
H i ha moltes maneres
d‘imaginar el Tirant lo
Blanc en moviment.

Només cal fer una ullada als
còmics generats per l‘heroi de
Martorell per a adonar-se‘n. Des
dels que va editar Bruguera el
1981, dibuixats per Jaume Mar-
zal-Canós (Moncofa, 1946), fins a

la recent edició d‘SM del 2008,
il·lustrada per Miguel Porto (Vi-
go, 1980), hi ha una gran diferèn-
cia. La mateixa que va d‘El capi-
tán Trueno a les Supernenas. "No
hi ha cap dubte que podria fer-
se‘n una altra versió, i una altra
més, i encara una altra", deiaMa-
ria Aurèlia Capmany en
l‘adaptació al còmic que ella ma-

teixa va fer del Tirant.
Tenia raó, Capmany. D‘alesho-

res ençà la narrativa il·lustrada
no ha deixat d‘oferir adaptacions
de la novel·la de Martorell amb
òptiques ben diferents fins al
punt que els còmics del Tirant do-
nen per a una bona exposició. Ja
en va fer una, modesta però reve-
ladora, la sempre innovadora fa-

lla de Na Jordana. Una bona part
de les edicions publicades fins ara
poden trobar-se en biblioteques
públiques; a València, la deMisla-
ta és la quemés varietat en té. Allí
és poden trobar la de Marzal-
Canós per a Bruguera, la de Sento
Llobell per a El Temps i la de San-
ti Tena per a Ruzafashow, que
són les més ambicioses de totes
les editades. La de Bruguera, per-
què va ser la primera operació
editorial de gran envergadura,
amb dues versions, una de caste-
llana i una de catalana, i amb uns
fonaments literaris del projecte
ben sòlids. La d‘El Temps, perquè,
amb una estructura semblant a
l‘anterior, vamodernitzar la imat-
ge gràfica delTirant amb lamanu-
factura de Llobell, un dels mem-
bres més significats de la
renovació de la historieta espan-
yola als 80 i el dibuixant que més
ha treballat l‘obra de Martorell,
que ha convertit en un tebeo
adult. La del pintor Santi Tena,
perquè, encara que només n‘ha
vist la llum el primer, el projecte
tracta d‘abastar tota l‘obra en set
àlbums i més de 1.000 pàgines.

Entre les unes i les altres, hi ha
la visió desenfadada, irònica i de
traç avantguardista del, també,
pintor Joan Verdú, titulada Joa-
not Martorell segons Tirant lo
Blanc, feta amb Josep Palàcios
per a l‘Ajuntament de València
l‘any 1983 i en què els xiquets es-
colten música de B-52”s,
l‘emblemàtic grup dels anys vui-
tanta. Ben diferent de la nova
versió que es va editar el 1995,
titulada Tirant lo Blanch, escrita
segons els criteris de l‘anomena-
daAcadèmia deCultura Valencia-
na, adaptada per l‘exconsellera
Amparo Cabanes i dibuixada per
Enric Calvo. El Tirant tardà a re-
cuperar-se uns quants anys i fins
al 2006 no va aparéixer una nova
edició en còmic, ja normalitzada,
impulsada perCamacuc i il·lustra-
da, amb una línia clara ben ele-
gant, per Jesús Huguet.

La primera de totes, però, va
ser la que va dibuixar el membre
deComediants Jordi Bulbena, pu-
blicada inicialment en la revista
Cavall Fort entre el 1972 i el 1973.

