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L’ombra de l’eunuc està bastida sobre tres pensaments
que s’interelacionen com una trena:

1. La memòria personal i familiar

2. La memòria col·lectiva

3. Els referents musicals i artístics.

La memòria familiar i personal

Pel que fa al primer apartat, en començar la novel·la jo
estava obsedit (i suposo que ho estaré sempre) pel pas
del temps, pel temps com a escultor de l’oblit i de l’oblit
com una petita mort. Jo he conegut els meus avis però
els meus fills amb prou feines n’han sentit parlar; els
meus avis s’han mort una miqueta més, doncs, perquè
no reviuran en la quarta generació. Aquesta idea em va
portar a pensar que, en la novel·la que estava
començant, hi havia d’haver una referència a la història
familiar. No és que la família del protagonista sigui la
meva, però sí que és cert que molts aspectes d’alguns
dels avantpassats que hi apareixen, estan inspirats en
avantpassats meus.

És per això que apareixen arbres genealògics, és per
això que l’oncle Maurici, un home ja en el declivi de la
vida, es converteix en el portador de la memòria familiar
i en el mentor del seu nebot, en Miquel. És per això,
finalment, que el protagonista, en Miquel Gensana,
sense saber-ho ell, és portat a un restaurant que han
inaugurat recentment, precisament a l’edifici que havia
estat casa seva. La decadència de la família havia portat
a vendre’s la casa al millor postor. Ara, davant les parets
que van acollir tantes generacions dels Gensana, en
Miquel,  inevitablement,  fa memòria dels seus

avantpassats. Però també, de manera fatal, fa un repàs
a la seva vida. Per això la novel·la comença amb un «Al
cap de molt de temps de tot, assegut davant dels ulls
negres i la pell perfecta de la Júlia em vaig preguntar en
quin moment exacte se m’havia començat a esquerdar
la vida.» Aquí, en aquestes ratlles, ja hi ha tota la
novel·la, perquè a més d’una remebrança dels
avantpassats, en Miquel Gensana fa un repàs a la seva
vida que va començar plena d’il·lusions i va acabar
essent un camí ple d’entrebancs i d’apostasies de les
diferents fes (religioses o polítiques) que havia anat
adoptant.

La memòria col·lectiva

Perquè en Miquel Gensana va viure a la Catalunya de
la postguerra civil espanyola, en carn pròpia i de la
família, les tenalles de la dictadura franquista. I després,
en l’edat de les il·lusions i la generositat juvenil, es
desprèn de la pell de l’educació religiosa i, quan ingressa
a la universitat, es veu immergit en la lluita clandestina
dels grups d’esquerra contra Franco. La lluita, la
guerrilla urbana, li va fer abandonar els estudis… Però
arriba un moment que aquesta fe en la revolució també
declina i el pobre Miquel es veu abocat a un nou canvi
de pell… A la novel·la es parla de la Catalunya dels
anys cinquanta,  seixanta,  setanta… des de la
perspectiva d’aquest protagonista. Aquí, memòria
col·lectiva i personal s’entortolliguen fins al punt que
l’una depèn de l’altra i tot el que és «novel·la de
formació de l’individu» es manté en paral·lel amb la
novel·la de la transformació del país.

En Miquel Gensana és un home a la deriva, tant des del
punt de vista ideològic, com intel·lectual i sentimental.

TERCER VIATGE
BARCELONA-LJUBLJANA, febrer de 2007
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I quan és un home adult es fa preguntes sobre el sentit
i el rumb de la seva vida.

Els referents musicals i artístics

Al mateix temps, L’ombra de l’eunuc  és una
desesperada història d’amor, relacionada amb la música
i les arts. És un «llibre de les dones» del protagonista,
incapaç d’establir un lligam sentimental amb cap dona.
En Miquel és un home sensible a la bellesa humana i
artística però se sent incapaç de convertir-se en creador.
Consumeix poesia, música, cinema… amb el mateix
fervor amb què s’enamora. Però la incapacitat de crear,
malgrat la seva sensibilitat, li deixa una ferida profunda
que el fa sentir estèril, eunuc.

