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És fàcil identificar l’illa
de Manhattan amb el
somni americà. Els im-
migrants que s’hi diri-

gien a principis del segle passat
havien de quedar-se en quaran-
tena al port d’Ellis Island, des
d’on contemplaven la ciutat es-
tesa davant seu, propera però in-
abastable. Just al costat, Liberty
Island, on hi ha l’estàtua homò-
nima, ha estat durant més de
cent anys el símbol d’aquest
somni. A l’altra banda del Nou
Continent,elsespanyolsquedes-
cobriren Califòrnia hi arribaren
per mar i la prengueren per una
illa; la batejaren amb un nom ex-
tret d’un llibre de cavalleries avui
del tot oblidat: Las sergas de Es-
plandián, de Garci Rodríguez de
Montalvo, un llibre pel qual el ca-
pellà del Quixot no va mostrar la
més mínima clemència, i que
condemnà tot d’una que sotme-
té la llibreria del desgraciat cava-
ller a un sever escrutini.
“Tomad, señora ama; abrid esa
ventana y echadle al corral, y dé
principio al montón de la ho-
guera que se ha de hacer”, llegim
a la primera part de la novel·la, i
amb aquestes paraules Cervan-
tes es desféu del llibre i de l’illa
imaginària que els conqueridors
s’obstinaren a trobar.

Manhattan,Ellis,Liberty i fins
i tot Califòrnia han estat illes so-
miades, somnis acomplerts en
alguns casos, oblidats en d’altres
o cremats, fins i tot, per una am-
bició abrasiva. Als vianants que
anem amunt i avall de Manhat-
tan, avui dia, ens queda poc
temps per pensar que som en
una illa: els ponts, els túnels i els
cables que l’uneixen al continent
l’han convertida en una veritable
península, apèndix d’una terra
amb poc espai per als somnis.

Amb tot, ja fa algunes setma-
nes que pels rius que abracen
Nova York ronda un artefacte
sorprenent: es tracta de l’Illa
flotant per viatjar al voltant
de Manhattan, de Robert
Smithson. Smithson la va dibui-
xar el 1970, el mateix any que
va acabar la seva obra mestra,
Spiral Jetty –l’escullera amb
forma d’espiral que es pot con-
templar al Great Salt Lake de
Utah–, però el seu projecte no
s’ha pogut portar a terme fins
enguany, amb motiu de la re-
trospectiva que el Whitney Mu-
seum dedica a qui sens dubte va
ser un dels grans artistes de la
segona meitat del segle XX.

L’Illa flotant de Smithson és
precisament això que indica el
seu títol: un tros de terra, amb

arbres i roques inclosos, que un
remolcador arrossega davant els
gratacels de Manhattan. Passats
ja més de trenta anys de la mort
del seu creador, l’art de
Smithson ens continua inquie-
tant i deixant fora de lloc. ¿Què
fa aquesta illa acollidora, aquest
paisatge flotant, passejant-se per
davant d’una altra illa que és el
paradigma de l’especulació im-
mobiliària, amb els seus monu-
ments de vidre i formigó?

Tant en la seva obra com en
elsseusescritsteòrics,Smithson
es preocupà per la relació de l’art
amb el seu entorn. Val la pena
acostar-se al Whitney per obser-
var alguns del seusnon-sites(no-
llocs o obres portàtils) i alguns
testimonis dels seus sites (llocs,
o obres d’intervenció en el pai-

Illa flotant per viatjar al voltant de Manhattan, de Robert Smithson (1938 - 1973). SP
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Extrec alguna idea del pròleg
d’Emili Casanova al llibre Valen-
cià en perill d’extinció, d’Eugeni
S. Reig (2005), però barrejant-la

