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L’amigueta de Tagore

La noia escriu
poemes sota
la protecció

i el consell
del vell Tagore

Mircea Eliade
refereix

la complexitat
de la relació
amb l’‘altre’

legeixin, creguin-me, aques-
ta novel·la admirable, histò-
ria de formació i de desen-
gany amorós, de descober-

tes fondes i de consciència de la
nostra migradesa! Fins i tot en els
seus defectes formals i en el cert
excés retòric de la passió descrita
(que de vegades els semblarà un pèl
enganxosa, com si llegissin algun
d’aquells contes d’amor, càndids i
bonics, de Hesse), fins i tot llavors
resulta molt suggeridora. “Nosal-
tres mai podrem ser l’un de l’altra”,
escriu el protagonista, el jove Allan,
que ha viatjat a Calcuta per treba-
llar en la construcció del ferrocar-
ril. L’ha acollit la família de l’engi-
nyer natiu Narendra Sen, el pare
de la noia, de la Maitreyi, “criatura
dolcíssima que fores”. La noia té
setze anys, i escriu poemes sota la
protecció i el consell del vell Rabin-
dranath Tagore, que ja ha obtingut
fama internacional (i de qui la mos-
sa té un plec de versos i un rínxol
dels seus cabells blancs, i amb qui
ha mantingut una relació equívo-
ca). “M’atreia de la Maitreyi: el seu
tarannà irracional, la seva bàrbara
virginitat i, per sobre de tot, la fas-
cinació que exercia sobre meu.”

Allan escriu un diari sobre l’ar-
dorosa passió que viu amb la noia.
Aquest és un dels elements que, en

L Fins i tot en els
seus defectes

formals
resulta molt
suggeridora

la seva relativa desorganització es-
tructural (de cop, apareix el diari;
al cap d’unes pàgines, desapareix
per sempre més), dota de gruix
Maitreyi: el relat, que hem de supo-
sar que el protagonista escriu un
temps després, sovint esmena la
plana al diari, com si el primer insi-
nués que la manca de distància del
segon provoca una visió (una mica)
enganyosa dels fets. Al comença-
ment, la família sembla que vulgui
enredar el jove francès amb la pri-
mogènita: l’introdueixen a casa se-
va sense reserves. El noi no se sent
gaire captivat per una noia que res-
pon a un patró de bellesa tan dife-
rent del que, fins aleshores, ha cre-
gut universal. Però les coses can-
vien, i canvien, sovint, radical-
ment: “No té una bellesa corrent;
es troba més enllà de qualsevol cà-
non i esdevé expressiva fins a la re-
volta i encisadora en el sentit mà-
gic del mot.”

A partir d’aquí, la novel·la expli-
ca les dificultats dels amants per
trobar un espai propici a la seva in-
timitat, la relació amb els altres, els
esculls culturals i religiosos que fa-
ran que aquest amor sigui, segura-
ment, solidari dels amors d’Abelard
i Eloïsa o Tristany i Isolda. En un
passatge molt delicat, ell li pregun-
ta a Maitreyi pels seus amors ante-

riors. I la noia, panteista convençu-
da, li respon que va estimar durant
una època un arbre, i que cada dia
l’abraçava uns quants minuts! Hi
ha la indissimulada sensualitat de
la noia, que refrega els seus peus
nus contra el panxell de la cama
d’algun amic per demostrar-li ben-
volença, cosa que engeloseix de
mala manera Allan. La gelosia rep
un tractament literari de primer
ordre.

