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Editorial
E

l 23 de febrer de 1942, Stefan Zweig i la seva dona es van suïcidar a la ciutat
brasilera de Petròpolis: la notícia va fer la volta al món. Era un senyal més que
Europa s‘estava morint, i es va morir. El que en va quedar va ser un concepte
geogràfic i econòmic. Res més. Ara bé, la idea d‘aquella Europa, que artistes com
Zweig, Musil, Hofmannsthal, Mahler, Kraus o Benjamin havien arribat a estimar
tant; aquella Europa que s‘havia d‘encarregar de respectar, fer conèixer i protegir la
riquesa de la seva diversitat cultural i s‘havia d‘enfrontar a la violència del
nacionalisme, va perviure —la idea i prou— i va impregnar l‘obra d‘autors que,
després de la desfeta més absoluta, malden, desencisats però tossuts, per recordar
—enmig de la censura de la vulgaritat, del mercat i de la corrupció moral de tants
intel·lectuals— uns principis als quals no volen renunciar. I ho fan, sense
ingenuïtat, amb una eina que, tot i les deformacions, atacs i manipulacions que ha
patit, continua essent l‘única possible: la paraula. Czesław Miłosz, Claudio Magris,
Karl-Marcus Gauss, Elias Canetti, Joseph Brodsky, Danilo Kiš, George Steiner, Paul
Celan, Milan Kundera, Albert Camus i molts més mostren un camí que,
malauradament, cada cop és més estret. Potser és una escletxa primíssima i prou,
però encara hi és.
funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis 'corda' i ambulare 'caminar']

«Els artistes i els intel·lectuals no haurien de ser reis, ni tan sols haurien de maldar
per ser reis ni per formar part d‘una elit poderosa. Però una societat que ignora
l‘enaltiment de l‘esperit, una societat que no conrea les grans idees humanes, anirà
de dret, un cop més, a la violència i l‘autodestrucció.»
Rob Riemen, a «Cultura com a invitació» dins La idea d’Europa, de George
Steiner.
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Mort de Guiteau
JOSÉ MARTÍ

A

quell mes va néixer a l‘ombra d‘un
cadafal. Davant d‘espectadors
delerosos, el cos de l‘assassí de
Garfield va quedar suspès en l‘aire.
Més que no pas una criatura animada
en què s‘allotgessin afectes i defectes
humans, Guiteau semblava una caixa
de ressorts. No pertanyia a l‘espècie
humana sinó a la felina: pobre en
greix, ric en nervis, d‘ulls lluents, fet
per a destruir. Hi ha gent que és
devorada per l‘amor als altres; a ell el
va devorar l‘amor a si mateix. Pensar
en ell fa mal; veure‘l feia mal. L‘ordre
general de la Creació està repetit, com
en tots els ordres parcials, en l‘ordre
humà. Guiteau era un insecte humà.
La seva vida va ser la d‘una fera
covarda, magra i famolenca. La seva
mort fou la d‘un nen infeliç que juga a
fer d‘heroi al bell mig d‘un circ.
Hi ha crims que són el
producte de la labor d‘una època en la
ment d‘un home; el crim d‘aquest
home fou solitari i espontani, no va ser
fruit de la bogeria de la ment, sinó de
la de la fam. Cansat de desitjar en va,
es va revenjar en un sol home de tots
els qui s‘havien negat a satisfer els seus
desitjos. I perquè la seva revenja fos
més acomplerta, va triar l‘home més
alt. Hi ha muntanyes que envaeixen
amb els seus cims serens els aires
blaus, i hi ha abismes que entren, com
llengües de serps colossals, en les
cavitats de la terra. Hi ha homes en els
quals el bé reposa —que són els
apòstols—, i d‘altres en els quals vessa
el mal —que són els assassins—, de la

mateixa manera que hi ha voltors i hi
ha coloms.
Sap greu recordar els darrers
dies de la vida d‘aquell miserable. Sap
greu veure com els van narrar els
diaris d‘aquesta terra; com —després
de mort— a les places cremaven les
seves efígies; com els nens del carrer
estiraven i omplien de fang els vestits
d‘una imatge seva, penjada d‘un fanal
de Nova York; com la notícia de la seva
mort fou rebuda amb festes públiques i
amb canonades a Trenton, amb
begudes de franc a les cerveseries de
Washington, amb els xiulets de les
màquines de vapor i toc de campanes a
Pittsburg.
Quan es va obrir sota els seus
peus la trampa per la qual el seu cos
mesquí va lliscar amb una gran
caiguda, camí de la vida venidora, la
multitud de presos de la presó va
esclatar en aplaudiments impius que la
gent que hi havia a les portes de la
presó va prolongar, després, amb
aclamacions i visques, i ballaven i
reien, com en una revetlla o dia de
festa. Encara que només sigui perquè
recorda la possibilitat que hi hagi un
home vil, la mort d‘un ésser humà no
hauria de ser motiu de joia per als
homes.
* Aquesta crònica fou publicada al diari La
Nación de Buenos Aires el 13 de setembre
de 1882. Martí va dedicar nombrosos
articles a l‘atemptat que va posar fi a la
vida del vintè president dels Estats Units,
James Abram Garfield (1831-1881).
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I el Herald de Nova York va
parlar amb una mofa abominable del
miserable i dels esdeveniments de les
seves acaballes, i dels de la seva mort.
De Guiteau, abans de morir, en deia
que estava «fresc com una rosa,
tranquil com un matí d‘estiu, àgil com
una puça»; explicava que el germà del
reu passejava per la presó on el seu
germà hores després havia de rebre
una mort ignominiosa com si fos casa
seva; caminava alegrement entre els
grups de curiosos afavorits que
omplien el pati de la presó, i amb les
mans va examinar les cordes, les
taules, el barret dels penjats, els
ressorts i la trampa: va palpar amb una
curiositat freda tots els amagatalls de
l‘aparell fúnebre.
Imagineu un cas semblant en
què un home s‘estigui dret davant el
cadafal del seu germà: més aviat
semblava un inspector de festes que el
germà d‘un ajusticiat. La plaça rodona
i ampla era plena de gent des de
l‘albada. Examinaven el patíbul com
s‘examinen les barres perilloses des
d‘on farà un salt mortal el gimnasta
preferit. No hi havia la solemnitat
imponent que precedeix la mort
misteriosa. Tothom anava amunt i
avall, fumaven sense parar, i
preguntaven
amb
mesquinesa
malsana, com quan s‘està en vigílies
d‘un espectacle animat. El reu mateix,
vestit amb una netedat singular,
assajava assegut al jaç de la presó, amb
el capellà jocund que l‘assistia, el cant
d‘una plany detestable que tenia
pensat entonar des del patíbul. Calia
haver-lo vist el dia abans, xerrant amb
serenor i agudesa a la porta de la cel·la
amb el cronista d‘un diari, i excusantse amb cortesia en apartar-se un
moment per tal d‘anar a tancar una

finestra de la cel·la per on entrava aire
fred. El cronista el renyava
implacablement pel seu crim:
que poc important que és remoure
amb la punta d‘un punyal la
consciència d‘un desventurat si amb
això es dóna pàbul a la fam d‘un públic
delerós de notícies estranyes! I
Guiteau es desempallegava dels
arguments del cronista amb una
prestesa nerviosa: era la seva manera
de parlar, violenta, susceptible, irada,
llancívola. Escoltant-lo i veient-lo, hom
pensava en guineus i llops. Responia
precipitat amb paraules inquietes,
colèriques, abruptes, que semblaven
trets de coets.
Va passar el dia dret davant la
reixa de la seva cel·la, rebent visites.
S‘hi podien veure els esforços d‘un
domador de feres; es podia endevinar
que amb mà de ferro posava un dic a
torrents de llàgrimes, i reprimia els
salts formidables d‘un tigre invisible.
«Estopa i disbarat!, estupidesa i
estopa!», exclamava interrompent amb
rudesa el seu germà, que hi anava a
dir-li adéu, amb la neboda del reu
agafada de la mà. Guiteau va prometre
a la nena que es reunirien al cel, i li va
desitjar el bé que la innocència de la
seva ànima es mereixia, alhora que
estrenyia blanament la mà de l‘infant i
li parlava amb una tendresa sobtada,
com si el tigre es rendís als peus d‘una
maga.
Mentrestant, el capellà treia de
la cel·la el ram de flors que la germana
pietosa del reu li havia portat, en què
hi havia una flor blanca emmetzinada.
Amb la llengua alliberada, amb la
volubilitat convulsiva i extrema dels
condemnats a mort, i amb la mirada
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selvàtica i estranya, com de qui posa el
peu en un món terrible i desconegut,
demanava al seu alcaid que si
consentia a marxar de la presó a l‘hora
assenyalada per a la seva mort, aquesta
no podria arribar, per manca d‘alcaid, i
després tampoc perquè l‘hora ja hauria
passat.
Tampoc no ignorava els diaris
que enumeraven els detalls de
l‘esdeveniment pròxim. El programa
de l‘execució s‘hi havia anunciat com el
d‘una exhibició curiosa. Mai els
patiments de cap home honrat ni els
dolors celestials de cap màrtir no
havien estat explicats amb més detall
que les paraules i els actes d‘aquest
reu: els fils de la corda que el va
penjar, els matisos del vestit que li va
cobrir el cos, les fibres del tauló del
cadafal. Es deia de quin tipus de pi
estava fet, i de quin país havia vingut la
corda fúnebre, i de quines potingues la
untaven per a suavitzar-la, i de com el
penjaria
«el
botxí
amb
més
anomenada d‘aquesta terra».
A la presó hi havia una cambra
plena de moltes cordes i de barrets
negres rivetats de vermell, i de ninots
que penjaven pel coll d‘uns llaços, i
models de patíbuls enviats —amb
intenció llòbrega— des de totes bandes
de la Unió, per gent brutal.
El reu, el matí que va morir, es
va empolainar com qui va a bodes. Ja
no mostrava violència, ni por, ni
dissimulava. Semblava, atesa la
gentilesa exuberant amb què va rebre
el seu capellà, un nuvi feliç que escolta
els deures de l‘estat en què entra, i, per
l‘aspecte teatral de tot el que
l‘envoltava, la manera com llegia
papers, la cura de la seva aparença, i

els assajos en veu alta de discursos i
cants, un artista famós que és a punt
de provar les seves forces davant d‘un
públic nou.
Com qui marxa de viatge, va
registrar amb cura les seves cartes, en
va estripar algunes, i unes altres les va
confiar al capellà. El capellà duia un
vestidet lleuger, i quan va entrar a la
cel·la del pres per no abandonar-lo ja
fins al moment de morir, portava el
cap cobert amb un barretet de palla i
els diaris del dia sota el braç.
I Guiteau l‘enviava amunt i
avall, com si fos el director d‘una
funció que no vol res fora de lloc: a
veure si tal persona es trobava entre
els curiosos, a veure si tot havia estat
disposat de manera que no espatllés
l‘escena final, a veure si les feines del
patíbul ja estaven enllestides i
arranjades.
A la porta se sentia remor, i és
que la germana sol·licitava permís per
a veure com penjaven el reu, i venia
amb el carruatge ple d‘àncores,
corones i creus de flors per a cobrir el
cos del mort. La processó des de la
cel·la fins al cadafal ja ha començat,
passen entre fileres de curiosos, de
generals, de diputats, de cronistes de
diaris, de metges... Hi ha glopades de
fum d‘encens. L‘alcaid, amb el seu
bastó d‘or, encapçala el seguici. Al
costat del capellà, que porta llibres i
papers, hi ha l‘assassí, lligat, amb pas
ferm, el rostre pàl·lid, contingut. Oh!
No patiu: no n‘explicarem coses gaire
horribles. Guiteau ja puja a la
plataforma, serè; els espectadors, per
tal d‘aconseguir un bon lloc i una vista
àmplia al voltant del cadafal, es claven
cops de colze, es precipiten i
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s‘empenyen en una lluita odiosa. I el
qui aconsegueix un lloc més bo, té
l‘aspecte més serè, i qui ho veu tot més
bé és el germà.
Ara bé, què és tot això? És un
home que mor? És el servei religiós
vulgar d‘una església pobra? És
l‘exhibició de curiositats en algun
escenari de circ de poble? Perquè el
programa té diversos punts, i cada cop
que entrem en un de nou, Guiteau ho
anuncia al públic, com les targetes dels
cafès de París avisen la concurrència
de la cançó següent, i com els
saltimbanquis embotits dels museus
introdueixen, per mitjà d‘esbossos
biogràfics, cadascuna de les bèsties
humanes, nans, contrafets, gegants
fingits, albins improvisats i idiotes
ensenyats que exhibeixen.
El capellà recita una pregària
monòtona. Guiteau anuncia que llegirà
uns versets del capítol desè de Mateu i
ho fa amb aquell to d‘unció falsa i
salmòdia inspirada dels predicadors
comuns. El capellà desplega un paper.
«Ara —diu Guiteau— llegiré la darrera
pregària.» I llegeix, en el paper que el
capellà servicial li sostè a bona altura
davant dels ulls, una oració al
Salvador. Sembla una columna de fum
negre en què voletegen voltors joves!
Sembla una pluja d‘amfisbenes
disparada al cel! Les frases semblaven
fuetades. I les deia d‘una manera que
semblaven
punyals.
No
les
pronunciava: les enclavava. Quin
llenguatge! Quina barreja de dialecte
bíblic i odi satànic! Parlava amb Jesús
en la llengua de Llucifer. Feia servir
girs religiosos per a pronunciar
anatemes
aferrissats:
«L‘esperit
diabòlic d‘aquesta nació, del seu
Govern i dels seus diaris et

justificaran, Senyor, per a maleir-los.
Arthur (el president) és covard i
desagraït!», «Tots els meus assassins,
des de l‘executiu fins al botxí, aniran a
l‘infern», «Que la meva sang caigui
sobre aquest Govern i aquests diaris»,
«Adéu, homes de la terra!».
En aquest punt, el cadafal
semblava elevat sobre les espatlles de
la gent. Els rostres no estaven tristos,
ni espantats, ni irats, sinó delerosos.
«Ara —recita novament la veu de
Guiteau, una veu estranya, feridora i
sense eco— llegiré uns versos que
indiquen els meus sentiments a l‘hora
de deixar aquest món. Potser
quedarien bé amb música de fons. La
idea és la d‘un nadó que balboteja al
seu pare i a la seva mare. Els he escrits
aquest matí —afegia com si parlés a la
posteritat atenta—, cap a les deu.» I
aleshores va començar un espectacle
d‘allò més esperpèntic. Aquell lament
era una aglomeració miserable de
frases puerils, sense ordre ni concert.
Aquell desventurat que havia volgut
morir cantant com els màrtirs del
cristianisme, moria arrossegant-se
com si la culpa, finalment desperta al
seu pit vigorós, li estigués clavant les
dents verinoses al coll. El càntic
semblava idiota i salvatge. Cors de
sanglots, que a borbolls entorpien la
veu esquerdada del trist, apareixien al
final de cada estrofa com si fossin
tornades o epodes.
El capellà l‘animava amb
copets a l‘espatlla, com fa el genet amb
el corser quan la pobra bèstia fa figa.
El trist reu començava a cantar
l‘estrofa nova, com si ja caminés sobre
ell mateix i les paraules li pesessin com
cadenes. Entre els sanglots mal
apagats trencava el cant tardà i
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planyívol com una queixa, com un
esgarip, com el clamor de qui demana
clemència, alçada ja en l‘aire la destral
matadora, abraçat als genolls d‘un
botxí implacable. Plorava, plorava a
raig. I es refeia i reprenia el càntic.
El germà s‘ho mirava serè. Al
voltant del cadafal, de les cigarretes
enceses en pujaven columnes de fum.
A les finestres de les cel·les veïnes, els
cronistes
dels
diaris
escrivien
apressadament sobre els ampits. Per
damunt dels vidres d‘una obertura del
sostre voletejava, potser com una
promesa, un pardalet. Amb una nota
estrident, prolongada, sobtada, va
acabar finalment el càntic del reu. I
amb ell, la seva covardia. Havia
anomenat el seu cant el balboteig d‘un
nadó. Sí, certament, un nadó als pits
d‘una dida terrible.

Després van venir coses
inenarrables. Ell, serè i segur; ells,
dedicats
precipitadament
a
les
brutalitats de la forca. De les mans de
Guiteau en cau un paperet; l‘alcaid alça
el bastó d‘or: «Preparat! Glòria! Somhi!», diu amb veu sonora el reu; la
trampa s‘obre sota els seus peus, i poc
després, la plaça estava deserta; el
botxí, content de la seva mà ferma i, al
costat d‘un fèretre descobert, el germà,
movent l‘aire amb un vano sobre un
rostre lívid.
Unes joguines imitaven el
cadafal de Guiteau; als castells de focs
dels primers dies de juliol es cremava,
davant de vint mil espectadors, un cap
de Guiteau de mida monstruosa, i al
poble de Norwich, el 6 de juliol, els
nens de la població es van reunir per
penjar Guiteau amb una forca i una
víctima de joguina.

JOSÉ MARTÍ (1853-1895) fou un polític i escriptor cubà de pare valencià i mare
canària. Va fundar el Partit Revolucionari Cubà i fou un dels caps de la lluita per la
independència del seu país. Com a poeta i articulista, les seves obres més
destacades són Versos sencillos, Versos libres, Ismaelillo, El presidio político en
Cuba i Nuestra América. Va morir en un combat contra una tropa espanyola.

12

monogràfic

Interiors
E

ls interiors no es relacionen amb la nostra intimitat des d‘un punt de vista
etimològic i prou: hi estableixen una relació indeslligable. Un dels nexes
d‘unió entre interior i intimitat és el silenci, condició gairebé primordial —i cada
cop més rara— per a mirar de deslligar-nos, encara que sigui de manera quixotesca,
de l‘exterior. I és que malgrat el famós «Je est un autre» de Rimbaud, no som
capaços de renunciar a aquest jo, inici de tot contacte conscient amb allò que ens
resulta extern.
La majoria dels interiors d‘aquest monogràfic són físics, però, com tothom
sap, no deixen de ser exterioritzacions d‘una identitat que, tot i que s‘esmuny cada
vegada que mirem de definir-la, hi és, encara que sigui per a qüestionar-la.
Montaigne, Shakespeare, Pessoa, Joyce, Wolf, Kafka, Wittgenstein,
Beckett, Kertész... són alguns dels millors crítics de l‘arquitectura del jo. Aquest
monogràfic pretén ser una mostra modesta dels decorats que l‘envolten.
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La finestra que dona al
carrer
FRANZ KAFKA
L’any 1912 Franz Kafka va publicar el seu primer llibre. El va titular Betrachtung
(«Contemplació») i consistia en una quinzena de relats, el darrer dels quals
captura, molt més bé que qualsevol introducció, l’essència del que aquest
monogràfic pretén transmetre.
aïllat, però així i tot desitgi disposar de companyia en algun moment,
Q uiquivisqui
en vista dels canvis que depenen de les hores del dia, dels fenòmens
atmosfèrics, de les circumstàncies professionals i d‘altres fets semblants vulgui
veure sense gaire esforç algun braç en el qual pugui recolzar-se, no deurà tardar pas
gaire a buscar una finestra que doni al carrer. I encara que es trobi en la situació de
no buscar res de res i tan sols s‘acosti a l‘ampit de la finestra com fa un home cansat
que només guaita amunt i avall entre el públic i el cel, malgrat que no li vingui de
gust i tiri el cap una mica enrere, tot i així els cavalls que passen pel carrer
l‘arrossegaran amb el seu seguici de cotxes i soroll i finalment el retornaran cap a
l‘harmonia humana.
Traducció de Pilar Estelrich
FRANZ KAFKA (1883-1924), escriptor txec en llengua alemanya, és segurament
l‘artista que ha sabut captar més bé l‘essència de l‘home modern. Les seves
paràboles, relats i narracions descriuen l‘estranyesa i la complexitat d‘accions
aparentment quotidianes i banals. En català en podem llegir Un metge rural
(1995), La metamorfosi (2007), Carta al pare (2009), Aforismes de Zürau (2005),
Diaris (1910-1923) (2002), El castell (2000), Narracions (2000), Amèrica (1999),
Els fills (1999), Diaris de viatge (1995), A la colònia penitenciària i altres
narracions (1982), i Narracions completes (1 i 2) (1982).
PILAR ESTELRICH I ARCE (Palma, 1952) és doctora en filologia alemanya per
la Universitat de Barcelona, on ha treballat durant vint anys impartint llengua i
literatura alemanyes. Ha estat, també, degana de la Facultat de Traducció i
Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (1999-2004), de la qual és professora
del 1994 ençà. Ha traduït, entre altres, Günter Grass, Julia Franck, Ilija Trojanow,
Bertolt Brecht, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Walter Benjamin, Ingeborg
Bachmann, Claudio Magris i Franz Kafka.
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El sol d‘havent dinat
KONSTANDINOS P. KAVAFIS
Aquesta cambra, que bé que la conec!
Ara la lloguen junt amb la del costat
per a oficines comercials. Tota la casa
seran oficines de corredors, comerciants i societats.
Ah, aquesta cambra, que familiar que és!
Prop de la porta, aquí, hi havia un canapè,
i al davant un tapís turc;
al costat, un prestatge amb dos vasos groguencs.
A la dreta, no, de cara, un armari amb mirall.
Al mig la taula on escrivia
i les tres cadires grans de palla.
Tocant a la finestra hi havia el llit
on ens vàrem estimar tantes vegades.
Potser encara es trobaran en algun lloc, pobres objectes
Tocant a la finestra hi havia el llit.
El sol d‘havent dinat hi tocava fins a la meitat.
Havent dinat, a les quatre, vàrem separar-nos
per una setmana només... Ai de mi,
aquella setmana seria per sempre.
Traducció d‘Alexis Eudald Solà
KONSTANTINOS P. KAVAFIS (1863-1933), nascut a Alexandria, i dedicat a les
tasques de funcionari en un despatx ministerial, és l‘autor d‘una obra poètica que
desborda d‘erotisme i reflexió ètica i que és cabdal per a entendre la poesia del segle
XX. En català en podem llegir Esborranys i poemes inacabats (2011), Una simfonia
inacabada. Trenta-quatre poemes en esbós (2009), Les poesies de C. P. Kavafis
(1999), i Poemes (1975).
ALEXIS EUDALD SOLÀ (Ripoll, 1946-Barcelona, 2001) fou una figura
reconeguda internacionalment en l‘àmbit dels estudis literaris neogrecs. Durant
més de vint anys fou professor de llengua i literatura neogrega a la facultat de
Filologia de la Universitat de Barcelona. Va crear l‘Institut d‘Estudis Bizantins i
Neogrecs. Va traduir poetes contemporanis com Kavafis i Vincenzo Consolo.
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Viatge entorn de la meva
cambra (Fragment)
XAVIER DE MAISTRE

D

esprés de la meva butaca, caminant cap al nord, descobrim el meu llit, que és
al fons de la cambra, i que forma una perspectiva molt agradable: està situat
de la manera més afortunada; els primers raigs de sol vénen a filtrar-se entre les
meves cortines. Les veig, en els bells dies d‘estiu, com avancen per la paret blanca, a
mesura que el sol s‘eleva. Els oms que hi ha davant de la finestra els divideixen de
mil maneres, i els bressolen damunt el meu llit, color de rosa i blanc, que reparteix
arreu una tonalitat encisadora a causa del reflex. Sento la refilada confusa de les
orenetes que s‘han apoderat del terrat de la casa i d‘altres ocells que viuen als oms;
aleshores mil idees rialleres ocupen el meu esperit, i, no hi ha ningú en tot l‘univers
que tingui un despertar tan agradable, tan plàcid com el meu.
Confesso que m‘agrada gaudir d‘aquests instants dolços, i que sempre
allargo, tant com puc, el plaer que trobo quan medito en la calor dolça del meu llit.
Hi ha cap teatre que es presti més a la imaginació, que desperti idees més tendres
que el moble en què de vegades m‘abandono? Lector modest, no tinguis por; però,
¿és que no puc parlar de la felicitat d‘un amant que estreny, per primera vegada,
entre els braços una esposa virtuosa? Plaer inefable que el meu destí desgraciat em
condemna a no tastar mai! Que no és pas en un llit on una mare embriaga de plaer
pel naixement d‘un fill oblida els seus dolors? És aquí on els plaers fantàstics, fruit
de la imaginació i de l‘esperança, vénen a sacsejar-nos. Finalment, és en aquest
moble deliciós on oblidem, durant la meitat de la vida, les afliccions de l‘altra
meitat. Però quina multitud de pensaments agradables i tristos s‘apleguen a la
vegada en el meu cervell! Barreja sorprenent de situacions terribles i delicioses!
Un llit veu com naixem i com morim; és el teatre canviant on el gènere
humà interpreta successivament drames interessants, farses risibles i tragèdies
espantoses. És un bressol guarnit amb flors, és el tron de l‘Amor, és un sepulcre.
XAVIER DE MAISTRE (1763-1852) germà del filòsof contrarevolucionari
Joseph De Maistre, fou un pintor i escriptor savoià. Va ser ambaixador a la cort del
tsar Alexandre I. La seva obra més coneguda és Voyage autour de ma chambre
(1794), que va escriure mentre estava detingut a Torí, on l‘havien condemnat a
quaranta-dos dies d‘arrest per haver participat en un duel.
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La fundació de la ciutat
MAURICE MAETERLINCK

