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Amb traducció de Josep Domènech 
Ponsatí, Club Editor publica en cata-
là Aigua viva, una de les grans obres 

de Clarice Lispector (1920-1977), escriptora brasilera 
nascuda a Ucraïna. Aigua viva és un poema en prosa –amb 
aparença de carta de desamor a un destinatari mut, pre-
sent i absent alhora– que malda per captar l’ara i l’aquí 
o, el que és el mateix en Lispector, per viure els límits del 
llenguatge a través de la música i de la pintura.  

El monòleg interior narrat i fragmentari que és Aigua 
viva comença amb la veu poètica confessant que té por. 

Por de la pàgina en blanc, de les possibilitats infinites, 
por d’abandonar el present continu que la manté viva, 
com l’aigua corrent, que no és mai la mateixa com deia 
Heràclit, por de lliurar-se. Davant la tasca impossible de 
captar l’instant –en concret, “la quarta dimensió de 
l’instant”–, l’autora viatja al seu propi interior i n’obté 
una descàrrega. Transforma aquesta impossibilitat 
existencial dirigint-se a un tu que un dia li va dir que l’es-
timava. Una confessió fonda, un cant a l’infinit, una pin-
tura feta d’ombres i grutes, acatant, oh paradoxa, que 
el seu pensament és inventat i que no creu en ella ma-
teixa. Per a Lispector, viure és incòmode i l’única sor-
tida és l’amor. Enmig d’una atmosfera abstracta com la 
de la seva pintura, la veu poètica és torrencial, obsessi-
va, improvisada, adjectius que en cap cas es poden apli-
car a Aigua viva, un llibre endreçat i zero desmesurat. 
Lispector hi exposa una filosofia pròpia, una visió vehe-
ment de la vida amb coherència sòlida: voler apoderar-
se de l’”és” de la cosa.  

Aigua viva no té cap trama argumental, com és es-
sencial en la literatura de Clarice Lispector. El monò-
leg es dirigeix a un tu que fluctua, però que es focalit-
za en el desig de la veu narradora per autoconèixer-se. 

Som davant d’una suma de sensacions que van des de la 
frustració fins a un tractat de flors, un exercici d’estil 
amb l’objectiu d’abstraure les percepcions de la imat-
ge. La narradora salta de la pintura a l’escriptura per 
viure l’instant i la seva incògnita, per no dependre ni de 
la connotació unidireccional ni el contorn clar. Miralls 
i miratges. Potser per aquesta intensitat innata en Lis-
pector, la meditació sobre la naturalesa de la vida, el 
temps i la creació és un dels regals d’aquesta novel·la, la 
reflexió obstinada sobre l’escriptura, l’art i la cultura 
i sobre l’època i el context en què s’inscriu, el Brasil dels 
anys 60 i 70: “Vull posseir els àtoms del temps”.  

Lispector proposa que l’única manera d’expressar la 
intimitat és a partir d’un llenguatge i d’una forma al-
ternativa, la qual cosa implica la recerca de la presó que 
representa el llenguatge. El jo que enregistra els fets a 
Aigua viva juga amb totes les formes de la veritat i la bi-
ografia, però al mateix temps les rebutja i, per tant, re-
pudia la veritat. Clarice Lispector ens avisa que no som 
davant d’un llibre per llegir a peu dret al metro, però ella 
ho diu amb el talent dels escriptors més brillants: “Ai-
xò que t’he escrit és un dibuix electrònic i no té passat ni 
futur: és simplement ara”. ! 
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L’assagista, filòsof i professor 
Amador Vega signa aquesta se-
lecció i recopilació de textos es-

crits entre 1999 i 2021. Els vint capítols del llibre re-
flexionen sobre la noció d’estètica “apofàtica” (terme 
que prové de la teologia) o “negativa”. L’eix principal 
del discurs gira al voltant del buit, del no-res, de la ne-
gativitat; conceptes estudiats a les obres de místics, no 
només medievals, d’Orient i d’Occident i de creadors 
contemporanis (artistes i literats). L’autor crea un re-
lat suggerent, complex i fascinant, del tot personal, atès 
que proposa el diàleg entre ells. Un bon exemple: po-
sa en relació Ramon Llull i Salvador Dalí o el mateix 
Llull amb Perejaume; parla de Bill Viola com a lector de 
Joan de la Creu; vincula el mestre Eckhart i Rothko. 
Prou significatiu és l’índex d’autors estudiats, des dels 

L’editorial Fragmenta aplega un coherent i enlluernador recull 
d’assajos escrits per Amador Vega durant les últimes dues dèca-
des agermanats per l’exploració del buit, el no-res i la negativitat

Un llibre extraordinari 
sobre el buit

Clarice Lispector i els límits del llenguatge
A ‘Aigua viva’, l’autora brasilera escriu un monòleg amb aparença de carta de desamor a un destinatari mut

filòsofs de Kioto fins a Silesius, Miguel de Molinos 
(Guia espiritual), Joan de la Creu, Rilke, Anish Kapoor, 
Soulages, el dramaturg Valère Novarina i Jorge Oteiza, 
de qui afirma que “tota la seva obra és producte de la ne-
cessitat de comprendre l’experiència del buit”. 

Tots els autors participen, en graus diferents i ma-
tisos específics, de la via “apofàtica”, que des de la ne-
gació afirma la realitat invisible de Déu “de tal mane-
ra en què allò profà pot mostrar la naturalesa del que és 
sagrat i que s’hi amaga a dins”. Els llenguatges de la ne-
gativitat, així com l’art abstracte i també la poesia del 
segle XX, han ajudat “a una comprensió més gran de 
l’experiència del no-res (el nihilisme modern)”. 

Aquest viatge filosòfic presenta una enorme cohe-
rència i es podria dir que coincideix amb el relat vital 
que ens ofereix l’autor, tal com es pot veure en el dar-
rer capítol, Epílogo bizantino. Tot el llibre albira una 
singular conjuminació entre religió i art. “No són, si-
nó, dos llenguatges que proporcionen una estructura 
ferma a l’esperit, sostingut en el buit de la realitat que 
descriuen”.  

Llenguatge i silenci 
Al capítol dedicat al poeta Paul Celan, Lección de tinie-
blas, tot responent a un crític que li demana ajut per 
comprendre un poema difícil, diu: “Llegir, llegir una i 
altra vegada; la comprensió arribarà per si mateixa”. És 
el que cal per gaudir d’aquest assaig d’una gran harmo-
nia, d’un academicisme acomboiat, sovint, per una es-
criptura més lliure i quotidiana. Val a dir que l’obra tras-
pua l’embolcall d’un subtil silenci que, com diu el pro-
fessor Vega, “t’ajuda a sortir del llenguatge sense dei-
xar de parlar, perquè el silenci està contingut en el 
llenguatge expressat”. Bé ho sabia Rainer Maria Rilke, 
de qui en un altre capítol –el divuitè– es recullen 
aquests versos: “Dichosos los que saben que detrás de / 
todos los lenguajes está lo indecible”. 

El llibre s’obre amb una introducció de l’autor, La 
tentación de lo negativo, on diu que els exemples que 
apareixen al volum “són testimonis d’un fracàs, perquè 
havent-se situat expressament sobre el buit, s’han ex-
posat a la seva desaparició com a objectes artístics o po-
ètics”. És, per tant, al voltant del buit i del silenci mís-
tic on convergeix aquesta obra. Unes notes a l’edició, 
una bibliografia molt completa i un índex d’autors i de 
figures –més de 60, en color– completen el volum, que 
val la pena de llegir (i rellegir). No és exagerat qualifi-
car-lo d’extraordinari.!
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