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ASSAIG XAVIER SERRAHIMA

L’existir i el pensar, pensar l’existir
l recent Premi Nacional de Cultura
ens ofereix una pregona reflexió so-
bre l’existir i el pensar –o, més exac-

tament, sobre pensar l’existir– adreçada,
com indica el subtítol, no tan sols als joves,
sinó “a tots aquells que la vulguin llegir”. Re-
flexió que se situa en aquest present en què
“fem camí tots sols i cercarem els nostres
amics i relacions, que seran aquells que ho
vulguin ser perquè així ho senten, no perquè
tinguin amb nosaltres un lligam de domini i
submissió”, però també molt més enllà –i
molt per damunt.

Raó per la qual, probablement, tant els jo-
ves com els no tan joves restaran perplexos,
en llegir-la. Avesats al parany fal·laç de la fa-
cilitat, encarar-se d’entrada amb la necessi-

E tat de definir –o, més aviat, re-
definir– conceptes essencials
com ara estètica, metafísica, co-
neixement ontològic o coneixe-
ment epistemològic per “saber-
se’n servir quan hom analitzi el
que el pertorba, el sorprèn o
l’interessa de tot el que hi ha a
l’entorn” no només sobta, sinó
que destarota.

Més encara, quan els “compa-
nys ocasionals de viatge” que es-
cull l’autor per expressar les se-
ves idees sobre el jo i el món
–sobre l’ésser-en-el-mon, per
dir-ho en tremes heideggerians–
són Fichte, Kant, Herder o He-

gel, el sol esment dels noms dels
quals ja ens intimida per la seva
colossal grandesa intel·lectual.
Grandesa que, per contrast, ens
fa prendre consciència de la
nostra pràctica insignificança.

Insignificança que, tanmateix
–i són aquesta mena de parado-
xes el que confereix valor i sentit
a l’existència– únicament po-
drem vèncer si ens atrevim: si
ens atrevim a deixar enrere els
nostres prejudicis i temors i ens
acarem amb obres tan estimu-
lants com la d’Arnau Puig. Al
capdavall, hi tenim poc a per-
dre; a guanyar, força! ❋
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mb els anys, Xavier Rubert de Ventós
ha anat girant la seva obra com un
mitjó.  Al principi de la seva carrera

escrivia assaig reflexiu amb algun toc més
aviat personal.  A poc a poc l’element perso-
nal ha anat guanyant terreny fins que Rubert
s’ha convertit en un destacat assagista perso-

nal i memorialista. El nostre pensador ha
anat abandonant el camí sistemàtic de Kant i
Hegel per llançar-se als braços del persona-
lisme de Montaigne i Nietzsche.  El punt
d’inflexió va ser clarament El cortesà i el seu
fantasma (1991).

Ara, amb Dimonis íntims, ens ofereix una
obra inqüestionablement memorialística. 
Rubert ha passat tres anys remenant 17 dels
80 quaderns Enric de notes personals que ha
anat escrivint constantment des de l’any
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1965.  Ha triat els fragments que tenien in-
terès, els ha ordenat, els ha polit i ha introduït
alguna rèplica a posteriori.  Després ha divi-
dit el material en quatre seccions indepen-
dents que corresponen, segons l’autor, als
quatre registres prevalents a cada part de
l’obra:  dramàtic, irònic, eròtic i oníric.

    La primera gràcia del llibre és la
barreja de subgèneres de la prosa no
narrativa:  crònica, assaig, dietari,
quadern d’autor, memòries, episto-
lari i autobiografia.  El llibre pro-
dueix l’efecte divertit d’una munta-
nya russa.  Té molta gràcia el to vital
del text, amb una certa actitud d’in-
genuïtat, incredulitat i malícia.  I
també tenen molta gràcia i substàn-
cia certs moments o flaixos del text
com el passatge de la mort dels avis i
una visió analítica general de la ciutat
de Nova York, sempre fruit de la mi-
rada retrospectiva de l’autor.  Al cap-
davall, però, els passatges més inte-
ressants de Dimonis íntims correspo-
nen sobretot a la crònica històrica i
social dels valors del passat, i, en certa
mesura, alguns elements de l’autore-
trat matisat que apareix al llarg de tot
el llibre.
    Per l’altra banda, cal dir que el lli-
bre té també els seus defectes.  Tot i

l’efecte collage dels textos, el llibre resulta un
pèl massa caòtic i desigual.  Després, el llibre
resulta molt menys transgressor i dissonant
del que pretenia l’autor.  Alguns dels mate-
rials del llibre han envellit malament i no te-
nen gaire actualitat.  I finalment el llibre perd
intensitat i ambició en dues ocasions:  re-
cords evocats que resulten més aviat plans,
mancats de vivor, i pensaments que resulten
massa tòpics, massa a l’abast de qualsevol
lector amb dos dits de front.  ❋
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Xavier Rubert de
Ventós es despulla al
seu nou llibre
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