amb alguna altra de meva. El prologuista
afirma que Reig “ens ha guanyat a tots
per la seua claredat d’idees i per la seua
capacitat de treball”: bona targeta de pre-
sentació, que respon estrictament a la ve-
ritat. Les definicions són sempre perso-
nals de Reig, ens diu l’autor mateix, i cal
reconèixer que hi té una traça excepcio-
nal. L’obra té una finalitat divulgadora i
s’adreça a qualsevol lector mínimament
preparat; cosa que és una altra virtut i no
pas petita: de vegades és més difícil redac-
tar per a tots els públics que fer-ho només
per als col·legues tècnics. I la segona edi-
ció és més equilibrada pel que fa a la pro-
cedència dels materials: si el llibre era i
continua sent “una monografia del parlar
d’Alcoi”, on Reig va néixer, “ara ja és una
obra de tot el valencià”. Casanova destaca
moltes altres virtuts d’aquesta obra. En
primer lloc, el seu alt valor pedagògic:
efectivament, la simplicitat i claredat de
presentació la converteixen en un materi-
al que es pot aprofitar directament a les
classes i que pot estimular els professors i
els alumnes. En segon lloc, la gran riquesa
de mots o variants dialectals, que molt so-
vint mereixerien reconeixença normati-
va o que l’han merescuda fa molt poc; la
gran aportació de paraules i locucions ab-
sents de qualsevol diccionari; la riquesa
d’informació en botànica, zoologia i altres
àmbits; la quantitat d’informació fonètica
de primera mà; la utilitat de l’obra per ori-
entar la normativa, que encara necessita
la “tasca ingent” d’una bona recollida d’in-
formació. Tots hauríem cregut que des-
prés de l’Alcover-Moll i del Coromines ja
no hi havia gran cosa dispersa, mal cone-
guda o desconeguda: però l’obra de Reig (i
la d’altres infatigables investigadors va-
lencians, com el mateix prologuista) ens
convenç que no, o bé ens corrobora en
allò que dèiem l’altre dia: que les llengües
són inexhauribles. En definitiva, diu Ca-
sanova, aquest llibre està destinat “a su-
plir les mancances de la filologia oficial”,
afirmació gruixuda que jo no m’atreviria
a desmentir: de fet, les aportacions més
rellevants en aquesta matèria nostra han
sigut sempre i en molts països producte
de la tenacitat (i de la intel·ligència) de tal
o tal persona, no pas de programes ofici-
als i de pressupostos astronòmics.

Casanova sintetitza: Reig ha escrit una
obra modèlica que ens llança el missatge
urgentment oportú d’intentar salvar
aquesta llengua, per no acabar arrossegats
i esborrats (en “les poques senyes que ens
queden ací com a poble diferenciat i crea-
tiu”) per la castellanització galopant; però
ens dóna també “el model a seguir” per re-
collir el tresor lèxic, encara prou mal cone-
gut. I no tan sols ens en dóna el model sinó
que amb el seu exemple ens esperona a fer-
ho. Algun altre dia veurem exemples con-
crets del contingut i del tarannà d’aquest
diccionari.

satge), a banda d’algunes peces
primerenques de caràcter mini-
malista. No deixa de ser parado-
xal el fet d’entrar en un museu
per gaudir de l’obra d’un dels mà-
ximsimpulsorsdel landart, iper
aquestamateixaraó, l’Illa flotant
constitueix el complement idoni
per acabar de tenir una imatge
de conjunt de l’obra de l’artista.

Robert Smithson va morir el
1973, als 35 anys, a Texas, en un
accident d’avioneta mentre so-
brevolava la seva darrera obra,
Amarillo Ramp. L’illa que va so-
miar no la va veure acabada en
vida, com tantes altres illes que
molts han somiat o desitjat.

Curiosament, la seva illa m’ha
fet pensar en una altra illa –ima-
ginària– que apareix en un dels
textos més extravagants de la li-
teratura universal: Una història
real, de Llucià de Samòsata, del
segle II dC. En aquesta
novel·leta, l’escriptor sirià en
llengua grega parla precisament
de l’illa dels Somnis, una illa que
es va allunyant contínuament a
mesura que el navegant prova
d’acostar-s’hi. Ho penso, o ho he
pensat, mentre aquest matí em
dirigia a Manhattan en ferri i da-
vant meu l’Illa flotant de
Smithson avançava fins a desa-
parèixer darrere els gratacels.
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