II

A

bans d‘aixecar un pany del
misteriós cortinatge sota l‘abric
del qual es posen els fonaments de la
veritable habitació, hem de provar de
donar-nos
compte
de
tota
la
intel·ligència que haurà de desplegar el
nostre petit poble d‘emigrades, de la
justesa del seu cop d‘ull, dels càlculs i
de la indústria necessàries per apropiar
l‘asil, per traçar en el buit el pla de la
ciutat, disposant-hi lògicament el lloc
dels edificis que han de bastir de la
manera més ràpida i econòmica
possible, car la reina, apressada per
pondre, ja escampa els ous per terra. A
més en aquest dèdal de construccions
diverses, encara imaginàries, la forma
de les quals serà forçosament inusitada,
cal no perdre de vista les lleis de la
ventilació, de l‘estabilitat, de la
solidesa; cal considerar la resistència de
la cera, l‘índole dels queviures a
emmagatzemar, la facilitat d‘accés, els
costums de la reina i la distribució, en
certa manera prèviament establerta,
perquè és orgànicament la millor, dels
magatzems, cases, carrers i passatges, i
tants i tants d‘altres problemes que
seria molt llarg d‘enumerar.
La forma del rusc que l‘home
ofereix a les abelles varia fins a l‘infinit,

des de la cavitat de l‘arbre i el tub de
terrissa encara usuals a l‘Àfrica i Àsia,
passant per la clàssica campana de
palla que hom troba entremig d‘unes
mates de gira-sols, de flox i de malvarosa, dessota d‘unes finestres o en els
horts de gairebé totes les nostres
masies, fins als veritables obradors
d’apicultura mobilista existents avui i
on s‘acumulen a vegades fins a cent
cinquanta, o més, quilograms de mel,
continguts en tres o quatre pisos de
bresques superposades i circuïdes per
un quadrat que permet treure-les i
manejar-les per a extreure la collita
mitjançant la força centrífuga d‘una
turbina, i tornar-les a posar en el lloc
corresponent, tal com pot fer-se amb
un llibre d‘una biblioteca ben ordenada.
El caprici o la indústria de
l‘home introdueix un dia el dòcil eixam
en una o altra d‘aquestes habitacions
desconcertants.
L‘abella
haurà
d‘espavilar-se, s‘haurà d‘orientar, haurà
de modificar plans que la força de les
coses vol fer immutables i haurà de
determinar, en aquell espai insòlit, la
situació dels magatzems d‘hivern que
no poden allunyar-se de la calor que
irradia la multitud mig adormida; ella
haurà de preveure, per fi, el punt on
hauran de concentrar-se els alvèols del
covador, l‘emplaçament del qual, per
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no exposar-se a un desastre, cal situar
invariablement ni massa alt ni massa
baix, ni molt prop ni massa lluny de la
porta d‘entrada. L‘abella surt, per
exemple, d‘un tronc d‘arbre caigut,
formant sols una llarga galeria
horitzontal, estreta i aixafada, i ara es
troba en un nou edifici elevat com una
torre, la teulada del qual es perd en les
tenebres. O encara, i això ens donarà
una idea del seu ordinari esbalaïment,
feta com està a viure des de fa segles en
el clàssic con de palla dels nostres
pagesos, ara la tenim instal·lada en una
mena d‘armari o dins una caixa tres o
quatre vegades més gran que la seva
casa
natal
i
entremig
d‘un
encavallament
de
prestatges
enrastellats els uns damunt dels altres,
tantost
paral·lels,
tantost
perpendiculars a l‘entrada, i formant
un teixit de bastides que barregen totes
les superfícies de la casa.

III
No importa: no hi ha un sol
exemple de què un eixam s‘hagi negat a
posar-se a la tasca ni de què s‘hagi
descoratjat
o
desconcertat
per
l‘estranyesa de les circumstàncies,
sempre que l‘habitació que se li ofereixi
no estigui impregnada de cap pudor o
no resulti realment inhabitable. Però
fins en aquest cas tampoc no es tracta
de descoratjament, desconcert o
renunciació del seu deure: és tan sols el
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simple abandó d‘un lloc inhospitalari
per anar a cercar millor fortuna un xic
més lluny. Tampoc no pot dir-se que
mai no s‘hagi obligat l‘eixam a fer un
treball il·lògic o pueril; ni que mai no
s‘hagi comprovat que les abelles hagin
perdut el seny, ni que, no saben prou bé
a quin partit fixar-se, no hagin emprès
a l‘atzar construccions heteròclites o
grolleres. Feu caure l‘eixam en una
esfera, en un cub, en una piràmide, en
un paner ovalat o poligonal, en un
cilindre o en una espiral, i, en visitar-lo
alguns dies després, si les abelles han
acceptat l‘estatge, veureu com aquella
singular
multitud
de
petites
intel·ligències independents ha sabut
posar-se immediatament d‘acord per
escollir, sense vacil·lar i amb un
mètode, els principis del qual semblen
inflexibles, però les conseqüències del
qual són vivents, el punt més propici i
ben sovint l‘únic indret utilitzable de
l‘habitacle absurd.
Quan són instal·lades en un
d‘aquests grans obradors fets de
prestatges, de què suara parlàvem, es
veu que només fan cas d‘aquests
prestatges mentre els donen un punt de
partida o punts de recolzament
còmodes per a llurs bresques, sense
preocupar-se, com és natural, dels
designis ni de les intencions de l‘home.
Però si l‘apicultor ha tingut cura de
posar una tireta estreta de cera en la
superfície superior d‘alguns dels
prestatges, les abelles, en comprendre
els avantatges que els ofereix aquest
treball iniciat, estiren curosament la
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tireta i hi solden llur pròpia cera per
perllongar metòdicament la bresca en
el pla indicat. Així mateix —cas molt
freqüent
en
l‘actual
apicultura
intensiva—, si tots els prestatges o
quadros de l‘arna on s‘ha recollit
l‘eixam han estat recoberts de dalt a
baix amb làmines de cera marcada, les
abelles no perdran pas el temps a
construir-ne al costat o al través, ni a
produir cera inútilment, sinó que
aprofitant la feina mig feta,

s‘acontentaran
d‘enfondir
i
de
perllongar els alvèols insinuats en la
làmina, rectificant de mica en mica els
indrets on la làmina s‘aparta de la més
rigorosa vertical, i d‘aquesta faisó
posseiran en menys d‘una setmana una
ciutat tan luxosa i ben bastida com la
que acaben d‘abandonar, mentre que
amb llurs sols mitjans haurien
necessitat dos o tres mesos per a bastir
una tal profusió de magatzems i
habitacions de cera blanca.
Traducció de Cecili Gasòliba

MAURICE MAETERLINCK (1862-1949) fou un poeta, dramaturg i assagista
belga que l‘any 1911 va guanyar el Premi Nobel de literatura. És autor, entre altres
obres, de La vida de les abelles (1901), L’intelligence des fleurs («La intel·ligència
de les flors», 1907), La vie des termites («La vida dels tèrmits», 1927), i La vie des
fourmis («La vida de les formigues», 1930).
CECILI GASÒLIBA (Barcelona, 1874 —Barcelona, 1944). Va fer de crític literari
en diversos diaris. Tenia una botiga de bastons al passatge Bacardí, de Barcelona.
L‘any 1929 va traduir la Vida de les abelles, de Maeterlinck, i més endavant publicà
un recull d‘articles (Política).
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La casa
ZBIGNIEW HERBERT

P

odem dir sense exagerar gaire que
abans que comencéssim a viatjar,
ja hi havia un mapa. Passa el mateix
quan, originàriament, l‘esbós boirós i
impersonal d‘un poema es desplaça per
l‘aire molt de temps abans que ningú
no gosi fer-lo baixar a la terra i li acabi
donant una forma entenedora per a la
gent. Així doncs, els mapes, que són
partitures dels cants de les sirenes i
reptes per als agosarats, van suggerir
als holandesos el pla temerari de
navegar fins a la Xina per la ruta nord:
un passatge fosc, estret i glaçat,
diferent de la ruta tropical habitual,
farcida de pirates assassins i de
competidors igualment assassins.
La qüestió es deu haver tractat
amb molta seriositat, perquè els Estats
Generals van oferir una recompensa de
25.000 florins per a qui se‘n sortís en
aquell projecte que vorejava la bogeria.
Dos homes de mar amb molta
experiència, el capità Jacob van
Heemskerk i el pilot Willem Barentsz,
amb la seva tripulació i dos vaixells,
emprenen
la
gran
missió
de
reconeixement. És el mes de maig de
1597. La franja verda de terra
desapareix ràpidament de la vista i, tot
just tres setmanes després, els mariners
es troben envoltats d‘un món polar
inconcebible. El 5 de juny, un dels
tripulants crida que ha vist un estol de

cignes blancs i enormes a l‘horitzó. De
fet, són muntanyes de gel. L‘error del
mariner no mostra tant una imaginació
poètica com un coneixement pobre de
l‘infern polar.
Després de molts episodis
dramàtics, d‘adversitats del clima i del
destí, de lluites amb un entorn cada cop
més incomprensible —els fenòmens
estranys creixen de mica en mica, cosa
que en permet una adaptació gradual—,
menys de quatre mesos després d‘haver
marxat d‘Holanda, queden encallats.
Els vaixells queden atrapats pel gel de
la tardor a la costa de Nova Zemla.
Decideixen de passar l‘hivern allà. Per a
fer-ho, necessiten una casa.
Sortosament, a l‘illa hi troben
fusta; una fusta que els corrents de
l‘oceà han portat des dels boscos de
Sibèria. És dura com una pedra, però
se‘n surten amb aquest material
resistent. El fuster del vaixell mor tot
just començar la construcció; la terra
glaçada no en vol acceptar les restes
mortals i l‘enterren en una esquerda del
gel. El temps s‘esmuny. Els dies són
cada cop més curts, la temperatura
baixa de manera alarmant. Els qui
treballen en la construcció es queixen
que quan —d‘acord amb el costum dels
fusters— es posen els claus a la boca,
se‘ls congelen als llavis i se‘ls han
d‘arrencar amb la pell.
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El tres de novembre claven la
darrera biga al sostre. Els mariners,
contents, coronen la construcció amb
un estendard de neu.
I ja tenen una casa: una
miniatura de la pàtria, un refugi contra
el glaç i els óssos polars que amenacen
els holandesos. Amb prou feines passa
un dia que no se‘n trobin, d‘óssos, cara
a cara. Els rifles, els fusells, els
mosquets, les alabardes i el foc no
serveixen de gaire res: la tossuderia i
persistència d‘aquells animals és
gairebé humana. Apareixen de sobte,
com fantasmes blancs, sanguinaris,
s‘enfilen al sostre i miren d‘entrar per
la xemeneia. Ensumen i panteixen
amenaçadorament, davant la porta de
la casa.
El cronista de l‘expedició amb
prou feines es permet expressar
emocions, tret d‘alguns precs pietosos
al Creador. En un moment donat,
adopta el terme emocional bèstia per a
referir-se a l‘ós, i el fa servir fins al
final. Al bell mig de la nit polar, el setge
dels óssos s‘acaba i comença el de les
guineus polars; el cronista empra un
terme tendre i càlid per a definir-les:
«bestioleta». Cauen obedientment a les
trampes que els paren, proporcionen
carn (tenen el mateix gust que els
conills) i pells. Una vegada més es
demostra que la germanor mítica entre
l‘home i els quadrúpedes conté una
dosi d‘hipocresia.

13

En una terra que Déu no havia
pensat per als homes, en aquell cruel
tauler del destí, d‘un blanc i negre
enlluernadors, hi havia una casa. La llar
de foc feia més fum que no pas escalfor.
El vent glaçat xiulava a les esquerdes
tapades amb molsa. Malalts d‘escorbut
i consumits per la febre, els homes jeien
en lliteres que penjaven de les parets; la
neu enterrava la casa fins la xemeneia.
La nit polar confonia qualsevol mesura
de temps i realitat. Al final del gener,
els mariners van patir una al·lucinació
col·lectiva, com la dels qui al desert
tenen visions d‘oasis: van veure un sol
irreal damunt l‘horitzó. Però la foscor
funesta de la nit polar encara havia de
durar molt de temps.
Seria un error considerar la
hibernació dels holandesos com una
mena de resistència passiva. Ans al
contrari, l‘energia que desprenien és
admirable. Traginaven com bons
camperols frisons al voltant de les seves
terres estèrils. Es proveïen de la llenya,
cuidaven els companys malalts,
reparaven la casa; algun escrivien sobre
les peculiaritats del món que els
envoltava. Caçaven, cuinaven plats
elaborats, llegien la Bíblia en veu alta,
entraven de quatre en quatre als barrils
que el barber del vaixell omplia d‘aigua
calenta. Ell mateix els tallava els
cabells, que els creixien molt
ràpidament, com si el cos es volgués
tapar amb pelatge. Cosien roba i
sabates amb el cuir dels animals que
atrapaven, cantaven cançons pietoses i
indecents. Arreglaven un rellotge que
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es glaçava constantment, un rellotge
que els recordava que el temps no era
un abisme, la màscara negra del no-res,
sinó que el podien dividir en ahirs i
demans humans —en un dia sense llum
i una nit sense resplendor, en segons,
hores i setmanes, en dubtes que
s‘esvaeixen i en esperances que
reneixen.
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Qui lluita contra els elements,
contra un adversari cent vegades més
fort, s‘adona que tan sols té una
oportunitat si concentra tota l‘atenció,
desig i astúcia per contrarestar-ne els
cops. Això requereix una reducció
especial de la personalitat, una
disminució als impulsos animals dictats
per l‘instint. Cal oblidar què solíem ser.
Allò que compta és el moment del tro,
del foc, de la tempesta, de la borrasca i
del terratrèmol. Qualsevol excedent
humà, qualsevol pensament superflu,
sentiment o gest ens poden conduir a la
catàstrofe.

El 6 de gener de 1598, el dia de
Reis, sense parar esment al que passava
al seu voltant, els nàufrags van decidir
de celebrar la festa com al seu país.
Fins i tot el sobri capità van Heemskerk
va cedir a la bogeria, tot repartint entre
la tripulació una bona ració de vi —les
reserves s‘esgotaven ràpidament— i
dues lliures de farina amb què van
cuinar un pastís i unes galetes. El vi
calent amb espècies va alegrar tant la
tripulació que es van posar a ballar; van
ballar moltes vegades el ball dels
barrets, l‘imbècil i el galop. Van
preparar un concurs per a decidir qui
esdevindria emperador de Nova Zemla.
El va guanyar Jacob Schiedam, un
mariner jove, molt malalt, que va morir
poc després, però que aquell vespre
memorable va somriure per darrer cop,
més als seus companys que no pas al
món. El cronista escriu que tot va
esdevenir-se com amb els estimats, a
Holanda que ell anomena tan sols un
cop amb el nom solemne de pàtria.

El
grapat
de
mariners
holandesos exposats a una prova tan
extrema van transgredir aquestes lleis
de ferro dos cops, pel cap baix. Van
donar un to humà a les lleis de la lluita
contra l‘amenaça impersonal. Ara bé,
potser no es va tractar d‘una
extravagància arriscada o d‘una cançó
sentimental sobre el desarrelament
cantada enmig de llocs glaçats, sinó
d‘un element essencial de defensa.
Ambdós
esdeveniments
estan
relacionats amb la casa. Perquè —al cap
i a la fi— era casa seva.

No se sap qui va tenir la idea
primer —potser va ser producte de la
imaginació col·lectiva— però quan
haver acabat de construir la casa (per
dir-vos la veritat, era més aviat una
gossera) van decidir de decorar-la.
Damunt la porteta van pintar-hi un
portal triangular negre, i també dues
finestres simètriques a la paret
principal (la casa no en tenia, de
finestres autèntiques). Van afegir-hi
una llucana inclinada, feta de fustes del
vaixell, i la van clavar al sostre pla. Ben
aviat una tempesta de neu, enemiga
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d‘aquestes subtileses estètiques, se la va
endur.
Quan, el 13 de juny de 1598,
van emprendre el retorn en dues
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embarcacions miserables, ningú no va
tenir prou coratge per tombar-se i
mirar la casa abandonada, aquell
monument a la fidelitat, amb el portal
triangular i les dues finestres falses,
envoltada de foscor.

ZBIGNIEW HERBERT (Lvov, 1924 - Varsòvia, 1998) fou poeta, assagista i
dramaturg. Després de la Segona Guerra Mundial es va diplomar en dret i va fer
estudis de filosofia i d‘història de l‘art. En català en podem llegir Un bàrbar al jardí
(2009) i Informe des de la ciutat assetjada (2004).
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L‘anell de Shahriar (Fragment)
DŽEVAD KARAHASAN

Veus

E

ls mobles moderns es presten a
meravella als trasllats; tant, que
hom podria sospitar que de fet van ser
dissenyats principalment amb aquesta
intenció. Formats per peces que
encaixen les unes amb les altres per
mitjà d‘enganxalls i cargols, es poden
desmuntar sense esforç, embalar en
paquets senzills, portar a qualsevol lloc
i tornar a muntar com si res. Aquestes
operacions són tan simples i es basen
sistemàticament en procediments tan
purament mecànics, que aconsegueixen
consolar amb èxit la gent que se sent
sota el pes del complex de l‘idiota
tècnic. És impossible perdre‘s mentre
muntem i desmuntem un moble
modern: només calen dues mans, un
tornavís i un cap des d‘on mirar. El cap
no cal que pensi; de fet, més val que no
ho faci mentre muntem o desmuntem
el mobiliari, ja que aquesta tasca
segueix la llei per la qual una gota, si es
dirigeix cap a terra, acabarà caient. Tot
funciona automàticament, el qui es
cregui protagonista de tot plegat ha de
saber que tan sols és un ull que veu el
cargol i una mà que agafa el tornavís.
Per això deia que els mobles moderns
van tan bé per als tanoques que se
senten sota el pes del complex de

l‘idiota tècnic. Potser els salvaran la
vida i tot.
Un altre avantatge del mobiliari
modern és allò que els seus fabricants
anomenen compatibilitat: es munta
igual, es fa servir igual, i té literalment
el mateix aspecte arreu, en qualsevol
pis, en qualsevol ciutat del món
modern; i si no hi ha pis, aleshores al
carrer o a la plaça, en qualsevol carrer i
plaça de qualsevol ciutat. El mobiliari
modern és una generalitat perfecta, el
seu emplaçament concret no és gens
important: té l‘aspecte que té i les
funcions que li pertoquen per si mateix.
A més, compatibilitat significa que
cada part de cada forat encaixa
perfectament amb cada part de
qualsevol altre forat. El meu escriptori,
una cadira que hi hagi a la Xina, un
armari als Estats Units, o un tamboret
a Austràlia, muntats, formaran un
conjunt que tindrà l‘aspecte i les
funcions exactes que el conjunt que
resulta que ara tinc a casa. Això vol dir,
és clar, un conjunt preparat per al
trasllat.
Una altra qualitat important
del mobiliari modern és el que en diuen
el seu manteniment fàcil. Manteniment
aquí vol dir fer-lo lluir, cosa que, a la
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pràctica, es redueix a treure‘n la pols i
qualsevol traç d‘empremta humana.
Aquest mobiliari té un aspecte
ideal
només
quan
brilla
amb
indiferència, com la superfície d‘un
mirall o la d‘un bassal glaçat. La pols o
l‘empremta humana fan que tingui un
aspecte brut, o, més aviat, antinatural
perquè són senyals del passat, proves
de durada o, si més no, de la
possibilitat de durada, mentre que el
mobiliari modern harmonitza amb la
seva essència —és a dir, és fidel a la
seva idea— només quan reflecteix
sempre el mateix present indiferent.
Qualsevol senyal del passat és brutícia,
perquè va en contra de la seva
naturalesa.
La causa de tot això té a veure
directament amb els materials que es
fan servir per a fabricar els mobles
moderns, materials que exclouen i
descarten la memòria, materials que en
essència són un present del tot
indiferent perquè no es poden canviar.
Es tracta del vidre, el metall polit i el
conglomerat. No hi ha gaire cosa a dir
del vidre o del metall polit: la seva
inalterabilitat, la seva incapacitat
indiferent per a recordar és la seva
qualitat bàsica i la característica
fonamental i decisiva de la seva
naturalesa. Es tracta d‘uns materials
que es caracteritzen, sobretot, pel fet
que mai no poden tenir cap mena de
pàtina. D‘altra banda, hem de dir
quelcom sobre el conglomerat —un
invent de l‘era moderna— i la seva
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expressió virtualment perfecta, ja que
les qualitats principals de la nostra
època són les d‘aquest material. De fet,
qui hagi captat les qualitats bàsiques
del conglomerat es podria dir que ha
captat, també, les qualitats dels
materials moderns, així com de la
naturalesa de l‘era moderna en si.
El conglomerat és un panell
que es fa comprimint i extrudint una
barreja de partícules de fusta i
d‘aglutinant. La fusta s‘esmicola —
gairebé es mol— per a obtenir
partícules de fusta que semblen
idèntiques i que es comporten
idènticament: escorça i duramen, roure
i àlber, troncs, arrels i branquetes; no
hi ha cap mena de diferència perquè
totes les qualitats es redueixen en una:
hi ha partícules i prou. Si el destinem a
la fabricació de mobiliari, el panell
s‘enganxa posteriorment amb un
xapatge que també té una qualitat
única: brilla indiferentment, és pur
present. Segons els fabricants, les
qualitats del mobiliari modern són: que
és pràctic, mòbil, compatible i que té un
manteniment senzill. Concretades en
formes definides, aquestes qualitats
produeixen un sentit que permet, més
ben dit, exigeix l‘ús d‘altres paraules.
Funcionalitat vol dir, sobretot, que tant
se val on se situï aquest mobiliari
perquè no pot marcar, donar fesomia,
individualitzar, fer íntim o distingir cap
lloc. Funcionalitat vol dir que no hi ha
cap diferència entre el meu pis i
qualsevol altre; que l‘anonimat i manca
de personalitat d‘una oficina
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d‘advocats, d‘un despatx de metge o del
meu pis és la mateixa; tan perfecte que
hi pot haver diferències de grau però no
pas d‘essència. Avui dia no hi pot haver
cap mena de contacte entre un individu
i el seu mobiliari perquè el traç que
deixa en tocar-lo té l‘aspecte i la funció
de la brutícia, cosa que vol dir que no
s‘hi pot establir cap correspondència ni
afinitat.

al mateix temps, em permet de
preveure (projectar) en el present
actual, basant-se en un passat conegut,
un futur desconegut i hipotètic. La
temporalitat em concedeix l‘oportunitat
de reflexionar sobre l‘eternitat i de
lluitar per convèncer-me que l‘he entès.
La fugacitat, en canvi, no m‘ho permet,
això, ja que em dóna el temps en
unitats que no puc assimilar.

Mobilitat vol dir que els nostres
mobles estan dissenyats per al trasllat,
més que no pas per a crear una llar, per
a marcar un espai amb l‘olor de la
nostra presència i del nostre cos, amb
les pors de la nostra existència, les
formes dels nostres somnis; de fet,
estan dissenyats principalment (potser
exclusivament) per a ser traslladats: la
seva indiferència transforma qualsevol
espai en què es trobin o omplin en una
llar efímera, tant li fa quant de temps hi
hàgim viscut; de fet, és com si cada dia
ens traslladéssim al nostre pis decorat
amb mobles moderns, encara que hi
hàgim viscut tota la vida.

