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Xavier Rubert de Ventós ha presentat un nou assaig filosòfic

L’inconvenient de creure
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Xavier Rubert de Ventós,
Dios, entre otros inconvenientes.
Anagrama. Barcelona, 2000.

E
n el seu darrer llibre,
Xavier Rubert de
Ventós posa en evi-
dència els inconve-
nients de totes les

doctrines que han pretès re-
soldre els enigmes de la nostra
existència. Ens parla amb es-
cepticisme de Déu, el primer
inconvenient, però també de
la llarga llista de successors i
succedanis que l’han seguit.
Déus menors com ara la Na-
tura, la Història, la Raó, la
Cultura, la Tradició i la Rup-
tura, que s’encarnen en dis-
cursos, metodologies, semio-
logies, subversions i decons-
truccions que, assenyala Ru-
bert, ja no condueixen enlloc.
Es detecta en aquest llibre una
desconfiança cap a les veritats
massa acabades i una fatiga
per aquells discursos de tot en
un que, suposadament, des-
crivien, explicaven i supera-
ven tots els mals. L’autor, per
usar les seves exactes parau-
les, reacciona en aquest llibre
davant les unanimitats exces-
sives i, després de pregun-
tar-se si és possible proclamar
una idea sense per això po-
sar-la en perill, reivindica la
justa distància per a com-
prendre les coses. Escrit amb
humor i ironia, Dios, entre otros
inconvenientes és un llibre de
filosofia que, tanmateix, trac-

ta menys de filosofia que de la
vida. El llibre inclou també
una reflexió sobre el que és i
ha de ser la cultura. En aquest
sentit Xavier Rubert reclama
viure amb naturalitat l’artifi-
cial per retrobar així la capa-
citat de veure els fets sense
falsejar-los. La seva proposta,
que relliga transgressió i ins-
titucionalització, preveu una
nova mirada que barrejant
perspectives ens permeti su-
perar no ja la falta d’infor-
mació, sinó sobretot l’excés
d’instal·lació.

Dios, entre otros inconvenientes
és, de fet, un llibre sobre el jo
i la seva circumstància, per
dir-ho en paraules d’Ortega,
una de les veus amb què Ru-
bert dialoga en aquestes pàgi-
nes. El text transcorre pels
grans noms de la filosofia
–des de Sòcrates i Plotí fins a
Hegel i Nietzsche–, però tam-
bé per qüestions més quotidi-
anes com ara la passió ameri-
cana pel quetxup, les partides
d’escacs, la programació de
televisió i el món del futbol.
Tant unes coses com les altres

l’autor les relliga usant l’estil
fluid i lleuger que reclama
una manera de fer filosofia
que es decanta per l’ordinari
davant l’hiperbòlic i per la
gestió davant la gesta. L’ob-
jectiu de Xavier Rubert en
aquest llibre –i potser l’objec-
tiu de fons de la seva filosofi-
a– no és tant resoldre qüesti-
ons i reptes com dissoldre se-
guretats i respostes. En aquest
sentit, Dios, entre otros inconve-
nientes recobra l’ètica de l’am-
bigüitat que Rubert ja havia
reivindicat en els llunyans

Moral y nueva cultura (1971) i De
la modernidad (1980), dos dels
seus millors llibres.

Ara, de nou, Xavier Rubert
de Ventós trava un discurs
descentrat –més acèntric que
excèntric– que vol fer de con-
trapès –en la significada ex-
pressió de com-pensar– a les
evidències unànimement
compartides i repetides. Dóna
forma així a un pensament
perifèric que, com el mateix
Rubert ha reconegut en Joan
Crexells, té sentit de la com-
plexitat i sap flairar l’altre
vessant de les coses.

MULTIPLICITAT INORGÀNICA
Altrament, Dios, entre otros in-
convenientes ens alerta davant
dels individus d’una sola peça,
mentre que ens proposa una
multiplicitat inorgànica de
pertinences que fonamenta en
una divisió de fidelitats. No es
tracta, assegura el filòsof, de
seguir conviccions i adhesions
incondicionals, sinó de detec-
tar en els seus marges la lli-
bertat que hem d’aprendre a
prendre. Entre altres coses,
afirma l’autor, es tracta també
de decidir per nosaltres ma-
teixos. D’encertar o errar. Les
coses, ens ve a dir, ja no són el
que eren. Han acabat, escriu,
les autopistes metodològi-
ques amb què deixàvem en-
rere el passat i ens dirigíem,
ràpids i segurs, a la conquesta
del futur. Fins ara, Déu i la
doctrina ens havien fet la fei-
na; avui, conclou Rubert, ens
han passat les eines i d’es-
pectadors hem passat a ser els
autors del món.

En el nom de l’estigmaN A R R A T I V A

M A N E L G A R C I A G R A U
Vicent Pallarés, L’heretgia

amagada. Premi Vila de Puçol
de novel·la 1999. Pròleg de

Toni Cucarella. Editorial 7 i

Mig. València, 2000.

