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Oliver Sacks és un neuròleg anglès que viu des de fa anys als EUA
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“Dels homes que vénen a les illes, pocs
en marxen. Comencen a envellir en el
mateix moment que hi arriben; les
palmeres i els vents alisis els acaronen
fins al dia que moren, i tal vegada
somnien fins a la fi amb una darrera
visita a casa. [...] No hi ha cap indret al
món que exerceixi una atracció com
aquesta.”

R.L. Stevenson, ‘In the South Seas’

Oliver Sacks, L’illa dels cecs al color.
Traducció de Lluïsa Moreno.

Editorial Empúries.

Barcelona, 2000.

E
l títol ja remet a la nombro-
sa literatura al voltant del
mite de les illes. Aquests lli-
bres i la seva fascinació for-
men part del que avui us

presento. I també la pregunta: això ja
és literatura? El fet és que em trobo
llegint un llibre sobre neurologia
amb interès! Un altre fet és que no
sóc pas l’únic; Oliver Sacks ha arri-
bat, en la seva vasta àrea lingüística,
a àmbits màxims de popularitat, a la
indústria cinematogràfica i a nom-
broses pàgines web. Peter Brook va
adaptar per al teatre L’home que va
confondre la seva dona amb un barret,
que també està traduït
al català.

Sacks és un neurò-
leg anglès que viu de
fa molts anys als EUA.
La seva passió pel món
d’exotisme i de natu-
ralisme de les illes, a
través de la literatura
tradicional marinera,
tan rica en anglès, i
aquesta nova combi-
nació interdisciplinà-
ria de lletraferit i de
científic són segura-
ment claus del feno-
men. L’èxit d’aquest
gènere fronterer, di-
vulgació humanista de
continguts científics
partint d’una concep-
ció renaixentista i re-
generacionista, és una
molt bona notícia.
Convé recordar-ho des
d’un diari, que acos-
tuma a col·leccionar
tants arguments per al
desànim.

Estructura ternària,
en tres parts de pro-
porcions equivalents:
Llibre primer (L’illa dels
cecs al color), Llibre segon
(L’illa de les cícades), i les
Notes, per cert a càrrec
d’un traductor dife-
rent (Xevi Solé). Les
notes, totes juntes al final del llibre,
potser enfarfegaran alguna persona,
però s’agraeixen les nombroses cites
científiques, de totes les èpoques, in-
formatives.

Traducció: idiomàtica, llegidora,
amb sentit de la llengua: “És un estat
ple de tensió, d’esforços i frustraci-
ons, una autèntica tortura; en una
ocasió, un dels meus pacients me la
va definir com una successió infinita

de xos i arris”. De nivell clarament
superior a la mitjana, diria. Sense por
del castellà: arc iris, coral (corall), ni
de l’anglès: conferències [sic] en lloc de
congressos.

L’argument és un pretext: es forma
“un equip, una expedició neurològica,
científica i romàntica alhora, a l’arxi-
pèlag de les Carolines i a l’illa dels cecs
al color”. Els temes: acromatòpsia, o sia
ceguesa als colors. L’estudi d’un com-
plex de malalties neurològiques, en-
dèmiques de certes illes del Pacífic.
Una cultura que desconeix el concepte
del color, ¿“sap compensar aquesta
manca amb unes formes de percepció,
de coneixement més agudes”?

La interdisciplinarietat i la passió
penetren també la part científica,
que, diguem-ho de seguida, és la més
important: botànica, neurologia, an-
tropologia, medicina rural, genètica,
història de l’evolució...

DESCRIPCIONS CIENTÍFIQUES
Si de vegades la literaturització del
discurs científic troba solucions ben
simples, d’altres la descripció d’un
malalt pot adquirir la profunda hu-
manitat d’un retrat autèntic: “Des-
prés va tornar a casa, a pas lent i so-
lemne, com un rei Lear afectat de
parkinsonisme, de bracet amb la filla
petita. No és que tingués un aire no-
ble a pesar de la malaltia, sinó que
aquesta li conferia, d’alguna manera,

una dignitat especial”.
Una de les nombroses cites: Ho-

ward Gardner, famós per la seva teo-
ria de les intel·ligències múltiples
(matematicològica, visual i espacial,
sinestèsica, social, etcètera), parla
també d’una intel·ligència biològica,
com de l’afinitat innata que sentim
els humans per la resta de formes de
vida. Vegeu http://edweb.gsn.org/-
edref.mi.th.html.

M’agradaria discernir alguns dels
pressupòsits implícits que impreg-
nen de valors el que Sacks fa i diu. Del
que podríem anomenar democràcia
profunda. Per exemple, els dubtes
sobre si tractar o no un malalt: l’an-
timedicina com a màxima prova de
respecte? L’abstenció, el no-fer com a
màxim do?

El tracte d’una deficiència del cervell
des d’una perspectiva positiva: “La
seva sensibilitat i consideració espe-
cial envers la forma i la textura, el
contorn i el límit, la perspectiva i la
fondària, els moviments més sub-
tils... un tret de la seva persona [a-
cromatòpsica] que de seguida vam
apreciar”.

