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Assaig
Deu raons (possibles)
de la tristesa
del pensament
George Steiner
Arcàdia. Barcelona, 2007

Jordi Garcia-Petit

Segons George Stei-
ner, l’enunciat de
Descartes “Penso,
per tant sóc” és una

tautologia oberta , mentre
que “Respiro, per tant sóc”,
és una necessitat que, tot i
ser vital, podem deixar-la en
suspens durant uns ins-
tants, però no ens podem
estar de pensar ni un sol
instant. I no obstant això,
no sabem què és el pensa-
ment, només en coneixem
algunes de les seves facul-
tats i l’empremta que deixa
en nosaltres mateixos i en
tot el que ens envolta.

El caràcter omnidireccio-
nal del pensament que es
manifesta en tot moment i
en qualsevulla direcció; la in-
finitat del pensament que
ens permet crear un model

Crítica

Assaig
Textos escabetxats
Carles Santos
March Editor
Barcelona, 2007

Xavier Cester

El mateix interessat
ja ho repeteix un i
altre cop en la pre-
sentació de cada

nou espectacle: “Jo sóc
músic”. Esclar que l’esce-
nari habitual de Carles

Santos no són els auditoris
convencionals ni els coli-
seus lírics, sinó el teatre. I
si la imatge és indissoluble
de la seva música, no ho és
menys, com recorda Vi-
cenç Altaió en la introduc-
ció d’aquests Textos esca-
betxats, la literatura.

És impossible no llegir
molts d’aquests escrits, ori-
ginats en espectacles me-
morables com ara Ricardo
i Elena, Sama samaruck,
samaruck suck suck i La
meua filla sóc jo, sense vi-
sualitzar mentalment la

imatge de Santos assegut al
seu inseparable piano o
sense reviure la rítmica em-
bogida de la música del cre-
ador de Vinaròs, amb les
seves furioses (i hilarants)
al·literacions i la seva des-
bordant vitalitat.

Els textos són, al ma-
teix temps, un compendi
perfecte de les obsessions
(o, si es prefereix un ter-
me musical, els leitmotive)
de la seva obra: la pulsió
sexual (amb aquella des-
vergonyida desinhibició
que els catalans solem as-
sociar de forma tòpica als
valencians), l’anticlerica-
lisme, l’escatologia i la pas-
sió pel menjar.

El Santos escriptor tam-
bé revela, sota una façana
lúdica, revestida d’humor
absurd, una mirada lúcida
i sovint poc complaent,
com en Qui ha dit avant-
guarda?, i en especial a En
parlar de música, un text
del 1975 en què, més enllà
de la faramalla marxista
pròpia de l’època, es fa una
diagnosi de la música i la
cultura catalanes en gene-
ral que, per desgràcia, en
molts sentits encara és ple-
nament vigent.

Són, tanmateix, els textos
que obren i tanquen aques-
ta mirada panoràmica so-
bre la proteïforme figura de
Santos els que resumirien
millor el rigor irrenuncia-
ble del més reeixit dels
avantguardistes. Un frag-
ment de La pantera impe-
rial té el seu reflex perfecte
en un haiku de John Cage
(un dels referents del de Vi-
naròs), tots dos, descripci-
ons obsessives, detallistes
fins a l’absurd dels signes i
elements constituents d’a-
quest text que anomenem
partitura. La forma més
crua i objectiva de traduir
la música en paraules.

Lamúsicadelalletra

Lucidesa i
pessimisme

Poesia
Libro del retorno
Carmen Borja
Editorial Lumen. Barcelona, 2007

Concha García

L’etern retorn, com
se sap, és un tema
mític que prové de

tradicions orientals mal-
grat haver estat desenvolu-
pat també per l’escola pita-
gòrica de la Grècia clàssica.
Es tractava de concebre el
temps d’una manera circu-
lar, és a dir, el temps contí-
nuament passaria pels ma-
teixos punts i, per tant,
sempre es podria retornar.

La idea que el temps és
un continu en progressió va
arribar molt després i a Oc-
cident de mica en mica
s’hauria anat diluint la idea
de la circularitat. Afortuna-
dament, va tornar a la nos-
tra cultura gràcies a l’inte-
rès per conèixer les tradici-
ons orientals. Li devem
molt, per exemple, a Borges
perquè en la seva obra es va
ocupar en mostrar la idea
de circularitat en relats com
La Biblioteca de Babel.

En aquest poemari de
Carmen Borja, barcelonina
nascuda a Gijón el 1957,
s’observa com aquesta tra-
dició forma el solc que ha
elaborat la seva forma. Qua-
ranta-nou poemes sense

títol convoquen una recer-
ca el referent de la qual no
s’ha perdut: “Siempre vol-
vemos a la casa del padre.
/ En cualquier lugar surge
el relámpago / que trans-
forma el paisaje o la calle
en conciencia”.

El llarg poema acaba cadas-
cun dels seus fragments
amb el mateix vers formant
una lletania: “Siempre volve-
mos a la casa del padre”. El
temps és només la mesura
en què la possibilitat que
torni el que ha de repetir-se
faci possible que així sigui,
perquè el temps és simulta-
ni, i en l’enumeració de cer-
teses i percepcions que són
la base d’aquesta poesia, el

lector troba una correspon-
dència constant amb el llen-
guatge dels símbols.

