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T E A T R E

El poder de la faula
A R T U R P A S C U A L

Gerard Vàzquez, Quid pro quo.
Proa. Barcelona, 2005.

L’
Andreu, un cam-
brer, escriu guions
durant el seu temps
lliure, tot i que més
aviat és un guionis-

ta que de vegades serveix
copes. De fet, escriu al bar on
treballa, si els clients el deixen.
Escriu damunt de la barra,
fent gargots en una llibreta
que sempre du a sobre. La nit
de Carnaval, quan el bar enca-
ra és mig buit, espera que li ar-
ribi la inspiració. Ha d’escriu-
re per encàrrec una història
per a l’endemà, però s’ha que-
dat en blanc. Entretant, no li
queda més remei que atendre
una noia que acaba d’entrar,
preparar-li un gintònic i dis-
posar-se a escoltar-la. Aquest és
el punt de partida de Quid pro
quo, un text que des de la seva
senzillesa inicial assoleix di-
mensions sorprenents de tea-
tre fantàstic o, més ben dit,
fantàstic teatre.

L’expressió llatina del títol fa
referència a un dels temes
medul·lars de la peça: la possi-

P O E S I A Al vòrtex de la fosca
M E L C I O N M A T E U

Gabriel, La rossor de la tenebra.
Viena. Barcelona, 2005.

E
l pas d’un llenguatge
a un altre, per part
d’un creador, sovint
ajuda a revelar algu-
nes qüestions relaci-

onades amb la naturalesa de
l’art emprat. L’autor d’aquest
poemari és abans que res es-
cultor i, com que l’impuls cre-
atiu en qualsevol art és essen-
cialment el mateix, és lògic
pensar que Gabriel ha anat a
cercar en la poesia alguna cosa
que potser l’escultura no li
podia oferir.

La poesia de Gabriel és, com

s’ha dit, la poesia d’un escultor.
La poesia, per a ell com per a
d’altres poetes, desvela l’ocult,
però en aquest cas es tracta
d’una poesia de l’espai i dels vo-
lums, plena de referències al
món mineral (“Car la meva
forma encara no era / i el meu
esperit agitava el moviment ge-
ològic de la pedralla”). Gabri-
el s’endinsa en la tenebra a la
recerca del jo, o a la recerca de
l’essencial en la matèria, però
tant una recerca com l’altra re-
sulten decebedores (“I tiren
l’acer a la sala buida / removent

sobre fanfarronada, el text es
va omplint d’una màgia sin-
gular. Pel camí, enmig de bro-
mes, les al·lusions a protago-
nistes de la mitologia grega
(Medea, Gorgona, Tirèsies, Po-
lifem i Dànae) preparen l’esce-
nari per a l’aparició de la se-
nyoreta Clàudia, una veritable
(aquesta vegada sí) genialitat de
l’autor: és la dona que viu de
caminar per als altres, que
cobra (tot i que de vegades ho
fa de franc) per fer unes sim-
ples passes. Enmig de tants as-
sassins dubtosos, ella és la més
creïble. La seva presència in-
corpòria aporta notes encisa-
dores d’una misteriosa elevació
i ens trasllada al terreny de la
faula poètica. Totes les seves pa-
raules són memorables, ambi-
gües, melangioses, commove-
dores: sembla que parli des
d’un lloc intermedi entre
l’Olimp i aquest bar amb el
terra ple de serradures i buri-
lles damunt del qual els seus
peus, més que caminar, leviten.
Aquest bar on l’Andreu, fasci-
nat, s’afanya a prendre nota de
tants prodigis. Ja té la seva his-
tòria. Al final sembla que tot
s’esclareixi, els motius encai-
xen, però la música de la faula
és fugissera i el seu eco es perd
quan es pretén agafar-la...

A S S A I G

L’encant
de l’Islam

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

Malek Chebel,
Diccionario del amante del Islam.

Traducció de Jordi Terré.
Paidós. Barcelona, 2005.

L
es arrels islàmiques
de Catalunya són, tot
i que sovint ignora-
des, més que evidents.
Ho podem constatar,

una vegada més, amb la recent
publicació del primer volum
de La ciència en la història dels Pa-
ïsos Catalans, que, amb direcció
de Ramon Parés i Joan Vernet
i edició de l’Institut d’Estudis
Catalans i la Universitat de Va-
lència, documenta el paper
capdavanter de Catalunya en
la difusió de la ciència àrab a
Europa. La nova immigració,
en bona part arribada dels pa-
ïsos del Magrib, ens porta
l’Islam als nostres carrers,
sense que, tanmateix, aconse-
guim tenir-ne una percepció
que vagi més enllà de la imat-
ge de fanatisme i violència a
què l’han reduït els atemptats
de l’11-S a Nova York i Wa-
shington, l’11-M a Madrid i,
més recentment, el 7-J a Lon-
dres.

Per aprofundir el nostre co-
neixement sobre l’Islam, l’an-
tropòleg i psicoanalista algerià
Malek Chebel ens ofereix en
l’extens Diccionario del amante
del Islam una evocació ordena-
da alfabèticament dels noms
de la seva geografia –des de Da-
masc i Bagdad fins a Marrà-
queix i Samarcanda– que no
oblida els perfums, colors,
sons i sabors d’una civilització
que naixia quan Mahoma,
l’últim profeta de Déu segons
els musulmans, iniciava la
seva predicació l’any 611 de la
nostra era.