La denúncia del colonialisme cul-
tural, econòmic, immunològic. A
l’altre costat de l’entusiasme, reco-
negudament postdarwinià, de la
descoberta d’un idil·li natural, apa-
reix un afuat sentit crític de la (in)
civilització occidental i de l’efecte de
la colonització sobre les illes del Pa-
cífic (recordem que han estat escena-
ri de tota mena de proves atòmiques):
“No tan sols pel desmesurat excés de
població i les malalties, sinó també
per la pèrdua de la identitat cultural
i la coherència, i la seva substitució
per un frenètic consumisme alie-
nant, és a dir, per una economia
monetària”. Com deia aquell: qui
tingui ulls, que escolti!

Que el text, malgrat
l’aparent eixutesa, té
pretensions filosòfi-
ques no és, però, només
idea meva: ho testimo-
nia, per exemple, l’es-
plèndida divisa mèdica
de Montaigne: “Un ho-
me ha d’haver sofert
totes les malalties que
espera guarir, i també
totes les circumstànci-
es i accidents que vol
diagnosticar... Aquesta
és la mena d’home en
què jo confiaria”. I so-
bretot aquest passatge
quintaessencial: “Ado-
nar-te d’aquesta perpe-
tuïtat del temps et fa
sentir una sensació de
pau il·limitada, distan-
ciant-te de l’escala del
temps, de les presses i
la vida quotidiana. Vi-
sitar aquestes illes vol-
càniques i aquests atols
coral·lins i, sobretot,
vagarejar per aquest
bosc de cícades de Rota,
m’ha fet copsar l’au-
tèntic sentit de l’anti-
guitat de la Terra, i de
l’evolució lenta i conti-
nuada que segueixen
diferents formes de vi-
da per veure la llum.
Estant aquí, dempeus

al mig de la selva, sento que formo part
d’una identitat més gran, més serena;
em sento estretament lligat a la Terra,
convertida ara en casa meva”.

El nostre segle XX, un cop ha furetejat
tota la Terra fins a amenaçar-la de mort,
descobreix que l’aventura és en la reali-
tat, i no en la fantasia com en el segle
XIX. Dit d’una altra manera, que no cal
inventar res per escriure aventures, per-
què el que hi ha supera la ficció.

P O E S I A

L’escriptura o
l’esquizofrènia

M E L C I O N M A T E U

En aquest poemari
se’ns descriu un
viatge de recerca
de la pau interior

Sara Silvestre, El cicle de Qamar. Premi
Octavio Paz de Poesia 1999. Columna.

Barcelona, 2000.

L’
aposta que fa Sara Silvestre
en el seu primer llibre de
poemes, El cicle de Qamar, és
tan arriscada com singular.
La seva escriptura es pre-

senta com una fugida de la patologia, un
procés de guariment, traslladat a un
món –el de Qamar– on el referencial es
confon amb el metafòric, on de fet “la
metàfora és l’única realitat comprensi-
ble”. Al món de Qamar pertany un pai-
satge en el qual l’estètica naïf es barreja
amb elements onírics, i no és debades
que la poeta homenatja l’Alícia de Lewis
Carroll i la poesia de Maria-Mercè Mar-
çal, tot i que aquí els motius simbòlics
són pocs (“Qamar”, “un coral de bach”...)
i esdevenen repetitius al llarg del llibre.
En aquest ordre simbòlic, sorprèn la ir-
rupció del personatge protagonista, que
no per simple coincidència s’anomena
“sara”. Al llarg dels set apartats de què
consta aquest extens poemari, amb pe-
ces escrites en vers lliure i ocasional-
ment en prosa, se’ns descriu un viatge
d’autodescobriment i de recerca de la
pau interior. Podríem dir que la prota-
gonista, com l’Alícia de qui ens parlava
Gilles Deleuze a Crítica i clínica, es dedica
a passar per diferents estadis, a conque-
rir superfícies de la realitat, a submer-
gir-se en les tenebres de l’inconscient i a
emergir a la claror dels dies asolellats.
No tot és naiveté en aquest llibre: el viatge

tortuós d’aquesta sara-Alícia passa per la
revelació d’un trauma infantil fins lla-
vors soterrat en l’inconscient de la me-
mòria: els abusos sexuals i la violació
que la poeta no s’està de descriure amb
un llenguatge explícit i de narrar en
primera persona: “Espero que et suïcidis.
/ Vas violar-me i jo tenia tres anys”.

Metafòric o real –el trauma a dife-
rència del shock no té per què corres-
pondre a fets objectius–, El cicle de Qa-
mar narra un procés davant el qual és
difícil que els lectors restin indiferents.
El llibre pot agradar o no, però és
dubtós que aquesta escriptura es pro-
posi el fet d’agradar com a principal
objectiu: es tracta, en molts aspectes,
d’un llibre adolescent, tot i que ho és
d’una manera diferent de com solen
ser els llibres que evoquen aquesta
edat i que, de fet, la seva escriptura és
posterior. El cicle de Qamar cerca la sal-
vació individual: és, sobretot, un llibre
rebel, un llibre singular que no encai-
xa en les categories a l’ús de crítics i
escriptors de ressenyes, amb el qual
Sara Silvestre –la primera dona guar-
donada amb el premi Octavio Paz–
enriqueix el panorama de poetes apa-
regudes enguany, entre les quals hem
d’esmentar els noms de Roser Guasch
Bea i Núria Martínez Vernis.