L’anterior entrega de Car-
men Borja, Librode laTorre.
Libro de Ainakls, també
tenia un propòsit d’esclari-
ment a través de la paraula.
Defensar aquesta teoria en
el territori poètic en aquests
temps de tanta banalitat és
un veritable plaer.

La poesia de Carmen
Borja s’emmiralla en la pa-
raula com a experiència
col·lectiva. En els seus tex-
tos el jo és imperceptible
perquè la seva veu està al
servei de la mirada: “Escribe
como si estuvieras muerta /
y tu historia fuera de todos
/ y tu palabra tuviera el don

del consuelo”. Lluny del fa-
talisme, el que l’experiència
té aparentment d’irreducti-
ble torna a passar, i la vida
en aquest continu esdevenir
possibilita que les coses pas-
sin per segon cop, sempre si
es té en compte la concepció
de temps simultani: “¿Cómo
medir tiempo y espacio /
sin traicionar viejos símbo-
los? / No llenes las horas va-
cías: expresa / lo profundo
de las horas llenas”.

Carmen Borja s’ocupa de bus-
car i preguntar en l’espès
bosc de les paraules i de tant
en tant troba la claredat ne-
cessària per prendre’s un
descans i emmirallar-s’hi:
“Pero el ala del ángel que te

protege / y levantas tu cara
piedra a piedra. / Ningún
dolor es igual a despedirse.
/ Ensayamos varias veces
adioses diversos / y todos
admiten volver la vista
atrás./ Pero uno no. / ¿A
quién mirar si no están tus
ojos?”. Simultaneïtat, para-
doxa, hermetisme, certeses
i recerca, tot això és el que
anirem trobant en aquests
poemes més treballats amb
la ment i l’experiència que
no pas amb un llenguatge
que els hauria fet definiti-
vament peculiars. Com ja fa
temps va deixar escrit Bor-
ges en el pròleg de La cifra,
aquestes pàgines busquen,
si no incertesa, sí una via
intermèdia.

El músic avantguardista Carles Santos. XAVIER BERTRAL

Una via intermèdia

de mort tèrmica de l’univers
o donar arguments a favor o
en contra de la vida eterna o
de l’existència de Déu; la im-
penetrabilitat del pensa-
ment que fa que ningú no
sap del cert el que penso, ni
ningú no pot pensar per mi,
però que també ens impe-
deix saber què pensa un
altre ésser humà, fins i tot el
més estimat; la incisiva vi-
vesa del pensament que ha
comportat el domini de
l’home sobre la natura i
sobre l’ésser; els experi-
ments il·limitats del pensa-
ment dels quals la poesia i
les hipòtesis científiques són
els exemples més represen-
tatius; aquestes són algunes
de les possibilitats de l’acte
de pensar que Steiner consi-
dera el senyal decisiu de
l’eminència humana.

Steiner elogia el pensament?
Sens dubte, i sense regatejar
l’admiració sentida pel mis-
teri insondable del més
humà dels actes de l’espècie,
admiració que desgrana al
llarg de deu raons que clou
en tots els casos amb la pa-
radoxa aparent de la demo-

lició d’allò que acaba d’elogi-
ar. La tristesa que li depara
el pensament –idea de tris-
tesa que empra del filòsof
idealista alemany F.W.J. von
Schelling, contemporani de
Hegel i Fichte– expressa la
insatisfacció per la inope-
rància del pensament en la
resolució de qüestions tan
velles com el pensament
mateix: l’enigma de la natu-
ra, l’existència de Déu, la im-
potència davant la mort...

Steiner és despietat amb
la vanitat estèril de tots
aquells que al llarg dels se-
gles, i ara mateix, creuen
que el pensament, el seu o el
que s’acumula en forma de
religions, ideologies, ciènci-
es..., ha triomfat. Steiner
anota successives expressi-
ons de tristesa, en el fons,
amarades de pessimisme,
que no són altra cosa que les
limitacions de les facultats
del pensament abans enalti-
des. Els nostres pensaments
són d’una banalitat infinita.
No hi ha pensament origi-
nal. Si és cert que tothom
pensa, tant el cretí com el
geni, pocs són els que verita-
blement pensen.

La immensa majoria d’actes
i gestos habituals són im-
pensats, pura rutina neu-
rofisiològica. Podem enfor-
tir la memòria i enriquir
les habilitats cerebrals,
però res de tot el que fem
no garanteix un sol pols de
creativitat.

Steiner, sense expres-
sar-ho literalment, està con-
vençut del fracàs del pensa-
ment. No s’hi revela. Sim-
plement en deixa implícita
constància. Alain Finki-
elkraut, com Steiner, ha re-
flexionat sovint sobre la cul-
tura i el pensament, però no
des d’un registre de melan-
colia, sinó des de la revolta
contra el pensament estu-
piditzat. Finkielkraut com-
bat per la recuperació del
pensament il·lustrat, Stei-
ner s’instal·la en el paper
de ploramorts de la derrota
del pensament.
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