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Salvador Pániker acaba de publicar un dietari

Salvador Pániker, el filòsof hedonista
A S S A I G
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Cuaderno amarillo. Areté.

Barcelona, 2000.

F
eia un grapat d’anys
que en Salvador Páni-
ker no publicava un
llibre confessional.
Concretament dotze,

des que a Segundo testamento
(1988) va continuar una sin-
gular autobiografia iniciada el
1985 a Primera memoria. L’obra
que ens brinda ara és un die-
tari, el de dos anys complets
de la seva vida (1993 i 1994), i
ens la presenta acollint-se jo-
ganerament a un doble tute-
latge: el d’un home de lletres,
Pla (el títol Cuaderno amarillo
sembla remetre a El quadern
gris), i el d’un home de ciènci-
es, Einstein (el retrat de l’au-
tor a la portada calca el del
pare de la física atòmica).

Característicament, doncs,
Pániker estructura el seu text
sobre una primera dualitat a
la qual en segueixen d’altres
que s’interfecunden: la tradi-
ció judeocristiana i la saviesa
índia; la ineluctabilitat de la
globalització i les exigències
de la individualitat pròpia;
l’enyorança d’un ésser trans-
cendent i l’apremi de les pul-
sions més terrenals, entre les
quals la sexual, etcètera, etcè-
tera. Davant d’aquestes pare-
lles d’alternances, el bo del cas
és que Pániker mai es desta-
rota ni queda petrificat pel
dubte, sinó que amb reflexos
de felí, s’abalança àvidament
sobre el que més li pot aprofi-
tar d’uns i altres. “Tot incideix
sobre tot –constata el diaris-
ta–, i la realitat és el resultat
d’interaccions, coincidències,
incoherències”.

EL TALLER DEL FILÒSOF
Aquest sentit Cuaderno amarillo
té un indiscutible atractiu:
ens deixa entreveure el filòsof
dins del seu taller. I dins de la
seva privacitat. Veiem Pániker
bregant amb bocins d’idees,
però també prenent píndoles,
participant en tertúlies televi-
sives i radiofòniques, compa-
reixent a actes socials i fent
l’amor amb una dona vint
anys més jove. L’autor porta
així a la pràctica i per escrit la
seva convicció que la vida és
un aiguabarreig d’experiènci-
es, de temptejos i de palpita-
cions entrecreuades i sinco-
pades. I el gruix de la seva
energia (ell es presenta aquí
com un home d’edat, afeblit
per mil i una xacres) va enca-
minat precisament a crear-se
una imatge de si mateix en
consonància amb aquest di-
namisme esmunyedís del
món. Del que es tractaria per
tant és d’autodissenyar-se com
a home enmig d’una realitat
provisional i proteica. Hi ha
un episodi molt gràfic en

aquest sentit, cap a la meitat
de l’obra, i s’esdevé quan Pá-
niker pasa vuit dies a París
amb la seva parella, i en una
visita a l’intel·lectual Edgar
Morin a la seva casa de la Rue
des Arquebusiers, li demana
brutalment: “¿Què s’ha de fer,
Edgar?”, a la qual cosa Morin
respon, amb somriure infan-
til: “Quoi faire? Résister o la
cruauté du monde”.

El Cuaderno amarillo, per
tant, reflecteix, més enllà d’un
reguitzell de fets i estats d’à-
nim puntuals, un conjunt
d’estratègies per sobreviure
enmig del pandemònium de
forces actuals. Val a dir que
Pániker no té panacees con-
cretes ni receptes miraculoses,
i que més aviat improvisa en
cada conjuntura respostes ad
hoc. El que té en tot cas de to-
nificant el seu pensament és
que neix no d’una reflexió
llarga i pacient sinó de tota la
pressió d’interrogants del
moment, tan espontanis com
indefugibles. El mateix diaris-
ta encunya molt bé el seu
propi escriure quan el titlla
d’espasmòdic, de prosa instan-
tània.

Per aquesta raó el dietari es
va configurant a batzegades i
com un calaix de sastre d’in-
formacions, d’emocions i de
teories, sobretot de teories i de
consideracions especulatives.
L’autor es fa ressò de les morts
–Senillosa, Fernando Rey, Jo-

sep Maria Figueras, Fellini,
Karl Popper...–; de les catàs-
trofes públiques i íntimes (la
crema del Liceu, la trompada
d’una filla en moto); de les te-
sis intel·lectuals dels col·legues
(Savater, Rubert de Ventós, el
seu mateix germà Raimon, de
qui dissenteix visceralment);
dels actes socials a què periò-
dicament concorre (major-
ment de la burgesia barcelo-
nina: a casa dels Vilarasau,
d’Òscar Tusquets, de Pere Por-

tabella...); dels viatges que una
conferència o un simposi l’o-
bliguen a fer (a Comillas, Lan-
zarote, París, Menorca, sovint
Madrid); i sobretot, el dietari
recull els alts i baixos d’una
relació eròtica, la que el cre-
puscular però encara engres-
cador autor estableix amb una
tal JX. Des del primer moment
Pániker no ens amaga que ha
estat sempre un homme à fem-
mes (i de passada explica com
un bon dia va fer el salt a la

dona amb Rosa Regàs), i a
partir de la liason que va sedi-
mentant amb JX (i de la qual
no escatima detalls), va bas-
tint una certa teoria de l’a-
mor, que el porta a fèrtils in-
terrogants: ¿com conservar el
self en el moment de lliurar-se
a l’altre?, ¿hi ha manera de
compatibilitzar la febre dels
sentits amb una real interac-
ció afectiva?, ¿podem enmig
de l’arrauxament passional
aspirar encara a un cert marge
de llibertat personal?

