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El poeta Carles Duarte ha publicat catorze faules sobre el món dels somnis

Fins quan només un somni?
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Carles Duarte i Montserrat,
Ulls encendrats.

Tres i Quatre. València, 2005.

“E
l somni és tan antic com
el coneixement, o pot-
ser més antic, un terri-
tori on la realitat con-
flueix amb un món que

sembla que no existeix sinó a la nostra
ment. Però el somni tendeix a traspassar
la màgica frontera del son i a immis-
cir-se en l’origen dels nostres sentiments
i dels nostres actes”. Qui no ha tingut
mai la percepció de viure una mena de
somni quan creua fronteres i contempla
llocs tan distants de la seva realitat de
cada dia? Qui no ha tingut mai somnis
premonitoris? Qui no ha somniat mai
amb la pròpia mort? Qui no s’ha sentit
mai més confortable i segur de si mateix
somiant que vivint? Qui no s’ha pre-
guntat mai, a còpia de fer-se gran, si
aquell record d’infància és verídic o es
tracta simplement d’un somni basat en
fets reals de la pròpia existència? “La
vida i el somni són fulls d’un mateix
llibre”, va dir Schopenhauer, i així ho
demostren les catorze faules aplegades a
Ulls encendrats.

Carles Duarte i Montserrat (Barcelona,
1959) és autor de diversos llibres de lin-
güística i d’una extensa obra poètica
àmpliament traduïda. Tríptic hebreu, El
somni i El centre del temps, entre d’altres,
l’han consagrat com un poeta de refe-
rència a Catalunya i a l’estranger, com
ho demostren guardons com ara el
premi de la Crítica Serra d’Or de poesia
2004 i condecoracions com la de Cava-
ller de les Arts i les Lletres de França. Tot
i que molts el deuen recordar per la seva
activitat política, especialment com a
secretari general de Presidència de la
Generalitat, Duarte és per damunt de
tot un poeta enamorat de la sensualitat
mediterrània. Com ell mateix exposava
en aquest mateix suplement (AVUI

16-IX-04), en les civilitzacions mediter-
rànies “hi ha aquest diàleg o aquesta
tensió tan interessant entre el misteri,
l’ocult, el desconegut que pot ser l’ori-
gen espiritual del que som, i al mateix
temps som gent sensual, gent compro-
mesa amb la vida, ens agrada sentir
molt intensament, i per tant fem de la
natura i de nosaltres mateixos un exer-
cici d’afirmació. Hi ha, d’una banda, el
debat i la interrogació, el misteri, i de
l’altra, la sensualitat, els ponents, les al-
bades, el tacte de l’aigua i del mar”.

Aquesta afirmació mediterrània, jun-
tament amb la profunda cura de les
paraules emprades que caracteritza
l’autor, protagonitzen també el títol que
ens ocupa. Així, en el conte titulat Rabbel
II, el protagonista queda extasiat en es-
coltar, de la veu dolça d’un avi beduí, la
història de Petra, antiga capital dels na-
bateus, un poble nòmada que va arribar
a aquell indret, conegut com les terres
d’Edom, des del nord d’Aràbia. «Ens
parlava de la terrissa de Petra, que es
distingia per la seva finor, de la intel·li-
gència i el valor dels nabateus, de les
caravanes de la seda i d’espècies que
havien de pagar un peatge als nabateus,
a canvi de protecció, del gran rei Aretes
III, que visqué fa dos mil anys i que
aconseguí dominar fins i tot Damasc [...].
Hashem va acabar la seva narració d’una
manera desconcertant, dient, silenciós,
com si es tractés d’una reflexió que ens
havia d’ajudar a endevinar l’enigma que
amagava aquella història: “La vida és
una de les formes del somni” [...] Mentre
caminava cap a l’hotel, vaig sentir que
aquell silenci que m’acompanyava s’es-
tenia entre els astres arreu de l’univers
i que Petra era un somni i que ara jo
també era part d’aquell somni”.

CIVILITZACIONS ANTIGUES I MITOLOGIA
L’amor per les civilitzacions antigues i la
mitologia es troba també present en el
relat que porta per títol Tòtems i en el
qual l’escriptor i poeta ens narra la his-
tòria d’amor d’un català i una noia d’o-
rigen indi anomenada Janis. Per a ella
els somnis són de vital importància. I és

que, segons explica al seu estimat, hi ha
llegendes en què els somnis anuncien
fenòmens de la naturalesa i canvis en la
vida dels indis. Cada matí la Janis li
pregunta en què ha somniat i, després
de vèncer el recel del seu company, es-
tableixen el costum d’entretenir-se a re-
fer o allargar els seus somnis, o a in-
ventar-ne de nous.

