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Si hi havia un poeta a qui s’assemblava físicament 
Corto Maltès era el maleït Rimbaud. Aquesta afi-
nitat es fa palesa a l’aventura de Maltès Las etiópi-

cas, on s’esmenta l’autor i la seva obra, però encara sal-
ta més als ulls a l’àlbum Rimbaud, el indeseable, de Xavi-
er Coste (Alianza Editorial, 2022). Hi ha encara un altre 
vincle entre el poeta i aventurer i el mariner de ficció, i 
és quan Hugo Pratt va il·lustrar una part de la correspon-
dència de Rimbaud (un munt de cartes són la seva des-
coneguda i permanent obra literària, tot el contrari del 
que passa amb seva la poesia). El llibre es pot trobar amb 
el títol Cartas de África (Arthur Rimbaud, amb il·lustra-
cions d’Hugo Pratt, Gallo Negro Ediciones, 2011).  

Precisament, és amb les cartes que Rimbaud va es-
criure tota la vida a la seva mare, o al seu admirat i de 
seguida amant Verlaine, o des d’una presó de París, com 
a preadolescent fugitiu, al seu professor de retòrica a 
Charleville, Georges Izambard (el qual l’havia encorat-
jat a sortir de la província a la recerca dels somnis lite-
raris), amb fragments trets textualment de tota aques-
ta correspondència, com Xavier Coste compon els texts 
i diàlegs del seu àlbum. I queda ben natural perquè el que 
ha fet és convertir la cultura en material narratiu, tal 
com Hugo Pratt havia fet amb l’aventura. El mateix pas-

sa amb el seu dibuix, i així és com 
l’autor busca una retirada amb 
Maltès per plasmar el seu Rim-
baud, i forma vinyetes amb qua-
dres de l’època, on surten els 
camperols de Millet, els ferrocar-
rils i les estacions de Monet...  

Aquest és l’abisme que hi ha 
entre els creadors previs a la 
postmodernitat i tot el que ha se-
guit després. És el canvi de la vi-
da per la cultura. El pas d’escriu-
re amb el que arriba del món dels 
herois i els déus (Homer) a em-

prar el que s’ha figurat (Dante), el que s’ha viscut (Con-
rad) i, finalment, el que s’ha llegit (avui, fins i tot, el que 
s’ha llegit, abans que en novel·les, en estudis acadè-
mics). El nostre material artístic ja no és el que som si-
nó el que sabem. Rimbaud ho va pressentir, i rebel·lant-
se va deixar d’escriure per posar-se a viure. Un artista 
no és algú que fa obres d’art (això ho fa qualsevol), si-
nó algú que és capaç de viure artísticament. És a dir, do-
nant una nova forma a la seva vida cada dia. ✍
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La tesi d’Inclinacions, llibre tan estimu-
lant com radical, qüestiona el “sistema 
general de la verticalitat que travessa 
tota la història de la filosofia”. Enfront 
d’aquest sistema, que entronca amb un 
paradigma individualista, exclusiva-
ment masculí, autàrquic i egoista, hi 
trobem la inclinació, que abona una 
“ontologia relacional”, altruista, 
de realització essencialment 
femenina. Escriu Adriana 
Cavarero: “En l’organi-
grama postural tan sim-
plificat, així com con-
firmat per estereotips 
mil·lenaris, l’home 
s’adhereix a l’eix de la 
verticalitat i la dona, en 
canvi, està predisposada 
a la inclinació”. Vegeu, si 
no, tantes representacions 
icòniques de la tradició cristi-
ana: principalment, la de la Mare 
de Déu amb el Nen. Kant es prevenia da-
vant les inclinacions, i detestava els 
nens, que en demanen tothora. Molt 
abans, Plató, en el seu cèlebre mite de 
la caverna, proclama la superioritat del 
filòsof erecte, que gosa alçar-se, emergir 
a l’exterior des de la fondària fosca de la 
cova, on els seus congèneres romanen 

encadenats i cecs, per anar a l’encontre 
de la llum –això és: de la veritat–. Altres 
apòstols de la verticalitat són, segons 
l’autora, i en formulacions i graus dife-
rents, Hobbes, Locke (i, dins la catego-
ria dels escriptors pensadors, Canetti), 
però també Agustí, Anselm o Tomàs.  

Algunes de les idees que exposa Ca-
varero no són gaire lluny de les defen-
sades per J.M. Esquirol en la seva filo-
sofia de la proximitat, que ha desenvo-
lupat en els seus darrers tres llibres. El 
concepte de replec del sentir, encunyat 
pel català, o la seva ètica de la cura, po-
sem per cas. En el seu últim llibre, Es-
quirol es proposava bastir “una filoso-
fia que es corba sobre la ferida infini-
ta, i ajuda a tenir-ne cura i a respondre-
hi”. La formulació de conceptes, entre 
els dos filòsofs, és diversa, però la in-
tenció no deixa de ser similar. Tots dos 
són lectors rigorosos d’Emmanuel Le-
vinas i de Hannah Arendt, bé que el cas 
de la pensadora alemanya és més pre-
sent en l’argumentació de la italiana. 
Ara bé, a diferència d’Esquirol, aques-
ta darrera fa sostenir l’estructura del 
seu edifici damunt els fonaments de la 
crítica feminista. Els exercicis d’ècfra-
si amb què falca el seu argumentari (so-
bre obres de Barnet Newman, Artemi-
sia Gentileschi o Leonardo) il·lustren 
aquest propòsit.  

Sobre la vulnerabilitat 
El capítol –magnífic– sobre Virginia 
Woolf i la seva descripció i interpreta-
ció de la lletra I, pronom anglès de pri-
mera persona singular, encara més. 
D’altra banda, l’etimologia l’assisteix en 
tot moment: en l’imaginari geomètric 
que tant explota la pensadora piemon-
tesa, l’adjectiu dret (i, doncs, la vertica-
litat) s’ha associat sempre a nocions po-
sitives i altes, a la rectitud moral, men-
tre que el seu oposat, tort (representant 
de la inclinació), s’ha volgut convertir 
en un aliat de tot de pulsions tortuoses o 
sinistres. L’un aspira a l’ascensió, l’altre 
terreja.  

Tal com escriu Begonya Saez Taja-
fuerce, “Cavarero condueix la reflexió 
de la vulnerabilitat a la inclinació per 
fer-ne una ontologia”. El capítol final, 
molt suggeridor, és una esmena a la to-

talitat a l’obra de Levinas, l’èti-
ca del qual “se centra en la 

mortalitat, no en la natali-
tat”. Aquesta última im-

plica la cura de l’altre i, 
doncs, la inclinació 
sol·lícita. 

Anava llegint el lli-
bre i em venia de gust 
aplicar el patró de la ge-

ometria postural a figu-
res mítiques o bíbliques 

de la nostra cultura. Narcís, 
vinclat damunt l’aigua estan-

cada per admirar el seu reflex –una 
inclinació egòlatra–. Tan diferent 
d’Abraham, que s’inclina damunt el cos 
del fill, ofert en sacrifici: ¿hi ha res de fe-
mení –res de la inclinació que defensa 
Cavarero– en el seu gest? O Ofèlia, final-
ment, una rectitud retuda, horitzontal, 
aterrada –o, més aviat, enaiguada–, to-
talment estèril. ✍
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