En el moment d’escriure la novel·la em vaig adonar que

Alban Berg, en el seu Concert per a violí i orquestra,
havia «explicat» una història similar a la que estava
creant jo. Llavors vaig adaptar l’estructura del concert
per construir la meva història. L’índex de la novel·la és
l’índex del concert. Berg ho explica amb música i jo,
salvant les distàncies que calguin, ho explico amb
paraules.

La trena que formen aquests tres mons reflexius està
servida amb un estil que té en compte la proximitat i la
llunyania del narrador,  la seva subjectivitat  i
identificació amb el personatge protagonista… D’aquí
el joc constant de fluctuació de la persona narrativa
que confereix un to especial a la novel·la ja que el lector
es veu apropat o allunyat del món escrit segons quina
sigui la persona narrativa que adopta el narrador.

Una anotació del mes de gener: m’ha passat una cosa
ben estranya aquesta matinada, en aquell interval de
temps que separa la nit de les primeres clarors damunt
la muntanya de Krim. Entre les sis i set del matí estava
llegint el capítol de la novel·la de Jaume Cabré L’ombra
de l’eunuc en l’excel·lent traducció de Simona Škrabec,
aquella part en la qual en Miquel entrevista la violinista
Teresa. Aleshores ja està enamorat d’ella, està enamorat
d’ella des que la va sentir tocar el Nocturn de Schubert
en un concert, és a dir, només algunes pàgines abans.
De sobte em vaig adonar de la veu del locutor de la
tercera cadena de la Ràdio Nacional d’Eslovènia (Ars)
que escolto cada dia les primeres hores del matí mentre
llegeixo. El locutor va anunciar: Nocturn de Franz
Schubert en Mi bemoll. Primer pensava que somniava,
tot i que les primeres hores del matí per mi resulten les
més lúcides i fructíferes, habitualment estic molt
despert, és a dir, que era veritat. Quina coincidència!
Vaig deixar el manuscrit de la traducció damunt la taula,
perquè el gran compositor Lojze Lebiè em va advertir

que no és possible llegir i escoltar la música alhora. Un
dia que en vam parlar, li vaig explicar que el nostre
amic, l’escriptor Rudi Šeligo, també escrivia tot
escoltant la música, i Lebiè va dir, no, no és possible
fer les dues coses alhora, però en Rudi sí que escrivia
escoltant música i jo també tot sovint llegeixo
acompanyat de música, espero que no s’ho prengui
malament. Però aquesta vegada vaig deixar de banda el
manuscrit —millor dit, la impressió casolana d’un
document informàtic preparat per la publicació— amb
una certa excitació i vaig escoltar aquells breus, massa
breus, com diu l’autor català, minuts de música. Les
interpretacions que emeten els matins mai no van
seguides d’aplaudiments. Però en aquesta ocasió es
va sentir immediatament després un gran aplaudiment.
Exactament com passa en la novel·la: el protagonista
desitja uns minuts de silenci, però la gent comença a
aplaudir amb totes les seves forces: «aplaudien ben
fort precisament perquè s’havien adonat que tenien
alterats els sentiments i els conjuraven a còpia

