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El filòsof, poeta i narrador Rafael Argullol

Ponts contra
la fi de l’escriptura

A S S A I G
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Rafael Argullol, El pont de foc.
Destino. Barcelona, 2004.

Rafael Argullol,
Manifiesto contra la servidumbre.

Destino. Barcelona, 2003.

L
a virtut dels subgèneres és
que ningú no s’ocupa de de-
cretar periòdicament la seva
mort. És més senzill atorgar
aquesta condició mortal a la

novel·la, capaç d’absorbir qualsevol
evolució, o a la poesia, sempre lluint
la mala salut de ferro que la va fer
lliure. Els subgèneres són una altra
cosa. Gaudeixen de lectors, pocs però
fidels, i durant els últims anys han
establert una aliança camaleònica
amb els seus veïns. No és estrany veu-
re novel·les vestides de negre o tor-
nant plàcidament d’una aventura als
antípodes. La riquesa del mestissatge
literari s’aixeca sobre la puresa de la
tradició i construeix un element nou
que hauria fet feliços Conrad, Kafka i
Joyce. Potser fins i tot Faulkner i
Tolstoi, a pesar d’ells. Parlo de la visió
múltiple, extensiva i transgressora
que s’adapta a les escriptures del segle
XXI per establir territoris nous en què
la fortalesa del discurs no es plega a la
tradició. Més aviat la fa servir com a
instrument per llimar les impureses
d’una època en què la memòria, cada
cop més volàtil, ha assolit una im-
portància cabdal.

Si els dietaris o els llibres de viatges

són a hores d’ara un subgènere és una
pregunta que hauríem de traslladar
amb discreció al seu germà gran: l’as-
saig literari o creatiu. De fa temps que
vivim sota la influència de llibres que
han estat contaminats per l’assaig.
Pensem en La invención de Morel, de Bi-
oy Casares, en Fortuny, de Pere Gim-
ferrer, i en la molt recent El manuscrit
de Virgili, de Miquel Pairolí. Però l’as-
saig també s’ha vist assaltat per les
formes més personals de la literatura,
i l’enriquiment mutu, amb la pèrdua
d’un academicisme tronat i la con-
demna immediata de la prosa de
campanar, suposa un pas endavant
que, si Pla o Gaziel el van apuntar mai
no haurien estat capaços de presumir
la seva progressió.

Dins d’aquest batibull que va donar
fruits impensables fa només una dè-
cada, vorejant la ficció, però afer-
rant-se amb força a la realitat del pen-
sament, hi ha la puresa, encara, de la
literatura feta amb idees, que hauria
de ser un bé tan preuat com una pel-
lícula de Tarantino i de Bergman. I
potser el representant més destacat a
casa nostra sigui Rafael Argullol. Idees
a frec de la poesia, conceptes que ja
només pensem amb imatges, retalls en
què el plaer de la lectura és un mo-
ment estrany que dura tota la nit. I
això amb textos breus i a la vegada
plens d’infinitud, com la vida mateixa.

A El pont de foc, Argullol continua la
seva particular lluita amb les paraules
–ja molt destacada a El caçador d’ins-

tants– per integrar amb vestit de ra-
japloma reflexions, misteris o simples
acudits sobre l’existència als inicis del
segle XXI. Cap d’aquests textos mereix
una lectura ràpida, cap de les seves
conseqüències hauria de romandre
gaire temps al nostre imaginari si vo-
lem evitar la bogeria: “Avançàvem
alegrement a través del caos. I de cop,
descobrim que en això precisament
consistia l’harmonia”.

Idees i escriptura conformen en
aquest llibre un plat fred que ens
provoca d’immediat una intensa pu-
jada d’hematies, com si la sang pàl·li-
da que recorre les nostres venes en-
cara fos capaç de recordar els colors
primaris. I l’autor ens ho presenta
com a simples notes, gairebé frases
soltes que, en un rapte de saviesa,
contradiuen la seva màxima: “Has de
canviar la pell del teu passat per
avançar”. L’únic defecte d’El pont de foc
és que la lectura atrapa el pensament
i es transforma en llibre per a moltes
nits d’insomni, una autèntica desa-
tenció als col·legues que també aspi-
ren a remoure consciències.

LA VIDA O LA GUERRA
Un altre vessant de Rafael Argullol és
la realitat sense tamís. La vida quoti-
diana que passa com un cicló a través
de la paraula i s’hi queda a viure, com
aquell mosquit a la planxa del grava-
dor. Si bé ja ens havia deixat mostres
de la seva perícia en aquest camp, els
fets més recents no resistien ni un
minut de silenci. Així va néixer un
llibre tan complet com el Manifiesto
contra la servidumbre (Escritos frente a la
guerra), en què subjau tot el pensa-
ment del filòsof al servei d’una causa
necessària i impossible alhora: enten-
dre l’ésser humà quan s’aboca a la
guerra.

