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L
es antologies i les
obres pòstumes com-
parteixen, si se’m
permet, una certa
olor comuna de res-

closit, d’etapa tancada, de tra-
jectòria closa i completa que
pot ser oferta ara al lector per
a l’anàlisi, per a l’estudi que
aspira a la comprensió global
de l’univers personal de l’au-
tor. Obliden sovint el lector i
el crític que, com és natural,
ningú no pensa en una obra
pròpia com a pòstuma, i que
cap antologia feta amb la ne-
cessària humilitat no aspira a
res més que a oferir una pa-
noràmica general d’un uni-
vers i unes eines bàsiques per
interpretar-lo, bo i deixant al
lector la tasca de l’exploració
detallada del paisatge. L’autor
d’antologies ha de lluitar per
conservar una mena d’equili-
bri precari entre l’analista i el
taxonomista, amb una pro-
porció de l’un i de l’altre que
pot variar considerablement
segons l’autor o la matèria
objecte de l’antologia.

EL SEU MÓN PERSONAL
Aquestes dues consideracions
vénen especialment a tomb en
parlar de Ruth, la novel·la pòs-
tuma de Guillem Viladot, i de
l’antologia Els miralls de Guillem
Viladot, que pretén acostar el
lector i l’estudiós a l’obra i al
món personal de l’autor d’A-
gramunt.

És una obvietat que Guillem
Viladot (Agramunt 1922 - Bar-
celona 1999) no és en absolut
un personatge simplificable
ni té una trajectòria que es
pugui abastar d’un cop d’ull.
Viladot va ser un novel·lista
preocupat per l’exploració
dels més profunds turments
de l’ànima humana, un poeta
que va voler explorar els cor-
rents de diverses avantguar-
des, un artista plàstic que
evolucionà a partir dels con-
ceptes de poesia visual pro-
pers a Brossa cap a una con-
cepció personal de la pintura i
l’escultura i un articulista que
conreà un registre a cavall
entre la crítica i l’article d’o-
pinió. Però encara per damunt
de tot això, Viladot és l’intel-
lecte poderós que congria to-
tes aquestes activitats diver-

ses, tots aquests corrents a
voltes fins i tot divergents, per
moure el conjunt de la seva
obra en una direcció determi-
nada i per anar traçant un
món propi, amb punts siste-
màticament cíclics i recur-
rents i enormement coherent
amb si mateix. I és que al
darrere de la seva feina en tots
els gèneres i de la seva explo-
ració de llenguatges diversos,
Viladot manté, com remar-
quen ja d’antuvi Biosca i Cor-
nadó, una mateixa concepció
de la vida i de les relacions de
les persones entre elles, amb
l’entorn i amb Déu.

Els miralls de Guillem Viladot
no és una obra que aspiri a
explicar Viladot, sinó més aviat
a fer-lo accessible, a mostrar
una visió de conjunt i a pro-
porcionar les eines intel·lectu-
als mínimes per al coneixe-
ment de la seva obra. El llibre
s’obre amb un complet assaig
introductori a l’obra de Vila-
dot, que parteix de l’intent de
sistematitzar els cicles, les te-
màtiques i els tractaments ge-
nerals per, un cop aquests di-
buixats, analitzar més en de-
tall l’activitat de l’autor en ca-
dascun dels gèneres que
conreà. Breu i completíssim,
l’assaig posa el lector en situa-
ció d’endinsar-se en l’antologia
sabent el que hi trobarà i, el
que és més important, per què
ho trobarà, i sabent també que
aquesta antologia no li farà
llegir Viladot, sinó que li obrirà
les portes per fer-ho. L’antolo-
gia, potser caldrà aclarir-ho, no
descuida l’obra gràfica, mercès

a nombroses fotografies. Com-
pleten el llibre una guia bibli-
ogràfica completa, unes pro-
postes didàctiques (que poden
ser agafades com a tals o, en-
cara millor, com a crides a l’a-
tenció del lector i l’estudiós,
com a provocacions a l’intel-
lecte, com a punt de partença
de lectures pròpies) i una en-
trevista a l’autor que ens acos-
ta a la seva dimensió com a
persona i personatge, aspectes
sempre interessants i que
massa sovint deixen de banda
les antologies.