La fugacitat em submergeix en
una eternitat desastrosa perquè esborra
la diferència entre aquest moment i tot
el temps, cancel·lant les unitats
transitòries del temps que es presten a
la meva percepció i especulació, i que
m‘ajuden a preveure. En la fugacitat,
tot el temps és pur present perquè és
allà on el moment i l‘eternitat es
toquen, o més aviat, coincideixen. El
mobiliari modern fa que el temps que
passo a casa meva sigui fugaç i
transforma la meva vida en un acte de
trasllat. La mobilitat del mobiliari
modern es transfereix a l‘espai que
omple i així transforma la meva llar
terrenal en un lloc poc estable, un lloc
la qualitat més important del qual
(potser l‘única, o si més no, la més
decisiva) és que es troba en un estat de
relocalització constant.

Seria un error relacionar
aquesta fugacitat amb les idees de
metafísics professionals (és a dir,
productors de banalitat), segons els
quals les nostres llars en aquest món
són temporals perquè nosaltres també
ho som. La qüestió rau en la diferència
entre temporalitat i fugacitat, la
temporalitat és una unitat de temps o
mesura que em dóna un passat; un
passat que posseeixo, si més no, com a
record, ara mateix, en el meu present;

Compatibilitat
significa
‗anonimat, impersonalitat, la forma
més baixa del grau més alt de
generalitat‘. La compatibilitat del meu
mobiliari significa que el meu pis, el
meu espai vital, mai no tindrà res
personal, del tot meu o de ningú altre,
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perquè la creació d‘aquest espai i les
qualitats
creades,
concretades,
materialitzades, simplement no poden
incloure res individual. Allò que pot
harmonitzar amb qualsevol cosa és
molt compatible i, alhora, mancat de
totes les qualitats per les quals es
podria determinar, si més no, fins a
cert punt, com una entitat separada.
Per exemple, una persona que sigui
d‘allò més tolerant i estimada de debò
per tothom que la conegui serà molt
compatible; ara bé, com podríem
descriure aquesta persona, tret de com
la mena de no-entitat que seria feliç si
es casés amb si mateixa, per a no
espatllar res a ningú si es casava amb
algú altre? Si tens cara, és probable que
a algú no li agradi algun tret d‘aquesta
cara; si això no passa, aleshores és que
no tens cara. L‘única part del cos humà
que agrada a tothom és el culet d‘un
nadó: això passa precisament perquè el
culet d‘un nadó és molt compatible, és
a dir, idèntic en tots els marrecs que en
tenen un, de culet.

Gràcies a ells, el mobiliari modern es
manté nou fins al primer dany; gràcies
a ells, el primer dany transforma el
moble en una ruïna o, ben aviat, en
deixalles. No podem reforçar cap color
esvaït, res no es repara, res no
envelleix. Com podem ser persones
amb fesomia, amb identitat, amb
conviccions morals inflexibles, en un
pis que és idèntic a tots els altres pisos,
perquè és ple d‘objectes idèntics a tots
els altres objectes que serveixen per al
mateix propòsit? Tenim llars altament
compatibles,
plenes
de
mobles
compatibles del tot. Què podem arribar
a ser en llocs com aquests? Gent
altament
compatible,
individuals,
estables i ferms com culets de nadons.
Les partícules de fusta més minúscules
d‘una humanitat passada, esmicolades
fins a perdre la seva identitat: escorça i
duramen, roure i àlber, soques i
branquetes, tot reduït a partícules de
fusta, tot assimilat; aleshores hi afegim
l‘aglutinant, ho premsem, i n‘obtenim
el conglomerat, o el món modern.

El manteniment fàcil del
mobiliari modern prové dels materials
que el formen: són materials que no
absorbeixen cap mena d‘olors, no
pateixen cap toc, no retenen la pintura;
materials incapaços de recordar,
materials que són un present absolut.

El mobiliari modern és això:
potser ens proporciona confort, o ens
pot servir per a fer anàlisis
econòmiques, ens pot induir a escriure
estudis sobre ecologia o a emprar els
trucs literaris més barats, com el de la
metàfora global; pot fer de tot tret
d‘ajudar-nos a sentir-nos a casa i viurehi com a éssers humans.

DŽEVAD KARAHASAN (1953) és un novel·lista, dramaturg i assagista bosnià.
Ha estat professor a les universitats de Salzburg, Berlín i Göttingen i ha rebut
diversos premis internacionals.
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Arle, 16 d‘octubre de 1888
VINCENT VAN GOGH
Estimat Theo,
Finalment t‘envio un petit esbós perquè et facis una idea de l‘evolució de la meva
feina, ja que avui m‘hi he tornat a posar.
Encara tinc els ulls cansats, però tenia una idea nova al cap i heus-ne aquí l‘esbós.
Com sempre, en tela de 30.1
Aquesta vegada es tracta simplement del meu dormitori, el color hi ha de fer la
cosa: a partir de la seva simplificació ha de donar un estil més gran a les coses, i ha
de suggerir repòs o son en general. Ras i curt, la contemplació del quadre ha de fer
descansar el cap o més aviat la imaginació.
Les parets són d‘un violat pàl·lid. El terra és de rajoles vermelles.
La fusta del llit i les cadires és d‘un groc de mantega fresca.
El llençol i els coixins, verd llimona molt clar.
El cobrellit, vermell escarlata.
La finestra, verda.
El rentamans és ataronjat; el gibrell, blau.
Les portes, liles.
I res més; res més en aquesta habitació de finestrons closos.
L‘amplada dels mobles ha d‘expressar un repòs inalterable.
Retrats a la paret i un mirall i un eixugamà i una mica de roba.
El marc —com que no hi ha blanc en el quadre— serà blanc.
Tot això és la meva revenja pel repòs forçat que m‘han obligat a fer.
1 Es refereix a un sistema de numeració internacional, inventat a França al segle XIX. El
número 30 equival a 92 x 73 cm.
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Hi treballaré encara tot demà, però ja veus que la idea és simple. N‘he suprimit les
ombres; els colors són plans, nets, com els crespons.
Tot plegat contrastarà, per exemple, amb La diligència de Tarascó i El cafè de la
nit.2
No m‘allargo més perquè demà ben d‘hora vull enllestir la meva tela amb la llum
fresca del matí.
Com van els dolors? No et descuidis de fer-me‘n cinc cèntims.
Espero que m‘escriguis aviat.
Un dia et faré esbossos de les altres habitacions, també.
Rep una bona encaixada.
Sempre teu,
Vincent

2 Dos quadres que Van Gogh també va pintar al 1888.

VINCENT VAN GOGH (1853-1890) és segurament el pintor més cèlebre de la
història, tot i que, com és ben sabut, en vida no va rebre gaire reconeixements.
Malauradament, la seva faceta com a escriptor no és tan coneguda. En català tan
sols podem llegir-ne Cartes a Theo (2010).
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Les finestres
CHARLES BAUDELAIRE

A

quell qui mira des de fora per una
finestra oberta no veu mai tantes
coses com qui mira una finestra
tancada. No hi ha cap objecte més
profund, més misteriós, més fecund,
més tenebrós, més enlluernador que
una finestra il·luminada per una
espelma. El que podem veure a la llum
del sol sempre és menys interessant
que el que passa darrere d‘un vidre.
En aquest forat negre o
lluminós, la vida viu, somnia, pateix.
Més enllà de les ones de
teulades, albiro una dona madura,
arrugada ja, pobra, sempre inclinada
sobre alguna cosa, i que no surt mai.

Amb la cara, amb la roba, amb
els gestos, amb molt poca cosa, he refet
la història d‘aquesta dona, o més aviat
la seva llegenda, que de vegades
m‘explico a mi mateix plorant.
Si es tractés d‘un home vell i
pobre, també hauria refet la seva
història amb la mateixa facilitat.
I ara em ficaré al llit, orgullós
d‘haver viscut i patit fora de mi.
Potser em direu: «Estàs segur
que aquesta llegenda és la veritable?»
Quina importància té la realitat situada
fora de mi, si m‘ha ajudat a viure, a
sentir que sóc i què sóc?

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) és un dels poetes més importants de la
literatura universal. Rebel i dandi, personifica la figura del poeta bohemi crític i la
del flâneur. En català en podem llegir Els paradisos artificials I i II (2014), Les flors
del mal (2007), Petits poemes en prosa. El tedi a París (2006), i Consells als joves
escriptors (1996). Cal destacar, també, la seva faceta de crític literari i de traductor.
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La cinquena història
CLARICE LISPECTOR

A

questa història es podria dir «Les estàtues». Un altre nom possible és
«L‘assassinat». I també «Com matar paneroles». Així, doncs, faré com a
mínim tres històries, vertaderes, perquè cap no desmenteix l‘altra. Tot i que n‘és
una de sola, en serien mil i una, si em deixessin mil i una nits.
La primera, «Com matar escarabats», fa així: em vaig queixar de paneroles.
Una senyora va sentir la meva queixa. Em va donar una recepta de com matar-les.
Que barregés a parts iguals sucre, farina i guix. La farina i el sucre les atraurien, el
guix les assecaria per dins. Ho vaig fer així. Van morir.
L‘altra història, que és ben bé la primera, es diu «L‘assassinat». Comença
així: em vaig queixar de paneroles. Una senyora em va sentir. Després ve la recepta.
I ara entra l‘assassinat. La veritat és que només era en abstracte que m‘havia
queixat de paneroles, que no eren ni meves: pertanyien a la planta baixa i escalaven
les canonades de l‘edifici fins a casa nostra. Fou a l‘hora de preparar la barreja que
van acabar essent meves també. Aleshores, en nom nostre vaig començar a mesurar
i pesar ingredients amb una concentració una mica més intensa. M‘havia assaltat
una rancúnia vaga, un sentit d‘ultratge. De dia les paneroles eren invisibles i ningú
no s‘hauria cregut el mal secret que corroïa una casa tan tranquil·la. Ara bé, si elles,
com els mals secrets, dormien de dia, jo era allà per a preparar-los el verí de la nit.
Meticulosa, ardent, enllestia l‘elixir de la llarga mort. Una por excitada i el meu mal
secret em guiaven. Ara jo, gèlidament, volia una cosa i prou: matar totes les
paneroles que hi hagués. Les paneroles pugen per les canonades quan la gent,
cansada, somnia. I vet aquí que la recepta ja estava preparada, ben blanca. Com
que era per a paneroles intel·ligents com jo, vaig escampar la pols hàbilment fins
que semblés que formava part de la natura. Des del meu llit, en el silenci de
l‘apartament, me les imaginava pujant d‘una en una fins a l‘eixida, on dormia la
foscor, només hi havia una tovallola vigilant a l‘estenedor. Em vaig despertar hores
després sobresaltada pel retard. Ja era de matinada. Vaig travessar la cuina. Eren al
terra de l‘eixida, dures, grosses. Havia matat durant la nit. En el nostre nom, es feia
de dia. Al turó va cantar un gall.
La tercera història que ara comença és «Les estàtues». Comença dient que
em queixava de paneroles. Després ve la mateixa senyora. Avança fins al moment
que em llevo de matinada i, encara adormida, travesso la cuina. L‘eixida, amb la
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seva perspectiva de totxanes, està més adormida que no pas jo. I en la foscor de
l‘alba, un lila que ho distancia tot, distingeixo als meus peus ombres i blancors:
desenes d‘estàtues escampades i rígides. Les paneroles s‘havien endurit de dins cap
enfora. Algunes panxa enlaire. D‘altres, enmig d‘un gest que no es completaria mai.
A la boca d‘algunes, una mica de menjar blanc. Sóc el primer testimoni de l‘alba a
Pompeia. Sé com ha estat aquesta nit passada, l‘orgia en la foscor. En algunes el
gest es deu haver endurit lentament com en un procés vital, i elles, amb moviments
cada vegada més penosos, han intensificat cobejosament les alegries de la nit,
intentant fugir de dins seu. Fins que es tornen de pedra, en un espant d‘innocència,
i amb una mirada tan, tan afligida de censura. D‘altres —assaltades de sobte pel seu
nucli, sense tan sols haver tingut una intuïció del motlle intern que es petrificava!—
cristal·litzen de cop, com una paraula tallada de la boca: jo et... Elles que, fent servir
el mot «amor» en va, cantaven en la nit d‘estiu. Quant a aquella d‘allà, la de
l‘antena marró bruta de blanc, deu haver endevinat massa tard que s‘estava
momificant exactament per no haver sabut fer servir les coses amb la gràcia
gratuïta de la vanitat: «he mirat massa dins meu!, he mirat massa dins...». Des de
la meva altura freda de persona miro el col·lapse d‘un món. Es fa de dia. Algunes
antenes de paneroles mortes tremolen, seques, amb la brisa. Canta el gall de la
història anterior.
La quarta narració inaugura una nova era a la llar. Comença com ja sabem:
em vaig queixar de paneroles. Avança fins al moment que veig els monuments de
guix. Mortes, sí. Ara bé, miro les canonades, per on aquesta nit mateixa es
renovarà, en fila índia, una població lenta i viva. Cada nit hauré de renovar el sucre
letal? Com qui ja no dorm sense l‘avidesa d‘un ritus. I cada matinada caminaré
somnàmbula fins a l‘eixida, pel vici d‘anar a trobar les estàtues que la meva nit
suada ha erigit? Em vaig esgarrifar de plaer davant d‘aquella vida doble de bruixa. I
també em vaig esgarrifar davant de l‘avís del guix que asseca: el vici de viure que
rebentaria el meu motlle intern. Instant aspre d‘escolta entre dos camins que —
pensava— es diuen adéu, i segura que qualsevol escolta seria la del sacrifici: o jo o
la meva ànima. Vaig escollir. I avui porto secretament al cor una placa de virtut:
«Aquesta casa fou desinfectada».
La cinquena història es diu «Leibnitz i la transcendència de l‘amor a la
Polinèsia». Comença així: em vaig queixar de paneroles.
CLARICE LISPECTOR (Txetxèlnik, 1920 – Rio de Janeiro, 1977) va néixer en
una família jueva d‘Ucraïna que va emigrar al Brasil. Va conrear el relat, la novel·la
i la literatura infantil. En català se n‘han traduït les obres següents: La passió
segons G.H. (2006), Aigua Viva i L’hora de l’estrella (2006), La dona que va
matar els peixos (2007), i El misteri del conill que pensava (2008).
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Els grans magatzems
grossos de debò
JOSEPH ROTH

P

rou que ja n‘hi havia, de grans magatzems, a la ciutat. Però sempre feia l‘efecte
que algú o altre trobés a faltar uns grans magatzems que fossin grossos de
debò. A molta gent no li semblava prou que els grans magatzems que ja existien
tinguessin només quatre, cinc o sis plantes, i es llançaven a somniar audaçment en
magatzems de deu, dotze o fins i tot quinze plantes. No és pas que tinguessin el
desig d‘aproximar-se cada cop més a Déu, cosa que de tota manera hauria estat un
esforç ben balder. Perquè, segons tot el que sabem d‘Ell, no ens hi acostem pas
quan ens enfilem cap als núvols, sinó més aviat al contrari: ens hi anem acostant a
mesura que vivim més a prop de la pols de la qual estem fets. No! La gent que
somniava en uns grans magatzems que fossin grossos de debò només volia
enlairar-se per damunt dels grans magatzems menors, de manera semblant als
atletes actuals, cadascun dels quals no supera l‘altre per tal d‘assolir la seva pròpia
meta amb més rapidesa, sinó per a arribar a una meta qualsevol més aviat que no
pas l‘altre. Aquells que estaven engrescats amb els grans magatzems somniaven en
gratacels. Així doncs, un bon dia van construir els grans magatzems que eren
grossos de debò, i tothom els va anar a veure, i jo també hi vaig anar…
Al seu costat, els magatzems vells que només són grans semblen petits i
gairebé com botigues normals i corrents, tot i que en essència els grans magatzems
grossos de debò amb prou feines es diferencien dels que només són grans.
Contenen més mercaderies, més ascensors, més compradors, escales, escales
mecàniques, caixes, venedors, lliurees, expositors, caixes de cartó i capses. Això sí,
les mercaderies semblen més barates. I és que de tantes que n‘hi ha, les unes vora
de les altres, pràcticament no poden evitar sentir-se poc valuoses. Esdevenen
menys importants als seus ulls, s‘abaixen els preus i es tornen més modestes;
perquè la barator és la modèstia de les mercaderies. I com que hi ha tants
compradors amuntegats, les mercaderies es tornen menys exigents, i també els
compradors esdevenen modestos. Si bé al principi els grans magatzems grossos de
debò semblaven fruit de l‘arrogància i d‘un desafiament humà pecaminós, amb el
temps hom s‘acaba adonant que no són sinó un immens contenidor de la petitesa i
de la modèstia humanes; una confessió gegantina del baix preu de tot el que és
terrenal.
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Les escales mecàniques em semblen un exemple significatiu: enlairen
l‘individu tot enfilant-se elles en comptes d‘ell. Bé, de fet no s‘enlairen, sinó que
circulen. Cada graó s‘afanya a pujar amb un comprador al damunt, ben bé com si
tingués por que no se li acudís tornar enrere. El porta cap a les mercaderies que
probablement no hauria anat a veure en unes escales normals. Al capdavall, tant li
faria si les mercaderies fossin presentades al comprador mitjançant unes escales
que baixessin, en comptes que el comprador fos transportat per unes escales que
s‘enfilessin cap a la mercaderia que l‘espera.
Com és natural, als grans magatzems grossos de debò també hi ha escales
normals i corrents. Però aquestes estan «acabades d‘encerar», i qui les faci servir
corre perill de relliscar, sota la seva pròpia responsabilitat. Haurien preferit
estalviar-se-les del tot, aquestes andròmines antiquades que al costat dels
ascensors i de les escales mecàniques gairebé fan l‘efecte que són escales de mà de
pagès. Per tal que tinguin una pinta encara més perillosa, les enceren tothora.
Romanalles del temps antic en el qual només es coneixien les ruïnes dels palaus i
els magatzems que tot just eren grans, i no pas grossos de debò.
Potser encara haurien construït un edifici molt més alt si no haguessin estat
convençuts que a uns grans magatzems de debò els cal tenir una terrassa coberta al
pis de dalt on els compradors puguin menjar, beure, admirar les vistes i escoltar
música sense passar fred. Però això era el que pensaven, per més que en general no
sembli necessàriament propi de la naturalesa humana sentir la necessitat de
prendre cafè, menjar pastissos i escoltar música després de comprar roba de casa,
vaixella i aparells de fer gimnàstica. O potser sí que aquestes necessitats tenen les
arrels en el fons més pregon de la naturalesa humana i per això es va construir la
terrassa coberta. De dia hi ha molta gent asseguda, que beu i menja, i encara que no
puc suposar que ho facin sense tenir-ne ganes, fa l‘efecte que només s‘hi estiguin i
hi beguin per tal de demostrar la necessitat de la terrassa. Fins i tot pot ser que
aquest desig de menjar i beure només serveixi per a demostrar-la. Si ja la mobilitat
reduïda de les persones elevades per les escales mecàniques permetia reconèixerles com a compradors, en arribar a la teulada assoliren una passivitat que les
assimila del tot a les mercaderies. I encara que paguin, fa l‘efecte que cobrin pel fet
de ser-hi…
Una orquestra magnífica els manté entretinguts en una immobilitat total.
Amb la mirada recorren torres llunyanes, fàbriques de gas i horitzons. Els plaers
rars s‘ofereixen a tanta gent i d‘una manera tan incessant que deixen de ser rars. I
talment com dins l‘edifici les mercaderies i els compradors esdevenien modestos,
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també els plaers oferts a la terrassa coberta esdevenen modestos. Tot és a l‘abast de
tothom. Tot és a disposició de tothom.
Per això els grans magatzems grossos de debò no es poden considerar una
empresa pecaminosa com ara la torre de Babel. Ben al contrari, són una prova que
la naturalesa humana d‘avui no té capacitat per a la desmesura. Fins i tot pot
construir gratacels, i la conseqüència ja no és pas cap diluvi, sinó tan sols un
negoci…
Traducció de Pilar Estelrich
Article publicat a Münchner Neueste Nachrichten, 8-9-1929. (Inclòs a Werke III 1929-1939,
p. 81-84.)

JOSEPH ROTH (Brody, 1894- París, 1939) fou novel·lista i periodista. L‘any 1933
es va haver d‘exiliar a París, fugint del nazisme. La seva obra és un cant elegíac a la
desaparició de l‘Imperi austrohongarès. En català en podem llegir El leviatan i
altres narracions (2014), Job (2012), La cripta dels caputxins (2008), La llegenda
del sant bevedor (2008), La marxa de Radetzky (2008), La rebel·lió (2008), El
pes fals (2005), i Fugida sense fi (1995).
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El problema dels museus
PAUL VALÉRY

N

o m‘agraden gaire els museus. N‘hi
ha molts d‘admirables, però cap de
deliciós. Les idees de classificació, de
conservació i d‘utilitat pública, que són
justes i clares, tenen poca relació amb
les delícies.
Al primer pas que faig vers les
coses belles, una mà em pren el bastó;
un escrit no em deixa fumar.
Glaçat ja pel gest autoritari i
per una sensació d‘incomoditat,
penetro en una sala d‘escultures on
regna una confusió freda. Un bust
enlluernador apareix entre les cames
d‘un atleta de bronze. La calma i les
violències,
les
ximpleries,
els
somriures,
les
contractures,
els
equilibris més crítics em creen una
impressió insuportable. Sóc enmig d‘un
tumult de criatures
congelades,
cadascuna de les quals exigeix —i no
se‘n surt— la inexistència de les altres. I
no em refereixo pas al caos de totes
aquestes
grandeses
sense
mida
comuna, a la barreja inexplicable de
nans i de gegants, ni tampoc al
compendi de l‘evolució que ens ofereix
una assemblea com aquesta d‘éssers
perfectes i d‘inacabats, de mutilats i de
restaurats, de monstres i de senyors…
Amb l‘ànima preparada per a
totes les penes, avanço vers la pintura.
Davant meu es desplega, en silenci, un
estrany desordre organitzat. Un horror
sacre m‘envaeix. El meu pas es fa
pietós. La veu em canvia i es torna una
mica més alta que a l‘església, però una
mica menys forta de com sona
habitualment. Ben aviat, ja no sé què he

vingut a fer en aquestes solituds
encerades, que són temple i saló,
cementiri i escola… Hi he vingut a
instruir-me, a cercar el meu encís, o bé
a complir un deure i satisfer
conveniències? O, fins i tot, ¿que no
som pas davant d‘un exercici de tipus
particular, d‘un passeig estranyament
obstaculitzat per belleses, i desviat a
cada instant per obres mestres a dreta i
esquerra, enmig de les quals ens hem
de comportar com un embriac entre els
taulers?
M‘acompanyen la tristesa, el
tedi, l‘admiració, el bon temps que fa
fora, els retrets de la meva consciència,
la sensació terrible de l‘elevat nombre
de grans artistes que hi ha.
Sento
que
em
torno
horrorosament sincer. Quina fatiga —
em dic— quina barbàrie! Tot això és
inhumà. Tot això no és gens pur. Quina
paradoxa, aquesta proximitat de
meravelles
independents
però
contràries, més enemigues les unes de
les altres com més s‘assemblen.
Tan sols una civilització que no
sigui ni voluptuosa ni raonable pot
haver edificat aquesta casa de la
incoherència. El resultat d‘aquest
veïnatge de visions mortes resulta
insensat. Unes visions que s‘envegen i
es disputen la mirada que les fa existir.
Criden la meva atenció indivisible
pertot arreu; fan embogir el punt viu
que engresca tota la màquina del cos
vers allò que l‘atrau…
L‘orella no suportaria
escoltar deu orquestres alhora.

pas
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L‘esperit no pot ni seguir, ni
conduir diverses operacions diferents, i
tampoc no hi ha raonaments
simultanis. Però l‘ull, en l‘obertura del
seu angle mòbil i en l‘instant de la
percepció, està obligat a admetre un
retrat i una marina, una cuina i un
triomf, personatges en estats i
dimensions molt diferents; i encara
més, ha d‘acollir en el mateix esguard
harmonies i maneres de pintar
incomparables entre si.
De la mateixa manera que el
sentit de la vista es troba violentat per
l‘abús de l‘espai que constitueix una
col·lecció, la intel·ligència no s‘ofèn pas
menys per una reunió atapeïda d‘obres
importants. Com més maques són, més
són l‘efecte excepcional de l‘ambició
humana, i més diferents han de ser.
Són objectes estranys, els autors dels
quals haurien volgut que fossin únics.
«Aquest quadre —diem de vegades—
MATA tots els que té al voltant…»
Crec que ni Egipte ni la Xina ni
Grècia, que foren savis i refinats,
coneixien aquest sistema de juxtaposar
produccions que es devoren l‘una a
l‘altra. No ordenaven unitats de plaer
incompatibles sota números de registre
ni segons principis abstractes.
Ara bé, la nostra herència és
aclaparadora.
L‘home
modern,
extenuat per l‘enormitat dels mitjans
tècnics de què disposa, està empobrit
pel mateix excés de riqueses. El
mecanisme de donacions i de
testaments, la continuïtat de la
producció i de les vendes, i aquesta
altra causa de creixement que prové de
les variacions de la moda i del gust
(amb el seu retorn a obres que havíem
menystingut), concorren sense descans

a l‘acumulació d‘un capital excessiu i,
doncs, inutilitzable.
El museu exerceix una atracció
constant sobre tot el que fan els homes.
L‘home que crea, l‘home que mor,
l‘alimenten. Tot acaba a la paret o dins
la vitrina… Somnio invenciblement en
la banca de jocs que guanya totes les
apostes.
Però el poder de fer servir
aquests recursos, cada cop més
abundants, és ben lluny de créixer amb
ells. Els nostres tresors ens afeixuguen i
ens estaborneixen. La necessitat de
concentrar-los en una residència
n‘exagera l‘efecte impactant i trist.
Encara que el palau sigui vast, apte,
ben endreçat, sempre ens trobem una
mica perduts i aïllats en aquestes
galeries, sols contra tant d‘art. La
producció dels milers d‘hores que tants
mestres han consumit a dibuixar i a
pintar actuen en alguns moments sobre
els nostres sentits i esperit; unes hores
totes carregades d‘anys de recerques,
d‘experiència, d‘atenció, de geni...!
Hem de sucumbir fatalment. Hi podem
fer res? Ens tornem superficials.
O bé, ens fem erudits. En
matèria d‘art, l‘erudició és una mena de
desfeta: aclareix el que no és el més
delicat, aprofundeix en el que no és
gens essencial. Substitueix amb
hipòtesis les sensacions, amb memòria
prodigiosa la presència de la meravella;
i annexa al museu immens una
biblioteca
il·limitada.
Venus
transformada en document.
D‘aquest
temple
de
les
voluptats més nobles en surto amb el
cap ben escalfat i les cames que em fan
figa. De vegades, la fatiga extrema
s‘acompanya d‘una activitat gairebé
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dolorosa de l‘esperit. El caos magnífic
del museu em segueix i es combina
amb el moviment del carrer agitat. El
meu malestar cerca una causa; remarca
o inventa no sé pas quina relació entre
aquesta confusió que l‘obsedeix i l‘estat
turmentat de les arts del nostre temps.
Som i ens movem en el mateix
vertigen de la barreja, suplici que
infligim a l‘art del passat.
Tot d‘una percebo una claredat
vaga. Una resposta assaja dins meu, es

desprèn de mica en mica de les meves
impressions
i
demana
poder
pronunciar-se. Pintura i Escultura —em
diu el dimoni de l‘Explicació— són
infants abandonats. La seva mare és
morta, la mare Arquitectura. Mentre
era viva, els donava una llar, feina,
exigències. La llibertat d‘errar els era
rebutjada. Tenien el seu espai, llum ben
definida, temes, aliances… Mentre ella
vivia, sabien què volien…
Adéu —em diu aquest
pensament— no aniré pas més lluny.