El nocturn de matinada4

Drago Janèar
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d’aplaudiments». Em semblava que estava assegut en
una sala de concerts a Barcelona, tot escoltant el Trio
Rimsky, que de ben segur no existeix, sentia nítidament
el violí de la Teresa Planella que més que probablement
viu només en una novel·la. Al final, el locutor va dir
que havíem escoltat el Trio Lorenz, no recordo qui va
tocar el violí perquè immediatament després van
explicar que el pianista havia estat Primo• Lorenc.
Primo• Lorenc havia mort dos dies abans, en un gener
fosc i massa càlid. Ens havia abandonat per sempre i
ens va deixar només uns aplaudiments perquè
ressonessin en un gener estranyament càlid, en una
hora del dia estranya, entre la nit que s’acomiada i el
dia que encara no ha vingut. Això em va fer recordar
una nit de juny a Ljubljana, la nit en la qual va començar
la guerra. Davant d’una font a la part vella de Ljubljana
ens hi estàvem Skrušny, Berger, Snoj i jo, amb el cap
tèrbol pel vi begut i confosos a causa de la Història
que es va abocar perillosament damunt la Ljubljana
adormida, i escoltàvem Primo• Lorenc. Però aquella
vegada en Primo• no tocava, sinó que ens va explicar
una història. Va explicar que no gaire lluny d’aquella
font hi havia hagut l’amfiteatre anatòmic, damunt la
taula d’operacions posaven un cos nu, al seu voltant
es movien els metges amb els bisturí a les mans, els
estudiants i el públic observaven atents. ‘I al final, la
gent aplaudia?’, va preguntar algú de nosaltres.

L’aplaudiment matinal de la ràdio després del Nocturn
de Schubert es va acabar mentrestant. Aquesta
composició és estranya, gairebé simple. En només deu
minuts els dits del pianista Primo• Lorenc formen sons
i silencis que pugen i s’apaguen, talment com en la
novel·la de Jaume Cabré Teresa Planella en un arc
dramàtic assoleix amb el seu violí el cim i després la
història d’amor es va apagant com en una caiguda suau.
Tots junts, Barcelona i Ljubljana, Lorenc i Planella, eros
i tanatos, Cabré i Cankar. El primer melangiós i irònic,
l’altre només melangiós, fosc. Ivan Cankar també
acostumava a passejar a primera hora del matí per la
part vella de Ljubljana. Cankar ha escrit nocturns com
els que conté el llibre Imatges dels somnis (Podobe iz
sanj) que ara ja ningú no llegeix, tothom prefereix el
sarcasme polític dels seus drames i assaigs. Ningú ja
no el llegeix perquè tothom té por de la melangia fosca,
d’aquella sacsejada emocional que comporta la bona

literatura, que comporta la música potent —com el
Nocturn de Schubert després del qual la gent no hauria
d’aplaudir, tal com diu el protagonista de Cabré, la gent
no hauria d’aplaudir, si més no, no ho haurien de fer de
seguida. Però tanmateix, la gent aplaudeix
immediatament, de seguida, amb força i aplaudeixen
durant una llarga estona perquè tenen por de les seves
emocions que afloren dins seu sobtadament. Gràcies a
la música la gent sent una cosa que no té una resposta
immediata, que potser no té cap resposta, ja que ni la
literatura ni la música no coneixen respostes, les
respostes es troben en la fe, la literatura, en canvi,
expressa les inquietuds de l’home. El moment
d’inquietud pot ser un instant de bellesa i la vivència
de la bellesa pot ser un instant de felicitat.

Coneixia una dona i un home que van trobar la felicitat
en l’art. Li havien dedicat tota la seva vida, Pino i Pia
Mlakar, però cap dels dos ja no hi és. Ens van deixar en
un temps en què la gent creu que l’art ja no té cap
sentit. En Pino ens va deixar un d’aquells dies que les
agències de premsa de tot el món informaven sobre els
fets de l’Òpera de Berlín perquè hi van retirar el repertori
l’Idomeneu de Mozart, la Pia ens va deixar abans. Un
home que havia dedicat tot el seu talent, tota la seva
energia, la vida sencera a l’art havia abandonat les ribes
del Krka just quan va ressonar als escenaris del tot el
món la pregunta sobre el sentit de l’art, de la llibertat
artística i el lloc que ocupa l’art en el món actual. Però
aquesta pregunta es va fer present molt abans, quan
ells dos havien viscut a Berlín els primers anys del
nazisme, quan van representar a Zuric el seu El diable
visita el poble. Els vaig arribar a conèixer bé,
s’estimaven molt l’un a l’altra i el sentit de les seves
vides el buscaven només en l’art. La primera vegada
que els vaig visitar en la masia dedicada al ballet al
costat del Krka va ser al principi dels anys setanta,
com un aprenent de periodista. Només alguns anys
abans de la meva primera visita, el Pino i la Pia Mlakar
es van proposar de construir una institució de dansa,
situada dins de la seva casa antiga, conservada com
un tresor etnològic, enmig de prats verds a les ribes del
Krka, per convertir-la en un espai de recerca i creació.
Estaven convençuts que un entorn com aquest
despertaria en la gent jove la creativitat, que el silenci
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i el recolliment d’una escola de dansa com aquesta
incitarien els sentiments que «omplen el cos d’explosió»
i fan néixer «uns gestos i moviments llargs, feliços».