NOVEL·LA EPISTOLAR
Ruth, obra pòstuma de Viladot,
és una novel·la epistolar que
ens narra un procés de canvi
de sexe des del punt de vista
d’el/la protagonista. Reduït a la
simplificació màxima, per
tant, és una recreació de la
història de Tirèsies i el seu do-
ble canvi de gènere. L’autor
aprofita el tema mític per, ob-
viant els conflictes més obvis,
oferir-nos una reflexió acurada
sobre alguns dels seus temes
habituals, com ara les relaci-
ons de poder, les dificultats i
els dolors del desig i els con-
flictes edípics. Es tracta d’una
obra, com deia al principi, que
no tanca el cicle ni el cercle,
sinó que cicle i cercle (i cercles)
podrien continuar tranquil·la-
ment, sense fi definible. I és
que l’únic cicle que és possible
tancar és aquell que només
queda ben tancat en les ficci-
ons i que en la realitat és per
definició terme i interrupció
abrupta: el de la vida.

Homenatge a
un mestre de

la bellesa
D . C A S T I L L O

Teresa Costa-Gramunt,
Addicte a la bellesa.

Homenatge a Guillem
Viladot. Edi-Liber.

Barcelona, 2000.

T eresa Costa-Gramunt
(Barcelona, 1951) pu-
blica un sentit home-

natge a Guillem Viladot, un
conjunt de poemes elegíacs
que, tal com diu Pi de Caba-
nyes al pròleg de l’edició,
podrien recollir la tradició
de Hölderlin a Rilke. Els po-
emes esdevenen epistolars i
les tres parts s’encapçalen
amb citacions de Viladot.
Tot plegat fa que l’home-
natge tingui la virtut de ser
referencial i, fins i tot, mi-
mètic a l’obra del poeta de
Riella, un revolucionari que
va fer oscil·lar la seva litera-
tura en infinitat de gèneres i
la seva obra plàstica en dife-
rents disciplines. Les noces
entre l’amor i la mort desfi-
len per uns versos despu-
llats, sincers com una con-
fessió a cau d’orella. L’edició
es complementa amb il·lus-
tracions de Carme Riera i un
epíleg del poeta ponentí Jo-
sep Borrell.

Miralls, amor i el doble jo
A S S A I G / P O E S I A
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V
et aquí un assaig so-
bre l’ús del mirall i de
les seves metàfores a
la cultura occidental.
Un assaig en forma

de diccionari, amb veus indivi-
duals que es connecten les unes
amb les altres, que apel·la al
sentit de l’humor i a l’intel·lec-
te. Vet aquí un assaig fragmen-
tari, desenfadat i penetrant que
es llegeix amb plaer o des del
plaer. Un recorregut irreverent
i iconoclasta sobre la presència
dels miralls en la pintura, la li-
teratura i el cinema, sense dei-
xar de tenir en compte alguns
fenòmens culturals, des de l’es-
quizofrènia fins a l’anorèxia,
que es relacionen d’una mane-
ra o altra amb els miralls, o que
són l’excusa per donar a conèi-
xer les opinions de l’autor.