PAUL VALÉRY (1871-1945), poeta i assagista francès. Molt influenciat per
Mallarmée, va ingressar en l‘Acadèmia francesa al 1925. En català en podem llegir
Monsieur Teste (1994), El cementiri marí i altres poemes (1984), Eupalinos o
l’arquitecte (1983), i La Jove Parca (1980).
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Armaris
WALTER BENJAMIN

E

l primer armari que es va començar a obrir quan jo volia va ser l‘armari rober.
L‘únic que havia de fer era estirar-ne el pom, i la porta s‘esbatanava. A dins hi
havia desada la meva roba. Entre tots els pantalons, les camises i les samarretes
que s‘hi devien apilar i de què ja no recordo res, hi havia una cosa que no s‘ha
perdut i que feia que l‘accés a aquell moble semblés cada vegada una aventura
apassionant. Havia d‘obrir-me pas fins al racó més amagat; allà hi trobava la pila
dels mitjons, que estaven plegats a l‘antiga, és a dir, cargolats de manera que cada
parell tenia l‘aparença d‘una bosseta. No hi havia res que em fes sentir un plaer més
gran que ficar la mà ben endins d‘aquella bossa. I no solament per l‘escalfor de la
llana. El que m‘atreia cap allà al fons d‘aquella manera era la sorpresa que hi
trobava cargolada a l‘interior. Quan l‘agafava ben estret amb el puny i, en la mesura
que podia, m‘assegurava que havia pres possessió de la flonja massa de llana,
començava la segona part del joc, que culminava en una revelació sensacional. Ja
que aleshores descargolava la sorpresa per treure-la de la bossa de llana. L‘estirava
cada cop més amunt fins que es produïa un fenomen extraordinari: aconseguia de
fer sortir la sorpresa de la bossa, però la bossa, en canvi, deixava d‘existir. No em
cansava de posar a prova aquella veritat misteriosa: la forma i el contingut,
l‘embolcall i el que estava embolicat —la sorpresa i la bosseta— eren una sola cosa.
Una sola cosa i, ben mirat, també una tercera cosa: el mitjó en què tots dos s‘havien
transformat. Quan penso en la fal·lera que tenia per a fer realitat aquell miracle,
estic molt temptat de veure en la meva maniobra una parella fraternal dels contes,
que també em convidaven a entrar en el món dels esperits i de la màgia, per a
retornar-me, per fi, infal·liblement, a la realitat nua, que m‘acollia i em confortava
com un mitjó. Van passar uns quants anys. La meva fe en la màgia feia temps que
trontollava; necessitava estímuls més forts per a recuperar-la. Vaig començar a
buscar-los en la raresa, el terror i els encanteris, i aquest cop també va ser davant
un armari on vaig mirar d‘assaborir-los. Però el joc era més agosarat. La innocència
havia prescrit, i el joc tenia l‘origen en una prohibició. M‘havien privat, en efecte, de
llegir certes obres amb què esperava rescabalar-me amb escreix del món perdut
dels contes. La veritat és que els títols no em deien gaire res: «La fermata»,
«L‘heretatge», «Heimatochare». Els mots Hoffmann i espectre i l‘ordre estricta de
no obrir mai aquell volum havien de respondre, tanmateix, per tots els epígrafs que
no reeixia a desxifrar. Finalment hi vaig poder accedir. De tant en tant, al migdia,
es donava la circumstància que jo tornava de l‘escola abans que la mare hagués
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tornat de la ciutat, i el pare, de la feina. Aleshores assaltava la biblioteca sense
perdre ni un sol segon. Era un moble curiós; vist des de fora no semblava que
contingués llibres. Les portes de roure no eren massisses, sinó vidriades. I els
vidres es componien, al seu torn, d‘un seguit de vidrets bombats i engruixits al mig,
separats els uns dels altres per un revestiment de plom. Els vidrets eren vermells,
verds i grocs i totalment opacs. El vidre de les portes era, doncs, més aviat un
destorb i, com si volgués venjar un destí que l‘havia maltractat, escampava uns
reflexos enutjosos que repel·lien a tothom. Tanmateix, si l‘aire enrarit que
circumdava aquell moble m‘hagués trastornat d‘alguna manera, això només
m‘hauria servit d‘al·licient per al cop de mà que planejava fer en aquelles hores
clares, sordes i perilloses del migdia. Obria els batents de l‘armari bruscament,
palpava el volum que no havia de cercar a la filera del davant, sinó en la foscor del
darrere, en passava els fulls febrilment fins que trobava la pàgina on m‘havia
quedat l‘última vegada i, sense bellugar-me gens ni mica del lloc on era, llegia el
llibre per damunt mirant de treure el màxim profit del temps de què disposava
abans que tornessin els pares. No entenia res del que llegia. Però l‘horror que
emanava de cada veu espectral, de cada mitjanit i cada maledicció augmentava i es
consumava per mitjà de les pors de l‘orella, que esperava a cada moment el soroll
de la clau de casa i el cop sord amb què el pare deixava caure el bastó en el
paraigüer de l‘entrada.
El fet que, de tots els armaris que teníem, aquell fos l‘únic que estigués
sempre obert era un senyal de la posició privilegiada de què gaudien a casa els béns
espirituals. Ja que a la resta d‘armaris només s‘hi podia accedir per mitjà del
cistellet de claus que en aquella època acompanyava totes les mestresses de casa
anessin on anessin i que, tanmateix, es perdia cada dos per tres. La dringadissa del
manyoc de claus precedia tots els afers domèstics; era el caos que es revoltava
abans que la imatge de l‘ordre sagrat ens saludés darrere les portes obertes de bat a
bat dels armaris, al fons dels quals semblava que es guardés un reliquiari. Aquest
ordre m‘exigia veneració i fins i tot sacrificis. Després de cada festa de Nadal i de
cada aniversari, havia de decidir quin regal lliuraria a l‘«armari nou»; la clau, però,
se la quedava en custòdia la mare. Tot el que tancàvem amb clau es mantenia nou
durant més temps. Però jo no pensava a conservar el que era nou, sinó a renovar el
que era antic. Per a mi, que era un principiant, renovar allò antic volia dir fer-m‘ho
meu, i aquest era l‘objectiu de la col·lecció que omplia el calaix. Cada pedra que
trobava, cada flor que collia i cada papallona que caçava eren per a mi l‘inici d‘una
col·lecció, i tot el que posseïa constituïa als meus ulls una col·lecció única. Endreçar
hauria significat destruir un edifici reblert de pellons de castanya que eren estels
del matí, fulls d‘estany que eren un tresor d‘argent, blocs de fusta que eren taüts,
cactus que eren tòtems i penics de coure que eren escuts. Així creixien i

40

s‘emmascaraven els béns de la infantesa en capses, caixes i calaixos. I el que en
altres temps passava de les antigues cases de pagès als contes —aquella darrera
cambra vedada a l‘infant de Maria— es veu reduït, en una casa de la gran ciutat, a
l‘armari. La peça més tenebrosa de tot el mobiliari amb què es guarnien les llars
d‘aquella època era el bufet. En efecte, l‘únic que podia apreciar què era un
menjador i prendre la mesura del seu misteri sufocant era qui aconseguia
d‘explicar-se d‘una manera o d‘una altra la desproporció que hi havia entre la porta
i l‘ampli i massís bufet, que gairebé tocava el sostre. Semblava tenir uns drets tan
irrevocables sobre el lloc que ocupava com els que tenia sobre el temps, en què
s‘erigia com a testimoni d‘un parentiu que en èpoques molt reculades hauria pogut
unir els mobles amb els béns immobles. La dona de fer feines, que despoblava tot el
que tenia al voltant, no era capaç de dominar-lo. L‘únic que podia fer era endur-se i
apilar a l‘habitació del costat les soperes, els gerros de Delft, les majòliques, les
urnes de bronze, les copes de cristall i els recipients de plata desats als nínxols, sota
els baldaquins en forma de conquilla, a les terrasses i les estrades, entre els portals i
davant el revestiment del moble. La gran altura des d‘on regnaven els feia inhàbils a
cap ús pràctic. Amb raó el bufet recordava un turó coronat per un temple. A més,
podia contenir uns tresors com els que acostumen a circumdar els déus. El dia més
adient per a aquella exhibició era quan teníem convidats. Ja al migdia s‘obria com
una muntanya per a deixar-me veure, a l‘interior dels seus pous revestits d‘un vellut
de color verd grisós, el tresor d‘argent de la casa. De cada objecte exposat no n‘hi
havia només deu exemplars, sinó vint o trenta. I quan mirava aquelles rastelleres
llarguíssimes de culleretes de cafè, portaganivets, ganivets de postres o forquilles
per a ostres, el plaer que gustava davant de tanta abundància competia amb la por
que els convidats que esperàvem fossin tots iguals, com els nostres coberts.
Traducció d‘Anna Soler Horta
WALTER BENJAMIN (1892-1942) fou un pensador alemany nascut a Berlín. La
diversitat dels seus interessos i estudis el converteixen en un filòsof impossible de
classificar. En català se n‘ha traduït Art i literatura (1984), Assaigs de literatura
contemporània (2001), Diari de Moscou (1987), L’obra d’art a l’època de la seva
reproductibilitat tècnica (1983), Tesis sobre la filosofia de la història (2007) i
Infància a Berlín cap al 1900 (2013).
ANNA SOLER HORTA (Arbúcies, 1974) ha traduït obres d‘assaig, de narrativa,
de poesia i de teatre, majoritàriament de l‘alemany. A banda de Walter Benjamin,
ha traduït W. G. Sebald, Arthur Schnitzler, Hermann Hesse, Ingeborg Bachmann,
Botho Strauß, Bertolt Brecht i Thomas Bernhard entre d‘altres. És l‘autora,
conjuntament amb Moisès Maicas, del musical Shakespeare on the Beat.
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Notes d‘un diari imaginari:
Rilke sobre Hammershøi
NICHOLA DEANE

«Ahir vaig conèixer Hammershøi... Estic segur que com més t’hi relaciones, més
l’entens i més aprens a valorar la seva senzillesa natural. Tornaré a veure’l, però
no podrem conversar perquè ell només parla danès i entén molt poc l’alemany.
Em va fer l’efecte que pinta i prou, i que no pot o no vol fer res més.» Aquesta és la
descripció que Rainer Maria Rilke va fer de la trobada que, a la tardor de 1904,
va tenir amb Vilhelm Hammershøi, a Copenhaguen. L’interès i l’admiració de
Rilke coincidia amb l’èxit que l’artista danès tenia en aquell moment a Alemanya.
L’autor austríac volia escriure un assaig sobre aquest pintor, una tasca que la
incapacitat de Hammershøi per a mantenir cap conversa va complicar molt. Tot i
que Rilke esmenta breument aquesta visita en algunes cartes, mai no va
completar l’assaig. En el text següent, la poeta anglesa Nichola Deane recrea la
trobada entre ambdós artistes.
l tinc davant meu, assegut en una
cadira de fusta polida, les mans als
braços del seient. La fusta reflecteix la
llum. Tot el que hi ha a l‘apartament de
Strandgade irradia blancor. La llum cau
damunt Hammershøi i s‘hi queda. La
seva dona, Ida, ens serveix cafè. Els
miro les cares, tots dos tenen una
expressió suau gairebé idèntica. La
buidor d‘aquesta cambra espartana
brolla dins les seves mirades perdudes.

E

semblen tan distants —és com si no
fossin amb mi— que em pregunto com
començarem a parlar. L‘Ida sembla que
sempre miri més enllà de les quatre
parets: en quin punt de l‘espai
descansen els seus ulls? Hammershǿi
mira en silenci. Vull que el trenqui,
aquest silenci, només per a mi. Vull que
em digui alguna cosa, ara que som l‘un
davant de l‘altre i bevent cafè: he fet
una peregrinació per arribar fins a ell.

Perquè, qui pot suportar mirar
res fixament en aquest lloc? Hi ha pocs
objectes per a triar: una taula, un bol,
una cadira o dues; els quadres. Aquí res
no ens pot distreure de la llum. De fet,
els meus hostes, gentils i insegurs,

Les seves paraules s‘eleven com
bombolles de llum i esclaten abans no li
arriben a la llengua; l‘han abandonat:
són als quadres de les dones (germana,
esposa, i criada). Aquestes dones
només poden girar-li l‘esquena; tot i
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això, ell en sosté la tristesa, i l‘expressa
amb els tons negres, grisos i blaus, i
amb la manera com recull els seus
cossos suaument encongits i els colls
nus, i els dóna vida, com si els acabés
de tocar. Oh, acte de generositat: ell es
lliura al silenci d‘elles. Ell és aquestes
dones, la respiració i meditació de les
quals fan que l‘habitació bulli.
Miro com fa un glop de la tassa
blanca que sosté. La seva mirada és
baixa i introvertida com la d‘una dona,
com si reservés l‘esguard amorós per
als espais que pinta. Començo a
preguntar sobre la imatge de la dona al
dormitori, la que s‘està entre dos llits
separats, d‘esquena. Però no em
respon, i acabo parlant-ne com si parlés
a l‘aire, com un actor que assaja el seu
discurs davant d‘un auditori buit. Parlo
de la dona que contempla un paisatge
d‘hivern, com si suportés el món
distant entre les espatlles caigudes. De
l‘exterior amargant tan sols ens n‘arriba
una escletxa, un esclat fugisser: arbres
nus i matolls; neu a terra; una llum
glaçada, despietada. No hi ha cap ocell
que canti, ni tan sols una ànima que
esquitxi la vista. No: ella és el terra dur
i fred i l‘arbre despullat. Ella és la llum
glaçada, incapaç de plorar. Sí, les
llàgrimes hi són —li cauen a les mans,
que amaga—, però li semblen
estranyes, remotes com diamants o un
rosari desfilat.

I és ara, ara i prou, mentre
penso en veu alta sobre aquestes
llàgrimes, que els llavis d‘ell s‘arronsen
una mica i tot d‘una adquireixen vida.
La seva mirada parpelleja i tremola,
balla com Saturn quan el mirem amb
un telescopi. El fa feliç que m‘agradin
els seus quadres, diu. «Hem esperat la
vostra arribada, senyor Rilke, amb...» i
aquí fa una pausa i s‘enfila amb certes
dificultats a una paraula. «Plaer»,
intervé l‘esposa, obrint-me la seva
mirada com una mà. Però ell la mira
fixament i la paraula de la dona
desapareix.
Trec el tema de les exposicions,
les vendes, el prestigi. Estossega,
s‘enrojola una mica. Amb la mà s‘enduu
les meves paraules. M‘adono que és
fútil continuar per aquest camí. Ningú
no li pot arrabassar aquestes teles,
ningú no pot ferir la seva obra. Podria
vendre cadascun d‘aquest retrats i
interiors i no perdre‘n cap. Sentiments
escampats, sembrats com estrelles
tristes. Ell és una galàxia més enllà,
suportant tots aquests sentiments com
una mare.
Atanseu-vos a aquestes teles un
sol cop i no en rebreu res. Memoritzeules i torneu-hi i us transmetran una
solitud com la del batec d‘unes ales.
Són les úniques teles preparades per a
enlairar el vol. Com haurien de fer els
poemes, anul·len les imatges que
contenen a favor de ser absorbides pel
nostre pols, múscul, i l‘abast de la
ment.
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Hammershǿi està preparat per
a pintar d‘aquesta manera tan ruïnosa,
però estem preparats per a rebre‘l? El
seu esguard sembla que hi doni
resposta mentre arreplego els guants i
el barret i me‘n vaig. He recollit un
grapat d‘imatges i em sento ric. Però
dubto que la llum hagi madurat dins
meu
(ell
havia
viatjat
més
profundament dins seu que no pas jo

dins meu). Com podia jo transmetre les
seves habitacions lluminoses per mitjà
de paraules fràgils, quan la llum de
Hammershǿi encara descendia com un
meteor directament al meu estern? Oh,
ha de caure-hi bé. S‘ha de convertir en
experiència, aquest coneixement que
compartim: tan sols el que ja no hi és
pot viure realment. Ara bé, el món
deurà comprendre que hagi marxat
amb les mans buides? I entendre la joia
singular que sento perquè he perdut?

VILHELM HAMMERSHØI (1864-1916), pintor danès, nascut a Copenhaguen.
Els seus quadres es caracteritzen perquè hi representa, sobretot, figures femenines
en cambres sòbries i austeres. Són pintures melangioses dominades per una gran
sensació de silenci i fredor, en gran part a causa d‘una paleta de colors dominada
pels grisos. La seva obra va caure en l‘oblit durant força anys fins que alguns
artistes simbolistes la van reivindicar com a model. Avui dia, juntament amb
Edvard Munch, és el pintor escandinau més conegut.
RAINER MARIA RILKE (Praga, 1875 – Val-Mont, 1926) és un dels poetes més
importants en llengua alemanya. Una de les seves obres més conegudes és Cartes a
un poeta jove; en català també podem llegir-ne Rèquiems (2012), Cinquanta
poemes de Neue Gedichte (2011), Poemes francesos (2011), Els quaderns de Malte
(2010), Històries del bon Déu (2009), Sonets a Orfeu (2005) i Diari 1898-1900
(1994).
NICHOLA DEANE (Bolton, 1973) és poeta. L‘any 2002 es va doctorar en filosofia
a la Universitat de Manchester. És professora en un institut de secundària a
Warwickshire. L‘any 2012 va publicar el poemari My Moriarty, amb el qual va
guanyar diversos premis.
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L‘invisible
ELIAS CANETTI

C

ada capvespre anava a la gran
plaça del centre de la ciutat i no hi
cercava precisament el colorit ni
l‘activitat que ja coneixia bé; hi cercava
un petit farcell de color terrós que ni
tan sols tenia veu, era fet d‘un únic so.
Era tan sols un e-e-e-e-e baix, un
brunzit prolongat. El seu to es
mantenia
sempre
constant,
no
s‘aturava mai i sempre era perceptible
per sota dels milers de crits i veus de la
plaça. Era el so més invariable de la
Djema el Fna, sempre igual a ell
mateix, tot un vespre sencer i d‘un
vespre a l‘altre.
Jo el començava a buscar des
de lluny, empès per una mena de
desassossec que no sabria explicar.
Hauria anat a la plaça de totes
maneres, m‘hi atreien moltes coses, i
sempre estava segur que la trobaria
amb tot allò que li era característic.
Però m‘inquietava aquella veu que
havia quedat reduïda a un únic so, que
es trobava al límit de la vida i que per
tot senyal de vida no produïa sinó
aquest so. Jo escoltava ansiós i angoixat
fins que arribava a un punt del meu
camí, sempre el mateix, on el sentia
sobtadament, com el zum-zeig d‘un
insecte: e-e-e-e-e.