Chebel, especialista en sim-
bologia islàmica, ofereix un
luxós repertori de plaers amb

la rossor de la tenebra”). Entre
un interior fosc i un exterior in-
abastable, el poeta invoca l’ori-
gen dels mites com un punt
d’unió entre l’individual i el
col·lectiu (“I al camp ras que fo-
gueren els nòmades, / el més
isard commòs erra / tenyit del
seu roig, / on muda el temps”).

Els versos angulats, de vega-
des aspres, de Gabriel, ens re-
corden que poesia i escultura
tenen molt en comú i que pot-
ser no són sinó les dues cares
d’una mateixa moneda. I és
aquí on la referència al vorti-

cisme de l’escultor Gaudier-
Brzeska o a l’imagisme del
poeta Ezra Pound és inevitable.
Gabriel escull les paraules com
si fossin pedres: per la seva tex-
tura, per la seva capacitat sug-
geridora. Hi ha en la seva llen-
gua arcaismes, dialectalismes
d’arreu del territori, neologis-
mes que se’ns fan més o menys
assequibles. Certa claror cre-
puscular impregna tot el poe-
mari i s’hi nota l’esforç del
poeta per fer-se seu un llen-
guatge, per construir el seu
propi diccionari, una voluntat

l’objectiu de tornar l’encant de
l’Islam a la nostra mirada. En-
trades tan suggestives com ara
arabesc, baraka, basar, casbah, de-
sert, gessamí i llaüt recullen la
suggestiva atracció que a Oc-
cident ha tingut des de sempre
el món islàmic.

El lector trobarà en aquest
diccionari un vast recorregut
pels amplis territoris de l’Islam
que rememora filòsofs, predi-
cadors, músics, mecenes i ar-
quitectes. Chebel perfila amb
els seus noms l’Islam plural
que desvelen figures tan di-
verses com el refinat poeta bà-
quic Abu Nuwas, els notables
filòsofs Averroes i Avicena, l’ex-
traordinari viatger Lleó l’Afri-
cà –a qui Amin Maalouf ha
glossat en una de les seves
novel·les–, el conqueridor turc
Solimà el Magnífic i el llegen-
dari Saladí, a qui els cronistes
musulmans reconeixen per la
seva generositat i sentit de la
justícia.

LES NOCIONS CENTRALS
L’autor també especifica amb
exquisida precisió les nocions
centrals de l’islamisme –co-
mençant pels cinc pilars que
vertebren la fe musulmana– i
presenta alguns dels conceptes
que defineixen la seva menta-
litat, sense deixar de tractar
qüestions tan delicades com el
repudi de les dones i l’ús del
vel fins a la fase de fanatisme
i fonamentalisme que sembla
haver transformat el dolç món
àrab en terra de violència.
Tampoc deixa de tractar Che-
bel la ijtihad, la tradició islà-
mica del raonament indepen-
dent que recentment l’autora
canadenca Irshad Manji cele-
brava a Els problemes de l’Islam
(Proa) com la base de la lliber-
tat personal i religiosa i que
l’autor d’aquest Diccionario del
amante del Islam aprofita per
vincular la seva obra a un
Islam singular en la seva ex-
pressió però plural en les seves
inspiracions.

que de vegades resulta en una
manca de naturalitat en l’ar-
tifici. Aquesta és una poesia tan
intel·lectual com corporal, amb
imatges referents a la perpetu-
ïtat dels elements (“immòbil
com l’aigua del marbre” és una
esplèndida troballa) i sobre la
violència dels cossos (“Encara
tinc les teves dents al meu bí-
ceps”, o, més sexual encara: “Ta
vulva em crema el bíceps”).

Amb tot, els millors mo-
ments del poemari són aquells
en els quals a Gabriel no se li
nota l’esforç i les paraules flu-
eixen amb la senzillesa digna
dels materials més primigenis.
Valgui, com a exemple, algun
dels poemes més breus, com
aquest Éctasi: “Somnio el teu
cos. / Per poder sentir-me. // Tan
lluny de mi vaig anar”.

bilitat de prendre algú per qui
no és. Però quid pro quo també
significa donar alguna cosa en
compensació per una altra cosa
equivalent. És a dir: mentida i
intercanvi, els mecanismes es-
sencials de la faula i probable-
ment de tota la literatura.

Gerard Vàzquez (Barcelona,
1959) demostra haver llegit
Homer amb profit delitós, i de-
cideix encarrilar l’embús crea-
tiu del cambrer cap a l’univers
de la narració mitològica, mà-
quina portentosa de fabricar
invencions. Com qui encunya
moneda falsa i la posa en cir-
culació encantat de rebre el
mateix a canvi, els personatges
de Vàzquez juguen a explicar-
se falsedats recíprocament, en
consonància amb l’atmosfera
carnavalesca que respira l’obra.
Si fossin certs, els seus relats de
crims truculents els apropari-
en a l’animalitat, però per sort
són un reguitzell de contes in-
versemblants. Ja deia Anatole
France (o almenys això afir-
mava el seu secretari) que la
mentida, és a dir, la literatura,
és allò que distingeix l’home de
les bèsties.

Així, posant damunt la taula
ficcions cada vegada més apa-
ratoses, acumulant triomf
sobre triomf, o fanfarronada

Gerard Vàzquez amb altres autors amb qui va coincidir als tallers de creació T6
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