
12 11 D’OCTUBRE DEL 2008

CULTU A

Balada
del vell cantaire

Novel·la❚ Xavier Pla

Última imatge
pública

de Ventura
Ametller,
durant la

presentació
d’aquestes
dues obres

GENTILESA DE ROMUALD GALLOFRÉ / CAPGRÒS

Ventura Ametller va morir
el juliol passat als 75
anys. Havia nascut a
Pals, però l’any 1966 es

va traslladar a viure a Mataró. De
professió veterinari, va ser un home
inquiet i polifacètic. Va escriure po-
esia, narrativa, assaig filosòfic i
novel·la. Rigorós i metòdic com
devia ser, va publicar molt poc. L’ob-
sessionava el pensament i la cultu-
ra, però no escrivia ni per passar
l’estona ni per obtenir cap mena
d’èxit immediat. La seva obra més
important, Summa kaòtica (1986),
feia anys que estava descatalogada.
Ara, l’Ajuntament de Mataró i Cos-
setània no tan sols han reeditat la

ller i li va demanar que s’esforcés a
concretar el seu pensament. Va
donar com a primer resultat un as-
saig filosòfic, tot ell escrit en minús-
cules, “per evitar tot èmfasi”, sobre
l’universalisme, una teoria general
d’ascendència lul·liana per compren-
dre el món contemporani i per rede-
finir el concepte d’història. Hi apa-
reix l’arribada de l’home a la lluna i
el papa Joan XXIII, Einstein i el Con-
cili Vaticà II, i per sobre de tot la figu-
ra de Bertrand Russell. Després, van
seguir dos llibres de poemes, Primer
quadern de bel dezir (1981) i Para-
digmes esotèrics (1991), poesia inici-
àtica, material, postnuclear, sempre
desolada, recorreguda per llegendes
empordaneses i tota mena de remi-
niscències cabalístiques.

Novel·les magmàtiques
Les seves novel·les no són de lectu-
ra fàcil, exigeixen del lector una
mica més d’interès i de paciència.
Són com dos retaules immensos
que cal saber desxifrar, obres mag-
màtiques on tot es barreja i circula
de forma caòtica i indiferenciada.
Els conceptes d’espai i temps han
estat alterats per una imaginació
desvergonyida que reivindica la
“antihistòria transreal”. Dominen les
reflexions sobre l’omphalos en un
fons de guerra, i sobre la lluita de
classes, mitificada i satiritzada amb
un deix de tristor. S’han canviat els
noms dels llocs a la manera espriua-
na, i també els dels seus actors, que
“són ésser reals, arrancats de la
pura i puta realitat”. Es pot enten-
dre, doncs, una certa lectura de les
novel·les en clau que potser descon-
certa una mica més els lectors.

Summa kaòtica narra els anys de
la República, els “sis anys abans de
la comèdia”, en forma de manuscrit
trobat per un compilador i amb un
to de crònica antibiogràfica d’un
personatge successivament trans-
format anomenat Protomorphus-
Anamorphus-Metamorphus. Hi ha
alguna cosa rabelesiana en la ma-
nera de presentar un món que tant
sembla medievalitzant com apoca-
líptic, però que es caracteritza pel
fet de ser arcaic, groller, malparlat i
grotesc. La narració s’interromp
constantment amb els successius
jocs de miralls i de repeticions, amb
diàlegs de traç gruixut que fan venir
ganes de llegir en veu alta, amb al-
gunes bromes dels anys 70 que
semblen haver perdut vitalitat.

Resta kaòtica parteix de la derro-
ta republicana i es converteix en una
mena de manifest satíric antitotalita-
ri. Descriu la cronologia de la repres-
sió contra les persones i les idees, rei-
vindica el sexe contra l’opressió, i hi
apareix l’estraperlo. Ventura Amet-
ller sembla voler reivindicar la força
de la microhistòria i l’energia de l’in-
dividu com a únics recursos per su-
perar els temporals de la història.❋
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Dos retaules
immensos que cal
saber desxifrar, obres
magmàtiques on tot
es barreja de manera
caòtica i on només
l’energia de l’individu
aconsegueix superar
els temporals
de la història
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novel·la més coneguda de Ventura
Ametller (i en recuperen l’interes-
santíssim pròleg de Valerià Pujol),
sinó que, a més, han donat a conèi-
xer Resta kaòtica, la segona part del
llibre, fins ara inèdita, i presentada
amb un antipròleg d’Albert Calls.

Totes dues novel·les són bona li-
teratura, formen part d’una branca
que potser no ha donat gaires fruits
en la narrativa catalana. Ametller és
ambiciós, té un món propi únic,
molt singular, que sembla voler as-
sociar un cert esperpent guinyolesc
amb una escriptura surrealista o, si
més no, daliniana. És com si Alfred
Jarry i el Sabater d’Ordis de Carles
Fages de Climent s’haguessin posat

d’acord per narrativitzar alguns dels
malsons històrics del segle XX. Però,
sobretot, l’autor de Summa kaòtica
domina molt bé el llenguatge i s’ho
passa bé amb els seus jocs de pa-
raules, que són constants, i les de-
formacions grotesques que surten
de la boca dels seus personatges,
que també recorden algunes obres
de Salvador Espriu.

El seu primer llibre, Universalis-
me. Teoria general (1968) va aparèi-
xer amb una coberta de Manuel Cu-
sachs i un pròleg de Josep Pla, un
dels seus amics i confidents, per qui
havia també treballat com a veteri-
nari al mas de Llofriu. Pla va posar la
seva biblioteca a disposició d’Amet-


	avui.cat
	avui_111008 : sup_a : 12 : Pàgina 12 