Llavors sentia que una calma
inexplicable s‘estenia pel meu cos i, si
fins en aquell moment els meus passos
havien
estat
insegurs,
ara
m‘encaminava directament cap al so.
Sabia d‘on provenia. Ja coneixia aquell
petit farcell marró del qual no havia vist
la boca que emetia aquell e-e-e-e-e, ni
els seus ulls, ni les seves galtes, ni la
més mínima part de la seva cara.
M‘hauria estat impossible de dir si es
tractava del rostre d‘un cec o si hi veia.
La roba marró i bruta, tirada per sobre
el cap com si fos una caputxa, ho cobria
tot. Aquella criatura —perquè allò era
una criatura— seia arrupida a terra
amb l‘esquena corbada sota la tela. Era
un ésser ben petit, semblava lleuger i
dèbil, i això era tot el que en podia
endevinar. Jo ignorava si era alt perquè
mai no el vaig veure dempeus. Allò que
hi havia allà a terra era tan poca cosa
que hom hi hauria ensopegat, si no
hagués estat per aquell so. Mai no el
vaig veure arribar, mai no el vaig veure
marxar; no sé si algú el portava fins allà
o si hi arribava pel seu compte, tot
caminant.
El lloc que havia triat no era
gens protegit. Era l‘indret més obert de
la plaça i l‘anar i venir al voltant
d‘aquell farcellet marró no s‘aturava
mai. Els vespres de més tràfec
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desapareixia entre les cames de la
multitud i, malgrat que jo sabia on era
—i continuava sentint la seva veu— em
costava de trobar-lo. Però després la
gent es dispersava i ell romania al seu
lloc quan tota la plaça ja havia quedat
buida. Restava abandonat en la fosca
com un vestit vell i brut del qual algú
hagués volgut desprendre‘s i l‘hagués
deixat caure dissimuladament enmig de
tota aquella gentada perquè ningú no
se n‘adonés. Però finalment la gent
s‘havia dispersat i el farcell havia
quedat allà tot sol. Mai no vaig esperar
que s‘aixequés o que algú el vingués a
recollir. M‘esquitllava en la fosca amb
un nus d‘impotència i orgull que em
serrava la gola.
D‘impotència per mi mateix:
sabia que no faria res per tal d‘esbrinar
el secret d‘aquell farcell. Em feia por la
seva figura i, com que no li‘n podia
donar una altra, el deixava estar allà, a
terra. Quan m‘hi acostava feia tot el que
podia per no topar-hi, com si això
hagués pogut ferir-lo o posar-lo en
perill. Cada vespre era allà, cada vespre
em feia un salt el cor quan en distingia
el so i em tornava a saltar quan
l‘albirava. El camí per on ell anava i
venia em resultava encara més sagrat
que el meu. Mai no el vaig seguir,

ignoro on desapareixia durant la resta
de la nit i tot l‘endemà. Era especial, i
potser ell mateix era conscient d‘aquest
fet. De tant en tant sentia la temptació
de tocar molt suaument la caputxa amb
un dit —això ho havia de notar per
força, potser tenia un altre so i
m‘hauria
respost.
Però
aquesta
temptació era ofegada de seguida per la
meva impotència.
He dit que quan m‘allunyava de
la plaça tenia encara un altre
sentiment: l‘orgull. Em sentia orgullós
d‘aquell farcell perquè era viu. No sabré
mai què pensava mentre respirava allà
sota la resta de la gent. El sentir del seu
crit se‘m feia tan obscur com la seva
mateixa existència; però era viu i cada
dia a la mateixa hora tornava a ser allà.
Mai no vaig veure que arreplegués les
monedes que li tiraven; eren ben
poques, mai no en tenia més de tres o
quatre. Potser no tenia braços i per això
no podia agafar-les. Potser no tenia
llengua per formar la l d‘Allah i així el
nom de Déu quedava reduït a aquell ee-e-e-e. Però era viu, i amb una
aplicació i una tossuderia inigualables
deia el seu únic so, durant hores i
hores, fins que esdevenia el darrer so
de la plaça, el so que sobrevivia a tots
els altres sons.
Traducció de Marisa Presas
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ELIAS CANETTI (1905-1994), escriptor búlgar d‘origen sefardita. La seva llengua
literària fou l‘alemany. L‘any 1938 es va exiliar a Londres i a partir de 1970 va viure
a Zuric. L‘any 1981 va guanyar el Premi Nobel de Literatura. En català en podem
llegir Les veus de Marràqueix (1995), La torxa a l’orella (2006), El joc d’ulls
(2001), La llengua salvada (2001), i La Província de l’Home (1992).
MARISA PRESAS es va llicenciar en història de l‘art i llengua i literatura
alemanyes a la Universitat de Barcelona, i és doctora en traducció i interpretació. A
banda de Canetti, ha traduït B. Traven i Lu Xun entre molts altres.
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Tutankamon: anatomia
d‘una excavació
HOWARD CARTER

Després d’un seguit d’excavacions poc reeixides —que van comportar que Lord
Carnavon, que era qui les finançava, fos a punt de retirar els ajuts econòmics
necessaris per a continuar-les—, el 4 de novembre de 1922, Howard Carter va
tenir la intuïció que era a prop de descobrir quelcom únic. Vint-i-dos dies més
tard va poder confirmar aquella sensació. Això és el que va anotar en el seu diari.

Divendres, 24 de novembre

L

ady E. ja és aquí i ha portat un
ocell.
Hem arribat a la porta d‘entrada.

Engelbach
alguns amics.

ha

vingut

amb

Brunton, la filla de la germana
de Lady A., el senyor Burton i algú més.
Hem passat la nit a la tomba.
Hi he fet fotos i he pres notes.
Callender ha arribat fins a
l‘entrada. Hi ha setze esglaons.
Ara que podem contemplar del
tot la porta, hi hem distingit diverses
impressions de segells reials que
presenten el cartutx de Tutankamon,
particularment a la zona inferior de

l‘arrebossat, on les impressions són
més nítides.
A la part superior d‘aquesta
porta segellada, hi ha senyals evidents
que l‘han forçada dues vegades (per a
obrir-la i per a tancar-la), i que els
segells de la Necròpolis reial que hi vam
observar per primer cop el 5 de
novembre —per exemple, «Anubis
vencent nou enemics»—, havien estat
emprats per a tornar-la a tancar. Això
és, si més no, una prova de l‘època de la
tomba, però la seva transcendència real
continua essent un misteri, ja que en la
runa que omple l‘accés a les escales hi
hem trobat piles i piles de trossets
esmicolats
de
ceràmica,
urnes
trencades amb els noms i la titulatura
d‘Akhenaton,
Semenkhare,
i
Tutankamon i, cosa encara més
trasbalsadora,
un
escarabat
de
Tuthmosis III, així com un fragment
amb el cartutx d‘Amenofis III. Durant
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un cert temps aquestes dades
contradictòries ens han fet creure que
érem a punt d‘obrir un amagatall reial
—com
els
d‘Al-Amārna—
dels
monarques de la dinastia XVIII, el qual,
segons les proves que he esmentat,
probablement ja havia estat obert i fet
servir més d‘una vegada.
Engelbach, l‘inspector en cap
del departament d‘antiguitats, ha
vingut i ha estat testimoni de com hem
tret tota la runa de la primera entrada.
L‘acompanyaven alguns amics seus,
Brunton entre d‘altres.
He passat la nit a la vall. Els
fusters han començat a construir una
plataforma que fixarem temporalment
damunt la primera entrada.

Dissabte, 25 de novembre
Hem obert la primera porta.
Hi hem observat segells. He fet
fotografies, que més tard he comprovat
que no m‘han sortit gaire bé. Hem
obert la primera porta, que està
formada per pedres rugoses apilades
des del llindar fins a la llinda,
enguixades per la banda de fora, i
cobertes amb nombroses impressions
de diversos segells de Tutankamon i de
la Necròpolis reial. Quan hem apartat
aquest bloc hem pogut veure el
començament
d‘un
passadís
descendent del tot obstruït, de la
mateixa amplada que l‘escala de

l‘entrada i d‘una alçada de força més de
dos metres. Era ple de pedres locals i de
runa, probablement de l‘excavació
mateixa però, com l‘entrada, també
mostrava diversos senyals de més d‘un
farciment; la massa de la runa eren
trossets de pedra blanca barrejats amb
pols, mentre que a la banda superior
esquerra algú hi havia fet un forat gros i
irregular que havien omplert amb sílex
negre i chert. Això coincidia amb les
reobertures i tancaments successius
que havíem observat en la porta
segellada.
Mentre
desenrunàvem
el
passadís, barrejats amb la runa hi hem
trobat trossos de ceràmica, gerros i
nombrosos fragments d‘objectes petits.
A terra també hi havia bótes, al costat
de gerres d‘alabastre —senceres o
trencades— i gerros de ceràmica de
colors. Tot això ens indica que som en
una sepultura profanada, però més
enllà de saber que data del darrer
període de la dinastia XVIII, no ens diu
res sobre a qui pertanyien aquells
objectes. Són elements confusos que
fan pensar en la hipòtesi d‘un botí.

Diumenge, 26 de novembre
Hem obert la segona porta cap
a les dues de la tarda.
Hem avisat Engelbach.
Després de desembrossar nou
metres del passadís descendent, cap a
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mitja tarda, hem topat amb una segona
porta segellada, que és gairebé una
rèplica exacta de la primera. També
conté impressions similars de segells
reials i el guix mostra senyals
semblants de diverses obertures i
tancaments. Les impressions del segell
són de Tutankamon i de la Necròpolis
reial, però no són ni de bon tros tan
nítides com les de la primera porta. Les
dimensions de la planta i l‘estil de
l‘entrada i del passadís d‘ambdues
portes són molt semblants a les de la
tomba
que
conté
l‘amagatall
d‘Akhenaton, descoberta per Davis ben
a prop; la qual cosa, aparentment,
referma la nostra hipòtesi inicial que
hem trobat un amagatall.
Hem desembrossat febrilment
les darreres capes de runa que hi havia
a terra del passadís que condueix a
l‘entrada fins que hem tingut la porta
segellada ben neta. Després de prendre
algunes notes preliminars, hi hem fet
una esquerda petita a la cantonada
superior esquerra, per veure què hi
havia al darrere. La foscor i una prova
amb un bastó de ferro que fem servir
per a prendre mides ens han confirmat
que hi havia un espai buit. ¿Podria ser
que es tractés d‘una altra escala
descendent, com acostuma a passar en
totes les plantes de les tombes de
Thebes? O potser era una cambra?
Hem
aconseguit
espelmes
—
imprescindibles per a detectar gasos
tòxics quan s‘obre una cavitat
subterrània—, hem eixamplat

l‘esquerda i amb l‘espelma hem mirat a
dins, mentre Lady C., Lady E, Callender
i els Reise esperaven angoixats i
expectants.
Abans de poder veure-hi res,
l‘aire calent que ha sortit ha fet que la
flama de l‘espelma parpellegés, però
tan bon punt els ulls se m‘han
acostumat a la tremolor de la llum,
l‘interior de la cambra se m‘ha anat
aclarint, i hi he vist una barreja
estranya i meravellosa d‘objectes bells i
extraordinaris, apilats els uns sobre els
altres.
Naturalment els de fora estaven
en suspens, fins que Lord Carnarvon
m‘ha preguntat: «Que hi veus res?» Li
hi respost: «Sí, és meravellós».
Aleshores, amb compte, he fet el forat
prou gros perquè hi poguéssim mirar
tots dos. Amb la llum d‘una llanterna
elèctrica i la d‘una altra espelma hem
mirat a l‘interior. Es fa difícil de
descriure la sensació d‘estupefacció que
hem sentit a mesura que la llum ens
anava revelant aquella col·lecció
meravellosa de tresors: dues efígies
estranyes i negres com l‘eben d‘un rei
amb bastó, maça i sandàlies d‘or han
emergit de la capa de foscor; sofàs
daurats de formes estranyes, amb el
cap de lleó, d‘Athor, i de bèsties
infernals; urnes ornamentals, amb
incrustacions,
i
exquisidament
pintades; flors; gerros d‘alabastre,
alguns de meravellosament acabats
amb plantes de lotus i amb papir;
sepulcres negres i estranys, de l‘interior
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dels quals en sortia una serp
monstruosa i daurada; cofres blancs
d‘aparença força normal; cadires
esculpides amb delicadesa; un tron
daurat amb incrustacions; una pila de
caixes grosses, oviformes i ben
curioses; al llindar, sota els nostres ulls
hi havia un calze preciós d‘alabastre
translúcid en forma de lotus; tamborets
de totes les mides i dissenys, de
materials comuns i rars, i, finalment,
un desgavell de peces bolcades de
carruatges, d‘or lluent, des d‘on ens
observava un maniquí.
Ens ha semblat que érem al
magatzem
d‘un
teatre
on
es
representava una obra sobre una
civilització desapareguda. Estàvem
esmaperduts i ens omplia una emoció
estranya. Ens preguntàvem què podia
significar tot allò. És una tomba o un
dipòsit amagat i prou? Una porta
segellada
entre
dues
estàtues
sentinelles demostra que al darrere hi
ha quelcom més i, com que la majoria
dels objectes que hem vist duen
cartutxos amb el nom de Tutankamon,
no hi ha gaires dubtes que allà dins hi
ha la tomba d‘aquest faraó.
Hem tapat el forat, hem tornat
a posar la bastida de fusta que havien
col·locat damunt de la primera entrada,
ens hem enfilat als nostres ases i hem
tornat a casa rumiant sobre tot el que
havíem vist.
Hem avisat l‘inspector en cap
del departament d‘antiguitats, que

havia estat amb nosaltres en obrir la
primera porta, i li hem demanat que
vingui així que pugui —si pot ser demà
a la tarda, molt millor— i així podrem
enllestir la instal·lació elèctrica per a
inspeccionar
com
cal
aquesta
descoberta
tan
extraordinària
i
prometedora.

Dilluns, 27 de novembre
Hem inspeccionat la tomba
amb llum elèctrica.
Ibrahim Effendi ha vingut.
Callender ha preparat la
instal·lació elèctrica per a il·luminar la
tomba. Ho ha tingut enllestit al migdia,
que és quan Lord C., Lady E., Callender
i jo hi hem entrat i hem inspeccionat
amb cura aquesta primera cambra (que
posteriorment
hem
anomenat
avantcambra).
Durant la tarda l‘inspector
local, Ibrahim Effendi, del departament
d‘antiguitats de Luxor, ha vingut en
comptes de l‘inspector en cap, que no
ha pogut ser-hi perquè era de visita a
Kena.
Ben aviat ha quedat palès que
érem tot just al llindar del
descobriment. El que hem vist va més
enllà del que ningú no podia imaginar.
La massa heterogènia de material apilat
a la cambra sense cap mena d‘ordre
concret — tot tan amuntegat que
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estàvem obligats a bellugar-nos amb
una cautela extrema perquè el temps ha
causat estralls en molts dels objectes—
és realment increïble.

fragments de guix que restaven intactes
i que obstaculitzaven el camí vers
aquesta porta contenen impressions
semblants a les de les altres portes.

Pertot hem trobat proves del
desordre que alguns intrusos havien
provocat: objectes capgirats, fragments
trencats escampats per terra... Tot això
afegia confusió, i la forma insòlita de la
tomba ha fet que, perplexos, ens
preguntéssim ara i adés si es tractava
realment d‘una tomba o d‘un amagatall
reial. Quan la llum ha caigut sobre els
objectes hem mirat d‘examinar-los. Ha
estat impossible.

En
cap
d‘aquestes
dues
cambres hi hem trobat rastre de
mòmies, per això hem descartat la
hipòtesi de l‘amagatall.

N‘hi ha massa. Sota un dels
divans, el de Tueris, que és a la banda
sud-est, hem descobert una obertura, a
la paret de pedra, que resulta que és
una altra porta segellada que algú havia
forçat i deixat oberta. Amb compte,
Lady C. i jo ens hem arrossegat sota
aquest divan daurat i estrany, i hem
mirat per l‘obertura. Hem vist que
conduïa a una altra cambra (que
després hem anomenat Annex) de
dimensions
més
petites
que
l‘avantcambra i que és en un nivell
inferior. Hi regna un desordre encara
més gran: quan hem fet l‘esquerda, les
pedres que bloquejaven l‘entrada han
caigut i han esclafat alguns objectes. La
cambra és plena d‘una gran quantitat
de mobles. Una gran confusió de llits,
cadires, caixes, gerros d‘alabastre i de
vidre decorats, estatuetes, capses de
formes peculiars, i tot d‘objectes havien
estat regirats per si tenien valor. Els

Tenint això en compte i les
portes segellades custodiades per les
dues estàtues del rei, el misteri ha
començat a aclarir-se. Érem a la part
anterior d‘una tomba. Darrere d‘aquella
porta tancada hi havia una cambra
mortuòria i Tutankamon probablement
era allà, amb tot l‘esplendor del seu
espai mortuori: havíem intacta trobat la
tomba d‘aquest monarca, tret del
robatori d‘alguns objectes de metall, i
no pas el seu amagatall secret.
Aleshores
hem
examinat
l‘enguixat i les impressions de segell de
la porta tancada. Són de diversos tipus i
tots presenten la insígnia del rei.
També hem descobert que a la part
inferior del bloc algú hi ha fet una
esquerda estreta, prou grossa per a
permetre que un home petit s‘hi pugui
esmunyir, però després l‘han tapada
amb compte, enguixada i segellada.
Evidentment la tomba del darrere ha
estat profanada —vés a saber si per
lladres—, hi ha prou senyals que
demostren que algú hi ha entrat.
Els resultats de les nostres
investigacions són: (1) ha quedat palès
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que aquest lloc és la tomba del faraó i
no pas un amagatall secret i prou; (2)
només hem accedit a la cambra més
externa de la tomba, plena d‘objectes
magnífics, l‘esplendor i la riquesa dels
quals tan sols es pot comparar amb els
del Nou Imperi, i (3) hem trobat una
tomba reial gairebé intacta, tret de les

incursions
tombes.

d‘antics

assaltadors

de

És una troballa que supera
totes les precedents, mai no n‘havíem
somiada cap d‘igual. Estem corpresos
per la bellesa i el refinament artístic
que desprenen aquests objectes i que
depassa tot el que ens podíem haver
imaginat: hem vist un espectacle que
ens
ha
deixat
trasbalsats.

HOWARD CARTER (1874-1939) egiptòleg anglès. És famós per haver descobert
excavacions amb èxit. A partir de 1907 va ser finançat per Lord Carnavon en les
excavacions a la Vall dels reis. Més tard es va retirar de l‘arqueologia i es va dedicar
al col·leccionisme.
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L‘esperit de la decadència
ENTREVISTA A ERNEST SÉBASTIEN

El fotògraf belga Ernest Sébastien va visitar durant dos anys més de tres-cents
edificis abandonats en diversos països europeus. El resultat són unes imatges que
barregen decadència, bellesa i melangia d’una manera extraordinària. L’objectiu
de Sébastien era fotografiar castells, mansions, hospitals, laboratoris, escoles i
molts més edificis en desús. A www.spiritofdecay.com en podeu contemplar el
resultat.
La primera pregunta no és gaire original: quan vas començar a sentir-te atret
pels edificis abandonats i a fer-ne fotografies?
Vaig començar fa tres anys gràcies a un amic que tenia aquesta afició. Un dia em va
demanar si el volia acompanyar en una de les seves exploracions; m‘hi vaig apuntar
i vaig quedar absolutament aclaparat pel que hi vaig trobar. De primer, té a veure
amb l‘atmosfera que aquests llocs desprenen exteriorment. Com més ombrívol és
l‘indret, més m‘atrau. Sempre he tingut molta curiositat per a saber què s‘amaga
darrere d‘una paret o d‘una porta, i crec que és bo perquè sovint el que hi trobo em
deixa molt parat... Quan comences a descobrir indrets com aquests, no pots deixar
de cercar-ne més.
Durant dos anys vas fotografiar edificis abandonats en països com Bèlgica,
Luxemburg, Àustria, Itàlia, França o Holanda. Els vas anar trobant per
casualitat o ja sabies on eren?
Gràcies a internet, trobar aquesta mena d‘edificis és relativament fàcil; ara bé, cal
dedicar-hi molt de temps. Amb un cert domini de les eines informàtiques és bufar i
fer ampolles. M‘estic un mínim de deu hores cada setmana per cercar indrets,
marcar-los en un mapa i, sempre que puc, anar a veure‘ls. És clar que sempre cal
estar amatent quan passem per carreteres, ciutats... hi ha llocs abandonats pertot!
A més, també podem trobar altres aficionats que ens ajudaran a descobrir llocs que
no coneixem, sempre molt interessants...
Has estat en vil·les, granges, teatres, castells, hospitals, presons, hotels, esglésies...
Hi ha cap edifici que t’impressionés més que els altres?
Aquesta pregunta és difícil de respondre: trobo que, en general, cada indret té
quelcom de màgic. A més, tots tenen molta història, que, sovint, és apassionant. Cal
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remarcar, també, que la riquesa de l‘experiència no té a veure amb la foto publicada
i prou: les aventures que s‘esdevenen durant l‘exploració són tan estimulants com
el resultat final.
He llegit que mentre captaves aquestes imatges et van arrestar un parell o tres de
vegades. Per quin motiu?
Això que faig és del tot il·legal: és violació de propietat privada! Tot allò que trobem
abandonat sempre pertany a algú, que n‘és responsable. A més, als veïns no els
agrada pas gaire veure que algú desconegut passeja pel lloc on viuen, o que entra
per una finestra o s‘enfila en una teulada a la casa del davant... Molt sovint la gent
es pensa que som lladres, cosa força lògica. Ara, això de les detencions no passa
gairebé mai: primer, perquè sóc discret i, segon, perquè, normalment, quan els
explico a què em dedico i què hi faig en aquell lloc, la gent ho entén. No malmeto ni
toco mai res i, a la bossa, l‘únic que hi porto és el material fotogràfic i la càmera.

En una societat dominada gairebé del tot per la imatge, creus que, encara que
sigui d’una manera modesta, les teves fotografies poden adoptar el paper de
preservadores de la memòria? Per altra banda, penses que captar imatges
sempre hauria de tenir un rerefons conceptual? Vull dir que avui dia prolifera una
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incontinència fotogràfica que no té cap mena de propòsit més enllà de l’exhibició,
l’espectacle i la buidor de contingut.
Vivim en una societat dominada per les imatges, on les fotos parlen molt més que
les paraules: és la tendència actual. Si això és un problema o no, no ho sé; però és
així. No penso pas que les meves fotos per si soles salvin aquests edificis de l‘oblit,
però si poden contribuir-hi, aleshores benvingut sia. Generalment, als propietaris
no els agrada gens mediatitzar els seus béns i és evident que no desitgen evitar-ne
la decadència. És curiós, però la gent mai no es creu que totes aquestes imatges
provinguin de les seves ciutats, carrers o països. Sempre es pensen que són de
l‘altra banda del món. Si tot això serveix per a sensibilitzar els habitants d‘aquestes
ciutats i pobles i que tinguin ganes de protegir aquests béns tan valuosos que el
temps i gent mal intencionada malmeten...
Tot i que les teves fotografies mostren edificis en decadència i traspuen una
sensació de fracàs, crec que també contenen molta bellesa. Tanmateix, estàs
d’acord que, més enllà d’aquest fet, transmeten moltes més coses? Trobo que
generen un seguit de preguntes socials, filosòfiques i fins i tot teològiques.
Entre altes coses, les meves fotos representen l‘aspecte social d‘una comunitat. És
evident que l‘empobriment d‘una regió es reflecteix en el seu patrimoni i m‘agrada
captar aquest aspecte de l‘evolució de la societat. Abandonar edificis que formen
part del patrimoni per manca de mitjans econòmics és representatiu de l‘època en
què vivim i de l‘empobriment de la nostra societat.
Un altre aspecte destacat de les teves imatges és el silenci que transmeten; un
silenci malenconiós. Suposo que aquest silenci era molt més corprenedor quan
eres dins els edificis. Fa l’efecte com si cadascun d’aquests llocs fos un vestigi del
final d’una era. Mentre contemplava les fotos al teu web, de vegades també tenia
la sensació que la gent que vivia en aquests edificis o hi treballava havien hagut
de marxar-ne a corre-cuita, perquè en molts casos gairebé tot continua al seu lloc,
i això accentua la sensació d’estranyesa general.
Estic content que les meves fotos transparentin la tristor i la nostàlgia d‘una altra
època. És exactament el que vull: ser capaç de captar un moment del passat que
s‘ha aturat en sec. És cert que, en alguns casos, tot es devia aturar sobtadament i
això és el que pretenc mostrar.
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Matthew Cristopher, un fotògraf americà, també especialitzat en edificis
abandonats, va dir un cop que, tot i que l’arqueologia li agrada molt, no entenia
la ceguesa dels cercles acadèmics que valoren un grapat de claus i de bocins de
ceràmica d’èpoques llunyanes però ignora edificis que encara són ben drets i que
ens ajudarien a entendre les fites i els fracassos de l’època moderna. Estàs d’acord
amb ell? Creus que d’alguna manera tu també ets una mena d’arqueòleg?
No em considero pas arqueòleg. L‘arqueologia estudia fragments de civilitzacions
passades. A més, no tinc pas intenció de fer aquesta mena de feina. En tinc prou de
captar els diversos ambients dels llocs abandonats que he tingut la sort de
descobrir que, certament, no són pas tan antics per a considerar-me arqueòleg. Més
aviat penso que amb la meva feina destaco els defectes de la nostra societat i el seu
empobriment... Em costa d‘entendre que s‘abandonin edificis que formen part del
nostre patrimoni. El meu objectiu és diferent del de l‘arqueologia.
Un aspecte realment sorprenent és com, en molts casos, la natura recupera l’espai
que li pertany: això, en les teves fotografies es veu molt sovint. És com si la natura
reclamés els edificis. Suposo que és encara més impressionant in situ, oi?
És cert que veure-ho en directe és més impressionant. Sempre faig servir grans
angulars per a mirar de tenir una vista global del conjunt. Se sap que si l‘home
desaparegués de la Terra no passaria gaire temps fins que la natura tornaria a
recuperar els espais que li són propis. L‘home intenta sotmetre la natura, però quan
se‘n va, veiem que és ella qui ho domina tot absolutament.
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En general, quan es parla d’història es tendeix a oblidar aspectes com els que
apareixen a les teves fotografies. Vull dir, alguns edificis que vas visitar tenen més
de quatre-cents anys i d’altres amb prou feines en fa trenta que els van construir,
però tots tenen una història. És com mostrar una història petita, que, a parer
meu, és molt més efectiva que no pas parlar sobre fets que aprenem als llibres
sobre la gran història. Comparteixes aquest punt de vista?
És cert que algunes de les meves instantànies són fragments d‘història. No crec pas
que això reemplaci la història que trobem als llibres, però pot completar-la. Veure
una foto pot fer venir ganes de saber-ne més, d‘aquell lloc, i d‘interessar-se per la
seva història. Aquest és el meu mètode: m‘informo sempre de la història del lloc, de
les famílies que hi han viscut, etc.: tot això dóna dimensió a la fotografia. Crec que
aquests dos aspectes històrics es complementen.
Saps si cap dels edificis que has visitat han estat o seran restaurats i tornaran a
tenir utilitat?
En general no passa que els llocs que visito estiguin a punt de ser restaurats. Per
altra banda, he comprovat que hi ha qui deixa que alguns llocs únics i magnífics es
podreixin per a enderrocar-los i deixar via lliure a projectes immobiliaris.
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Què creus que és el més important que has après amb aquest projecte? Tens cap
intenció de continuar-lo en el futur?
La lliçó que n‘he tret és que la curiositat no és pas un defecte. Hi ha llocs que
semblen lletjos i lúgubres i que poden oferir unes fotografies magnífiques. Pel que
fa al futur, vull fer exactament el que faig avui perquè m‘apassiona. Em caldrien
dies de quaranta-dues hores per a poder explorar tot el que voldria explorar.

