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Novel·la

Aquest llibre és el volum
huité de la monumental
A la recerca del temps perdut,
editada recentment per
Viena Edicions. El títol fa referència a les relacions homosexuals que Palamèdes,
baró de Charlus, germà del príncep de
Guermantes, manté amb dos joves. En
aquesta segona part destaca el personatge d’Albertine Simonet, que també sent
atracció per les dones.
Marcel Proust va començar a rebre les
primeres lliçons de mundanitat aristocràtica del barri de Saint-Germain de part de
la criada de la seua família i del lacai del
duc de Guermantes, amant d’Albertina.
En la reconstrucció literària del món que
considera perdut, més que acció, abunda
la descripció detallista de personatges,
d’ambients i de mentalitats, que analitza profundament valent-se d’un discurs
construït a base d’oracions llargues plenes de complements explicatius.
L’asma crònica i l’homosexualitat reprimida de Proust van contribuir a la
seua reclusió i aïllament social. Quan
va aparéixer la primera part d’aquesta
novel·la, André Gide el va visitar en sa
casa de la Rue Hamelin i va comprovar
la gravetat del seu estat. De fet, va morir
el novembre de 1922, sis mesos després
de la publicació d’aquesta escandalosa
novel·la parisenca. JP

LA FLOR AMARILLA DEL
PRESTIDIGITADOR
de Gustavo Tatis Guerra

Editorial: Navona
Barcelona, 2019
Pàgines 243

Al llarg de disset capítols,
més un pròleg a càrrec de
Dasso Saldívar i un epíleg
del mateix autor d’aquest
volum, el periodista i poeta colombià Gustavo Tatis
Guerra aixeca un quadre
tan vívid com sorprenent
del novel·lista Gabriel García Márquez i
el seu entorn social, ideològic i literari.
I que consti que afirmar que algú pugui
sorprendre’ns a hores d’ara escrivint sobre el premi Nobel d’Aracataca és a dir
molt però en el cas de Tatis Guerra aquest
tret del seu estupend llibre està estretament lligat a la seua condició d’íntim de
la família García Márquez. Dit tot això,
La flor amarilla del prestidigitador és una recopilació d’entrevistes i reportatges —el
gènere estrella del periodisme segons el
propi Gabo— en el qual s’aborda la figura de l’autor de Cien años de soledad des del
principi d’autobiografisme que se li atorga a tota l’obra escrita de García Márquez
i del qual es val Tatis Guerra per a enfocar
l’objecte del seu interès des de diferents i
successius punts de vista.
A una entrevista inicial en el primer capítol del volum li succeeixen d’aquesta
manera d’altres centrats en membres tan
pròxims com influents de la seua família
—la seua mare Luisa Santiaga, el seu pare Gabriel Eligio, així com la seua esposa
Mercedes Barcha— o amics de dins i fora de l’àmbit literari o polític. D’aquesta

manera, i pàgina a pàgina, es van revelant davant el lector aspectes reveladors
de la cosmovisió i de la naturalesa de la
literatura per a qui va ser el seu millor
representant al llarg de les últimes dècades del passat segle: el Macondo —el nom
del qual va ser entrevist per un joveníssim García Márquez de retorn a Aracataca als 19 anys—, el coronel que espera eternament la carta anunciant-li una
pensió que mai arribarà o els dictadors
llatinoamericans es converteixen en la
imaginació del novel·lista colombià en
transmutacions poètiques de la realitat
circumdant —el seu propi avi— i en la història el patriarca tardorenc que s’enfonsa
en la mes absoluta solitud, tret inherent i
directament proporcional al poder, a través del filtre de la memòria personal.
Temes d’especial rellevància en aquest
treball són la relació —sovint pèssimament interpretada— del novel·lista amb
els representants del poder, del qual es va
valer constantment de manera tan generosa com anònima, o el premi Nóbel, un
guardó que, segons el mateix García Márquez li va servir per a dues coses: a ell mateix per a no fer mai més cua enlloc i a la
seua mare perquè li reparessin d’una maleïda vegada l’eterna avaria que li impedia
utilitzar el telèfon. Un llibre interessantíssim d’un autor amb una visió privilegiada de qui va ser tot un mestre de la imaginació i un mag de la memòria a més d’un
prestidigitador de la paraula. JMSR