Eliade refereix, en aquest seu re-
lat d’iniciació a l’amor i a la vida, la
complexitat de la relació amb l’al-
tre (i molt més si aquest altre prové
d’una tradició tan diferent de l’occi-
dental). “Llavors vaig entendre que
a l’ànima res no és etern, que n’hi
ha prou amb un sol gest per anul-
lar la confiança més cega, que
l’ofrena més sincera mai no és pro-
va de res, perquè fins i tot la since-
ritat es pot oferir a un altre o a uns
altres.” Més endavant, el jove pro-
tagonista es pregunta: “I si resulta-
va que tota la vida no era sinó el
mateix tipus de farsa...?” La passió
no cedeix, l’amor no s’acaba. Però
els amants han estat dramàtica-
ment descompartits. Comença la
vida conscient. Vindran dies nous i
altres noies. Però ja no seran com
els dies viscuts amb ella, ni cap do-
na no serà mai com la Maitreyi. ❋ 

Assaig D. Sam Abrams

Transversalitat
i discontinuïtat

són els dos
pols del llibre
de Lluís Calvo

“Abandonem la fixesa”
l 2006, després de gairebé 20
anys de carrera literària, Lluís
Calvo va iniciar el seu camí

com a assagista amb la publicació
del recull Les interpretacions. Però
aquest fet puntual no significa que
no hi hagués pensament a l’obra an-
terior, a la vintena de poemaris i no-
vel·les que ha donat a conèixer des
del 1987.

Justament, els lectors de Lluís
Calvo saben que els gèneres literaris
a la seva obra no són pas comparti-
ments estancs. Per Calvo les parets
que divideixen els gèneres sempre
han de tenir un punt de permeabili-
tat, de manera que, malgrat les se-
paracions formals, es troben ele-
ments poètics, narratius i assagís-
tics a tots els seus llibres.

I Baules i llenguatges, la seva nova
incursió en el món de l’assaig, no és
cap excepció a la regla general.

E D’entrada, tècnicament el llibre és
un extens recull de textos assagís-
tics, dividit en quatre parts ben pre-
cises, cadascuna dedicada a un te-
ma més o menys central com ara la
literatura, la llengua o el pensament.
A més, els textos tenen una varietat
formal que va des de l’aforisme pun-
tual i incisiu fins a l’assaig d’especu-

lació en tota regla, passant pel dieta-
ri intel·lectual de formació i aprenen-
tatge. Pel cantó del memorialisme,
cal dir que tot el llibre es pot consi-
derar un prolongat i matisat autore-
trat interior de l’autor. Una reflexió
com ara “Ser aspre és una manera
d’evitar adscripcions inoportunes”
(pàg. 254) és més una confessió
personal que l’expressió d’un pensa-
ment de valor universal.

Un dels grans atractius de Baules
i llenguatges és una tensió profunda
entre dues tendències ben oposa-
des: la tendència natural a l’ordre i,
al mateix temps, una clara voluntat
de subvertiment de qualsevol sentit
de classificació, destriament o jerar-
quia. Calvo ordena i també atempta
contra l’ordre. Ordena per subgène-
res, seccions i nuclis temàtics i des-
prés viola aquests principis autoes-
tablerts, a favor d’una major llibertat

i poder personal, intel·lectual i artís-
tic. Per aquesta mateixa raó, l’autor
ha triat precisament el gènere de
l’assaig, amb tota la seva càrrega
aproximativa i explorativa.

Reivindicació de l’assaig
Transversalitat i discontinuïtat són
els dos pols del llibre. La transversa-
litat de certs temes de fons que es
van desplegant al llarg de la lectura
de l’obra. Per exemple, la reivindica-
ció formal i conceptual de l’assaig
com a gènere. Calvo ha volgut dotar
l’assaig de més vitalitat, entusiasme,
inquietud, nervi, urgència, obertura i
capacitat de reacció. O, a partir de
Kierkegaard, la representació de
l’existència humana com un inaca-
bable procés d’individuació. O la de-
fensa ardida, a partir de Spinoza, de
l’individualisme i la llibertat personal
com a béns irrenunciables. O la ne-
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Urraca fou un cínic i un oportunista, dis-
posat a defensar qualsevol causa, encara
que fos per la via criminal, que li perme-

tés satisfer les seves ànsies de poder i reconeixe-
ment.” Gemma Aguilera defineix amb aquestes pa-
raules l’agent de la policia franquista Pedro Urraca
Rendueles, que per iniciativa pròpia va detenir Lluís
Companys l’agost del 1940 a França i el va traslladar a
la frontera per lliurar-lo a les forces de seguretat espa-
nyoles, convençut que el president de la Generalitat
seria afusellat poc després. Un personatge bastant
desconegut, fins que aquesta periodista va poder ac-
cedir a un tresor documental històric: els dietaris que
el mateix policia havia escrit amb lletra clara sobre la
seva activitat repressora del franquisme a París i
Brussel·les. Uns originals que el seu fill, Juan Luis Ur-
raca, ha lliurat a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que
està a l’abast dels estudiosos, amb altres documents
històrics de la seva activitat.

