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Maurici Pla es proposa reflexionar
sobre la qüestió de l’analogia amb
aquest assaig literari, que és una versió
reelaborada de la seua tesi doctoral. El
llibre es divideix en cinc capítols, en el
primer dels quals trobem condensada
la tesi de principi de l’autor: la capaci-
tat analògica ens és presentada com a
qualitat exclusivament humana, per mit-
jà de la qual les persones som capaces
d’accedir a una visió proporcional de
la realitat. Sense la facultat d’establir
relacions analògiques entre elements
molt diversos, ens trobaríem privats
d’un mecanisme essencial per a conèi-
xer i interpretar el món. Per a perfilar
les seues consideracions sobre la ima-
ginació analògica, Pla duu a terme en
aquest primer capítol un estudi sintètic
sobre la manera com ha estat general-
ment interpretada l’analogia en el món
occidental, des dels temps dels clàssics
fins avui, amb una atenció especial
envers les consideracions d’Aristòtil tal
com han estat reelaborades per Pierre
Aubenque, i es fa fort en la convicció
de l’existència d’un sentit analògic
inherent a l’ésser humà, que seria una
mena de planter d’on eixirien les bases
de les diverses formes que ha adoptat
històricament el pensament humà; dit
d’una altra manera, tots els pensaments
humans es basarien en l’exercici de
l’analogia, que és la capacitat humana
per excel·lència.

Quan percebem o provoquem una
irregularitat inesperada en les propor-
cions fixades, es genera una «desme-
sura» que pot contradir allò en què
recolzem la nostra percepció del món
que ens envolta i, per tant, obrir-nos la
via de l’expressió poètica o de la ima-
ginació literària —o, fins i tot, aproxi-
mar-nos a l’àmbit de la interrogació
filosòfica sobre l’ésser. Hi ha múltiples
m a n e res d’obtenir aquest trasbalsa-
ment del sentit previsible de la propor-
ció de les coses; en els capítols segon,
tercer i quart, Maurici Pla pren com a

punts de referència tres importants figu-
res de la literatura francesa, que cap-
ten la seua atenció perquè, per mitjà
de la seua obra, duen fins al límit la
qüestió sobre la possibilitat del capgi-
rament d’una representació proporcio-
nal del món; ens referim a Lautréamont,
André Breton i Raymond Roussel.
Segons Pla, l’efecte de modulació i de
proporció derivat de la sintaxi de l’estil
de prosa poètica de Lautréamont, que
respon als esquemes previsibles extrets
d’una sòlida tradició literària, és mini-
mitzat per una evocadora i convulsiva
força semàntica que hi introdueix ben
sovint la paradoxa, de manera que en
les composicions de Lautréamont tro-
bem moltes comparacions xocants que
acaben donant lloc a impossibles siste-
matitzacions del desequilibri, la cruel-
tat i l’insult. En el cas de Breton, la
voluntat de fer legítims tota mena de
procediments analògics, fins i tot els
que posen en relació, de manera caò-
tica, les entitats més aparentment dis-
tants, per tal de fer possible un conei-
xement per mitjà de «deflagracions»
inesperades, és una altra manera d’es-
cometre contra allò que és considerat
com a sentit comú, tot i que condueix a
una sèrie de problemàtiques contradic-
cions que Pla no s’està d’analitzar.
Roussel, en posar permanentment en
dubte la suposada transparència del
llenguatge mitjançant els seus enginyo-
sos jocs de paraules i els seus despro-
porcionats usos analògics, pretén mos-
trar-nos la insuficiència o, més encara,
la impossibilitat d’un llenguatge de la
literalitat.

El complet recorregut intel·lectual que
Maurici Pla duu a terme per tal de
caracteritzar millor les potencialitats
poètiques i epistemològiques de la ima-
ginació analògica culmina amb un
darrer capítol a partir del qual és pos-
sible reflexionar sobre la legítima per-
plexitat que ens assalta quan constatem
l’ambigüitat dels pensaments dobles,
que inclouen tant un valor com el con-
trari, i sobre la manera com aquesta
perplexitat és identificable en la refle-
xió sobre l’acte de creació poètica. En
última instància, si l’aprofundiment en
l’estudi de qualsevol forma nova de
creativitat que propose maneres alter-
natives d’imaginació analògica, tal
com Maurici Pla intenta fer en el seu
assaig, és sempre una tasca meritòria,
aquesta tasca refusa ser duta a terme
amb un excés de voluntat cartesiana i
classificadora.

Rubén Luzón

Els números canten: cada any more n
més de 12.000 persones, la majoria
joves, als carrers i carre t e res del
Vietnam, un país d’uns 80 milions d’ha-
bitants. Així, poques setmanes després
de la meva arribada a Hanoi, vaig com-
p re n d re que el mitjà de transport més
segur havia de ser l’autobús. Els guanys
d’aquesta decisió es van fer palesos ben
aviat. A més de mantenir en bon estat la
meva integritat física, a més del preu del
bitllet, que, per a les butxaques occiden-
tals, és irrisòriament simbòlic, cada cop
que pujo a un autobús i em desplaço per
l’envitricollament surrealista d’aquests
c a rrers, una part íntima de la societat del
Vietnam es bada graciosament davant
els meus ulls.

Sóc per ventura l’únic estranger a
Hanoi que gosa agafar l’autobús? En els
meus ja múltiples trajectes, no he coinci-
dit mai amb cap occidental, turista o
expatriat. Per això, quan faig les prime-
res passes després d’haver adquirit el bit-
llet, sento que un halo d’excepcionalitat
ressegueix els primers solcs de la meva
incipient alopècia. Totes les mirades, a
l’uníson, conflueixen en la meva persona.
El 75% de la parròquia em somriu; un
25% fins i tot em saluda. Sempre hi ha
algú que enceta amb mi una conversa,
gràcies a la qual començo a assaborir la
complexitat de la societat vietnamita.

Dues constatacions: 1) la majoria dels
meus interlocutors són joves, homes i
dones, que cursen estudis universitaris —
telecomunicacions «i anglès», economia
«i anglès», enginyeria «i anglès»—; 2)
s e m p re em demanen per la meva pro-
fessió. En dir-los que sóc mestre, obre n
uns ulls com unes taronges i amollen
alguna exclamació admirativa. La figura
del mestre al Vietnam, com a la Xina i al
Japó, encara gaudeix d’una gran dosi
de veneració. Al darre re d’aquesta acti-
tud hi ha un dels pilars del pensament de
Confuci, el que advoca fermament per
e s t e n d re l’educació, el coneixement,
d’un cap a l’altre de la nació, sense dei-
x a r-ne ningú al marg e .

Després de més de dos mil anys,
Confuci, en un anglès gens menyspre a-
ble, em confirma diàriament que la meva
opció per l’autobús, a la ciutat dels llacs,
és tot un encert .
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