Són articles que beuen de la histò-
ria, de la reflexió, fins i tot de la ficció,
són mirades sobre el present de difícil
oblit. I també, ara que tenim tan pro-
pera la lectura de Sobre la historia na-
tural de la destrucción, de W.G. Sebald,
són els textos que més s’acosten en el
seu esperit a la magnífica obra de
l’escriptor alemany. Tots dos van néi-
xer per combatre una paradoxa: el
grau zero que separa la indiferència i
l’estupefacció.

De guerres i guerres
A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Emili Piera, Dietari de guerra.
Editorial Bromera. Alzira, 2004.

M
és a prop del to periodístic
que no pas d’un veritable
dietari, el llibre de Piera
recala sobre les diferents
formes de la guerra que

l’autor ha presenciat, de lluny o a tocar
de casa, al llarg de gairebé un any. El
text no tracta només de donar argu-
ments contra el model imperialista
nord-americà d’incursió en territoris
com el de l’Iraq, sinó també a propòsit
dels conflictes que vivim en el nostre
entorn i que, tot i tenir maneres més
civilitzades, no deixen de ser xocs d’in-
teressos d’un abast molt general.

El lector i la lectora es trobaran amb
textos d’una marcada voluntat persua-
siva, abrandats, documentats alhora,

amb poques concessions a una primera
persona més sentimental o històrica,
tret d’algun record biogràfic que sí que
acaba prenent cos en el discurs general
del llibre. En el capítol Arrossers contra
pescadors, Piera dóna color a la nostàlgia
d’una soledat entrevista en altres die-
taris importants, com són ara els de
Vicent Alonso i Enric Sòria: “Fa qua-
ranta anys, dominaven les tomaqueres
i els muntanyasos –les dunes–, en pri-
mera línia i, darrere, el llac de la Plana,
les goles de l’Albufera, les marjals i
l’arròs: el sentiment d’eternitat, tan ce-
realista, sobrevolat per libèl·lules: els
màgics parotets”.

Amb tot, la ploma incisiva de Piera
busca paisatges menys fèrtils i menys
complaents. Desmunta, per exemple,
l’epifania de les manifestacions gene-
rals contra la guerra, sota la perspectiva
de les produccions cinematogràfiques
d’alenada èpica. La valoració dels mit-
jans de comunicació com els elements
que afavoreixen la societat de l’entre-

teniment, el llenguatge plàstic de la
guerra, i la valuosa perspectiva que en
aquest sentit es recull de Claudio Ma-
gris –ja ho deia l’autor de Trieste, que
la ignorància està ben vista– són alguns
dels temes que van sorgint frontalment
o lateral al llarg de les proses. No d’una
altra manera es pot entrar a valorar el
resultat de les darreres municipals
després de la massiva participació en
els actes contra la guerra: una dualitat
de propòsits que Piera titula com Guerra
i eleccions: Mart i Venus. En aquesta franja
de contacte i de contrastos és on ad-
quireix sentit la reflexió política i peri-
odística.

DESMITIFICACIÓ D’UNA FEINA
Piera se situa des de la perspectiva de
qui coneix el món de la informació des
de dintre, entra a sac en la desmitifica-
ció d’una feina que, a pesar de les glò-
ries, ha caigut en situació de subcon-
tractacions a la baixa. Amb pinzellades
més marcades o menys, sobretot

aquestes pàgines ens adverteixen dels
mecanismes publicitaris que constru-
eixen mentides versemblants.

La complicada relació entre un món
insegur i la recerca d’indrets incògnits
per al turisme és una altra de les de-
núncies del llibre. La fallida d’un pla-
neta dividit en dues forces, la depreda-
ció sense ordre i la paradoxal economia
vacacional conflueixen en un nou marc
sense referències en què només s’esgo-
ten els recursos. Amb tot, el pas de la
societat de les ideologies i les consignes
a la societat dels internautes obre una
fissura esperançadora per al desenvo-
lupament del sentit crític personal.

“Dir-me valencià és la meua manera
de dir-me babilònic”, afirma Emili Pie-
ra. El poder de les religions, el conflicte
d’Israel, els moviments de masses for-
men part de les reflexions constants
d’aquest dietari de guerra, un fresc
alliçonador de com el dolor produït al
llarg del segle XX no ha canviat gens ni
mica les perspectives per al futur. Com
a La Ilíada, els déus semblen infondre als
homes l’esperit de la lluita, però no a
través dels somnis funestos, sinó per
causa de la potent maquinària virtual
que ens convenç de la necessitat de les
armes.

Amb aquest títol a la col·lecció Textu-
res, l’Editorial Bromera continua una
interessant llista d’assajos i dietaris que
s’ha de tenir en compte.