"Crec que cada adaptació ha
estat una història distinta, per-
què quan abordes el Tirant t‘ho
has de pensar molt", diu Sento
Llobell, per a qui l‘encàrrec va
suposar un punt d‘inflexió en la
seua carrera. "Des del punt de
vista gràfic, no em va servir de
referència cap còmic, m‘estima-
va més mirar quadres i retaules
del museu Sant Pius V, que són
unamena de còmics deliciosos, i,
una vegada vist tot això, traure-
hi importància per a fer un treba-
ll fluid". Passa a les pàgines 2 i 3

J a se sap que en aquest temps de
tanta distracció i en aquest país nos-
tre de tan escassa lectura consis-

tent, la clientela consumeix qualsevol
producte editorial, a condició que no si-
ga "pesat" ni obligue a fer algun esforç
sostingut. Temps perdu per llegir La re-
cherche, aquest temps de tebeos i de vani-

tat, i més amb vista a Nadal, regals de
llibres efímers que seran oblidats, i d‘ale-
gria per al negoci, cosa molt necessària,
ja que sense negoci tampoc no podríem
llegir. I llegir llibres, a més de ser una
activitat perillosa (vegeu Piero i Frances-
ca, la setmana passada), pot tindre una
gran utilitat. Quan, als 22 anys, Marcel
Proust va decidir que no seria mai ni
advocat ni metge, es plantejà seriosa-
ment el sentit de la vida. I confiava a la
cèlebre Céleste, la criada: "Ah, Céleste, si
jo estiguera segur de fer amb els meus
llibres tant de bé com el papà ha fet pels
seus malalts!". Qui ho havia de dir, que
Marcel es preocupava dels seus futurs

lectors tant com el Dr. Proust, autor
d‘obres mèdiques, com ara Les eléments
d‘hygiène, on explica a les jovenetes en
flor la manera de millorar la salut amb
exercicis simples i agradables, una mena
d‘aeròbic avant la lettre amb camisa llar-
ga o roba de mussolina. El problema,
doncs, no és la voluntat del fill Marcel,
que bé volia ser útil als lectors. El proble-
ma és quan cal llegir-lo, i com. Robert
Proust, germà de l‘escriptor, ja deia que
per a llegir La recherche cal estar molt
malalt, o trencar-se una cama: amb això
la utilitat queda molt restringida. No cal
arribar a casos tan extrems: jo vaig llegir
els tres volums de l‘edició de La Pléiade

sense malaltia ni os trencat, i no em va
passar res. Al contrari, és una lectura
terapèutica: cura la malaltia de voler es-
criure massa bé, i és molt útil per a la
modèstia moral. És cert que les frases
són llargues, i Alain de Botton, un suís
anglés, va descobrir fa pocs anys la més
llarga de totes (quatre metres de longi-
tud), i explicà això i més coses en un
llibre: Com Proust pot canviar la vostra
vida. Pot canviar la vida, en efecte. I lle-
gir Proust no és, com escrivia Fuster,
l‘equivalent de mastegar xiclet: és una
esplèndida higiene literària, i una mane-
ra incomparable de saber què no s‘ha de
fer per a ser una miqueta feliç en la vida.

Imaginar el món de Martorell
Des dels anys 70 fins ara escriptors, il·lustradors, polítics o
pintors han traslladat el ‘Tirant lo Blanc’ al còmic

CARTES DE PROP

“Els amics del xic’,
per Enric Sòria

NOTES DE CAMBRA

‘Forces misterioses’,
per Manuel Baixauli

JUAN MANUEL JÁTIVA València

PUNT DE MIRA

La utilitat d’escriure
Joan F. Mira

Q
U
A
D
E
R
N
.

Còmic sobre el Tirant lo Blanc obra de Sento Llobell. / jesús císcar

Pàgina 4

Pàgina 3

D
IJ
O
U
S,
15

D
E
D
ES
EM

BR
E
D
E
20

11
,N

Ú
M
.5

77



2 .CULTURA QUADERN Dijous 15 de desembre de 2011

Ve de la pàgina 1
El membre de Comediants Jordi
Bulbena va fer la primera
adaptació del Tirant a la historie-
ta gràfica al començament dels
70, amb un estil, com deia l‘edi-
tor Albert Jané, "sovintmarcada-
ment irònic, a vegades fins i tot
grotesc". Autor del guió i dels di-
buixos, Bulbena fa arrancar la
història el 1746, a partir de les
restes trobades de l‘obra de Mar-
torell en una masia, un truc que
limita el relat al període que va
des de l‘anada a Constantinoble
fins a la mort del cavaller bretó.
La historieta es va publicar ini-
cialment de manera seriada en-
tre els números 230 i 255 de Ca-
vall Fort i és va reeditar com a
àlbum el 1990, per a coincidir
amb el centenari de la novel·la
original.