A Cuaderno amarillo, en defi-
nitiva, Pániker s’autoretrata
com un individu complet (és-
ser pensant, ésser social, ésser
eròtic, ésser religiós), deixant
lúdicament que cadascun d’a-
quests egos s’encomani de
l’altre, en un exercici constant
de relativització, de barreja i
de provatura. Formidable pa-
rafrasejador d’altres, a més,
maneja aquí una panòplia de
cites enlluernadora, i frases de
Lao-Tesé, Artaud, Gödel, Lo-
renz, Buda, William James,
Sartre i Debussy li vénen so-
vint a la pluma d’una tacada i
en la llengua original, de tal
manera que la pròpia argu-
mentació queda amplificada i
contrastada per un cor de veus
autoritzades. La gran solta en
suma d’aquest últim i esperat
llibre de Salvador Pániker rau
en el fet que el diarista té la
desimboltura de parlar-nos en
un mateix pla de la seva ar-
trosi i de teoria quàntica, de
les seves infidelitats i de la se-
va recerca d’un déu còmplice.

Instantànies d’una vida
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Anton Sala-Cornadó, Obra
poètica. Obra publicada i inèdita.

Dos volums. Institut

d’Estudis Ilerdencs.

Lleida, 2000.

H
oraci deia a l’Art
poètica que els poe-
tes havien d’es-
criure d’allò ade-
quat a les seves

forces i els comminava a “re-
flexionar llargament sobre el
que refusen o accepten portar
les vostres espatlles”. Creia
que els rapsodes del seu temps
(i els que havien de venir)
s’havien d’ajustar al moment
que els havia tocat viure, als
coneixements adquirits, a la
seva voluntat poètica. I és això
el que ha mirat de fer Anton
Sala-Cornadó (Tàrrega, 1929)
durant tota la seva vida com a
poeta, almenys això vessen el
gairebé miler de pàgines es-
crites els darrers cinquanta
anys, tota una vida dedicada al
retrat de la realitat que l’en-

volta des de la “frontalitat”,
com així ho apunta Josep Vall-
verdú al pròleg de l’obra pu-
blicada.

La realitat cenyida de la que
parla Horaci l’ha feta servir
Sala-Cornadó com a llibre de
capçalera. De les primeres
composicions marcadament
realistes, fruit d’un temps
d’opressió i manca de lliber-
tats, va evolucionar vers una
poesia de caràcter més intel-
lectual per cloure en un liris-
me força potent. Sempre te-
nint en compte que no només
progressa la seva poesia, sinó
que ell també creix com a
persona a mesura que enve-
lleix. Així, els poemaris pu-
blicats abans de 1978 –Aquest
somni, Galopant per la faula,
Suite pirenenca i Nadal, un crit
cap a la llibertat– es constitu-
eixen en proclama de la situ-
ació que vivia Catalunya du-
rant el franquisme, tot i que,
després dels dos primers lli-
bres, s’entreveu un salt de
maduresa a Suite pirenenca.
D’aquesta època en desta-
quen, per la seva originalitat,
uns textos que ell anomena

“resum - crònica - telegrama -
collage - poema - nadal - cap
d’any - prosa - jo què sé”, que
segueixen, moltes vegades,
l’escriptura avantguardista
d’alguns dels seus autors de
referència, com el surrealista
francès Paul Eluard, i que
apareixeran a gairebé tots els
seus volums posteriors. La
majoria es llegeixen al parti-
cular i extens Nadal, un crit cap
a la llibertat, on trobem el po-
ema en què millor es defi-
neix, Com el joc de l’oca, una
suite en què dubta: “Potser
sóc un mirall sense lloc. / ¿Sóc
només un badoc?”. Sí, un ba-
doc que fotografia la realitat
per arribar més enllà, al re-
flex que no es veu.

Tanmateix, a La vall dels ecos
(1975- 1980), volum que va
gaudir d’una difusió margi-
nal, és on esprem amb més
tremp la seva poesia. Sa-
la-Cornadó eleva el to i posa
sobre la taula els que seran els
temes dels anys que havien de
venir, després de despullar-se
a Poemes de l’Estaquirot (1979)
–l’etern rertorn, la recerca de
la Unitat, el canvi, la definició

del ser i del no-res, l’amor i la
mort...– a través de l’endin-
sament en els mites, primer
en la filosofia hermètica, des-
prés en la poètica d’Horaci
per remesurar-la, i, final-
ment, en la llegenda medie-
val de Sant Brandam. Des
d’un perfecte coneixement i
erudició, tot servint-se dels
sonets, una de les formes que
més utilitza.

El segon dels dos volums
publicats per l’IEI pertany a la
seva obra inèdita i, malaura-
dament, hi apareixen la ma-
joria dels volums darrers, fet
que no ha permès els qui el
llegiren durant els setanta
seguir la seva pista de manera
regular. Ara podran observar
les composicions més agosa-
rades i líriques del poeta de
Tàrrega, el seguiment del seu
mite pirenenc particular a
Tírvia, a Can Pistraus. Fins i
tot, el seu avantguardime
compositiu innecessari del
que peca, per exemple, a Con-
grés a teledistància (1995).
També podran llegir el mag-
nífic L’abraçada (1997), retrat
d’aquell segon inexplicable
on dos cossos es fonen per no
voler marxar: “A l’abraçada hi
és tot”.


