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Crònica d’un duel agònic
➤ Rafael Argullol (Barcelona, 1949) és doc-
tor en filosofia, professor d’humanitats a la
Universitat Pompeu Fabra, catedràtic d’estè-
tica i teoria de les arts i un filòsof de reco-
negut prestigi.

Si acadèmicament el llistat és llarg, encara
ho és més l’enumeració de la seva bibliogra-
fia, donat que és un autor que ha escrit més
de vint llibres: sis reculls de relats, tres obres
poètiques i, la resta, novel·les i assaigs.

En realitat, però, pocs s’arriscarien a clas-
sificar els títols de Rafael Argullol segons el
gènere al qual pertanyen perquè, precisa-
ment, aquest filòsof barceloní sempre ha
defensat l’“escriptura transversal”, és a dir,
fugir de la separació d’idees i sensacions que,
segons ell, provoquen els diferents gèneres
amb què la literatura acostuma a classificar
les obres.

Rafel Argullol és autor de títols com ara El
héroe y el único (Destino, 1982), La razón del mal

(Destino, premi Nadal, 1993), El cansancio de
Occidente (Destino, 1993), El caçador d’instants
(Destino, 1996) i L’esmolador de ganivets (Qua-
derns Crema, 1998).

LLUITA CONTRA EL DIMONI ARMENI
Amb Davalú o el dolor (Quaderns Crema, 2001),
l’autor ens ofereix la crònica d’una lluita
contra el dolor físic, batejat amb el nom d’un
dimoni armeni llegendari. L’obra, escrita en
primera persona, neix arran d’una greu ma-
laltia que l’escriptor va patir anys enrere i es-
devé alhora una cartografia del món del dolor
i un llibre terapèutic per al mateix escriptor.

Per rebel·lar-se contra la tirania d’un dolor
colpidor, el protagonista del llibre utilitza
l’arma del record. D’aquesta manera, més
enllà de lluitar contra el mal físic amb la iro-
nia, els medicaments o el dissimul, l’experi-
ència de narrar el dolor esdevindrà el mètode
de venjança més eficaç contra Davalú.

E N T R E V I S T A

Rafael Argullol
Poeta, narrador i assagista

➤ ➤ ➤
XAVIER CARRION

“Narrar
demana un
abans, un ara
i un després,
mentre que
pintar equival
a captar un
moment precís.
Per mi el dolor
implica només
un present,
un instant”

L.D. Com se li va acudir batejar el
mal amb el nom de Davalú?
R.A. Davalú és el nom d’un di-
moni armeni. A Moscou em
van explicar que quan petri-
ficava la sang de les seves
víctimes les convertia en una
mena de marbre negre que
allà és comú de veure a les
estacions de metro. En un
moment determinat, el pro-
tagonista del llibre associa el
dolor físic que sent amb la
imatge d’aquest marbre ne-
gre i, per això, decideix ba-
tejar el seu mal amb el nom
de Davalú.
L.D. Qui és, doncs, exactament
Davalú?
R.A. Per una banda, és l’encar-
nació del dolor físic, però al
mateix temps també és l’ad-
versari amb el qual el prota-
gonista té un duel al llarg del
relat. Per poder-nos enfron-
tar a un problema, li hem de
posar nom. Per això, el pro-
tagonista bateja el seu dolor.
Si l’ésser humà no posa nom
a les coses, aquestes no exis-
teixen. De fet, encara que
s’estructuri al voltant del
dolor físic, per mi el llibre
recrea un tema semblant al
de Moby Dick: un duel entre
la part moral, l’esperit com-
batiu, la voluntat i la resis-
tència, per una banda, i el
dolor físic, que fa de balena
blanca, per l’altra.
L.D. És difícil trobar els referents
en la història de la literatura
d’una obra com la seva...
R.A. Per mi també ha estat una
sorpresa descobrir que un
relat sobre el dolor físic com
el que jo faig a Davalú o el
dolor no té pràcticament
precedents en la història de
la literatura. En molts llibres
es narra el dolor moral o
psicològic, però pràctica-
ment cap es construeix a
partir de descripcions del
dolor físic, com en el meu
cas.
L.D. Estem acostumats a parlar
sovint del dolor, però per què
creu que costa tant atrevir-se a
narrar-lo per escrit?
R.A. Hi he pensat molt i crec
que hi ha dues possibles ex-
plicacions. La primera és
que, quan patim un dolor fí-
sic intens, vivim en una me-
na de present continu que no
permet el distanciament ne-
cessari a l’hora d’escriure.
Tota narrativa exigeix conti-
nuïtat, demana un present,
un passat i un futur, mentre
que davant del dolor només
podem viure un ara i aquí
hipersensorial, no podem
reflexionar. Una segona ex-
plicació, tant important com
la primera o més, és que,
quan el dolor intens desapa-
reix, es produeix una ten-
dència a l’amnèsia, a l’oblit.
El cos s’obliga a oblidar per
recuperar l’equilibri. Narrar
el fet significaria recordar-lo,
i, per això, s’evita.
L.D. Per tant, es deu haver trobat
amb moltes dificultats a l’hora
d’escriure aquest llibre...
R.A. Amb tot el que acabo de