La segona edició rellevant del
Tirant en còmic va arribar al cap
de deu anys, també a Barcelona,
amb Jordi Bayona, home clau de
l‘editorial Bruguera i director,
aleshores, de la col·lecció "Imat-
ge i color", que va reunir Maria
Aurèlia Capmany i Andreu Mar-
tín, pel que fa a l‘adaptació, i va
guiar l‘il·lustrador d‘origen caste-
llonenc Marzal-Canós per a una

obra seqüenciada en quatre fasci-
cles (Tirant armat cavaller, A Si-
cília i Rodes,A Constantinoble iAl
nord d‘Àfrica) que posteriorment
es van reunir en un volum únic.

Capmany justificava l‘edició
en la dificultat que la lectura del
Tirant pot suposar per a un
públic determinat. Per això consi-
deraren "útil i divertit fer-ne una
edició en forma de còmic", la
qual cosa va fer "necessari resu-
mir i sintetitzar tota la història,
tenint en compte els elements es-
sencials i les característiques
dels personatges més relle-
vants". L‘estil de Marzal-Canós
seguia la línia que va d‘El príncep
valent a El capitán Trueno, més
situat en una estètica dels 60-70
que dels 80-90. En una entrevis-
ta recent, Bayona reconeixia que
en el quiosc la col·lecció no va
funcionar i que l‘objectiu de dur-
la a les escoles i a les bibliote-
ques no és va dur a terme perquè
algú no va fer els passos necessa-
ris per a aconseguir-ho.

Tot i valorar-lo, el model de
Bruguera no va servir a Sento
Llobell per a tractar el Tirant al
cap de deu anys. Fins i tot, l‘inco-
modava el tractament que Mar-
zal hi feia de les dones: "El veia

un poc com els dels còmics de
xiquetes de tota la vida". De fet,
Llobell va imprimir un caràcter
singular als personatges feme-
nins creats perMartorell i posats
en guió per Jaume Fuster, i va
trobar mes inspiració per a defi-
nir estèticament els personatges
en els primitius valencians del
Sant Pius V i, en general, en la
pintura de l‘època. Per a di-
buixar el cavaller protagonista
és va basar en "la mateixa
descripció que en fa Martorell" i
va "traslladar l‘empremta heroi-

ca a la mandíbula rotunda". En
general, diu el dibuixant saguntí,
"vaig tractar de donar-li un to no
gaire seriós ni realista, com en
una opereta més pròxima a no-
saltres, aprofitant aqueix engola-
ment i aqueixes exageracions ca-
racterístiques dels cavallers".

Però, també, "estèticament in-

tentava fer un dibuix que emper-
metera complir els terminis de
lliurament,molt simple imolt di-
recte". I és que havia d‘entregar
9 pàgines setmanals durant quin-
ze setmanes, un ritme insòlit per
a l‘època, a què s‘afegia el factor
innovador de ser un dels pri-
mers còmics espanyols fets amb
ordinador. Llobell ho considera
un treball frontissa: "Va suposar
un salt qualitatiu des del punt de
vista professional, en passar de
l‘analògic al digital", explica, "de
fet, vam comprar el primerMac i
el treball en equip, amb Toni Va-
ca quant a la tasca informàtica i
Federico Llobell pel que fa a la
tinta i el color, va ser fonamen-
tal". Als quadernets setmanals
publicats per El Temps, va seguir
una edició en quatre àlbums (Ti-
rant a Anglaterra, després a Si-
cília, a Grècia i a Àfrica) publi-
cats per Tres i Quatre. Sento
Llobell il·lustrà també les Noves
aventures d‘en Tirant per a la Ge-
neralitat Valenciana, en què es
desembarassà de la càrrega
històrica i s‘acostà a una certa
paròdia de l‘heroi medieval.