ERNEST SÉBASTIEN (1981) és un fotògraf belga nascut a Lieja. L‘any 2011 va
començar a interessar-se per retratar edificis abandonats. Al web
www.spiritofdecay.com hi trobareu el recull fotogràfic d‘aquesta afició.
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L‘Ictíneo
NARCÍS MONTURIOL
la realització d‘un pensament ha necessitat el favor públic, el qui l‘ha
Q uan
dirigit té el deure d‘historiar els fets que a la prosperitat i decadència de
l‘empresa es refereixin; i ha de fer-ho sempre que pugui, per tal que en tinguin
esment els qui s‘hi han interessat i rebin la part de satisfacció que els és deguda.
Així jo, que he estat afavorit per moltes persones en el meu propòsit de realitzar la
navegació submarina, he de ressenyar, en la present avinentesa, els fets més
importants del meu projecte i les causes que han impedit el seu complet
desenrotllament, encara que sigui repetint alguns conceptes continguts en les deu
memòries publicades en l‘espai de dotze anys en què públicament em dedico a la
resolució de l‘important problema de navegar per dessota les aigües.
Que se‘m perdoni, doncs, si en aquest primer capítol descendeixo a
repeticions i a certs detalls històrics de les operacions de cadascun dels dos
Ictíneos, perquè si alguns no tenen importància amb referència a la idea principal
que em proposo en aquest Assaig, tenen algun interès relacionat amb la marxa de
les idees en general, pels obstacles que troben sovint i dels quals la majoria dels
homes no pot formar-se concepte.
Fa dotze anys que vaig presentar als meus conciutadans el pensament de
l‘Ictíneo. Alguns amics meus varen comprendre tota la importància i
transcendència de la idea i acolliren el meu projecte, creient que podrien superar-se
els greus obstacles que s‘oposessin a la seva realització.
Quins eren els mitjans i recursos, quins els capitals propis de què
disposàvem per a una empresa que reclamava milions, saviesa, valor temerari
ensems que una prudència exquisida? Què s‘havia intentat abans en aquest terreny
que ens pogués donar alguna garantia d‘encert? I, per fi, qui era jo per a atraure
voluntats i capitals? Homes obscurs, desconeguts en els cercles literaris, científics,
industrials i financers, posseíem aleshores ço que encara posseïm: una fe viva en el
progrés, una fe indestructible en el futur domini de la Humanitat sobre la
Naturalesa.
L‘Univers està subjecte a lleis a les quals no pot faltar; la intel·ligència no
pot deixar d‘estudiar-les, perquè té necessitat de conèixer-les; cada llei que l‘home
descobreix li dóna poder damunt la Naturalesa; si l‘home arribés a conèixer-les
totes, dominaria completament l‘Univers, com domina la calor, la llum,
l‘electricitat, el magnetisme, l‘afinitat química, el moviment; la successió de
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coneixements que adquireix no pot acabar més que acabant la intel·ligència
humana. La fe en aquests principis ha sostingut la nostra perseverança, i el desig
d‘estendre‘ls féu que, des del començament, difonguéssim per mitjà de la premsa
les bases del nostre projecte, per tal que la massa indiferent d‘homes comencés a
veure que l‘Ictíneo podia dominar la Naturalesa en els espais submarins, enriquir la
ciència, augmentar la riquesa comuna i fer pervenir un raig de glòria damunt la
pàtria en les aplicacions a la guerra marítima.
«És indispensable que l‘home posseeixi aquest nou món —deia en la
memòria que vaig publicar el 1858—, per a això disposa dels recursos que li
ofereixen les ciències físico-químico-matemàtiques, que amb llurs avenços actuals
li proporcionen una atmosfera artificial tan sana com la natural, una llum semblant
a la del Sol, articulacions impermeables que faciliten tota mena de moviments i
motors el poder dels quals és superior al del vapor.
La resolució del problema de la navegació submarina consisteix en la
construcció d‘un aparell que sigui capaç de descendir dins la mar, d‘aturar-se on
vulgui, de moure‘s en totes direccions, de tornar a la superfície i navegar-hi; que
pugui estar indefinidament submergit sense que estigui en comunicació amb
l‘atmosfera.
La primera condició suposa que l‘aparell està tancat hermèticament i
fabricat, en part, de materials impermeables, impropis per a l‘osmosi; que els seus
mitjans de comunicació amb l‘exterior impedeixen l‘entrada de l‘aigua en l‘aparell;
que pot resistir la pressió a què s‘ha de submergir i que té estabilitat.
L‘Ictíneo que construeixo tindrà aquestes condicions: la seva forma és la
del peix i, com ell, té el propulsor en la cua, aletes per a la direcció, veixigues
natatòries i llast per a estar en equilibri amb l‘aigua des del moment que se
submergeixi. Respecte a la seva resistència, he d‘avinentar que pot sofrir una
pressió constant de vuit atmosferes i, per tant, que pot descendir a cinquanta
braces de profunditat.
Si el primer Ictíneo no correspon a les meves previsions, exposaré més tard
les causes que ho hagin impedit, assenyalant els errors comesos i la manera
d‘esmenar-los.
Si la falta d‘èxit consistís en el conjunt, abandonaria el meu projecte, amb
l‘esperança que més tard o més tost un altre, més sortós que jo, realitzarà la
navegació submarina. Entusiasmat davant els resultats que pot donar, tot sacrifici
em sembla poc per tal d‘assegurar-la; i si m‘atreveixo a cridar l‘atenció pública
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devers aquest punt, és perquè, segur dels resultats que he obtingut en proves
parcials que he verificat, voldria veure al meu costat i ocupats en aquesta empresa
homes més intel·ligents que jo.»
Això deia en la meva primera memòria sobre tan important matèria.
D‘aleshores ençà he anat complint el meu compromís de publicar els resultats dels
meus estudis pràctics en aquest art, explicant l‘estat en què successivament s‘ha
trobat la meva empresa; i ara, en el present assaig, recapitulo l‘anteriorment
publicat junt amb nous estudis que sotmeto al judici de les persones intel·ligents.
En fer-ho sento cert embaràs que prové de la impressió que m‘han fet les
recriminacions d‘aquells que creuen que he disposat de prou temps i capital per a
establir l‘Art de navegar per dessota l’aigua. Aquesta hostilitat ha donat lloc a
dubtes i que es manifestés la incredulitat més cega i obstinada, incredulitat que ha
resistit totes les meves demostracions en el terreny teòric i en el pràctic de les
proves subaquàtiques i que m‘ha privat dels recursos necessaris. Per dissort és
reduït el nombre de persones que puguin donar un veredicte inapel·lable sobre si la
navegació submarina és un fet realitzable en totes les seves aplicacions i pels
mitjans que vaig proposar des d‘un principi, que he perfeccionat després i dels
quals em valc actualment; i malgrat ésser poques, crec no veure‘m privat de llur
dictamen: per a elles especialment he redactat aquest assaig.
Construït el primer Ictíneo a què fan referència els paràgrafs anteriorment
transcrits, va ésser llançat a la mar el 28 de juny de 1859. Tenia exteriorment set
metres de proa a popa, tres i mig de la quilla a la cúpula o escotilla i dos i mig de
mànega. La cambra interior era cilíndrica i de secció el·líptica; el diàmetre menor
estava sostingut per barres de ferro longitudinals i estreps transversals: aquesta
cambra tenia escassament set metres cúbics i podia contenir una tripulació de sis
homes.
Es va llançar a l‘aigua amb molt poc èxit, va rebre cinc cops de mar que
varen inhabilitar les veixigues de flotació, es varen rompre els folres impermeables
i alguns cristalls. L‘avaria va ésser de consideració i jo havia acabat els recursos
pecuniaris; però, després d‘un examen acurat, em vaig convèncer que no hi havia
inconvenient a fer submersions, mentre tinguessin lloc en una profunditat que no
passés de vint metres.
L‘important en aquest afer consistia a saber si l‘Ictíneo reunia les qualitats
que jo li atribuïa; si els homes que havia de portar estarien tan bé treballant dins la
mar com ho havíem estat en terra, tancats hermèticament; en una paraula: si
l‘Ictíneo descendiria i tornaria a la superfície, si romandria entre dues aigües i hi
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navegaria tan bé com per la superfície i pel fons. Si la navegació submarina
consisteix en la verificació de tots aquests moviments i en la perllongació indefinida
del sosteniment de la vida dessota l‘aigua, és clar que el seu objecte principal
quedava acomplit.
Vaig fer un gran nombre d‘experiments que en conjunt varen donar
resultats satisfactoris. I acabat vaig poder dir: «L‘Ictíneo baixa i puja, camina i vira
en la superfície, entre dues aigües i en el fons de la mar. L‘home viu tan bé dintre
l‘Ictíneo com en plena atmosfera. La navegació submarina, doncs, és un fet.»
El 23 de setembre del mateix any vaig poder fer una prova pública: estàvem
ja avesats a dominar l‘Ictíneo, per a poder convidar les autoritats, persones
facultatives, periodistes i poble de Barcelona. Dels venturosos resultats de l‘assaig
varen donar-ne compte els diaris de la ciutat.
Aquests primers assaigs els vaig realitzar en les pitjors condicions
possibles, com són les d‘un Ictíneo que feia aigua; que no tenia veixigues de
flotació; amb cristalls romputs i en unes aigües brutes que impedien veure els
objectes del sòl, àdhuc estant endinsat el vaixell cosa d‘un metre en el fang.
Després de l‘assaig del 23 de setembre vaig reparar les avaries i continuar
les proves fins a la darrera que va fer el primer Ictíneo, el 7 de maig de 1861, en
aigües d‘Alacant, davant els ministres de Marina i Foment i una comissió de
diputats i senadors i de membres de l‘Acadèmia de Ciències de Madrid. En aquesta
prova, de la qual varen donar compte els periòdics de l‘època, l‘Ictíneo va navegar
perfectament, malgrat l‘alteració de les aigües; car hi havia mar de fons i el corrent i
el vent de Llevant.
En aquesta primera època de la navegació submarina era tal la nostra
passió per ella, que empreníem molts dels assaigs exposant-nos al doble perill de
l‘asfíxia per manca d‘oxigen i per sobra d‘àcid carbònic; riscos que d‘avui endavant
no hauran de córrer els exploradors submarins. Aleshores jo encara no havia
descobert el mitjà de produir oxigen dins la mateixa cambra de l‘Ictíneo i a mesura
de les necessitats dels exploradors, ni es coneixia el mitjà d‘extreure‘l del
permanganat de potassa, ni el de desenrotllar-lo d‘una barreja de biòxid de bari i
bicromat de potassa a favor de l‘àcid sulfúric; així és que portava l‘oxigen
emmagatzemat en dipòsits; i com que era un poc enutjós de produir-lo, comprimirlo i portar-lo a l‘Ictíneo, de vegades preferíem abandonar-nos als atzars de les
proves, la durada de les quals procuràvem escurçar tot el possible, sense altre aire
que el contingut naturalment en la nostra cambra i sense altres instruments
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d‘anàlisi que els mateixos efectes produïts en la nostra organització per l‘aire impur
que circulava dissolt en la nostra pròpia sang.
En aquest primer Ictíneo, des de 1857 fins a 1862, es va esmerçar en la
construcció i experiments anteriors i en les proves, plànols i viatges la quantitat de
vint mil duros.
El segon Ictíneo, començat el gener de 1862, va ésser llançat al mar el 2
d‘octubre de 1864. Té exteriorment disset metres de proa a popa, tres i mig de la
quilla a la part superior de la cúpula i tres de mànega. El casc interior o part
resistent té la forma d‘un el·lipsoide de revolució perllongat, els vèrtexs del qual
constitueixen la proa i la popa: l‘eix major interior és de catorze metres i el menor,
de dos metres. La capacitat interior d‘aquesta cambra és d‘uns vint-i-nou metres
cúbics; està construïda de quadernes transversals i circulars, de fusta d‘olivera,
sobreposades i ajuntades en tota la longitud de l‘el·lipsoide; la fusta és escollida i
sense cap defecte i el seu gruix és de deu centímetres; aquestes quadernes estan
revestides exteriorment de cintes de roure longitudinals de sis centímetres de gruix,
i sobre aquestes cintes hi ha un folre de coure de dos mil·límetres de gruix,
curosament col·locat, per tal de fer l‘el·lipsoide impermeable a les majors pressions
que pugui resistir.
El conjunt afecta exteriorment la forma d‘un peix de disset metres de llarg;
del centre a la proa, les seccions són circulars, però vers la popa es van estrenyent
en forma el·líptica fins al cap de la carena.
Els moviments de translació i virada s‘obtenen per mitjà de l‘hèlix
propulsora i el timó quan l‘Ictíneo és a la via, i quan està aturat vira mitjançant dos
hèlixs laterals col·locades en la part superior, a popa, inclinades a 45º sobre
l‘horitzontal.
La tripulació es componia de vint homes, setze dels quals han estat fins al
1866 destinats a servir de motor.
Aquest Ictíneo pot navegar per fondàries de quaranta a seixanta braces,
havent-lo provat per trenta metres de profunditat. Ha fet assaigs com a vaixell de
guerra, practicant les més difícils operacions que poden exigir-se a una nau
submarina: ha tirat canonades des de dessota l‘aigua, carregant sempre en el fons
de la mar un canó curt, giratori sobre els seus monyons d‘ànima llisa, de seixanta
centímetres d‘eix i deu de diàmetre, amb càrrega d‘un quilogram de pólvora.
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Malgrat ésser aquesta època de formidables armaments marítims, aquests
assaigs no varen cridar l‘atenció del Govern, i per això vaig deixar els estudis
pràctics de guerra, que podrien ésser de gran utilitat a les nacions que, com
l‘Espanya actual, no poden trobar grans recursos per als armaments marítims. Fora
d‘això, en els esmentats assaigs vaig observar ço que segueix: a l‘acte del dispar,
malgrat la menor resistència que troben els gasos en llur direcció, que és la vertical,
la reacció és molt violenta en tots sentits, en termes que va destrossar els quarters
de coberta de l‘Ictíneo, va rompre els cargols de trenta-dos mil·límetres de diàmetre
i va abonyegar les veixigues de flotació. S‘ha de tenir en compte, però, que tan
violentes i repetides reaccions no varen afectar de cap manera el cos resistent, la
cambra submarina, sinó sols la seva obra morta. La boca del canó a l‘acte del dispar
és tocant aquesta mateixa obra morta i pot estar molt separada d‘ella i evitar-se les
avarícies.
Vàrem fer proves de respiració romanent llargues hores incomunicats;
proves que sempre varen ésser interrompudes per altres necessitats que les
promogudes pel desig de gaudir de l‘aire natural, que en ictinis petits no és gaire
còmode disposar de lloc a propòsit per a satisfer-los.
Varen aparèixer l‘un darrere l‘altre bastants defectes, entre ells l‘oxidació
dels cargols de ferro que interpolats amb altres de bronze subjectaven els fons
impermeables; ens en vàrem adonar en una prova de resistència a trenta metres de
profunditat; en l‘espai d‘un minut la cambra interior va embarcar una tona d‘aigua.
En reparacions i correccions vàrem passar fins al mes de setembre de 1865,
en què, enmig de la pesta que afligia Barcelona, varen començar les submersions,
que vingueren a palesar que tot ço que havíem corregit en l‘hèlix i en la maquinària
interior no havia millorat la velocitat de l‘Ictíneo, el qual, mogut per setze homes,
només caminava a raó de mig metre per segon. Amb tan escassa marxa no em vaig
atrevir a emprendre totes les aplicacions del vaixell-peix, excepte les referents a la
guerra marítima, de què he parlat.
Ja des del desembre de 1864 vàrem observar que l‘Ictíneo no atenyia en la
seva marxa la velocitat de dues milles i mitja per hora, indicada pels càlculs i
suficient per a vèncer els corrents ordinaris, i per això vaig procedir tot seguit a
continuar els estudis pràctics que havia començat sobre certs motors, amb el
propòsit d‘aplicar el més avantatjós als futurs ictinis i especialment als destinats a
llargues exploracions submarines. En aquests estudis pràctics vaig estar-m‘hi tot
l‘any 1865, fixant-me sobretot en la producció de calòric mitjançant combustibles i
comburents en estat sòlid i que llurs principals productes no fossin gasosos.
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L‘aplicació del calòric com a motor té l‘avantatge de poder ésser aplicat a
una caldera d‘aigua i de no haver d‘inventar-se cap receptor de la força, sinó
acceptar el de tots conegut, la màquina de vapor, tal com funciona avui dia; però té
l‘inconvenient d‘elevar la temperatura de la cambra. Per a remeiar això no hi ha
altre recurs que cobrir la caldera, els conductors del vapor, la màquina i les parets
de fusta de l‘Ictíneo, de tubs de petit diàmetre, resistents i prims, pels quals circuli
l‘aigua de baix a dalt, per a traslladar a la mar l‘excés de calor que no podria passar
a través de la cambra, pel fet que la fusta és mal conductor d‘aquest fluid.
En la construcció del motor, en la seva instal·lació a bord, en les reformes
interiors de l‘Ictíneo i en vèncer contratemps de tota mena, vàrem estar tres anys,
que finiren el mes d‘octubre de 1868, en què vàrem fer proves perfectament
acabades del motor submarí. Potser hauria estat millor no deixar-me seduir pel
gran avantatge que m‘oferia el motor i emprendre amb la força de la tripulació les
aplicacions a la pesca del corall; perquè portar la màquina de vapor al fons de les
mars oferia més dificultats que la seva aplicació a la navegació flotant i als
ferrocarrils.
Per això se‘m fan càrrecs; i jo crec que són justos, sota un punt de vista
especial; però no puc pas col·locar-m‘hi. Volien que, tenint jo un poderós motor,
navegués amb la sola força muscular; que llancés a les profunditats de la mar setze
homes i un Ictíneo, pesat en la seva marxa, negant-los la força necessària per a
lluitar amb els perills! Després d‘haver cercat durant dotze anys aquesta força que
substitueix amb tants avantatges la dels nostres braços, podia jo diferir la seva
aplicació a un tercer Ictíneo, exposant-me a perdre el segon per manca de força? Si
per aquesta falta, i sols per ella, m‘hagués llançat un corrent submarí contra un
laberint d‘esculls, roques i coves com se‘n troben en els planters de corall, no es
perdia per molt de temps tota esperança de noves temptatives en aquesta mena de
navegació? On són els meus successors en l‘Ictíneo? Els que poden reemplaçar-me
haurien restat amb mi al fons de la mar, i l‘empresa anorreada. És que coneixem
nosaltres, ni ningú, aqueixes profunditats, per a menysprear la força de la màquina
de vapor? Precisament els competents em feien el càrrec de no saber trobar un
motor inanimat per a l‘Ictíneo; i aquest càrrec també era injust, car si fins al segle
passat la humanitat no es va saber aprofitar del vapor, com era possible que jo, sol i
en poc temps, trobés una feliç substitució de ço que ha costat, si no des d‘Haron
d‘Alexandria, des de Papin, tantíssims anys d‘investigacions i estudis als homes
savis?
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NARCÍS MONTURIOL (1810-1885) nascut a Figueres, és un enginyer conegut,
sobretot, perquè va inventar el primer submarí, que va anomenar Ictíneo. L‘Ictíneo
va fer el primer viatge el 23 de setembre de 1859, al port de Barcelona. Deu anys
després, Monturiol va escriure el primer tractat de navegació submarina, titulat
Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua. Monturiol fou, també,
impressor, editor, pintor i polític.
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Manuscrits, cases, somnis:
Edgar Allan Poe
MARÍA NEGRONI

E

n les seves notes cèlebres sobre la
composició de «El corb», Edgar
Allan Poe va escriure: «I no situaré
l‘heroi del meu poema en un mitjà
pobre —perquè la pobresa és trivial i
contrària a la idea de bellesa—, sinó en
una estança magnífica i moblada
poèticament.»
Llegida des de la biografia de
l‘escriptor, acuitada per l‘orfandat, la
mancança, la solitud i l‘alcohol, aquesta
frase és un acte fallit. També és un
estratagema:
damunt
una
zona
imaginària d‘aigües quietes, d‘estanys
que reflecteixen somnis indecisos, de
ports i de naufragis (la memòria de
l‘aigua, omnipresent), Poe basteix,
construeix i ornamenta la instància
melangiosa per excel·lència: la casa de
l‘escriptura. Després, aquesta casa
navega, és un manuscrit perdut en una
ampolla, del qual sorgeixen textos com
si brollessin del fons de la nit.
Es veu: la poesia, aplicada al
mobiliari, condueix
a
un
lloc

contradictori. En aquesta embriaguesa,
no mancada d‘estelles, es poden fundar
moltes coses: un mètode de treball, una
fraternitat de monstres, una trinxera
des de la qual disparar la fletxa més
arriscada, la més precisa, al cor de la
podridura, a veure si alguna escletxa
permet d‘organitzar (i celebrar) un
esfondrament.
Baudelaire va veure en Poe una
mena de Byron extraviat en la
voluptuositat de la pena. Aquest
esgarriament, cal tornar a dir-ho, no es
produeix a la intempèrie; ans al
contrari, s‘esplaia en un cos insidiós i
sense moviment, treballat per una
malaltia
sense
nom:
la
casa
«poèticament moblada». Allà, vorejant
un omphalos que allotja, com en Sade,
totes les virtualitats concentracionàries
del món, un orfe incorregible
circumval·la un enigma i el sotja amb
paraules. A mercè de la bogeria, la
tempesta i la nit, la tenebra afavoreix la
visió, i l‘esquerda es torna febre, com a
les pintures de Bacon.

