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Emoció i eufòria
amb ‘Incerta glòria’
Bernat Salvà

rant. Benvingut sigui l’inesperat ressò mediàtic de
la meva conferència si ha
servit per donar-la a conèixer”, comenta Soler.
Què li passa al Curial
que genera hipòtesis tan
diverses i polèmiques?
“Les obres anònimes, si
són literàriament excellents com el Curial, estimulen la imaginació creativa. És un cas semblant al
del Lazarillo de Tormes:
periòdicament algú es desperta dient que ha trobat
l’autor. Fins ara no ens
hem cregut cap de les propostes. Al Curial, concretament, el que li passa és
que hi ha un nucli valencià
que des de fa dècades promou iniciatives entorn de
l’obra destinades a tenir
ressò mediàtic. Ho fan
amb eficàcia, energia, perseverança i imaginació”,
ironitza Badia.

El manuscrit
únic del ‘Curial
e Güelfa’ és una
còpia inacabada
que ha perdut
el plec inicial

Abel Soler té clar que la
seva hipòtesi “està documentada i argumentada
científicament, i demostra que els estudis històrics i biogràfics ajuden a
contextualitzar com cal
els nostres clàssics. El Curial reflecteix magistralment la síntesi cultural de
la cort italiana del Magnànim, on el català era la
llengua de prestigi, de govern i de literatura, i l’atribució d’autoria s’hi adiu
perfectament. El 2010, en

Una ovació llarga i unànime dels 1.200 espectadors
que omplien el cinema Aribau va culminar la preestrena d’Incerta glòria abans-d’ahir a la nit. L’equip de la
pel·lícula es va quedar a la projecció i, emocionat, es
va endur una pluja de felicitacions. Uns dies abans
l’havien vista per primer cop en projecció privada, i
van patir per cada detall tècnic. L’estat d’ànim de ci-

un article titulat Curial,
entre Tristán y Orlando,
Lola Badia i Jaume Torró
concloïen: «conviene precisar que la obra [Curial e
Güelfa] fue escrita en un
ambiente ibérico relacionado con las cortes de los
Trastámara». L’ambient
de creació cultural de la
novel·la no és la península
Ibèrica, sinó la península
Itàlica. M’alegro que hagin
canviat aquesta asseveració i comencin a parlar ara
de la cort del Magnànim a
Itàlia, a conseqüència, lògicament, dels estudis
propiciats des de València”.
I Lola Badia contraataca: “El director de la tesi
d’Abel Soler, Antoni Ferrando, que ara proposa
d’Àvalos, fa poc que apostava per Joan Olzina, secretari del Magnànim, en
un article d’Estudis Romànics, que justament és
on ara s’ha escampat la nova solució del misteri”.
Còpia inacabada
És tan important saber la
identitat de l’autor? “Saber la identitat de l’autor
d’una obra és fonamental
per a la crítica històrica.
Ara bé, la crítica històrica
també sap que quan una
cosa és inabastable, no és
metodològicament admissible construir complexes
compilacions de dades
destinades a fer passar per
certa una tria que té algunes possibilitats de ser
certa però cap prova determinant. El manuscrit
únic del Curial és una còpia de treball inacabada
que ha perdut el plec inicial amb les dades de l’autor i del destinatari, la llista de rúbriques i la justificació inicial. L’Anònim,
però, dona moltes pistes
per construir una configuració del seu rerefons cultural”, detalla Badia.
No és una tasca senzilla
aclarir el tema i, paradoxalment, entre especialistes encara és més difícil. El
millor és quedar-se amb el
fet que “vol temps: s’ha de
reflexionar”, com proposa
Badia, i “benvingut sigui el
ressò mediàtic”, com celebra Soler. Tot per reivindicar una obra cabdal com
Curial e Güelfa, sigui qui
sigui el seu autor. ■

neastes i actors, que ahir van oferir un altre dia d’entrevistes, era d’eufòria, segons fonts properes. Hi va
ajudar la bona resposta de les xarxes socials. Isona
Passola va demanar: “Feu molts tuits i dieu als familiars i amics que la vagin a veure, sobretot el primer
cap de setmana, que és quan es decideix si és un èxit
o no.” Seguiu el consell. La pel·lícula s’ho val.

L’escriptora Maggie O’Farrell (Irlanda del Nord, 1972) va presentar ahir la novel·la ‘Aquest deu ser el lloc’ ■ ORIOL DURAN

L’escriptora britànica Maggie O’Farrell retrata les
interioritats d’un matrimoni a ‘Aquest deu ser el lloc’

Bona gent,
males decisions
Valèria Gaillard
BARCELONA

Aquest llibre és el resultat
d’un experiment. Maggie
O’Farell, autora britànica
amb set novel·les en cartera, tenia ganes de trencar
esquemes, d’alliberar-se i
allunyar-se de la seva novel·la anterior, d’estructura rígida. Així va néixer
Aquest deu ser el lloc (L’Altra / Libros del Asteroide).
“De seguida vaig veure que
seria una novel·la llarga,
amb moltes localitzacions,
èpoques i personatges.” Així, armada d’un suro on va
penjar tot de notes adhesives de diversos colors, va
començar a escriure linealment aquesta trama que
gira al voltant d’un matrimoni: un americà de Nova
York, Daniel Sullivan, i
Claudette Wells, una exartista de cinema estel·lar
francesa, que ha triat viure

aïllada del món. Ambdós
mantenen una relació amb
alts i baixos que es veu sacsejada el dia que Daniel coneix una notícia sobre una
antiga parella.
“Un dia, a Londres, se’m
va seure al costat del cafè
on hi havia una actriu estel·lar de cinema famosa.
La gent li feia fotos i alguns
picaven els vidres. Semblava desgraciada. En el seu
lloc jo preferiria desaparèixer, fingir la meva mort, i
vaig pensar que seria una
bona idea per a una novella.” Més endavant, va reblar la trama amb una
imatge que li va venir al
cap: “Vaig imaginar un home que sent per la ràdio la
veu d’una examant, i després el locutor anuncia la
seva mort.”
La idea que volia explorar O’Farrel en aquesta novel·la polièdrica, que inclou
el catàleg d’una subhasta,

les notes a peu de pàgina
escrites per un nen i la
transcripció d’una entre-

“Ens pensem
que canviant de
lloc resoldrem
els nostres
problemes, però
el lloc ets tu”

vista, és un tema molt concret: com les persones bones prenen de vegades males decisions. “És cert que
alguns esperen redimir-se
a través del seus fills, sent
bons pares, però en realitat cal deixar els nens ser la
persona que volen ser.”
El títol, Aquest deu ser el

lloc, és “irònic” perquè –assenyala l’escriptora– cap
personatge troba el seu.
“Ens pensem que canviant
de lloc resoldrem els nostres problemes, però, en
realitat, el lloc ets tu”, diu
O’Farrell, que ha viscut a
Hong Kong, a Itàlia, a Londres i, ara, a Edimburg.
“El llibre té una estructura complexa, amb cinc
punts de vista i cinc localitzacions, i, malgrat això,
conserva una unitat: és
una història d’amor i de les
motxilles que portem a sobre i com ens afecten”, opina Luis Solano, editor de
Libros del Asteroide.
Maggie O’Farrell està
considerada una de les millors veus de la seva generació. En català també s’ha
publicat L’estranya desaparició d’Esme Lennox
(La Campana, 2009) i La
distància que ens separa
(Angle, 2014). ■

