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Les 'nouvelles' deIs rics 
En aquests dies de febre i conva
lescEmcia per aquest insidiós co
vid, estirat alllit, la lectura de la no
vel·la d'Edith Wharton intitulada 
Madame de Treymes m'ha prodult 
un efecte de revelació i alhora de 
percepció que els que provenim de 
medís agraris i pocs sofisticats no 
arribarem a entendre mai com fun
ciona el gran món deIs rics. L'Edith 
Wharton, que era rica i havia viat
jat sola per Europa quan ningú no 
ho feia, és coneguda, sobretot, per
que publica The age 01 innocence 
que guanya un premi Pulitzer. Se'n 
feu la traducció al castella i circula 
una pel·lícula celebre, que com a 
mínim sona a molta gent i que gua
nya nombrosos premis cinemato
grafics . 

Aquesta nouvelle que ara ha tra
dui:t Marta Pera Cucurell se sol es
cudellar com una mena de xoc 
magmatic entre Nord-america i 
Europa representada la primera per 
un heroi anomenat John Durham i 
la segona per una Madame de Trey
mes, que s'hi observen molts sedi
ments cultural s argilosos. Ro veig 
una mitja veritat: el xoc és més ti
tanic. Potser les raons profundes 
de la família, de la religió, de l'ordre 
de les coses, immutable, són causes 
més eficients i clares davant els va
lors moderns de l'individualisme i 
la felicitat. 

L'acció, purament verbal, s' es
devé a París -llavors, la capital més 
bella del món- en un hotel de cate
goria i en un palau aquilotat de ve-
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lles savieses i jardins. EIs comenta
ristes parlen de decadencia pero res 
ho fa veure sinó una certa manca 
d'alegria, l'alegria deIs diners facils 
i deIs negocis boiants. 

L'inici de la nouvelle ja és una 
declaració fina d'intencions: la in
feli<; senyora de Malrive Malribe, 
nord-americana que viu a París, s'ha 
oblidat de posar-se els guants. La 
Fanny s'ha distret, i el lector s'ima
gina com es posa els guants blancs 
mentre a fora de l'hotella floració 

primaveral és exultant, "un 
dosser de verd irreal contra el 
fons d'un cel diMan'. 

La senyoreta Fanny s'ha 
separat del seu marit frances 
pero per " motius familiars" no 
s'ha divorciat: "He de viure a 
Fran<;a pel meu fIlI:' 

A partir d'aquí, la novel·la 
es converteix en un sinuós 
camí de converses i d'inten
cions a les quals els lectors 
ingenus i de fons rural no es
tem acostumats. La clau ar
gumental és la Madame de 
Treymes en qüestió que es 
reuneix dues vegades amb el 
- imaginem - jove, educat i ric 
John Durham que vol casar-se 
amb la deliciosa Fanny pero 
"vol fer les coses bé". 

La narradora obre un fines-
tral als valors i les actuacions 
de les famílies riques de so
lera, a la importancia de les 
decisions de grup per damunt 
de les decisions merament in
dividuals, a la relativa impor
tancia de conceptes com ara 

r escumejant felicitat davant d'altres 
com la permanencia. 

Altra cosa és sospesar si la res
posta de Madame de Treyrnes és, 
ben .mirat, atavica. Seria allo de 
veure i adonar-se que els humans 
són sobretot animal s de manada; 
per més que ho dissimulin amb 
llenguatges sofisticats són pa
rents de les besties mamíferes, de 
la llodrigada. 