L’
editorial 7 i Mig
està trescant un
camí que la pot
convertir, d’ací a
no res, en una edi-

torial que doni una excel·lent
cobertura a autors que, a voltes,
troben ben poc encaix en els
grans premis de grans editori-
als. I ho està fent, juntament
amb d’altres com ara Bromera,
Aguaclara, Mil999 i Tàndem, a
base d’editar els premis de poble
o de comarques, dit açò amb la
major dignitat i altivesa possi-
bles. Sols a Castelló, per exem-
ple, ja edita els premis de Vi-
la-real i Almassora. És una bona
editorial: rigorosa i eficient,
que es distribueix i es troba ar-
reu dels territoris de parla ca-
talana. Dins d’aquesta reflexió
cal situar l’excel·lent escriptor
Vicent Pallarés, nascut a Barce-
lona el 1951 però educat a Su-
era (Plana Baixa). La seua és una
trajectòria d’escriptor de fons:
sistemàtic, creatiu, capaç d’a-
bastar molts gèneres. Mestre,
pedagog i professor de llengua

i literatura catalanes a l’institut
de Betxí, Pallarés fa honor a la
seua estirp de corredor de fons
amb premis de novel·la com ara
l’Armengot (La vall incompleta,
Castelló, 1982), el Recull (La im-
mensa solitud de Geneviève Lelouch,
1993), l’Alambor de contes (L’àn-
gel custodi, 1993) i el Manuel de
Pedrolo de narració curta (A ulls
clucs, 1996), entre d’altres, a més
d’endinsar-se en el camp au-
diovisual amb dos guions per a
la sèrie televisiva de Canal 9
Valencians que fan història (un so-
bre Francesc Tàrrega i l’altre
sobre Jorge Juan) i un altre per
a la pel·lícula L’àngel d’ulls fers,
d’Enric Viciano. Tota una tra-
jectòria que només fa sospitar
que el seu bon ofici serà re-
compensat, algun dia, amb la
publicació d’una obra seua en
una editorial de més presència
mediàtica.

UN RESIDU VISIGÒTIC
L’heretgia amagada ve a respon-
dre, certament, a aquestes ex-
pectatives. Pallarés ens hi ex-
plica, amb una història estruc-
turada en 22 capítols, les vicis-
situds d’un minúscul residu vi-

sigòtic ubicat en ple cor de la
serra d’Espadà al segle VIII, dos
segles després que Recared ab-
jurara de l’arrianisme per
abraçar el catolicisme.

Malgrat tot, tal com adver-
teix al pròleg l’escriptor Toni
Cucarella, aquesta no és una
altra de les novel·les d’autors
valencians basada en fets his-
tòrics, gènere que, bé per coin-
cidència bé per altres factors,
ha donat recentment una bona
munió de novel·les. Tal com diu
Cucarella “l’època i les cir-
cumstàncies de l’acció no són
sinó una subtil disfressa per
vestir una diversitat de temes
eterns”. Certament, sota l’apa-
rença d’una estructura lineal,
Pallarés basteix un entramat
d’arguments disposats contí-
nuament en cercles concèn-
trics. Entre els conflictes perso-
nals dels protagonistes princi-
pals apareix la presència coral
de Muralt, llogaret mig extra-
viat entre les muntanyes on
perduren, 200 anys després de
la desaparició de l’arrianisme
com a religió, els darrers heret-
ges arrians.

Si parlem de cicles en la tra-

jectòria d’alguns autors (Mon-
cada, Rodoreda, Villalonga, et-
cètera) caldrà parlar ja, amb la
distància que calga, de cicle de
Muralt (Suera, com a referent
geogràfic real). Corroboro els
mots de Cucarella quan ens diu
que “Pallarés ha escrit una bo-
na novel·la, sòlida en la cons-
trucció i coherent en els argu-
ments”. I ho corroboro perquè,
com a lector, m’agrada que
l’autor em tracte amb intel·li-
gència. I ací ho fa: l’acció co-
mença tensionada dèbilment al
principi fins a la tragèdia col-
lectiva del final, la qual resta
impensada fins al capítol 16.
L’acció, a més, no transcorre a
base de grans esdeveniments
trasbalsadors, sinó que la tensió
es reflecteix a través de la vida
normal dels vilatans, una nor-
malitat que no serà sinó el pre-
ludi d’un destí fatal. I a l’entre-
mig i com a element que for-
neix l’obra, les reflexions, els
dubtes, les creences, les hipo-
cresies, les lleialtats d’un poble
que va voler viure exclòs del
món –religiós i polític– del
voltant i va pagar amb l’exili,
l’anihilació, la incapacitat de la

fugida o la traïció la seua deci-
sió d’abjurar de la seua fe –el
seu signe d’identitat més pre-
gon i estimat– per poder for-
mar part d’allò que ja llavors
s’anomenà el món civilitzat. Pa-
llarés, a més, té la virtut de no
contar-nos-ho com si fos una
elegia èpica. No hi ha èpica,
com tampoc no hi ha sols una
mera successió de fets sota un
eix temporal lineal. L’obra és, si
més no, una bona metàfora
dels entrebancs i anatemes que
pateixen avui en dia els valen-
cians que, no volent abjurar
dels seus signes d’identitat se-
gueixen dient, dempeus, qui
són i per què són com són. Una
translació massa aparent, si vo-
leu, però que juga un paper
força remarcable en el canemàs
simbòlic de l’obra. Una obra,
doncs, de lectura fluïda i sense
ensurts; un pèl lenta dels capí-
tols 11 al 14, però continguda
en la descripció i en el traç
històric. Una novel·la que ens
diu, molt abans dels darrers
càtars estigmatitzats, condem-
nats i cremats del segle XV, com
pot ser de cruel la història amb
aquells pobles que volen resis-
tir-se amb una conscient lliçó
de perseverança davant la gra-
dual i sistemàtica persecució
per part del poder. Una refle-
xió, al cap i a la fi, sobre els
temps i les circumstàncies que
corren.