dir, ja es veu que descriure el
dolor és difícil. De fet, el pro-
tagonista del llibre explica la
solució que va adoptar abans
de l’operació per no oblidar:
dedicar-se a gravar amb un
magnetòfon la descripció del
dolor que estava sentint,
quan encara el tenia molt viu
en la memòria.
L.D. Així, ¿podríem dir que l’ob-
sessió del protagonista és recor-
dar?
R.A. Sí, recordar i no deixar-se
guanyar pel seu adversari,
per això el subtítol del llibre
és Crònica d’un duel. Al llarg de
l’obra, el protagonista inten-
ta vèncer Davalú mitjançant
múltiples estratagemes: es
dedica a dissimular el seu
dolor, recorre a la ironia o als
fàrmacs i, finalment, es posa
en mans de la ciència i s’o-

pera. En el seu combat per-
sonal contra Davalú, un dels
aspectes que més li permeten
resistir moralment és la seva
voluntat de recordar. Després
de tot el que li està fent Da-
valú, no vol permetre que
aquest se surti amb la seva
mitjançant l’oblit.
L.D. ¿Recordar el dolor seria una
manera, doncs, de venjar-se del
mal que un ha sofert?
R.A. Recordar és una forma de
resistir. En el meu cas: narrar
equival a recordar i recordar
equival a suportar.
L.D. Al llibre, llegim: “El dolor és
una sobredosi de vida”...
R.A. Algú pot pensar que és
una contradicció, però no és
així. Com deia abans, el dolor
físic ens porta a una mena de
present continu on tot allò
que és sensorial s’accentua.
Com que el dolor ens reclama
amb tanta intensitat, tendim
a oblidar tota la resta. Allà on

hi ha dolor físic, es produeix
una sobredosi dels sentits.
Per això el defineixo com una
radicalització de la vida.
L.D. Però el plaer també seria una
accentuació dels sentits i no té res
a veure amb el dolor...
R.A. El dolor i el plaer són dues
experiències paral·leles. El
dolor ens introdueix en un
món de negativitat, tot al
contrari que el plaer, però
tots dos ens submergeixen
en la hipersensitivitat, en la
sobredosi de vida. Quan un
té un orgasme, també s’obli-
da de la resta del món. No
són dues experiències tan
diferents com podria sem-
blar.
L.D. ¿Per això el protagonista co-
menta que Davalú l’endinsa en
una “sexualitat hermafrodita”?
R.A. El dolor no bloqueja tan

sols l’emotivitat, sinó també
el tacte. Una persona posseï-
da pel dolor tan sols té lli-
gams amb el seu dimoni in-
terior, de la mateixa manera
que, sexualment, tan sols té
lligams amb la seva mateixa
sexualitat, com un herma-
frodita. No vol ser tocat per
ningú, no vol acariciar ningú
altre.
L.D. Vostè defensa que el dolor té
un caràcter pictòric més que li-
terari...
R.A. Narrar demana continuï-
tat, demana un abans, un ara
i un després, mentre que
pintar equival a captar un
moment precís. Per mi el
dolor implica només un pre-
sent, un instant. Per això és
més fàcil reproduir-lo pictò-
ricament que narrar-lo. Hi ha
molts quadres que reflectei-
xen un moment dolorós, pe-
rò, en canvi, ben poques
obres literàries relaten la
història d’un dolor físic.
L.D. El llibre es basa en una expe-
riència que vostè mateix va pa-
tir...
R.A. Prefereixo no donar gai-
res dades sobre aquest punt.
M’agradaria que el llibre és
llegís com el que realment
és: un relat literari. Tothom
ha dit que el percentatge
autobiogràfic era molt alt,
però en realitat tota obra li-
terària té un gran compo-
nent biogràfic, encara que de
vegades es presenti de forma
camuflada. De fet, en tots els
meus llibres hi ha molt de
mi, encara que normalment
sota formes més simbòli-
ques, més amagades.
L.D. ¿Escriure ‘Davalú o el dolor’ li
ha servit com a teràpia?
R.A. Jo crec que l’escriptura
sempre és una mena de te-
ràpia. Quan escrius, hi ha
moments que disfrutes molt
i n’hi ha d’altres en què t’ho
passes malament, sobretot
quan topes amb dificultats a
l’hora d’expressar-te. Escriu-
re és plaer i dolor, és goig i
teràpia a la vegada.