Avui, quan la gent se sent feliç o desesperada només a
causa de les notícies de borsa, aquestes paraules no
semblen tenir cap sentit. Van renunciar a la seva
propietat i a tots els seus estalvis per realitzar aquest
pla ambiciós,  no només volien educar noves
generacions de ballarins, sinó també investigar sobre
la fascinació dels moviments humans i trobar les lleis i
els objectius de la dansa com un art autònom. Volien
aprofundir el seu saber, adquirit a l’Institut de
Coreografia de Berlín de Rudolf Laban, adquirit els anys
d’actuacions a Zuric i en altres nombrosos espectacles
a casa i arreu d’Europa, volien transmetre la seva
experiència a les noves generacions. A Eslovènia
aleshores ningú no volia sentir parlar d’una iniciativa
«privada» com aquesta, les autoritats els van dir que
ni pensar-hi en una escola privada. La sentència
definitiva la va pronunciar l’ajuntament de Novo
Mesto, que els va expropiar la masia. Els la van expropiar
perquè aquella part de paisatge idíl·lic al costat del riu
interessava a l’empresa farmacèutica Krka que
s’expandia amb força i rapidesa, talment com avui
creixen a les borses les seves accions. Pia i Pino Mlakar
van rebre molt de suport i mostres de solidaritat, encara
que sempre més aviat en veu baixa que en veu alta.
Algunes protestes es van sentir, jo també havia escrit
un modest article, però van haver d’abandonar els seus
plans per sempre. Els van permetre de viure a la masia
«fins a la mort del cònjuge que mori l’últim», però als
prats verds al costat del riu la marxa triomfal d’una
fàbrica farmacèutica ja l’havia portat del socialisme al
capitalisme. L’art no hi tenia cap possibilitat en un
escenari com aquell.

La darrera vegada que vaig visitar l’indret va ser l’any
passat, al principi de l’estiu perquè estàvem preparant
per a l’editorial on treballo un llibre de memòries i de
reflexions sobre l’art que portarà un títol ben curiós El
dolor d’una història de felicitat. En Pino hi parla de la
vida feliç amb la Pia i amb les arts, no només amb la
dansa, i també del dolor per la pèrdua de la Pia, i de la
impossibilitat de desenvolupar els seus somnis a causa
de la incomprensió de l’entorn social, primer va estar

dominat per la ideologia, després per la lògica del
benefici. De què parlo jo ara? Parlo sobre la novel·la de
Jaume Cabré L’ombra de l’eunuc. L’acció de tota la
novel·la es desenvolupa durant un sopar en el
restaurant El Roure Vermell, mentre conversen el
protagonista i la seva amiga periodista. Però només el
narrador sap que allò havia estat abans casa seva; allà
on ara hi ha un saló del restaurant amb una font artificial,
hi havia hagut el saló amb el piano i dins d’un edifici
que té a les portes els adhesius de targetes de crèdit
Visa i American Expres, la gent hi vivia i s’estimava,
naixien i morien, en aquelles habitacions havien plorat
la mort d’un infant, per aquella porta anaven a la guerra
i tornaven aquells que tornaven, n’hi ha hagut molts
que no van tornar mai. Dos segles de Can Gensana es
van fondre amb el soroll de coberts i plats en un
restaurant d’esnobs no gaire lluny de Barcelona.
Gairebé un segle de vida de Pino Mlakar i de la seva
Pia, que vivien només per l’art, va desaparèixer a causa
d’una fàbrica farmacèutica i ens han deixat només
alguns fotogrames i llibres. De la mateixa manera ens
ha deixat també l’art de Primo• Lorenc. L’endemà no
vaig pas aconseguir trobar el disc amb la seva
interpretació de Nocturn de Schubert a les botigues de
Ljubljana, ni tan sols en aquella que s’especialitza en
la música eslovena.

