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Rafael Argullol ha escrit una novel·la sobre el dolor físic

El signe del cranc
N A R R A T I V A

J O R D I L L A V I N A

Rafael Argullol, Davalú o el
dolor. Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

E
l personatge d’a-
quest llibre, allò que
se n’acostuma a dir
“la veu narrativa”
–que s’identifica

punt per punt amb el mateix
autor, Rafael Argullol–, es
troba, poc després d’iniciada
la lectura, en una cambra
d’hotel a l’Havana, atacat per
una hèrnia complicada, amb
un nervi pinçat per dues vèr-
tebres i un dolor agut que el
deixa estamordit al llit: “Em
van dir que Davalú era un di-
moni armeni, la sang del qual
es va petrificar i va donar lloc
a aquella pedra negra. No sé
per què ara em recordo d’a-
questa història i d’aquest nom
que portava dins meu des de
fa un parell de dies. No ho sé,
però en veure la taca d’humi-
tat, sento que Davalú és dins
meu. Batejo la bèstia: Davalú.
Al cap i a la fi és un nom que
sembla més caribeny que ar-
meni”.

GÈNERE TRANSVERSAL
Davalú o el dolor no és una no-
vel·la ni un assaig, però té al-
guna cosa de suggestivament
novel·lesca i alguna altra
d’instructiva i alliçonadora.
(L’editor Vallcorba en diu
obres de gènere transversal.) En
aquest llibre –que du com a
subtítol la llegenda Crònica
d’un duel–, Argullol hi refereix
una lluita –per ventura, no a
ultrança– entre el jo –però el
jo posat al nivell més material
i sensitiu, al de la carn, al del
múscul– i el dolor físic. L’au-
tor no hi exacerba l’aspecte
novel·lesc: el començament pot
recordar el cèlebre inici de Lo-
lita, però en canvi s’està de re-
galar-nos un final circular, i
opta per un desenllaç lúcid,
estrictament tècnic, en forma
d’epíleg. Aquest final és, ras i
curt, l’informe mèdic de l’ope-
ració realitzada, desglossat en
Intervenció i Pronòstic evolutiu.

L’ESSÈNCIA DEL DOLOR
Recordo dos llibres de poe-
mes dels anys noranta en què
es donava compte d’una ex-
periència tan radical com és
ara la del dolor físic, amb la
severa amenaça de mort, in-
esquivable. A Bitllet de tornada,
Antoni Turull convertia en
poemes emocionats la seva
vivència del càncer que se’l va
endur l’any 1990 (el llibre es
va publicar pòstumament). A
El viatge, el catalanòfil ameri-
cà David H. Rosenthal feia
una cosa semblant, amb uns
poemes més distanciats però
també eriçats de dolor.

Potser sí que la tradició oc-
cidental (per a l’oriental, en
línies generals, ho desconec)

ha privilegiat el dolor espiri-
tual, psicològic, per damunt
del físic. La malaltia de Hans
Castorp, per bé que amb un
fonament biològic, és, al cap-
davall, un mal moral. La
malenconia, derivada de
causes ben diverses, consti-
tueix una gran patologia dels
segles XIX i XX. I compta, es-
clar, amb una prolixa tradi-
ció literària. Recentment,
l’antropòleg Roger Bartra ha
il·lustrat, amb el seu magní-

fic assaig, l’abast de la ma-
lenconia en la nostra cultura.
Rafael Argullol considera
que el dolor físic pateix un
greuge comparatiu respecte
del que es cria a la ment, i
que no s’ha tractat prou en
llibres literaris.

Davalú o el dolor parteix,
com s’ha apuntat, d’una ex-
periència real, i aprofundeix
una experiència intel·lectual
o artística. “El dolor té, enmig
dels vicis, la virtut increïble

de fer-nos sentir, amb una
agudesa extraordinària, el
cos. Jo, en aquests moments,
sóc el nervi que s’està des-
truint entre dues vèrtebres”.
El text és, també, un procés
de despullament o, millor, de
concentració. De concentra-
ció a descriure, amb una pre-
sumpció naturalista, la con-
dició d’aquell mal, l’especifi-
citat del dolor. I aleshores
Argullol s’adona que no hi ha
gaires pàgines que parlin de
la figuració del dolor, i és
quan ho assaja ell mateix:
“Imagino ja diverses figures
que representen insòlitament
aquest dolor cada vegada més
fort. La figura d’un cranc,
d’un cranc gegant, que amb
les potes em recorre l’os i em
penetra amb els diversos ten-
tacles que té. Imatges d’algu-
na cosa que mossega, d’un
escarabat que mossega”. (La
figura d’un cranc o la d’un
escarabat són, per descomp-
tat, netament repulsives.
L’escarabat fa fàstic –Gregor
Samsa, tot i que Kafka no ho
especifica, es va convertir en
alguna cosa força semblant a
un escarabat–, mentre que el
cranc té un component més
punyent d’amenaça, amb les
seves pinces sempre ama-
tents. Això no constitueix cap
simbologia original, però
com a mínim serveix per co-
mençar-nos a entendre.)
Abans, Argullol, que és un
home que té el cap ben mo-
blat i endreçat, ha anomenat
aquest adversari, contra el
qual lliura batalla. Davalú.