Després de l‘ampli projecte
editorial d‘Eliseu Climent il·lus-
trat per Sento, han aparegut les

dues històries autoconclusives
de Jesús Huguet (amb color de
Jaume Bayarri) per a Camacuc i
de Miguel Porto per a SM en
castellà. Entre ambdues edi-
cions, un pintor valencià va ence-
tar el que vol ser "la gran novel·-
la gràfica del Tirant". Santi Tena
va publicar el 2007 El rei ermità
i, a hores d‘ara, que se sàpia, és
l‘únic autor que treballa sobre
un projecte semblant. "Estic fent
el segon capítol, que conclou
amb els aventures d‘Anglaterra",

Quan el ‘Tirant’ entra pels ulls
El propòsit de fer l’heroi de Martorell més popular ha estat una constant
en els projectes d’adaptació al còmic.

L a virtut feta home, jo, fra
Llec, expose: d‘art, no en
sé; d‘història, la justa; de

la (mala) vida, ni les beceroles.
Per tant, parle d‘oïda. Quan
l‘amant titular se‘t mor, quantes
coses no et són arrabassades!
Les meravelles del món, que la
quotidianitat abjecta et veda.
Aleshores entenc que, desesmat,
et negues a rendir vassallatge a
cap senyor que no et permeta, ni
que siga delirant, capbussar-te al
sirenós estany de les cuixes pro-
hibides.

El preludi és la conquesta. Se-
gle XIII. La primera pedra, plan-
tar bandera al territori del som-
ni. Terra de frontera; bellíssim
mot quan el tremp t‘empeny a
guerrejar fins a senyorejar als
vergers del sud.

Hereus de l‘alt rei en Jaume,
de qui la llegenda daurada pro-
clama tant de nervi al camp de
batalla com al llit, vet ací per què
la noblesa de cor ens obliga a vi-
da brava. Com és ara, el santet,
que, en provenir també de nis-
saga papal, la doble corona el va
projectar de la cambra de la du-
quessa al llit imperial.

Pobra Elionor: empaitada nit
i dia per un brau roig amb genèti-
ca de lleó! Socarrada la natura
pels embats del valencià, la por-
tuguesa no parava de parir. Quin
goig, ser acaronada per mà de
sant, alhora membre d‘estat: vi-

rrei, duc, marqués. Transvestit
d‘escriptor, de músic i de
diplomàtic, Francesc de Borja no
parava en torreta i la seua fama
s‘estenia com taca d‘oli. L‘empe-
radriu no era de pedra i clamà:
"Porteu-me‘l en andes i al meu
Imperi lluirà sempre més el
sol!".

Morir d‘amor, quin bell
suïcidi. Ella, però, apassionada
fins al deliri, va perir de sobre-
coit. Per tornes, la sentència te-
rrible del cabestre imperial: fer
comandar a l‘heroi el seguici fú-
nebre; condemnada ella a severa
descomposició entre els ossos
corcats dels avis polítics. Re-
conéixer morta la dona que et
dóna la vida només es pot desit-
jar, i encara si ets un monstre, al
teu pitjor enemic. Impactat pel
llamp fiblant, la solemne prome-
sa de cos present: "Tornaré a llui-
tar, tornaré a sofrir, tornaré a
véncer: ens fondrem en febril
abraçada pels segles dels segles,
amén!".