Aquesta matinada, en sentir com el locutor de la cadena
Ars anunciava el Nocturn de Schubert, només alguns
instants després que aquesta mateixa composició
ressonés a les pàgines del llibre de Jaume Cabré, vaig
pensar que l’art sí que té un sentit, un sentit estrany,
completament entrellaçat amb la vida i que tothom que
vulgui llegir, escoltar i veure el pot viure. Aquell matí
vaig tenir l’experiència de l’art com un oient i com un
lector. Amb l’ajut de l’art em vaig trobar en una sala de
concerts de Barcelona on tocava el Trio Rimsky i on el
protagonista de la novel·la de Cabre, Miquel Gensana,
es va enamorar de la violinista Teresa Planella. I en
aquesta història va entrar després Primo• Lorenc i aquell
aplaudiment amb el qual es va acomiadar de tots
nosaltres. Ens ha quedat el seu nocturn, la música va
vèncer la mort, la seva mort i la mort de Schubert, l’art
guanya, l’art és ahir i avui i demà perquè es troba fora
del temps, fora de l’espai, es troba només dins d’un



30
er ls

home que és capaç de sentir-lo. La ment es va deixar
endur per les associacions, que van connectar l’espai i
el temps, que van unir eros i tanatos, vaig tenir la
sensació que tot esdevenia en un sol instant, que tot
estava connectat, vaig experimentar un instant de
felicitat. Bé, em sembla que volia explicar només això:
l’art us pot oferir un instant de felicitat. Per molt que
tot el que ens envolta aviat s’ho endurà el diable:
l’instant que l’art a vegades ens regala és un instant de

3. La presentació de la novel·la va tenir lloc en el marc del
festival Fabula que organitza l’editorial Študentska zalo•ba
cada primavera per presentar les novetats publicades durant
l’any anterior. Durant el mes de febrer s’organitzen
presentacions de llibres, taules rodones i altres actes, tots
relacionats amb un tema concret que cada any és escollit com
a fil conductor. L’any 2007, el tema central era la mort en la
literatura. Jaume Cabré va presentar la seva novel·la a
Ljubljana (Jazz Club Gajo, 9 de febrer del 2007) i a Ribnica
(Miklova hiša, 10 de febrer de 2007). Aquest text és la
transcripció de l’autor de la seva pròpia presentació de la
novel·la.

4. L’article de Drago Janèar es va publicar en la seva columna
del principal diari del país, Delo, després de la lectura de la
traducció eslovena de L’ombra de l’eunuc de Jaume Cabré.
Els dos autors van parlar sobre aquesta novel·la també en el
marc del festival Fabula el dia 9 de febrer de 2007 a Ljubljana.

bellesa, és un instant de felicitat. Una felicitat que no
té cap objectiu, que flota, inquieta, indeterminada,
sentida. Un oasi de felicitat que dura els deu minuts del
Nocturn de Schubert, tan curt com la vida de Primo•
Lorenc. «De vegades, en la vida de les persones,
s’esdevenen oasis de felicitat pura, estantissos, febles,
imprevisibles... Però que durant els segons que es
mantenen vius, justifiquen tota l’existència de
l’individu», diu en Jaume Cabré.