JUGAR AMB L’ESPAI I EL TEMPS
Duarte té molt clar quan és més oportú
emprar la primera persona i quan convé
la fórmula de narrador omniscient, sap
jugar amb l’espai i el temps, i demostra
el seu talent per crear un conjunt har-
mònic alternant els relats de caràcter
mes romàntic amb d’altres que no po-
den sinó qualificar-se de tètrics, com la
història en què un home somnia que-
dar-se cec i al cap de pocs dies perd la
visió. El mateix li passa amb el sentit de
l’oïda, fins que, més que a la mort, li
entra por que arribi un moment en què
visqui havent deixat de ser ell mateix.
Fins quan només un somni?

De vessant més trist que terrorífic és
la faula protagonitzada per un home
que té el costum de passar llargues es-
tones a l’aeroport i a les estacions de
tren, no pas per agafar-hi cap avió o per
esperar-hi cap comboi, sinó deixant-se
amarar per aquell ambient, a fi de pre-
parar la seva ment per somiar-hi. “En els
somnis s’esvanien les pors i les distan-
cies, i el món sencer es recreava i es
conformava segons la seva voluntat, se-
gons el seu desig. En tenia prou amb els
somnis. Vivia per somniar. Era una es-
tranya i aparentment satisfactòria ma-
nera de ser feliç”.

Ulls encendrats ens parla, doncs, d’uns
somnis que no són tan sols els que ha-
biten la nostra ment quan dormim, sinó
també els que ens uneixen a la vida amb
un bagatge d’anhels i d’inquietuds. Tant
si el lector recorda sovint què ha somiat
com si no, ben segur que conclourà el
llibre amb la percepció d’haver viscut,
mentre en girava els fulls, un somieig de
regust daurat d’aquells que només dei-
xen les Grans Obres, amb majúscules.

A S S A I G

El nou mal
del segle

X A V I E R F I L E L L A

Michel Lacroix,
El culte a l’emoció. Atrapats en un món

d’emocions sense sentiments.
Traducció de Ramon Folch i Camarasa.

La Campana. Barcelona, 2005.

V
ivim en un món saturat per
l’emoció. Mentre la publicitat
ens promet emocions garan-
tides, els esports ens fan vi-
brar i la televisió proposa his-

tòries que arriben al cor de l’especta-
dor. Els polítics han de mostrar-se hu-
mans, compassius i empàtics, qui sap si
per compensar el desert ideològic que
travessem. De fet, segons assegura el
filòsof francès Michel Lacroix, no hi ha
cap sector de la vida col·lectiva con-
temporània que no estigui contagiat
per l’emoció.

L’obra ens ofereix un exhaustiu iti-
nerari que enllaça l’observació social
amb l’anàlisi del substrat psicològic de
la naturalesa humana. La vella defini-
ció racional proposada per Descartes,
explica Lacroix, ha estat substituïda per
les més recents teories de la neurobio-
logia i les ciències cognitives que pos-
tulen l’emoció com a guia per al pen-
sament abstracte. L’individu contem-
porani ja no es proposa analitzar el
contingut dels seus pensaments, sinó
tan sols retrobar els seus afectes. És així
com l’home –i la dona– actuals es
complauen a experimentar emocions i
a constatar, per mitjà de l’autoobser-
vació, que les experimenten.

L’obra proporciona, d’altra banda, un
examen minuciós del caràcter emocio-
nal de la nostra època. Les emocions
fortes predominen davant les emocions
tranquil·les, explica l’autor francès, des-
prés de documentar extensament la so-
bretensió afectiva que defineix la socie-
tat postmoderna. Així doncs, argumenta
Michel Lacroix, la sensibilitat es veu
amenaçada per un estat de sobreexcita-
ció que ens submergeix en un mar d’i-
matges espectaculars i sonoritats crida-
neres que, implacablement, anestesien
la sensibilitat.

L’emoció retrobada és, per tant, poc
més que una emoció desnaturalitzada,
certament frenètica i trepidant, però al
capdavall poc profunda. L’obra recull
els efectes d’aquest frenesí golafre en el
nostre present i examina des de la pre-
ferència de l’art contemporani per
l’insòlit i la novetat fins a la decadència
de l’amor romàntic, desplaçat sense
remei per la desproporcionada recerca
d’experiències sexuals.

EL NOU MAL DEL SEGLE
L’exactitud amb què Michel Lacroix
descriu el que qualifica com el nou mal
del segle dóna pas, en la tercera part de
l’obra, a una argumentada proposta
per reeducar la nostra sensibilitat ma-
lalta i substituir la cultura de l’emoci-
ó-xoc per una cultura de l’emoció-con-
templació. Certament, hem d’alliberar
l’emoció, conclou l’autor francès, però
a condició que es tracti d’alliberar-la
dels falsos objectes que l’acaparen, dels
espectacles que la desnaturalitzen i de
les ficcions que la corrompen. L’obra
ofereix, doncs, no tan sols un lúcid di-
agnòstic de la sensibilitat postmoder-
na, sinó també una valuosa reflexió per
superar-la.