MARÍA NEGRONI (Rosario, 1951) és doctora en literatura llatinoamericana per
la Universitat de Columbia. Actualment és professora al Sara Lawrence College. És
autora de diversos llibres de narrativa, de poesia i d‘assaig, i ha traduït l‘obra, entre
d‘altres, de Louise Labé, Valentine Penrose, Georges Bataille, Charles Simić i
Bernard Noël. Ha rebut diversos premis literaris. És autora del magnífic i
inclassificable Pequeño mundo ilustrado (La caja negra, 2011).
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Sobre (la) certesa
LUDWIG WITTGENSTEIN

347
«I know that that‘s a tree.» Per què em fa l‘efecte que no entenc la frase, tot i
tractar-se d‘una frase senzillíssima del tipus més normal i corrent? És com si fos
incapaç de centrar el meu esperit en cap mena de significat. I això s‘esdevé perquè
no busco el significat en l‘àmbit en el qual es troba. Tan bon punt passo d‘un ús
filosòfic de la frase a un de quotidià, el seu sentit esdevé clar i habitual.
348
Tal com les paraules «Jo sóc aquí» tan sols tenen sentit en determinats contextos,
però no en tenen si les dic a algú que estigui assegut al meu davant i em vegi
clarament: no pas perquè llavors siguin supèrflues, sinó perquè el seu sentit no ve
determinat per la situació, i aquesta mena de determinació li és necessària.
349
«Sé que això és un arbre» pot significar tota mena de coses: m‘estic mirant una
planta que a mi em sembla un faig jove i a l‘altre un groseller. Ell diu que és un
arbust, i jo dic que és un arbre. O bé enmig de la boira veiem una cosa que un de
nosaltres pren per una persona i l‘altre diu: «Sé que això és un arbre». Algú vol
comprovar la meva vista, etc. Cada cop, allò que designo com un arbre és d‘una
mena diferent.
I què succeiria si ens expresséssim de manera més precisa? Per exemple, si
diguéssim: «Sé que allò d‘allà és un arbre, ho veig prou clarament.» Suposem fins i
tot que jo hagués fet aquesta observació en el curs d‘una conversa (i per tant en
aquell moment hauria estat rellevant); i ara, fora de qualsevol context, la repeteixo
mentre miro l‘arbre tot afegint: «Amb aquestes paraules vull dir el mateix que fa
cinc minuts.» Si per exemple afegís que em volia referir als meus problemes de
visió i que es tractava d‘una mena de lament, l‘enunciat no tindria res de misteriós.
El significat que es dóna a la frase es pot expressar perfectament afegint-li una
explicació i per tant es pot unir amb ella.
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350
«Sé que això és un arbre», diu per exemple un filòsof per tal de deixar clar, a si
mateix o algú altre, que sap alguna cosa que no és cap veritat matemàtica o lògica.
De manera semblant, algú que dóna voltes a la idea que ja no serveix per fer res
podria anar-se dient un cop i un altre: «Encara puc fer això i allò i allò altre.» Si
aquests pensaments se li acudissin sovint, els que l‘envolten no s‘estranyarien si,
aparentment fora de qualsevol context, es digués a si mateix una frase semblant.
(Però jo ja he indicat un rerefons, un entorn per aquestes enunciacions, i per tant
els he donat un context.) En canvi, si algú exclamés en circumstàncies totalment
heterogènies acompanyades de la mímica més convincent «A terra!», d‘aquestes
paraules (i el to que les acompanyés) es podria dir que constituïen una figura que
tot i tenir aplicacions ben conegudes ni tan sols deixaria clar quin idioma parlava la
persona en qüestió. Jo podria fer amb la mà el moviment que caldria fer si hi
tingués un xerrac i serrés un tauló; però això donaria dret a dir-ne serrar, d‘aquest
moviment al marge de tot context? (També es podria tractar de una cosa del tot
diferent!)
351
Que potser la pregunta «Aquestes paraules tenen sentit?» no s‘assembla a
preguntar «Això és una eina?» mentre es mostra un martell, per exemple? Jo
contesto: «Sí, això és un martell.» Però, i si allò que cadascun de nosaltres
considera un martell fos en un altre indret un projectil o una batuta, per exemple?
Ara aplica l‘exemple tu mateix!
352
Si ara algú diu «Ich weiss, dass das ein Baum ist», «Sé que això és un arbre», jo puc
respondre: «Sí, això és una frase. Una frase alemanya. I què vol dir, amb això?»
Què passa si em respon: «Només volia fer memòria que sé aquesta mena de
coses»?
353
I què passaria si digués «Vull fer una observació lògica»? Quan el guardaboscos va
al bosc amb els seus treballadors i diu «S‘ha de tallar aquest arbre, i aquell, i aquell
altre», de què serveix si observa «Sé que això és un arbre»? ¿No podria dir jo del
guardabosc «Sap que això és un arbre, no ho investiga, no dóna ordres als seus
homes d‘investigar-ho»?
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354
Comportament dubitatiu i no dubitatiu. El primer tan sols existeix quan existeix el
segon.
355
Per exemple, el psiquiatra em podria preguntar: «Saps què és això?», i jo
contestaria: «Sé que això és una butaca; la conec, sempre ha estat a la meva
habitació». Potser no està comprovant la meva vista, sinó la meva capacitat de
reconèixer les coses, de saber-ne el nom i la funció. El que està en qüestió és el meu
coneixement de l‘entorn. En aquest cas, seria un error per part meva si digués
«Crec que això és una butaca», perquè en fer-ho expressaria que estaria disposat a
permetre que es comprovés la meva afirmació. En canvi, «Sé que això és...» implica
que es crearia una situació de perplexitat si no es produís la confirmació.
356
El meu estat anímic, el saber, no em representa cap garantia d‘allò que
s‘esdevindrà. En canvi, consisteix en el fet que jo no comprendria on podria sorgir
un dubte, on seria possible cap comprovació.
357
Es podria afirmar el següent: «―Jo sé‖ expressa la seguretat tranquil·la, no pas la
que encara lluita».
358
Ara bé, no voldria considerar aquesta seguretat com res emparentat amb la
precipitació o la superficialitat, sinó com (una) forma de vida. (Això està molt mal
expressat i probablement també mal pensat.)
359
De fet, significa que la vull copsar com alguna cosa situada més enllà del que està
justificat o injustificat; és a dir, ben bé com una cosa animal.
360
Sé que això és el meu peu. No podria reconèixer cap experiència que em demostrés
el contrari. Aquesta frase podria ser una exclamació; però què se‘n dedueix? En tot
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cas, que actuaré d‘acord amb la meva creença i amb una seguretat que desconeix el
dubte.
361
Però també podria dir: «Déu m‘ha revelat que això és així.» Déu m‘ha ensenyat que
això és el meu peu. I per tant, si s‘esdevingués alguna cosa que anés en contra
d‘aquest coneixement, em veuria obligat a considerar aquesta cosa com un engany.
362
Ara bé, ¿no es demostra aquí que el saber està relacionat amb una decisió?
363
I en arribar en aquest punt es fa difícil trobar la vinculació d‘allò que un voldria
proclamar amb les conseqüències que tindria en la forma d‘actuar.
364
També es podria preguntar així: «Si saps que això és el teu peu, saps també, o
només creus que saps, que cap experiència futura semblarà oposar-se al teu saber
(és a dir, que a tu mateix no et semblarà que s‘hi oposa)?»
365
Si algú respongués: «Jo també sé que mai no em semblarà que res s‘oposi a aquest
coneixement», què en podem deduir a banda que ell mateix no dubta que tal cosa
no s‘esdevindrà mai?
366
¿I si estigués prohibit dir «Jo sé» i tan sols es permetés dir «Jo crec saber»?
367
No és pas que la finalitat de construir un mot com saber de forma anàloga a creure
sigui aconseguir que l‘enunciat «Jo sé» quedi tacat d‘oprobi si aquell que el diu
s‘equivoca.
D‘aquesta manera, un error esdevé un acte no permès.
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368
Si algú diu que no reconeixerà cap experiència com a demostració del contrari,
aquesta actitud constitueix una decisió. Existeix la possibilitat que hi actuï de forma
contrària.
Traducció de Pilar Estelrich

LUDWIG WITTGENSTEIN (Viena, 1889 – Cambridge, 1951), filòsof austríac.
L‘any 1921 va publicar Tractatus logico-philosophicus, un recull de pensaments,
breus i numerats. El Tractatus se centra en una anàlisi del llenguatge que
desproveeix de sentit les proposicions característiques de la metafísica, l‘estètica i
qualssevol altres que no siguin demostrables com a fet. De Wittgenstein, en català
en podem llegir Tractatus logico-philosophicus (1997) i De la certesa (1983).
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ressenya

Varlam Xalàmov.
L‘escriptura necessària.
JOAN CARLES NAVARRO

U

na ciutat, en un mapa, no és més que la representació plana d‘un espai
imaginari, un punt on fixar la mirada. El camí per a arribar-hi, una línia
irregular a resseguir amb el dit. Magadan no n‘és una excepció. Situada al nord-est
de Rússia, a més de deu mil quilòmetres de Moscou, dues carreteres la comuniquen
amb la resta del país, la de Kamtxatka, encara més a l‘est, i la de Yakutsk, a dos mil
quilòmetres en direcció a l‘oest. Dues, també, són les fronteres naturals que limiten
la ciutat: al nord, la bellesa amenaçadora de la taigà, la neu i el vent glaçat; al sud,
el mar d‘Okhotsk, una immensa massa de glaç els mesos d‘hivern. A l‘estiu, però, el
glaç es fon i el port rep l‘arribada dels vaixells que hi fan escala. Són tot just dos
mesos, tres a tot estirar, els anys de més bonança. A Magadan els hiverns són freds
i els estius, curts.
El 14 d‘agost de 1937 Varlam Xalàmov arriba a Magadan. Ha passat set
mesos empresonat a Butyrskaia, a Moscou, acusat de trotskista
contrarevolucionari, i ara fa port a la ciutat, després d‘un llarg viatge en tren i de
cinc dies de travessia en un vaixell de vapor. Butyrskaia ha estat una presó de
trànsit, un centre d‘instrucció per a presos que esperen rebre condemna. El centre
no li resultava desconegut. Quan tenia 22 anys, ara en té 30, va estar-s‘hi un mes
detingut per imprimir i difondre còpies del «Testament de Lenin». 1 Llavors va ser
condemnat a tres anys de treball correctiu en la construcció d‘una fàbrica de
productes químics, als Urals. Mirant enrere, aquella va ser una sentència benèvola,
sobretot si la compara amb el veredicte que l‘ha dut fins a Magadan: cinc anys de
treball correctiu a Kolimà, la mort blanca, l‘infern de glaç. Tanmateix, l’home
sempre confia en el millor i el delit d‘abandonar la cel·la i sortir a l‘aire lliure,
encara que sigui a Kolimà, l‘empeny a imaginar que, si compleix el treball que li
encomanin i demostra tenir un bon comportament, potser li reduiran la condemna
fins i tot. A les cel·les de Butyrskaia hi ha deixat l‘aire irrespirable, la humitat i l‘olor
de cossos amuntegats; al port de Magadan hi deixarà l‘últim bri d‘esperança.
Nom amb què es coneix la carta que Lenin va enviar al XIIIè Congrés del Partit Comunista,
l‘any 1922, en què denunciava l‘excés de poder que havia assolit Stalin, alhora que dubtava
de la seva capacitat —de Stalin— per a exercir aquest poder amb la prudència necessària.
1
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Perquè Magadan és un altre espai de trànsit i prou, una aturada més fins a
arribar al final del trajecte i la il·lusió dura poc més del que tarda el camió a portarlo fins al camp de treball que li ha estat assignat. Allà descobrirà ben aviat que n‘hi
ha prou amb tres setmanes de treball a cel obert per a convertir un home de cap a
peus en un ésser acabat, en una deixalla física i moral. Els efectes de la fam, el fred i
la misèria són devastadors i Xalàmov esdevé un cirurgià expert a fer-ne la dissecció.
«Tots els sentiments humans —l‘amor, l‘amistat, l‘enveja, la humanitat, la
misericòrdia, l‘ànsia de glòria, l‘honestedat— ens havien abandonat juntament amb
la carn que havíem perdut durant el temps llarg de passar fam... En aquesta capa de
músculs només hi havia espai per a la rancúnia, el més persistent dels sentiments
humans.» Allà comprèn que «l‘ésser humà va esdevenir humà no pas pel fet de
tenir una constitució divina, ni per tenir un dit gros fabulós a cada mà; sinó perquè
era, físicament, el més fort, el més resistent dels animals, i després perquè havia
posat el seu principi espiritual al servei del principi físic.» No hi ha espai per a
l‘orgull, l‘egoisme o l‘amor propi. «Moltíssim més important era arribar a cordar-se
els pantalons sota el fred glaçat de l‘hivern: homes ben robustos ploraven, de
vegades, quan no se‘n sortien.» Són aquests plors d‘impotència els que donen la
mesura de la seva misèria, els que mostren a què ha quedat reduïda la condició
humana. «No cal dir res de les llàgrimes. De llàgrimes n‘hi havia sovint, tothom les
entenia i ningú no se‘n reia.»
Varlam Xalàmov va passar disset anys empresonat a Kolimà. Els cinc anys
que dictava la sentència original es va anar ampliant amb successives penes
posteriors per diversos intents de fuga, per difondre propaganda antisoviètica o per
enaltir la figura d‘Ivan Bunin.2 Preguntar-se per la veracitat o el sentit d‘aquestes
acusacions, sovint cursades per altres presoners, és del tot gratuït i improcedent. Hi
ha tres manaments que cal seguir, tothom els sap: no temis, no demanis, no confiïs.
Si l‘acusador estava de sort, podia bescanviar la denúncia per la promesa d‘unes
cigarretes, un abric o un plat de sopa calenta. Ningú no li ho podria retreure. A
Kolimà no hi ha amics. «Perquè l‘amistat ho sigui de debò, cal que la fortalesa dels
lligams s‘hagi establert quan les condicions de vida encara no han arribat al límit,
més enllà del qual a l‘home ja no li queda res humà; només la desconfiança, la ràbia
i la mentida.»
El novembre de 1953, pocs mesos després de ser alliberat, Varlam Xalàmov
comença a escriure els Relats de Kolimà, un monument literari contra l‘oblit, cent
quaranta-cinc relats, més de mil pàgines que narren l‘horror de l‘experiència

Escriptor rus que va emigrar a París quan va esclatar la revolució. L‘any 1933 va ser
guardonat amb el Premi Nobel de Literatura.
2
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viscuda. A diferència d‘altres autors que han passat per experiències igualment
traumàtiques, Xalàmov no escriu una novel·la o unes memòries, ni tampoc un diari
de la vida en els camps de treball: el que ha viscut és massa estremidor per a fer-ne
ficció, i tampoc no pot quedar reduït en cap calendari, per llarg que sigui. Xalàmov
necessita expressar el dolor en estat pur, sense additaments ni sostraccions, sense
heroïcitats ni compassió de cap mena. Perquè no hi ha res a admirar en el dolor i
l‘horror soferts, i perquè la por, l‘honor, la dignitat comparteixen les mateixes
arrels, unes arrels força més superficials del que hom voldria creure. A Kolimà s‘ha
esforçat a esborrar el passat, no hi havia cap consol ni tenia cap utilitat de pensar
qui era, com vivia, què anhelava abans d‘ésser empresonat. Ara dedicarà una vida
en llibertat a transcriure les atrocitats viscudes, a recuperar-ne infinitat d‘escenes
que han quedat enregistrades en la memòria, sota la pell, en cadascun dels músculs
del seu cos. Les visiona una vegada darrere l‘altra, des de perspectives diverses, en
primera i en tercera persona, amb la veu del protagonista i per boca d‘altres
personatges que canvien de nom, d‘any, d‘escenari. Perquè, al capdavall, tots els
seus relats parlen del mateix, de la condició humana, de la fragilitat de les nostres
conviccions, de la fortalesa física que ens fa superiors al regne animal, de la nostra
feblesa davant la fatalitat de viure. La forma del relat hi encaixa a la perfecció.
Xalàmov escriu com qui dispara fotografies des d‘angles diversos i aconsegueix
instantànies literàries d‘una precisió esfereïdora. És la mirada del supervivent,
freda, objectiva, desapassionada, desencisada; sense judicis ni retrets, sense
lamentacions. Ningú no hauria d‘anar a Kolimà, «allà hi ha moltes coses que l‘ésser
humà no hauria de conèixer, no hauria de veure; i si les ha vistes, seria preferible
que morís.»
La nuesa amb què Xalàmov recorre el seu passat representa un sotrac per a
la consciència del lector. La capacitat de trobar-hi, malgrat la devastació general,
moments d‘una bellesa extrema, el deixa en estat de xoc. Perquè a Relats de Kolimà
també hi ha narracions que parlen de les minúcies que impulsen l‘home a seguir
viu i dels petits gestos que el dignifiquen, fins i tot quan no hi ha esperança ni futur.
Són ben comptats, però sublims. No són cap contrapès a la barbàrie, Xalàmov no fa
concessions ni mira de buscar cap equilibri de manera intencionada; fer-ho
implicaria consumar la desfeta, faltar a la veritat, trair-se a si mateix. «Per a reeixir
en la seva tasca, l‘escriptor ha de ser una mena d‘estranger al país que descriu.»
Varlam Xalàmov va acabar l‘últim volum dels Relats de Kolimà el 1974.
Tenia seixanta-set anys i la salut força minvada arran del fred, els maltractaments i
la distròfia alimentària soferts a Kolimà. Havien transcorregut vint-i-un anys des
que una nit, en sortir de la feina, va començar a escriure, gairebé a les fosques per
no despertar les persones amb qui compartia habitatge, el primer dels cent
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quaranta-cinc relats, el més difícil. Escriure és tornar a Kolimà, tornar a transitar
pel camí que porta als records més dolorosos, recórrer-lo una vegada i una altra, i
anar-lo aplanant fins a deixar-lo lliure de cap destorb que n‘entorpeixi la mirada
neta i transparent. És una tasca feixuga, necessària. Cada frase escrita és un cop de
puny damunt la taula, un crit silenciat contra l‘absurd i la fatalitat de viure. És a
partir de l‘escriptura que Xalàmov recupera la dignitat de les llàgrimes vessades.
No aspira a ser feliç —«l‘home és feliç per la seva capacitat d‘oblit»—, està
condemnat a no ser-ho. Va ser de nit, a Tver Oblast, lluny de Magadan, a l‘altre
extrem del país, allà on neix el Volga, el riu més llarg d‘Europa. Tanmateix, una
ciutat, en un mapa, no és més que la representació plana d‘un espai imaginari, i el
camí per a arribar-hi, una línia irregular que cal resseguir amb el dit.

VARLAM XALÀMOV (1907-1982), periodista, assagista, narrador i poeta rus.
Acusat de propaganda antisoviètica, fou detingut i condemnat diverses vegades a
treballs forçats a la Sibèria. Els seus Relats de Kolimà són un testimoni esfereïdor
de l‘experiència dels camps de treball estalinistes que escriu entre els anys 1954 i
1973. La primera edició en llengua original d‘aquell llibre apareix el 1978, tot i que
fora de Rússia. Va conèixer Aleksandr Soljenitsin, Borís Pasternak i Nadejda
Mandelstam. Va passar els darrers tres anys de la vida en una residència per a
escriptors vells i discapacitats. L‘any 2013, l‘editorial DíasContados va publicar un
primer volum d‘aquests relats, traduïts al català per Xènia Dyakonova i José Mateo.
JOAN CARLES NAVARRO (Barcelona, 1963). Llicenciat en filosofia per la UB,
ha estat directiu en empreses multinacionals del sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Des de llavors col·labora en diversos projectes
culturals i escriu articles i ressenyes literàries. És membre d‘ARTransforma
(www.artransforma.org), una associació que treballa per procurar l‘accés i la
participació en l‘art i la cultura a col·lectius en risc d‘exclusió social. El podeu llegir
al blog Restes d’inestabilitat (restesdinestabilitat.wordpress.com).
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35 mil·límetres

Visconti neorealista
RICARD FUSTÉ

L

uchino Visconti és conegut sobretot per un seguit de films operístics
protagonitzats per nobles decadents i burgesos benestants que dirimeixen llurs
conflictes en salons luxosos de palaus antiquíssims. Luxe, passat i decadència són
el tema central de títols com Il Gattopardo (1963), La Caduta degli Dei (1969),
Morte a Venezia (1971), Ludwig (1972), Confidències (1974) o L’innocent (1976).
Vist així, no podríem imaginar un director més allunyat dels preceptes del
neorealisme. Potser caldria matisar que Rocco e i suoi fratelli (1960) és un film en
present que se centra en els immigrants del sud d‘Itàlia que es guanyen la vida com
poden a Milà; però si el tema, en aquest cas, és afí al neorealisme, no podem dir el
mateix de la forma: estructura en funció dels diversos punts de vista i, en la línia
del melodrama més exacerbat, sentiments al límit i explosions de violència; en
definitiva, l‘artifici com a figura d‘estil aplicat a un argument realista.
Ara bé, malgrat tot el que acabem d‘explicar, Visconti va ser no únicament
un dels noms importants del moviment neorealista, sinó el seu precursor amb el
film de 1943 Ossessione.

La contradicció que hem exposat s‘estén a la biografia del director. De
ferma ideologia comunista, Luchino Visconti va néixer, però, en el si d‘una família
aristocràtica (el seu pare era duc i la mare, hereva d‘un imperi de la indústria
farmacèutica). Paradoxalment, la possibilitat de portar un tren de vida molt més
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elevat que la resta de compatriotes es troba en l‘origen de la seva conversió. Als
anys trenta, no tothom podia viatjar, però Visconti sí que ho va fer. A França, per
mediació de Coco Chanel, va conèixer el cineasta Jean Renoir, conreador del
realisme poètic i que va tenir una influència decisiva en la futura carrera de l‘italià.
Visconti va col·laborar amb el mestre francès a Les bas-fonds i Une partie de
campagne, ambdues de 1936.
L‘amistat amb els intel·lectuals d‘esquerres i amb els emigrants italians que
arribaven a França fugint del feixisme va contribuir perquè l‘aristòcrata Visconti
abracés la fe marxista. La guerra va truncar la seva relació amb Renoir i va tornar a
Itàlia, on s‘uní a la colla de cinèfils —Michelangelo Antonioni, Gianni Puccini,
Giuseppe de Santis— que escrivien a la revista Cinema, fundada curiosament per
un fill de Benito Mussolini. L‘any 1943, finalment, fa el pas a la direcció i adapta la
novel·la de James M. Cain El carter truca sempre dues vegades amb el títol
Ossessione, que esdevindrà la primera pel·lícula neorealista i també la primera de
les tres adaptacions al cinema d‘aquest text literari —les altres dues són nordamericanes, la que va dirigir Tay Garnett el 1946, amb John Garfield i Lana Turner,
i la de Bob Rafelson del 1981, protagonitzada per Jack Nicholson i Jessica Lange.
Recordem que la novel·la de Cain és un drama criminal sobre un rodamón
que entra a treballar en una estació de servei regentada per un home fastigós i
rodanxó afeccionat al bel canto i la seva atractiva esposa, que presumptament s‘hi
va casar només per fugir de la misèria. La mestressa atraurà el jove foraster cap al
seu llit i mirarà d‘enredar-lo per matar el marit i fugir amb els diners de
l‘assegurança de vida.
El film adapta l‘obra de Cain gairebé al peu de la lletra. Massimo Girotti és
l‘atractiu protagonista masculí i Visconti volia Anna Magnani per al paper de la
mestressa del bar de carretera però es va haver de conformar amb Clara Calamai;
en qualsevol cas de físic semblant al de la primera i gosaria dir que més agraciada.
La carnalitat de la relació entre ambdós està reflectida en la pel·lícula amb una
intensitat quasi ofensiva, fins al punt que la motivació eròtica dels personatges
s‘imposa clarament sobre l‘imperatiu econòmic, que serà la causa de la seva
perdició.
Si la novel·la reflectia la misèria de la Gran Depressió americana, Visconti
trasllada l‘acció a una Itàlia provinciana i clarament subdesenvolupada. Amb una
durada de més de dues hores, el film dedica molt metratge a mostrar l‘entorn en
què es mouen els personatges i, tot i ser bàsicament un drama intimista, hi
predominen els exteriors i la realització adopta en molts moments un estil
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documental. De manera que, si el film, atès el seu argument, hauria de pertànyer al
gènere del melodrama criminal, l‘objectivitat de la seva mirada sobre uns
personatges desesperats que Visconti evita jutjar i sobre les seves circumstàncies de
misèria econòmica i moral, converteixen Ossessione en un manifest neorealista.
Com calia esperar, el règim feixista no va quedar gaire content de la visió de la
Itàlia contemporània que el film oferia ni de la franquesa amb què mostrava la
passió eròtica i la voluntat criminal dels protagonistes, de manera que la censura el
va prohibir.
L‘alliberament del país per les tropes aliades, finalment, tampoc no va
salvar de l‘ostracisme l‘obra de Visconti, ja que aleshores es va fer palès que el
cineasta no tenia els drets sobre l‘original literari nord-americà. Van passar molts
anys abans que el món descobrís aquesta obra mestra; mentrestant, Rossellini va
estrenar Roma, città aperta (1945) i es va endur el mèrit del naixement del cinema
neorealista.
En qualsevol cas, Luchino Visconti va reincidir l‘any 1948 amb un altre títol
cabdal del moviment: La terra trema.
Aquesta pel·lícula formava part d‘un projecte més ambiciós, una trilogia
dedicada als treballadors del mar, de la mineria i del camp, que havia d‘alliçonar el
públic sobre les mancances de la classe proletària i la necessitat de canviar la
societat d‘acord amb el model marxista.
La terra trema, inspirada en la novel·la Il Malavoglia, escrita el 1881 per
Giovanni Verga, era, doncs, el primer títol de la trilogia. Ens situa en el poble de
pescadors d‘Acci Trezza, a Sicília, i la interpreten els mateixos habitants de la zona,
actors no professionals que parlen en el dialecte local. Tot i aquest esperit col·lectiu,
la història se centra en la família Valastro, composta per la mare vídua (el pare va
morir a la mar), l‘avi matern i els vuit fills. Tots plegats viuen miserablement
malgrat que cada dia surten a pescar; el problema és que els majoristes s‘aprofiten
de la manca d‘unió entre els treballadors del mar i es queden tots els guanys, amb
la connivència de les forces vives del poble (l‘alcalde i la policia). ‗Ntoni, el fill gran,
es rebel·la contra aquesta forma d‘explotació i decideix d‘independitzar-se:
empenyora la casa de la família per adquirir una barca i compra sal a preu d‘or per
a poder conservar les anxoves i vendre-les a Palerm directament, sense passar pels
majoristes. Però la sort no l‘acompanya en l‘empresa i, després de patir la
insolidaritat dels veïns i de caure en la desesperació mentre veu com la família
pateix fam, es veu obligat a empassar-se l‘orgull i torna cap-cot a fer de pescador a
sou.
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La terra trema és un miracle. Denuncia obertament la situació econòmica i
social i proposa no menys obertament la solució marxista —la unió dels
treballadors—, però evita el risc de quedar-se en un mer pamflet polític. El drama
personal s‘insereix sense problemes en l‘enfocament col·lectiu, de la mateixa
manera que el to de documental no impedeix que les imatges del film resultin
bellament poètiques, ja siguin les panoràmiques al port de pescadors, el moment en
què les barques surten al mar a l‘albada o les escenes familiars en la casa senzilla on
viuen els Valastro. La fotografia en blanc i negre que treu tot el partit de la llum
natural és extraordinària. Finalment, la part de ficció no resulta impostada i els
intèrprets no professionals actuen amb una naturalitat sorprenent. Visconti
aconsegueix emocionar-nos sense forçar el dramatisme ni renunciar a la seva
voluntat didàctica. Així, doncs, ens trobem davant d‘un títol irrepetible i una obra
mestra del cinema que, malauradament i com sol passar en aquests casos, no va
tenir gens d‘èxit de públic, ni quan la van reestrenar doblada a l‘italià ortodox; com
a conseqüència, no es van dur a terme els altres dos films previstos.

