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La Irene,
una dona que té por

A

la Viena del món d’ahir, la de
principis del segle XX, la jove i rica Irene, mare de dos
fills, té un amant, un encara més jove pianista, i té pànic a ser descoberta pel seu marit, un prestigiós
advocat de la capital austríaca: sent
físicament, en cada porus de la seva
pell, tota la voluptuositat de la por.
La novel·la Por és una altra perla
–una més!– de Stefan Zweig, que
ens arriba novament gràcies a Quaderns Crema, amb traducció de Joan Fontcuberta. Quanta intensitat,
quanta penetració psicològica per a
una aventura tan vulgar: la petita
història de la humanitat és plena
d’amants circumstancials, de plaers efímers, d’escapades absurdes.
I de remordiments.
“L’ardor del seu marit, encara tímid i respectuós després dels anys”,
li queda curt. “Com totes les persones de temperament fred”, la Irene
experimenta “el gust de trobar-se
envoltada de les flames de la passió
i, tanmateix, no cremar-se”. Però es
crema i la penetra un incontrolable
desfici en què es barreja vergonya,
sensualitat, impotència, excitació,
nervis, descontrol... D’una banda, el
magnètic pianista que li ha remogut
tot l’ésser; de l’altra, la seva vida burgesa segura i satisfactòria: família,
amics, luxe i superficialitat. I de cop
es fa evident el perill que tot se’n vagi en orris. Se sent perduda.
Zweig és un narrador extraordinari, tan precís com suggeridor, bon
coneixedor de l’ànima humana, que
allarga magistralment l’agonia de la
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lguns han començat curs sense tenir clar si el seu centre és
una escola institut, un institut
escola, una escola-institut o un institut-escola; i el desconcert creix a
l’hora de formar el plural. L’institut
escola integra els nivells d’educació
infantil, primària i secundària en un
intent de recuperar la millor tradició
republicana. Això últim ja ens permet decantar-nos per institut al davant seguint el mític referent de
l’Institut-Escola fundat el 1932 al
Parc de la Ciutadella. Llavors s’hi posava guionet i el plural –se’n van fer
tres més– tendia a ser invariable:
“Els institut-escola republicans”.
Ara sabem que és una locució formada per dos noms juxtaposats,
com escola bressol, vagó restaurant,
cotxe bomba o camió cisterna. Les
locucions, a diferència dels mots
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protagonista, que crea uns inquietants personatges secundaris –el
marit, la xantatgista, el pianista–
que creixen al cap d’ella com ombres fantasmals fins a esdevenir
monstres, i que ens reserva un sorprenent gir final de guió. El lector
veu com “la por, corrosiva com un
àcid”, va fent miques la Irene, i no
pot no sentir complicitat amb el seu
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patiment, no pot sinó compartir la
seva creixent angoixa. Desitjaria
que ella fes el pas i ho confessés tot
al marit abans de ser descoberta.
Però la covardia la tenalla, la fatalitat implacable s’imposa. Cada cop
es veu més arrossegada per un destí tràgic.
La Irene no és, però, una Emma
Bovary, és més prosaica, més planera, menys passional. És poca cosa. Potser senzillament més real o
més centreeuropea. ¿La seva és
una passió més civilitzada? ¿Més
domesticada? ¿Més frívola? Bé, ho
haureu de decidir vosaltres. Bona
lectura.✒

L’envitricollat plural
de l’institut escola
compostos, se separen amb espais
i no formen el plural sempre per la
dreta. El plural de coliflor és coliflors
(i no pas colsiflor ni colsiflors). En
canvi, fem vagons restaurant, escoles bressol o cotxes bomba.
¿Hem d’escriure, doncs, instituts
escola? La GIEC (pàg. 148) no ens
ajuda a decidir-ho. Primer ens diu
que “el nom en aposició [el segon] no
sol flexionar”, però tot seguit afegeix
que “hi ha algun cas de flexió de tots
dos noms”, com ara berenars sopars
o caces bombarders. “Hi ha algun
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cas...”, com si ho dictés l’atzar. El que
no diu és que entre vagó i restaurant
o escola i bressol hi ha subordinació;
i entre berenar i sopar o caça i bombarder hi ha coordinació. En el primer cas, vagó i escola són el nucli de
significat; en el segon, el nucli està
repartit. També ho està a institut escola, cosa que abonaria instituts escoles. Però els documents oficials
tendeixen a optar per instituts escola.
És cert que els límits són difusos,
però en casos així val més que la
norma prescrigui; l’usuari ho agraeix. Si distingir subordinació de coordinació és massa subtil i l’ús empeny a fer plural només el primer
nom, potser que ho fem així sempre.
Igual com ja es fa escoles taller podem fer instituts escola, i llavors caldrà també escriure –modificant el
DIEC2– caces bombarder.✒
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