Un nom de reminiscències
vagament satàniques.

Davant el dolor físic, escriu
Argullol, no hi valen filosofi-
es. A l’Havana, li procuren un
collar immobilitzador; en
aquelles terres antillanes en
diuen minerva. El nom ha
perdut tota la seva càrrega
mitològica. Més que no pas de
la malaltia (la Sontag ja va
parlar d’aquest fenomen: la
malaltia com a metàfora),
aquí es debat –com s’ha
apuntat– la qüestió del dolor
físic. Fins i tot dels beneficis
que se’n deriven: el dolor,
com un àcid, dissol tot allò
superflu per arribar al nucli
dur d’un mateix, i per dei-
xar-lo nu, irreductible com
un nervi, aïllat.

DESCRIPCIÓ D’UN ESTAT
En un savi de l’estètica com
Argullol tot això podria des-
encadenar moltes altres con-
sideracions. Aquest, però, és
un llibre molt concentrat, una
reflexió medul·lar (per fer ser-
vir un terme una mica petu-
lant). La crítica al sistema mè-
dic (català i cubà); la frontera
entre la visió lúcida i l’al·luci-
nació produïda pel dolor; la
amoralitat del dolor, són al-
tres aspectes menors de l’obra.
El que compta de debò és la
descripció d’un estat, d’un
procés: el fet de voler donar
nom al dolor, d’enriquir-ne la
literatura amb mots que no
siguin estrictament mèdics ni
científics, de reflexionar sobre
un mal que fa veure la padri-
na. Pel que fa a la “lucidesa
enlluernadora del dolor” que
també es deriva d’una experi-
ència execrable, caldria rela-
cionar-la amb dos versos d’un
llibre anterior d’Argullol, L’es-
molador de ganivets: “Ara ma-
teix escolto l’esmolador que
esmola / el ganivet prodigiós
que fereix i dóna vida”.
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Frédéric Beigbeder

Contra la publicitat

N A R R A T I V A
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Frédéric Beigbeder, 13’99
euros. Traducció de Josep M.

Espinàs. La Campana.

Barcelona, 2001.

A
vui, molts pensadors
reconvertits en ser-
vidors públics o te-
rapeutes socials rei-
vindiquen un nou

model d’intel·ligència adapta-
da als temps que corren: capaç
de conjugar poesia, dramatis-
me i sentit de l’humor, el
sentiment, el que és abstracte
i concret, la història i el futur.
Una intel·ligència que aspira,
com diu el filòsof José Antonio
Marina, a explicar i transfor-
mar la realitat. Això perse-
gueix el novel·lista (Vacances
dans le coma, Nouvelles sous ecs-
tasi, Dernier inventaire avant li-
quidation), crític literari a Voici
i col·laborador de Rive Droite,
Rive Gauche, Frédéric Beigbe-

der, que va ser acomiadat de
l’agència de publicitat Young
& Rubicam en publicar 13’99
euros. Una novel·la amb els in-
gredients d’aquesta nova in-
tel·ligència relacionada amb el
comportament, la creació, la
llibertat, la felicitat i l’ètica,
que intenta descriure l’actual
estat de les coses per tal de
superar-lo. I que reflecteix les
idees i l’ànim de gran part de
lectors. Especialment, vells
militants d’esquerres, progres i
joves antiglobalització. La
qual cosa no vol dir que no
pugui agradar a un públic
menys, diguem-ne, connotat
ideològicament, un públic ca-
paç d’apreciar les virtuts d’un
llibre ben documentat i creï-
ble, sense argument precís,
però que dóna una visió del
món coherent i evoluciona
segons el ritme intern del
protagonista.

Octave és un jove publicita-
ri que no busca enfrontar-se al
poder com els seus pares o
avis, perquè ara és difícil saber

on es troba, i intenta subvertir
el sistema des de dintre. Octa-
ve creu que el capitalisme
precipita l’ésser humà a la ca-
tàstrofe, i pateix per la disso-
lució de les estructures socials
i familiars, l’individualisme i

el fals optimisme que ens en-
vaeix. Però contribueix amb la
seva feina a propagar aquesta
imatge falsa del món amb la
intenció d’accelerar el desas-
tre.

Beigbeder ha escrit un
pamflet amb el qual alguns no
estaran d’acord. Això no obs-
tant, el llibre enganxa, perquè
descriu amb eficàcia la lògica
de la societat de mercat que
determina el conjunt d’unes
relacions humanes basades en
la transacció d’objectes, afec-
tes i persones, en la fluïdesa
consumista. L’autor reflecteix
molt bé l’atmosfera incon-
creta del que és transitori. I,
més important encara: pro-
posa vies d’escapament a tra-
vés de l’autodestrucció sim-
bòlica. La publicitat, com diu
el seu amic Michel Houelle-
becq, ens convida a desitjar
contínuament i a lluitar sen-
se descans sota l’amenaça de
deixar d’existir: “Si et quedes
enrere, estàs mort”. I això, al
final, fa Octave: quedar-se en-
rere per morir i poder renéi-
xer. Aquest és el missatge que
ens adreça l’autor: no perme-
tem (a la narració hi caben
tots els pronoms personals)
que la publicitat ens conver-
teixi en morts vivents, en
fantasmes obedients.