Visconti acabarà trobant el favor del públic amb el seu tercer film,
Bellissima (1951). No es tracta, com La terra trema o en bona mesura Ossessione,
d‘un manifest neorealista, tot i que retrata les classes populars de Roma a través de
la història tragicòmica d‘una mare abnegada que es guanya la vida com pot posant
injeccions i que s‘entesta a fer que la seva filla petita esdevingui una estrella del
cinema. Amb els escassos diners de què disposa, la vesteix, la pentina, fins i tot la
confia a una actriu anada a menys perquè li imparteixi classes d‘interpretació, i
finalment la presenta a les proves que, a la mítica Cineccitá, el cineasta Alessandro
Blasetti fa a tot de nenes —la majoria més ben preparades— per a una producció
pròxima.
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En aquest cas Visconti sí que va disposar d‘Anna Magnani, convertida en la
musa del moviment neorealista des de Roma, città aperta, per al paper de
Maddalena Cecconi, la mare. Com calia esperar, la Magnani va brodar el paper i va
convertir el seu personatge en la mare de totes les mares, una dona valenta i
treballadora, ingènua i somiadora però també pràctica i expeditiva, capaç de tot per
a assolir els seus objectius, tret de perdre la dignitat.
En tot moment intuïm que allò no pot acabar bé, ja que les il·lusions de la
mare es contradiuen amb una realitat poc permeable als canvis en què la màgia del
cinema només serveix per a distreure els pobres treballadors de les seves misèries
quotidianes. No obstant això, el film manté un to de comèdia que anys després
caracteritzaria el cinema italià. Visconti observa amb fina ironia i sentit de l‘humor
les peripècies d‘una gent que viu del miracle, que criden i gesticulen, que pateixen
però també saben divertir-se, i d‘aquesta manera estableix les bases d‘un gènere
que també abraçarien altres autors neorealistes, amb De Sica al capdavant.

Pioner, doncs, del neorealisme i de la comèdia italiana, Visconti acabarà
essent famós per un cinema molt diferent. Després de Bellissima, va realitzar Senso
(1954), el seu primer treball en color: el film, ambientat en el segle XIX, narrava la
història profundament commovedora d‘una aristòcrata enamorada d‘un oficial de
l‘exèrcit austríac que ocupava Itàlia; un treball esplèndid però allunyat en el fons i
la forma dels postulats neorealistes, que féu que el cineasta fos acusat de traïdor al
moviment.
Però evolucionar és una virtut i gairebé una obligació per als artistes. I el
cas de Visconti no és tan diferent del de molts altres cineastes del seu temps,
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pioners del neorealisme que després van assolir un estil més personal i d‘aquesta
manera van dotar el cinema italià de la segona meitat del segle XX d‘una riquesa
sense parió en la cinematografia mundial.

LUCIANO VISCONTI (Milà, 1906 - Roma, 1976), cineasta i escenògraf teatral, de
bon principi va participar en el moviment que es va anomenar neorealisme italià,
tot i que el conjunt de la seva obra evita qualsevol definició. Les seves pel·lícules
més conegudes són Rocco e i suoi fratelli (1960), Il Gattopardo (1963), La Caduta
degli Dei (1969) i Morte a Venezia (1971). Segons ell mateix, la seva intenció
tothora va ser explicar històries a partir de la poesia que els homes confereixen als
objectes que els envolten. Va triar el concepte de cinema antropomòrfic per a fer
més entenedor el seu punt de vista artístic.
RICARD FUSTÉ (Igualada, 1961) és advocat. Ha escrit i dirigit alguns títols en
Súper-8 i vídeo, i ha col·laborat en els apartats de cinema dels diaris, televisió i
ràdio de la seva ciutat. Actualment és un dels promotors del Cine-Club d‘Igualada.
Forma part del jurat del Micro-Curt Festival que se celebra cada any a la capital de
l‘Anoia. Manté el blog http://classicscinema.blogspot.com.
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art menor

Autopsicografia
FERNANDO PESSOA
El poeta és fingidor.
Fingeix tan completament
que fins fingeix que és dolor
el dolor que de bo sent.
I qui llegeix el que escriu
en el dolor llegit sent
no els dos que el poeta viu
ans només el que ell no té.
I així per la via roda,
joguinejant amb la ment,
un tren de corda que roda:
el cor, contínuament.

Traducció de Joaquim Sala-Sanahuja

FERNANDO PESSOA (1888-1935). Traductor, poeta i assagista, deu la seva
popularitat, sobretot, a l‘obra poètica que va escriure fent servir diversos
heterònims (Alberto Caeiro, Ricardo Reis i Álvaro de Campos). En català en podem
llegir: El banquer anarquista (2013), Faust: Tragèdia subjectiva (2013), El
Mariner: Drama estàtic en un acte (2007), Escrits sobre Catalunya i Ibèria
(2007), L’educació de l’estoic (2003), Odes de Ricardo Reis (2002), Poemes
d’Alberto Caeiro (2002), Poemes d’Álvaro de Campos (2002), Poemes de
Fernando Pessoa (2002), El llibre del desassossec (2002) i L’hora del diable i
altres ficcions (2000).
JOAQUIM SALA-SANAHUJA (Sabadell, 1953) és escriptor, traductor i
professor universitari. De la seva obra de creació, en podem destacar La veu del
ciclista (premi Amadeu Oller, 1973), Planeta Miret (1982), Escriny Walpurgis
(1989), Viatge a Tokushima (1993) i Pas de coro (1998). Ha traduït Gustave
Flaubert, Charles Baudelaire, Stendhal, Nadja, André Breton, Guillaume
Apollinaire, Roland Barthes, Fernando Pessoa i Gastao Cruz.

colofó
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L‘art de la ficció
E. M. FORSTER
L‘art de la ficció. L‘art de la novel·la. Sí,
però de quina novel·la? He fet una llista
amb mitja dotzena d‘obres per a
pensar-hi. Són aquestes: Tristam
Shandy de Sterne, Emma de Jane
Austen, Moby Dick de Herman
Melville, El casalot de Charles Dickens,
The Ambassadors de Henry James, i
The White Peacock de D. H. Lawrence.
Són sis bones novel·les. Què podríem
dir-ne, del seu art? Mirem-ho. Tristam
Shandy és una fantasia del segle XVIII
amb un heroi que no neix mai. A Emma
tot hi és raonable i regular, els
personatges funcionen, l‘acció avança,
l‘ambient hi és animat i mesurat alhora,
el resultat és una comèdia domèstica
excel·lent. Moby Dick és molt diferent,
en part perquè l‘heroi és una balena: és
una història sobre el mar, però també
és una meditació sobre el misteri del
mal, representat per la balena. El
casalot és una història afectuosa sobre
una pila d‘éssers humans, amb un
argument immensament complex,
barrejat amb la crítica de les Law
Delays. A The Ambassadors Henry
James analitza l‘evolució d‘un americà
que es trasllada a París per rescatar un
dels seus compatriotes de les
temptacions d‘aquesta ciutat, i que s‘hi
acaba quedant, encisat per la seva llum
i bellesa. I The White Peacock és una
obra mestra sobre la immaduresa, els
colors, les flors, l‘amenaça i l‘embruix
del sexe, rememorats de qualsevol
manera per un nen inspirat. Aquestes
sis novel·les són bones i, per tant, ens
haurien d‘ajudar a deduir què és l'art de
la ficció.

Haurien, sí, però... es pot? La
novel·la és una forma literària tan
ampla que gairebé no permet
generalitzacions. És molt més difícil de
descriure que no pas una obra de
teatre, un poema líric, o fins i tot un
relat. De l‘obra teatral en sabem que
s‘haurà de representar; per tant, hi ha
certes convencions forçades per
l‘escenari i la presència de públic. El
poema líric té l‘essència d‘una cançó i
tendirà a expressar una emoció. El relat
comparteix mitjà amb la novel·la, però
és breu i, per tant, ha de calcular
prèviament quin efecte vol produir, i
acomplir-ho o fracassar. La novel·la, tal
com ho veig, no té regles, i això vol dir
que l‘art de la ficció no existeix. Només
hi ha un art que l‘artista fa servir quan
produeix obres. L‘art de Sterne a
Tristam Shandy és contrari al de Jane
Austen a Emma: Sterne vol ser episòdic
i fantàstic i encisar-nos amb trucs; Jane
Austen tria una zona tranquil·la de
Highbury per a desenvolupar-hi una
comèdia domèstica. Si cap d‘aquests
dos grans autors intentés emprar l‘art
de l‘altre, la seva obra saltaria pels aires
de seguida. Comparteixen mitjà —la
prosa—, material —la ficció—, i un
objectiu: fer la feina tan bé com en
siguin capaços.
S‘han escrit llibres sobre l‘art
de la ficció, i alguns de molt bons, i tots
han establert les normes que la novel·la
hauria de complir. Hauria d‘estar
protagonitzada per éssers humans,
diuen; hauria de contenir una història i
un argument, i hauria de ser escrita des
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d‘un punt de vista definit. La doctrina
del punt de vista és molt interessant i
més endavant en parlaré. Tornem a les
sis novel·les de la nostra llista i
analitzem-les sota aquest prisma. Els
protagonistes de Tristram Shandy són
éssers humans, però se‘ns presenten
d‘una manera molt estranya: no hi ha
cap mena d‘argument o d‘història en el
sentit tradicional del terme, i l‘interès
principal té a veure amb esdeveniments
fantàstics, i l‘obstinació d‘objectes
inanimats, com la bossa del Doctor
Slop, que gairebé diríem que és viva. Si
fem una llista de normes de la novel·la i
les apliquem a Tristram Shandy
haurem d‘admetre que no és cap
novel·la: ens fa gaudir, però no és una
novel·la. Passem a Emma de Jane
Austen. Emma supera la prova. Tracta
d‘éssers humans, conté una història i
un argument, i ens és relatada des d‘un
punt de vista, el de l‘heroïna. Austen
ens parla de l‘Emma i veiem l‘acció i els
altres personatges a través dels ulls
d‘aquesta noia. Podem estar contents:
les nostres regles funcionen i hi ha una
novel·la que realment és una novel·la.
La cosa canvia quan arribem a Moby
Dick. En aquesta obra, tot i que tenim
éssers humans i una aventura, el
principal interès és el problema
metafísic del mal, un mal encarnat per
Moby Dick, una balena blanca, la
persecució i mort de la qual afecta tot
l‘Univers. No obstant això, tot i que
Moby Dick és tan lluny de Tristram
Shandy com un pol de l‘altre, tenen
alguna cosa en comú que no apareix a
Emma: el component no-humà. Quan
aquest element és frívol, com a
Tristram Shandy, una bona manera de
descriure‘l és anomenar-lo fantasia.
Quan és seriós, com a Moby Dick,
l‘anomenem místic o còsmic. Després

de llegir Moby Dick la nostra capacitat
per a meravellar-nos és més gran, el
nostre univers és més gran, però
haurem de rebutjar-la com a novel·la,
perquè no compleix les normes.
Analitzem ara El casalot. Es
pot dir que és una novel·la? Gairebé: és
plena d‘éssers humans interessants i
l‘argument és apassionant. Ara bé, té
un objectiu: denunciar la injustícia
social. Això és el que ha de fer una
novel·la? Ha d‘usurpar la funció d‘un
pamflet? I encara més: no té un punt de
vista consistent, com sí que té Emma.
Penseu en els tres primers capítols de
El casalot. En el capítol inicial veiem la
cort a través dels ulls de Charles
Dickens. Ens duu a la Cort de Cancery i
ens detalla la gent que hi troba. En el
segon capítol encara ens guien els ulls
de Dickens, però per algun motiu
desconegut comencen a afeblir-se: ens
descriu alguns dels personatges, però
no pas tots. Al tercer capítol l‘autor
adopta un mètode del tot diferent: ja no
és omniscient, i ara és una noia, Esther
Summerson, la qui ens ho narra tot.
Jutjat segons els estàndards de l‘art de
la ficció —si és que n‘hi ha— El casalot
és
una
obra
absolutament
fragmentària. Ara fixem-nos en The
Ambassadors, de Henry James. Aquí
totes
les
normes
funcionen
perfectament, encara més bé que en
Jane Austen. És una història sobre
éssers humans, hi dominen els seus
interessos, no s‘hi destaquen mals
socials
ni
metafísics,
hi
ha
desenvolupament de l‘acció i desenllaç,
i la història s‘explica consistentment
des d‘un punt de vista concret: el d‘un
americà que decideix rescatar un
compatriota dels paranys del París del
segle XIX, i acaba caient-hi, també, tot i
que d'una manera diferent, ja que de
mica en mica entén que París, al
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contrari que Amèrica, és sinònim de
civilització. The Ambassadors és una
novel·la que compleix absolutament
totes les regles de l‘art del novel·lista.
En canvi, a The White Peacock, de D.
H. Lawrence, les normes no funcionen.
De fet amb prou feines podem parlar de
cap mena d‘història. Som en un poema,
en un prat de flors que algú està segant,
en un bosc de nit, en els patiments de
l‘adolescència, solcats per la crueltat.
The White Peacock és un llibre fàcil de
criticar i impossible d‘oblidar. Ens duu
—Déu sap com— a un país romàntic i
d‘angoixa que altrament ens hauríem
perdut.
Les regles funcionen així i es
poden adoptar o no. De la mateixa
manera que podem dir que hi ha un art
de la ficció i que Emma i The
Ambassadors són novel·les perfectes,
també podem afirmar que El casalot és
una obra imperfecta, i que Tristram
Shandy, Moby Dick i The White
Peacock no són novel·les ni de bon tros,
tot i haver-ne gaudit molt. O també
podem dir (com jo) que no n‘hi ha, de
regles, que l‘art de la novel·la no
existeix, i que l‘únic art que hi ha és el
que cada escriptor ha de menester per a
l‘obra que el té ocupat. A parer meu,
Laurence Sterne, Jane Austen, Herman
Melville, Charles Dickens, Henry James
i D. H. Lawrence van emprar l‘art que
creien convenient pels seus problemes
particulars i els seus temperaments, i
hauria de dir que els sis llibres de la
nostra llista són sis bones novel·les i
deixar-ho així.
Ara aprofundim una mica més
en la teoria del punt de vista, perquè,

fins i tot si no l‘acceptéssim ens pot
estimular. Citaré Percy Lubbock, un
crític admirable, que creu en el punt de
vista, i en parla a The Craft of Fiction,
un llibre interessant. Diu: «Crec que,
pel que fa a l‘art de la ficció, la qüestió
intricada del mètode està governada pel
punt de vista, és a dir, la relació
mitjançant la qual el narrador
s‘enfronta a la història.» El novel·lista,
afegeix, pot descriure els personatges
des de fora, com un espectador
imparcial o parcial; o pot ser
omniscient i descriure‘ls des de dins; o
pot posar-se en el lloc d‘un d‘ells i
pretendre que no coneix els motius de
la resta. El que no ha de fer és barrejar
aquests mètodes i canviar d‘un punt de
vista a l‘altre (com fa Dickens a El
casalot), perquè afeblirà l‘obra. Lubbok
posa Guerra i Pau de Tolstoi com a
exemple de novel·la que hauria estat
encara més gran si el punt de vista de
Tolstoi hagués estat més consistent. No
hi estic d‘acord. Crec que un novel·lista
pot canviar de punt de vista si s‘escau,
que és el cas de Dickens i de Tolstoi. De
fet, trobo que aquest poder per a dilatar
i contraure la percepció (del qual
canviar de punt de vista és un
símptoma) i aquest dret per a
transmetre
la
informació
intermitentment és un dels grans
avantatges de la forma novel·lística, i té
un equivalent en la nostra percepció de
la vida. En alguns casos som més
ximples que en altres: de vegades
podem entrar en la ment de la gent,
però no pas sempre, perquè les nostres
ments
es
cansen,
i
aquesta
intermitència condueix a la gran
varietat i color de les experiències que
rebem. Un bon nombre de novel·listes
han fet que els seus personatges es
comportin d‘aquesta manera, podríem
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dir que els han manipulat, i no veig per
quin motiu algú els n‘hauria de culpar.
Per tant, el pròxim cop que
llegiu una novel·la fixeu-vos en el punt
de vista, és a dir, en la relació que el

narrador estableix amb la narració.
¿Descriu la història i els personatges
des de fora o s‘identifica amb un d‘ells?
Pretén saber-ho tot i preveure-ho tot o
se sorprèn d‘alguna cosa? ¿Canvia de
punt de vista com Dickens als tres
primers capítols de El casalot? I, si fos
així, us fa res? A mi, no.

E. M. FORSTER (1879-1970) fou un novel·lista i assagista anglès. En català en
podem llegir Faros i Farelló. Una evocació d’Alexandria (2002), Una habitació
amb vistes (2002), Viatge a l’Índia (2002), Un món sense àngels (1997), Tots els
contes (1996), Aspectes de la novel·la (1992), El viatge més llarg (1987), i Maurice
(1987).
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Rhema
HONORÉ DE BALZAC
La línia és el mitjà gràcies al qual l‘home s‘adona dels efectes de la llum sobre els
objectes; però no hi ha línies en la natura, on tot és ple: és modelant com es
dibuixa, és a dir, com se separen les coses de l‘ambient on es són. Tan sols la
distribució de la llum dóna l‘aparença al cos!
MARCEL PROUST
Els llibres bells estan escrits en una mena de llengua estrangera. Sota cada paraula
cadascun de nosaltres posa el seu sentit o si més no la seva imatge, que sovint és un
contrasentit. Però en els llibres bells, tots els contrasentits que fem són bells.
ELIAS CANETTI
Des del segle XVIII, la literatura europea ha adoptat temes xinesos. Però l‘únic
escriptor d‘idiosincràsia xinesa que l‘Occident pot oferir és Kafka.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
«Des que hi ha censura els diaris parlen d‘Europa i prou», va dir. «El millor seria
que els europeus vinguessin cap aquí i que nosaltres anéssim cap a Europa. Així
tothom sabria que hi passa al seu país.»
«Per als europeus Amèrica del Sud és un home bigotut, amb una guitarra i un
revòlver —va dir el metge, rient per damunt del diari—. No entenen el problema.»
CZESŁAW MIŁOSZ
Enyorances, amors immensos, creences, esperances, i tot extret del mateix
convenciment: pensant així reconegué què diferenciava el segle anterior del seu.
Fou una època de sentiments, emocions i melodrames, potser mereixedora de
gelosia amb la força dels supervivents.
GABRIEL FERRATER
Vaig néixer a Reus, el 20 de maig del 22. Els altres fets de la meva vida són de més
incerta descripció i més difícils de datar. M‘agrada la ginebra amb gel, la pintura de
Rembrandt, els turmells joves i el silenci. Detesto les cases on fa fred i les
ideologies.
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imatges

Imatges
Pàgina 5: Antiga fàbrica Warynski, a Varsòvia. Aquesta empresa fou creada al
1833 i avui dia continua construint maquinària.
Pàgina 11: Dibuix que representa el moment que Charles Guiteau dispara un tret a
James Abram Garfield, vintè president dels Estats Units. Era el 2 de juliol de 1881 i
Garfield va morir el 19 de setembre d‘aquell any mateix.
Pàgina 12: Fotograma de Kárhozat («Condemnació»), de Béla Tarr (1988). A les
pel·lícules d‘aquest director hongarès acostumen a aparèixer personatges que
miren per una finestra.
Pàgina 18: Imatge d‘algunes cel·les d‘una bresca.
Pàgina 22: Zbigniew Herbert.
Pàgina 28: Esbós que Vincent van Gogh va realitzar l‘octubre de 1888 de la
cambra d‘Arle on s‘estava. El quadre definitiu es titula L’habitació d’Arle, fa 72 x
90cm i és al Museu Van Gogh, a Amsterdam.
Pàgina 29: Room in New York (1932), d‘Edward Hopper. Fa 73,7 x 91,4cm i és a
la National Gallery of Art, a Washington.
Pàgina 34: Imatge del centre comercial Lazarus, a Columbus, capital d‘Ohio.
Lazarus va obrir l‘any 1851 i al 1909 hi van inaugurar les primeres escales
mecàniques del món.
Pàgina 37: Museu d‘història natural de Manitoba, Winnipeg, EUA. La imatge és
dels anys 40.
Pàgina 44: Interior amb Ida en una cadira blanca (1900). Vilhelm Hammershøi
va pintar aquest quadre a casa seva (al númeo 30 de Strandgade, a Copenhaguen).
La dona que hi apareix és la seva esposa, Ida.
Pàgina 47: Mapa de 1570 que mostra part de la costa del Marroc.
Pàgina 53: Howard Carter i un ajudant egipci examinen el sarcòfag que conté el
cos del faraó Tutankhamon, a la Vall dels reis, a la vora de Luxor. La fotografia la va
fer Harry Burton.
Pàgina 55: Habitació de la granja Schlofend Millen, que és enmig d‘un bosc, a
Luxemburg. Gentilesa d‘Ernest Sébastien.
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Pàgina 57: Entrada de la Manoir à la Verrière, a França. Gentilesa d‘Ernest
Sébastien.
Pàgina 58: Imatge de l‘interior d‘un sanatori abandonat a Alemanya. Gentilesa
d‘Ernest Sébastien.
Pàgina 67: Secció vertical i horitzontal de l‘Ictineo II.
Pàgina 73: Casa de Skjolden, Noruega, on Wittgenstein va estar-se per primer
cop el 1913.
Pàgina 78: Fotograma de Ossessione (1943), dirigida per Luciano Visconti i
protagonitzada per Clara Calamai i Massimo Girotti.
Pàgina 81: Fotograma de La terra trema (1948), dirigida per Luciano Visconti i
protagonitzada per actors no professionals com Antonio i Giuseppe Arcidiacono.
Pàgina 82: Fotograma de Bellissima (1951), dirigida per Luciano Visconti i
protagonitzada per Ana Magnani i Walter Chiari. La nena de la imatge és Tina
Apicella.
Pàgina 95: Interior i passatgers d‘un vagó d‘un tramvia elèctric argentí (1897).
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