Pasqual de Borja, Xé duc de
Gandia, copsà com ningú la tea-
tralitat del fogós avantpassat i,
per festejar-ne la canonització,
va construir la Galeria Daurada.
Luxosa, recarregada i amb entre-
maliats artificis, s‘hi celebraven
pomposos balls i banquets. Tea-
tral ell també, hi va ordenar el
món al revés i penjà les catifes al
sostre per a dissort dels vertigi-
nosos. Calixt III i Alexandre VI
ho miren complaguts des dels

medallons. Si algú s‘ha extraviat
en aquest al·lucinat itinerari pel
Palau Ducal, al Saló de Corones
en trobarà el desllorigador per
mitjà dels tapissos. Francesc de
Borja és batejat a la col·legiata de
Gandia; mor Isabel de Portugal i
ell, blanc com un ciri, en reco-
neix el cadàver; humilment age-
nollat, rep el doctorat de Teolo-
gia; cavaller del seu cavall, entra
a Llombai, d‘on era marqués; su-
pervisa l‘ampliació del recinte
emmurallat de Gandia; posa la
primera pedra de la universitat;
mor la dona i té la inspiració su-
prema; al pati de casa s‘acomia-
da de la munió de fills; presideix
l‘estança amb l‘uniforme de cava-
ller de l‘orde de Santiago; tots els
camins porten a Roma. Ara bé, el
pintor primitiu va morir i no te-
nim cap escena de Francesc de
Borja a la ciutat eterna.

No ploren ni facen rebeque-
ries: la meua vèrbola profana els
acabarà de referir la pia història.
L‘emperadriu era en aquells
temps la prolongació de Déu a la
Terra; per tant, havia ascendit al
cel en traspassar. Si el Borja ena-
morat volia retrobar-la i adorar-
la in aeternum, havia de fer
mèrits per a ser-hi admés. I s‘hi
lliurà: en no concebre la vida,
temporal, sense ella, l‘eternitat,
privat del seu amor, ai infern! De
manera que, cavall guanyador,
va convertir la resta dels seus
dies en un purgatori.

Sant Ignasi, prudent, li va exi-

gir circumspecció: que la mà es-
querra no sàpiamai què fa la dre-
ta. I als ulls del poble continuà
exercint de duc de Gandia, però,
jesuïta en la intimitat, es va lliu-
rar durant quatre anys a l‘oració
i a la vida contemplativa. A
aquest efecte va convertir el seu
despatx privat en capella, restau-
rada als segles XIX i XX amb ele-
ments neogòtics. El crucifix, ori-
ginal, n‘és fidel testimoni. Alho-
ra, talment follets benefactors,

els quatre serafins de la volta de
creueria ens inspiren perquè tro-
bem a la paret la porta camufla-
da que ens permetrà accedir a
dues estances secretes del duc.

Al dormitori, austera cel·la
monacal, ens ataülla amb es-
guard estupefacte -en sa ruïna,
tan pur- la màscara mortuòria.

Finalment, l‘oratori: capella
del dolor. Amb forma de taüt.

L‘obsessió malaltissa per la
mort: la de l‘emperadriu, l‘abis-
me; la de la muller, escletxa llu-
minosa per on accedir a vida ple-
na. El dimoni no consentia per-
dre l‘ànima d‘un antic pecador i
el temptava amb les delícies de
la carn a través de la finestra.
Providencials, elsmisteris del ro-
sari reconfortaven el futur sant,
que, enterrat en vida, es flagel·la-
va a cor què vols quan, patró i
exemple dels amants contra-
riats, percebia el mínim titubeig
del seu esperit. Tan pròdigament
corria la verga que, anys a venir,
els devots feien mans i
mànegues per a entrar-hi i obte-
nir com a relíquia les restes de
sang seca.

Seria fantàstic trobar-hi el fla-
gell, em dic; així començaria a
guanyar-me el cel abans que no
siga massa tard. Però el dimoni,
que sap més per vell que no per
dimoni, em foragita de la tene-
bra i em projecta cap a la Galeria
de Ceràmiques. El forrellat de fe-
rro, de 700 anys, amb què barren
el palau totes les nits perquè
ningú no hi entre a pertorbar el
son profund dels antics habi-
tants, em trasllada a les masmo-
rres de la Santa Inquisició, que
més d‘una vegada buscà les cos-
conelles a Francesc de Borja.

