

operació que recorda l’inici de Lo somni de Bernat Metge.

Eleudos d’Efes, fill del primer esclau d’Heràclit anomenat Agriòfan i autor d’aquest

enigmàtic llibre, passa a ocupar el lloc del seu progenitor al costat del filòsof quan aquell es

mor. Sabem, des de les primeres pàgines, que Eleudos aixeca acta de les dites i fetes

d’Heràclit un cop aquest ha traspassat, sol i malalt, a la borda de Nartecos, i que té molt

interès a concloure aquest llibre per diverses raons, entre les quals no n’és pas la menys

important evitar que les acusacions caiguin sobre ell, «atès que jo era l’únic servent que

tenia cura del senyor i qui l’havia trobat mort» (p. 22). Amb aquesta mínima tensió

narrativa, l’autor en té prou per justificar el punt de vista de la narració i traçar un extens

recorregut per la vida del filòsof.

En realitat, Al mateix riu d’Heràclit és molt més que un mer seguiment cronològic. Coll,

que s’ha documentat a fons, es complau en la recreació d’un període fonamental de la

Grècia del segle V aC: el de la revolta contra la dominació persa que desembocarà en

l’inici de l’hegemonia atenesa sobre les altres polis gregues. Els episodis històrics que

precedeixen o succeeixen les guerres mèdiques, i d’altres de coetanis, s’insereixen en la

trama amb naturalitat: la destrucció de la ciutat de Milet, el naixement de la Lliga Jònia,

les batalles de les Termòpiles i de Salamina, la condemna a l’ostracisme que cau sobre

Hermodor, les aparicions esporàdiques de Protàgores, Pèricles o Darios, l’èxit impactant

d’Els perses d’Èsquil, etc. Més enllà de l’interès intrínsec de Coll pel pensador presocràtic,

la tria del personatge no és de cap manera arbitrària. El fet que Heràclit hagués viscut en

primera persona uns fets cabdals per a Occident també autoritzen a llegir Al mateix riu

d’Heràclit com un recordatori de l’enorme transcendència que tingué la victòria grega

sobre els perses totpoderosos. Que és, al capdavall, el triomf dels valors en germen de la

democràcia. I per aquesta via, l’obra connecta amb l’episodi inicial. Si la llei és la

conquesta del poble, cal que sigui defensada a ultrança. Grècia vencent l’imperi

mesopotàmic simbolitza la inte!igència sotmetent l’instint conqueridor, la democràcia

imposant-se sobre l’autoritarisme. Qui eren, però, els perses, per al professor Lledó? «Es

referia als “grisos” o, tal volta, als estudiants revolucionaris?», es demana Coll (p. 13). I qui

són, avui, els perses que amenacen la fràgil democràcia a Occident?

Als passatges que podríem qualificar d’estrictament biogràfics, Pep Coll exhibeix la traça

narrativa que ja li coneixem per construir amb vivacitat personatges, escenes i situacions.

Hi ajuda, sens dubte, l’opció estilística. Coll renuncia a imitar un estil arcaïtzant amb

«perfum d’època» i aposta sense complexos per un llenguatge directe, reflex de l’oralitat

més espontània, que sap combinar amb la precisió i el rigor expressius quan el moment ho

reclama. Per contra, es pot retreure a la nove!a un excés de didactisme en les digressions

consagrades a la divulgació filosòfica, que alenteixen el bon ritme general.  Les aparicions

esporàdiques de Xenòfanes, Tales de Milet, Brias de Priene, Anaxàgoras i altres filòsofs

amb prou feines actuen de pretext per inserir, sense massa funció significativa, moltes

sentències de Sobre la natura, única obra, molt fragmentària, que es conserva de l’efesi.

