
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.
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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.
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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

QUADERN Dijous 15 de desembre de 2011 CULTURA. 3