Retorne a la Gandia del segle
XXI i somric en veure el somriu-
re que em subjuga, l‘esca del pe-
cat. El dimoni també somriu. Bé
està el que bé acaba, concloc. I
em dispose a assaborir el món i
la carn abans que no se‘m passe
l‘arròs. Els valencians tenim el
cel guanyat; la santedat gairebé,
si sospirem per llit de princesa.
Pel palau i la joia: Ora et labora.

ESCRIURE EL PAÍS

Cavall guanyador
Manel Joan i Arinyó

El dimoni no
consentia perdre
l‘ànima d‘un antic
pecador i el temptava

Els valencians tenim el
cel guanyat; la santedat
gairebé, si sospirem
per llit de princesa

Sento Llobell: “vaig
tractar de donar-li
un to no gaire seriós
ni realista”



E l món sempre té raó". Ho
diu Vicent Alonso, infor-
malment, en la sobretau-

la d‘un sucós dinar, mentre par-
lem dels canvis que es pro-
dueixen en la manera d‘infor-
mar-nos i de llegir. El paper,
com a suport de notícies o,
inclús, de literatura, veu
que la pantalla se li menja
espai. Els canvis són tan
ràpids i quotidians que,
com en un xiquet que veus
cada dia, a penes els hi per-
ceps. Seguirem llegint amb
gust Dickens o Shakespea-
re, però avui no podem, ni
devem —ni sabem—, es-
criure com ells, perquè ells
poaven d‘un món que ha
desaparegut, i el món d‘on
nosaltres poem és infinita-
ment més veloç, més frag-
mentat. El món sempre té
raó, però quan diem "món"
no diem gent, ni massa, ni
públic, diem una altra co-
sa, peluda de definir. Tols-
toi, dins de Guerra i pau:
"La marxa dels esdeveni-
ments està predestinada. Depén
de la concordança de tots els ho-
mes que participen en tals esde-
veniments. La influència dels na-
poleons en la marxa d‘aquests
esdeveniments només és exte-
rior i fictícia". Els napoleons
—els personatges històrics que
ixen en els llibres— a penes in-

flueixen, segons Tolstoi, en la
"marxa dels esdeveniments".
Què mou, doncs, la humanitat?,
es pregunta reiteradament Tols-
toi al llarg de la novel·la. I res-
pon: "Unes forces misterioses,
de les quals ignorem les lleis
que regeixen llur moviment".
"El món sempre té raó", diu Vi-
cent Alonso, i afig: "Som nosal-

tres, els individus, qui ens equi-
voquem". Nosaltres, napoleons
o no, ens limitem a assajar, a
equivocar-nos. Maltractem el
planeta que ens alimenta, fabri-
quem armes, consentim la
misèria dels nostres sem-
blants… No parem d‘equivocar-
nos, sovint escandalosament. I,

en canvi, el món continua, indi-
ferent, a la seua; immune a les
nostres estupideses. Tot segueix
funcionant mentre les genera-
cions humanes moren i es reno-
ven. Encara més: si ho mirem a
l‘engròs i amb perspectiva, si
fem un colp d‘ull a la història de
la humanitat, el món millora. A
penes fa cinquanta anys que, als
païsosmés avançats, les dones o
els negres tenien prohibit votar;
si mirem una mica més enrere,
no votava ni Déu, i la gent es
reunia a la plaça per gaudir
d‘execucions públiques. A penes