La primera escena de la nove!a explica que Eleudos ha trobat el cos d’Heràclit en un estat

lamentable als encontorns de la borda de Nartecos. La mateixa escena es repeteix tres-

centes pàgines més endavant, a la meitat de la tercera part, i tanca el periple vital del

pensador presocràtic. Tanmateix, la nove!a no és finida. Què resta per explicar? Ni més ni

menys que l’última voluntat del filòsof: que l’esclau «posés per escrit la veritable vida

d’Heràclit» i lliurés el llibre als sacerdots egipcis del temple d’Apis. Tot plegat, sota la

tutela dels magistrats, que vetllarien «perquè el llibre respongués a la veritat que el difunt

exigia» (p. 340). Només l’acompliment d’aquesta missió dins un període de tres mesos

atorgarà la llibertat a Eleudos i la seva família. D’aquesta manera, la nove!a entra en la

dimensió metaliterària. Gent propera a Heràclit intervindrà en el procés d’escriptura del

llibre d’Eleudos: Agriòfan i, especialment, Xeníades, que poc després d’haver exposat a

l’escriba «fets que em convindria oblidar» (p. 344), li retraurà errors de composició,

desproporcions, omissions imperdonables. Pressionat per tothom, Eleudos cremarà la

primera versió del llibre i el començarà de cap i de nou, ara amb l’ajut dels records de

Filonau, el vell mestre de gramàtica d’Heràclit. Aquest que escrigui serà, ara sí, el rotlle

definitiu: «la paraula dita és mortal, atès que desapareix tot just acabada de néixer dels

llavis; altrament, esdevé immortal en ser dibuixada al papir, que no és altra cosa que la

planta morta de les maresmes del Nil» (p. 392).

Un Heràclit explicant-se a ell mateix hauria resultat poc creïble. No només s’hi hauria

perdut la sensació de profunditat històrica, sinó que hauria exigit un estil narratiu acordat

amb l’aurèola enigmàtica del personatge central. Coll, escriptor d’ofici, evita

assenyadament aquesta possibilitat i opta per la veu externa d’Eleudos. Això li permet

construir un caràcter de ficció que, sense menyscabar l’Heràclit real, acabi substituint-lo

en la imaginació del lector. Però li permet, sobretot, accentuar el caràcter nove!ístic de la

història i recordar al lector que es troba davant d’un text literari, una construcció

artificiosa amb regles pròpies. I per si en quedava cap dubte, Coll escriu a l’epíleg:

Si en una nove!a convencional l’autor intenta bastir de cap i de nou una ciutat damunt d’un solar ben

ras, en una biografia nove!ada sobre un personatge antic es tracta d’aixecar els edificis damunt d’un

jaciment arqueològic. El nove!ista malda per reconstruir la nova ciutat a imatge i semblança de la que

ell imagina que havia pogut ser l’original, respectant els murs, aprofitant les pedres escampades per

terra. Com més escasses siguin les ruïnes, més haurà de tirar de ficció en murs, en teulades, en interiors

i acabats (p. 393).

En un temps en què les certeses s’esfondren, quan tot és qüestionable i els gran relats ja no

expliquen res sobre el món que ens envolta, l’honestedat de Pep Coll és digna d’esment:

només pot ésser fidel a la literatura. La ficció pot constituir-se com el magma que

sedimenta en un tot més o menys homogeni el producte final. L’autor assumeix la

impossibilitat de capir la veritat i es lliura al dolç plaer de la invenció, al joc d’omplir les

zones d’ombra ―que en el cas d’Heràclit són vastes extensions de negror quasi infinita―
amb la paraula lluminosa que endreça el caos i ens reconforta.

1. Citem de la reedició que se’n feu a: Marguerite Yourcenar, Memòries d’Adrià. Seguit de Quadern de

notes de les «Memòries d’Adrià». Traducció de Jaume Creus. Barcelona: Edicions Proa, 1990, p. 261. 

2. Sobre les implicacions narratològiques del concepte de «versió», vegeu Barbara H. Smith, «Narrative

Versions, Narrative Theories», Critical Inquiry, vol. 7, núm. 1 (tardor de 1980), p. 213-236, en què

l’autora qüestiona que darrere d’un relat qualsevol existeixi una primigènia història ideal. 

3. Ja en va fer esment, en publicar-se el llibre, Ponç Puigdevall, «Qui era Heràclit?», El País, 12-7-2018

[https://cat.elpais.com/cat/2018/07/11/cultura/1531332674_466546.html. 
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Antoni Isarch (Barcelona, 1978). Doctor en Filologia Catalana per la UAB.

Professor de literatura a l'ensenyament secundari i a la UOC. Ha publicat diversos

estudis i ressenyes sobre la narrativa produïda a Catalunya en els anys vint i trenta,

així com sobre la novel·lística catalana contemporània.
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