Un dels primers encerts de

Joan Garí és el reconeixement
que l’assaig és un examen de
consciència, un mirall per es-
crutar-se, i la seva escriptura,
una autoanàlisi que fomenta
sentiments de culpa per narci-
sisme. És per això que, quan es
presenta a si mateix com en un
anunci de contactes –“tinc els
braços llargs i els avantbraços
esprimatxats, el tors normal, el
sexe normal, les cames llar-
gues, les cuixes musculoses. I
cinc dits a cada peu i cinc a ca-
da mà”–, quan utilitza un estil
deliberadament barroc o co-
menta el significat d’una icona
cultural, no arriba a traspassar
aquell punt en què la pedante-
ria esdevé grotesca i es conver-
teix en ridícula, sinó que fa
partícip l’espectador d’uns in-
teressos i unes manies perso-
nals. La consciència de la prò-
pia vanitat és així la reivindica-
ció de l’acceptació de l’individu
davant del mirall, una teràpia
d’indulgència per superar les
seves malalties: la deformació
obsessiva i destructora, la cre-

ença que el mirall ho reflecteix
tot mentre s’oblida de l’esque-
na o de les ombres.

EL DOBLE D’UN MATEIX
La figura del doble d’un mateix
és una de les pistes més resse-
guides del llibre, tant en la seva
dimensió psicològica com en la
plasmació a la literatura del
XIX, la pintura, la psicoanàlisi i
el cinema d’intriga. Com a re-
refons, el tema de la unicitat o
la multiplicitat de l’individu,
així com la capacitat de conèi-
xer les seves facetes davant del
mirall o davant dels altres: el
debat sobre el subjecte i la seva
autonomia com a ésser moral.
Aquí Garí planteja sense de-
cantar-se, indaga sense preten-
dre resoldre, però esmenta la
fascinació pels heterònims de
Fernando Pessoa, pels altres jo
que conviuen en cada individu,
com un mètode per arribar a
una identitat original o prime-
ra. Aquesta resposta literària,
elegant però no asseverativa, és
una fugida al problema de la

definició unívoca de la identi-
tat, un punt de partida per a la
reflexió que el lector haurà de
completar.

Com que el diccionari no té
un fil argumental o una es-
tructura en capítols, permet
anar saltant d’unes entrades a
unes altres, ja sigui per afinitat
o per curiositat. Si alguna veu
inclou referències cultes, n’hi
ha d’altres dedicades a mites
populars com ara Jeckyll i Hy-
de, l’ovella Dolly i Dràcula.
Aquesta versatilitat rebaixa el
to erudit de qui cita quadres,
pel·lícules i novel·les a un ritme
vertiginós. L’estil eclèctic i asis-
temàtic és més un reflex d’ob-
sessions estètiques que una
norma retòrica, una actitud
pràctica davant l’escriptura que
imita la d’un golut que vol tas-
tar tots els plats sense por
d’empatxar-se.

Vet aquí un llibre rar i sor-
prenent que s’escapa dels cir-
cuits normals de distribució,
que prové d’una editorial va-
lenciana, petita però mai peri-

fèrica, i que supera en qualitat
i originalitat alguns dels assajos
de renom que publiquen les
grans editorials. El pròleg de
presentació d’Enric Sòria val
per qualsevol ressenya de diari.
La introducció del mateix Garí
recalca que s’acontentaria
d’haver agradat a un especia-
lista dels dobles i dels miralls,
Jorge Luis Borges. L’argentí era
una de les llengües més despi-
etades a l’hora de fer crítica,
així que no és poca la pretensió
d’aquest diccionari.

EXPERIÈNCIES D’AMOR
Però l’assaig no és l’únic interès
literari de Garí. Tot i declarar
que no es considera poeta, va
ser el guanyador de l’últim
premi de poesia Ciutat de Vi-
la-real amb Poema d’amor en dos
temps, un recull on confronta la
seva experiència d’amor de fa
deu anys amb l’actual: les dues
identitats, els dos jo. La primera
part, Cançons de la pèrdua, és la
més breu, i recorre a alguns
dels tòpics de la poesia eròtica
i amorosa; a la segona, Himnes
per al rock i la luxúria, el llen-
guatge es simplifica, refereix i
denota sense el pes de la me-
tàfora o de l’estil dit poètic,
aconseguint algunes peces
que podrien ser la lletra de
cançons de Dylan o Cohen.