fa cent anys que les perso-
nes morien com si foren
mosques per malalties que
ara s‘eviten amb una sim-
ple vacuna. Etcètera. Però
amb Vicent Alonso no
parlàvem d‘això, sinó de li-
teratura. No podem escriu-
re avui com es feia abans,
el món ha canviat. Com
hem d‘escriure, doncs?
Aquesta és una pregunta
que només em faig durant
les sobretaules amb lletra-
ferits. Al gabinet, mentre
escric, no me la plantege,
perquè opine, com Fuster
quan aconsellava Enric Va-
lor: "No et preocupes ni de
ser modern ni de fer coses
estranyes. Sigues sincer
amb tu mateix en narrar, i

l‘estètica o la tècnica que utilit-
zes serà actual, perquè tu ets un
home d‘ara". Som, inevitable-
ment, homes i dones d‘ara, i, si
som sincers amb nosaltres ma-
teixos, allò que fem s‘acostarà a
les forces misterioses que
mouen el món, que, com diu Vi-
cent Alonso, sempre té raó.

explica Tena, que al mateix
temps està "refent el primer ca-
pítol, per a evitar un salt abis-
mal entre l‘un i l‘altre", perquè,
diu, "en el segon hi ha vinyetes
més grans, una narrativa més
visual i menys textual". A di-
ferència d‘altres autors, i com
subratllava José Vicente Balles-

ter en presentar el primer
àlbum, "l‘acostament al còmic
de Tena és posterior a la
consolidació d‘una trajectòria
artística en la pintura", que ha
desenvolupat un estil propi
amb el predomini de la taca de
color diluït, l‘aiguada, l‘aquarel·-
la.

Una altra di-
ferència és que la
iniciativa no és
editorial, sinó
d‘autor. Tena pla-
nifica, escriu el
guió, dibuixa i
dóna, sobretot, co-
lor; fuig "delibera-
dament del con-
cepte de sinopsi
il·lustrada" i se-
gueix "fidelment
l‘estructura na-
rrativa de Marto-
rell, però adap-
tant-la al segle
XXI i desenvolu-
pant els personat-
ges per a acostar-
los al nostre
temps". Conside-
ra que el Tirant
és "un gran desco-
negut per a lama-
joria" i vol contri-
buir a canviar
aqueixa situació.
"L‘estic conver-
tint també", expli-
ca, "en la meua
tesi doctoral, que

va sobre les interioritats de la
creació a partir d‘aquesta
adaptació". Per això coneix bé
tant les edicions precedents
com la novetat que suposa el
seu projecte, calculat en set vo-
lums i més de 1000 pàgines que
veuran la llum a mesura que
Santi Tena els concloga i una
editorial hi done suport. La
intenció més immediata és ree-
ditar el primer capítol refet jun-
tament amb el segon, que es ti-
tula A toda ultranza.

NOTES DE CAMBRA

Forces misterioses

S aber escriure és també sa-
ber callar. És un axioma
d‘aquells escriptors per als