El contingut d’aquests
papers i el testimoni del fill
del policia van permetre a
Aguilera anar estirant fils a
hemeroteques i personat-
ges que l’havien conegut i
bastir Agent 447. L’home
que va detenir el president
Companys, un retrat esfe-
reïdor d’un policia que va
servir la República de mala
gana i va canviar de bàn-
dol a la Guerra Civil per
passar a exercir d’agregat
policial del franquisme a
París des del 1939. Animat
pels èxits, va actuar també
d’agent de la Gestapo i va
ser el principal repressor i
extorsionador dels refu-
giats republicans en la im-
mediata postguerra, així com dels jueus que fugien.
Acabada la Guerra Mundial es va dedicar a investigar
les activitats dels refugiats del PCE, però es va haver
d’exiliar perquè França l’havia condemnat a mort per
la seva vinculació al govern de Vichy. Instal·lat a Brus-
sel·les, va continuar la seva extorsió sobre l’exili per
afegir-se als anys setanta a la repressió sobre ETA. La
seva ambició de pujar graus dins l’escala policial el va
portar a seguir actuant durant el franquisme i va fer
informes i actuacions per pujar a l’escalafó en plena
democràcia fins que es va jubilar, el 1983.

No cal dir que l’aportació més emblemàtica del lli-
bre és l’actuació d’Urraca en la localització i detenció
de Companys. Una intervenció violenta que comporta
el pillatge de tota la documentació i els béns personals
del president. Les reflexions que farà després ell ma-
teix mostren que actuava bàsicament per posar-se
medalles. Segons Aguilera, no se sent gens còmode
Urraca amb aquesta intervenció. Probablement “no
es creu prou la causa franquista”, perquè tot “ho fa
per aconseguir els seus objectius vitals: reconeixe-
ment i diners”. Urraca farà una fotografia de Com-
panys “al pas fronterer d’Hendaia”, que l’enviarà a la
dona del president per donar fe que l’ha lliurat viu.

Un llibre d’història que es llegeix com una novel·la
amb un protagonista que desprèn l’essència de la
maldat humana. El retrat d’un home “mediocre, trepa,
oportunista, traumatitzat” que va canviar la història
d’un país. Una història que el seu fill ha intentat repa-
rar lliurant la documentació essencial del seu pare a la
Generalitat de Catalunya. Un gran llibre. ❋

“

Confessor
dels seus crims
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El romanès
Mircea Eliade
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novel·lista i
historiador de
les religions
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cessitat indefugible del compromís
ètic de l’artista amb el món i la histò-
ria, sobretot després d’Auschwitz.
Calvo, dit sigui de passada, és un
dels relativament pocs intel·lectuals
catalans que mostra d’una manera
sempre tan present aquesta sensibi-
litat. O l’obligació de la competència
pluridisciplinària de l’intel·lectual que
inclou nocions d’humanitats i cièn-
cia, d’antropologia, psicologia, filo-
sofia, història, sociologia, estètica...

I després, per l’altra banda, tenim
una acumulació de temes puntuals
que hi apareixen en algun lloc o al-
tre: la transcendència i el món de
l’esperit, els viatges, la lectura, els
mitjans artístics, la tradició cultural,
el vitalisme, els creadors joves, la
cosmologia, el criticisme, l’autorefle-
xivitat i molts més.

Un llibre ric en el temps de penú-
ries en què vivim. ❋

El poeta Lluís Calvo ha publicat un
assaig on conflueixen diversos
gèneres literaris ORIOL DURAN