LUXE
Dels assiris a Alexandre el gran
de DD.AA.
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En la seu barcelonesa de
Caixaforum hi ha actualment una exposició que
planteja el paper transgressor de les avantguardes, titulada Construint
nous mons. Les avantguardes històriques de la col·lecció de l’IVAM 19141945, que compta amb fons del museu
valencià i es pot visitar fins al 15 del proper mes de setembre.
La titulada «Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran», realitzada en col·laboració
amb el British Museum, francament espectacular, romandrà oberta fins a l’11
d’agost. El catàleg, encomanat a Viena
Edicions, és impecable. S’hi mostren,
convenientment contextualitzats, els
objectes de luxe de la civilització assíria, que va ocupar un extens territori de l’Àsia Menor i de la vall del Nil al
llarg del primer mil·lenni abans de Crist,
que va ampliar enormement Alexandre el Gran. Es tracta d’una magnífica
col·lecció d’objectes fascinants associats
a la reialesa assíria i a les elits riques i
cultes, elaborats per excel·lents artesans
de tota classe de materials nobles. Hi ha
peces soltes i d’altres que provenen de
palaus assolats, així com del pillatge i de
botins de guerra. Ara que l’artesania s’ha
perdut en gran part del món, aquesta exposició mostra el domini que tenien els
antics dels materials luxosos. JP

destacamos...

La tierra asilvestrada
de Mario Rigoni Stern
«Finalmente llegó al pie del monte, veía
ya su casa: solo tenía que atravesar los pastizales, el prado y el huerto. Pero muchas
veces el camino no se mide por kilómetros u horas, sino por el sufrimiento». Esta es una de tantas imágenes que Mario
Rigoni Stern comparte con el lector a través de unos relatos pausados en los que la
naturaleza, su ritmo y su belleza intrínseca, es principal protagonista.
El bosque de los urogallos (Volcano), que
así es como se titula este conjunto de historias, es al mismo tiempo un canto a la
tierra y un reencuentro del propio Stern:
consigo mismo y con un pasado donde
el tiempo no se mide ni inquieta el alma
—al menos, no más de lo necesario—. Es,
también, una biografía enmascarada, en
la que el autor italiano rememora sus vivencias como soldado, a través de unos
personajes que han soportado el dolor
y la incongruencia de una guerra. En este sentido, tal y como apunta el escritor
Paolo Cognetti, autor del prólogo de este

volumen, «a su peculiar manera, el libro
forma parte de una literatura del regreso del soldado».
Haciendo uso de un lenguaje sencillo,
Mario Rigoni Stern nos invita a que le
acompañemos en sus paseos por las tierras altas de la península itálica, a practicar la caza, a entender y valorar la armonía
de lo natural. Existe lirismo en esas estampas que recrea de un modo costumbrista, poniendo en valor la vida cotidiana, el
campo y sus gentes. Cognetti menciona la
posibilidad de que el presente libro, publicado en 1962, sea el primer ejemplo de nature writing en italiano al poner énfasis en
la historia natural. Ciertamente, en estos
relatos, a través de ellos, el bosque –como
Stern prefería denominar a la «naturaleza»—traspasa los límites de lo tangible hasta el punto de sentir un vínculo casi espiritual con la propia tierra y con su condición, primigenia, de silvestre.
No existen grandes epopeyas en estos
relatos; al menos, epopeyas en el sentido

homérico. Sin embargo, la heroicidad o la
acción pasa por vivir la vida en base a un
ideal de respeto y convivencia, de preservación de unas costumbres que se rigen
por el conocimiento del entorno. Aquí se
habla de patria, pero de una patria arraigada al paisaje, que no entiende de bandos políticos ni de conflictos, más allá de
la mera supervivencia. Así, cada historia
de las que encontramos en este conjunto magníficamente traducido por Regina
López Muñoz, es una especie de burbuja
que intenta proteger al ser humano de sí
mismo, de su acción e inacción.
Los pequeños sucesos cotidianos son,
por tanto, el marco de un cuadro en el
que se esboza primero, y después de pinta
con suma delicadeza, la fragilidad del individuo como tal ante la magnanimidad
de ese bosque salvaje que, pese a nuestros
engreídos esfuerzos, siempre tiene las de
ganar, pues es ese bosque, esa naturaleza,
el que determina quiénes somos en realidad: seres que forman parte de un ciclo
complejo y extraordinario llamado vida.
Sosegado, reflexivo y poético, este conjunto de relatos de Mario Rigoni Stern nos
reconcilian con un modo de entender la
existencia sencilla y espontánea. H

Eric Gras
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