qui ni té sentit l‘exigència de ser
exhaustiuni la voluntat dedir sen-
se escletxes, sense ni un sol punt
feble per on puga esllavissar-se la
imaginació del lector o, el que és
el mateix, el dubte. Txékhov, per
exemple, ni té vel·leïtats enciclo-
pèdiques ni el seu llenguatge i el
seu pensament són tan redons
que puguen deixar-nos exhausts i
incapaços de reclamar l‘atenció.
Admet que em trobe a gust amb
aquesta mena d‘escriptors, però
no vull fer-ne un panegíric sinó
tan sols recordar que, en art so-
bretot, tots fem d‘acord amb els
nostres principis, siguen aquests
els qui siguen, raó per la qual si
cal que els escriptors sàpien es-
criure, és també imprescindible
que els lectors sàpien llegir. De
fet, no desenvolupem les ma-
teixes habilitats llegint Borges
queCabré, Vinyoli queRilque, Ca-
pote que Torrent, Usó que
Txékhov. Cada escriptor ha
fet el seu món, n‘ha decidit
els límits, ha batejat els per-
sonatges que l‘omplin i els
destins que els esperen. I
amb això ha posat també les
bases per a ser llegit. Per
això mateix, una de les mi-
llors definicions de la litera-
turadeTxékhov ens l‘hapro-
porcionada Vladimir Nabo-
kov en afirmar que els lli-
bres de l‘insigne narrador
"són llibres tristos per a per-
sones amb humor; és a dir,
només el lector proveït de
sentit de l‘humor sabrà apre-
ciar com cal la seua triste-
sa". Vet ací un tret substan-
tiu de la literatura de
Txékhov i, en conseqüència,
un requisit imperatiu per a
tot aquell que vulga apro-
par-s‘hi amb garanties. Per-
què tan esbojarrat fóra en-
dinsar-se en la literatura del
contista i dramaturg rus sense
una certa predisposició a veure el
costat humorístic dels fets i de les
actituds com assistir a una
representació de Don Giovanni i
sentir-se molest pel to de veu que
és capaç d‘emprar el protagonista
en els mateixos instants en què el
Commendatore ressuscitat li fora-
da els budells amb una espassa.
Les històries de Txékhov, com la
que s‘acaba d‘editar amb una
traducció esplèndida d‘Àngels
Llòria (La meva vida, Minúscula,
2011) no poden ser copsades en la
seua substància si no contem-
plem aquest escenari en què les
coses, els personatges, fins i tot
les mateixes idees, s‘hi mostren
en la seuadoble condició de triste-
sa i jocositat.

Fa uns dies, Daniel Baren-
boim, en l‘entreacte de la re-
presentació de Don Giovanni que
ell dirigia per a obrir la tempora-
da de l‘Escala de Milà, afirmava
que l‘òpera deMozart, en lamesu-
ra que és capaç de presentar el
còmic i el tràgic com les dues ca-
res d‘una mateixa moneda, és la
que més ens apropa a l‘essència

de la música. No estic reivindi-
cant ara el triangle Txékhov-Na-
bokov-Barenboim com unamena
d‘ull capaç d‘ataüllar la subs-
tància de l‘art contemporani. Pro-
pose només que l‘art -música, pin-
tura, fotografia o literatura- rep
una significació especial quan és
la vida la que batega darrere de
les paraules, imatges o partitures.
Poca Cosa, el protagonista de la
narració de Txékhov és, com
tants altres casos de l‘obra del es-
criptor rus, un personatge de
carn i ossos, traslladat a la ficció
amb tots els ets i uts, és a dir,
sense el maquillatge que exigiria
posar-lo al servei d‘interessos no
literaris o testimonials. Poca Cosa
respon, això sí, al paradigma
d‘idealista condemnat a la
ineficàcia més absoluta i, en
conseqüència, és fàcilment com-
parable amb aquells personatges
que, segons Nabokov, ens ajuden
a llegir els llibres de Txékhov
"comhan de ser llegits, somiant a

través seu". El somni, la utopia, el
bé en contrast amb la realitat
més abjecta. El fil és indiscutible
al llarg de les pàgines de La meva
vida. És a dir, somiar en favor
d‘unmón on ja no regnen els mo-
rros de porc gogolians, que és
com el doctor Blàgovo, un dels
personatges d‘aquesta narració,
descriu la realitat abjecta a partir
de la referència irònica al funcio-
nariat que apareix a la comèdia
L‘inspector deGogol. I quantsmo-
rros de porc gogolians hi ha enca-
ra repartits pel món? I quanta sa-
viesa la de Nabokov fent-nos
veure que "en una època de Go-
liats fornits va molt bé llegir co-
ses sobre Davids delicats". És així,
en efecte: la vida de Poca Cosa és
tan delicada que incita a la
rebel·lió.

Anton P. Txékhov. / agència cover

El protagonista de la
narració de Txékhov
és un personatge de
carn i ossos

D’esquerra a dreta, les versions del Tirant lo Blanc de
Santi tena, Sento Llobell i Jaume Marzal. / jesús císcar

Manuel Baixauli

A MANERA DE TASCÓ

Morros de porc
gogolians
Vicent Alonso
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