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Michel Leiris (1901 -1990) va ser etnòleg i crític d’art

R A O N S P E R L L E G I R M I C H E L L E I R I S

Entre el relat i l’assaig
C A R L E S M I R A L L E S

Michel Leiris va ser una

de les peces fonamentals

del moviment surrealista,

a més d’etnòleg i crític d’art

U
na de les coses que
pot sorprendre, en la
literatura del segle
XX, és el desdobla-
ment d’alguns es-

criptors entre la creació literà-
ria i altres formes d’escriptura o
de participació en la cultura.
Eliot, Riba, Guillén i Musil en
poden ser exemples. Es pot ex-
plicar en termes només de
subsistència. El cas és que
aquests escriptors, ja sigui per-
què produïen productes mino-
ritaris o bé perquè tenien un
altre ofici, generaven escrits,
conferències o articles o tra-
duccions, amb els quals se si-
tuaven en condicions de
guanys més immediats en el
mercat cultural. Però el fet és
que aquests altres escrits –dei-
xem de banda les traduccions
ara i diguem-ne assaigs–, en
relació als de creació literària,
resulten retroactius, en el sentit
que, en l’obra de cada escriptor,
constitueixen un conjunt o
unitat amb els altres, poemes,
relats o drames que siguin.

Sovint aquests assaigs trac-
ten temes literaris i normal-
ment els estudiosos els usen
per deduir-ne una poètica, en
sentit general, que confronten
amb la pràctica de la creació
per part de cada escriptor.
Aquests assaigs són considerats
no tècnics o poc tècnics, i im-
portants sobretot per raó de
l’escriptor, que també és poeta
o novel·lista o dramaturg. Pre-
servats, d’una banda, del temps
que devora els textos tècnics o
científics en funció dels aven-
ços que es van produint en cada
disciplina, i fins a un cert punt
exclosos, d’altra banda, del dis-
curs tècnic particular.

LA DIFICULTAT AUGMENTA
Quan aquests assaigs, bona part
dels quals són estudis, tracten
d’altres arts –per exemple, els
textos sobre pintura de Gabriel
Ferrater–, tendeixen a ser con-
siderats igualment que els de
tema literari, però amb més
dificultat, vista l’actual separa-
ció de les disciplines artísti-
ques; ara, quan són sobre una
disciplina convertida del tot en
tècnica, tendent a produir un
discurs autosuficient i autore-
ferencial, com solen ser avui en
dia els de moltes ciències hu-
manes i socials –per exemple,
la lingüística, i no cal sortir del
cas de Ferrater–, llavors la difi-
cultat augmenta.

Hi ha molts casos, en la lite-
ratura del segle XX, d’escriptors
–i d’escriptors filòsofs, o bé

professionals d’altres arts– l’o-
bra dels quals se situa en zones
tradicionalment separades o a
la frontera mateix de la litera-
tura, adés per la barreja general
dels gèneres literaris, adés pels
lligams entre obres concretes
de diferents gèneres –lligams
que cal tenir presents a l’hora
d’analizar i interpretar l’obra
entera de cada un d’aquests es-
criptors–. Dedico aquest article
a glossar alguns aspectes de
l’obra d’un d’ells, Michel Leiris
(1901-1990), perquè crec que se
situa en una cruïlla particular-
ment significativa i suggerent
des d’aquest punt de vista.

Va publicar llibres de poesia,
des de molt jove (Simulacre,
1925), en la mateixa dècada en
què escrivia (1927-1928) un ro-
man, o sigui una novel·la, inti-
tulada Aurora (no publicada fins
al 1946). Es tracta de textos en
els quals potser són particular-
ment sensibles procediments
típics del surrealisme, com ara
l’escriptura automàtica; de tex-
tos que dibuixen nítidament
l’espai d’una escriptura domi-
nada per l’experimentació, per
la investigació de la llengua, en
el sentit sobretot de produir
significats treballant amb la
proximitat dels mots entre ells,
amb els sons, amb la tipografia
i tot. Així, per exemple, Aurora,
la mitològica filla d’Hiperió el
nom de la qual designa en llatí
l’aurora, si en llegim el mot en
francès pot evocar o suggerir
horror, i fins i tot arribar a ser
or aux rats. En efecte, un “va-
gabond solaire” que veu el seu
caminar activat per “les mervei-
lleuses aigrettes de flamme” d’Au-
rora (però aigrette és un subs-
tantiu impossible, que ens por-
ta d’un ocell i del plomall d’un
ocell al sentit, tècnic, d’espur-
na), va jugant amb un anell, o
amb quelcom que té forma
d’anell, i li cau i desapareix, es
veu que engolit per la terra
polsegosa; l’objecte circular és
definit “masse de métal moins
précieuse par son or que par la ci-
selure légère de ses rats ” i, en
desaparèixer, a la pols s’han
format una mena de relleus on
al narrador és dat de distingir,
manta vegada repetits, els mots
or aux rats. En la poesia, aquests
jocs de mots o aquesta manera
d’experimentar amb ells, se-
gons els considerem retòrica-
ment o literària, culminen en
el volum Glossaire, j’y serre mes
gloses (1939).

Que Aurora és una novel·la del
jo es veu d’entrada: escrita en
primera persona i dedicada a

investigar el jo que n’és alhora
subjecte i objecte; el jo que es-
criu escriu sobre el jo. Així,
l’experimentació amb la llen-
gua és l’altra cara d’aquesta in-
vestigació de jo sobre mi. És fàcil
comprovar-ho, aquí i allà de la
lectura de la novel·la de Leiris,
entre altres coses perquè ell
mateix ho deixa clar amb ma-
nifestacions com ara “a mi em
costa sempre més que a ningú
expressar-me d’una altra ma-
nera que amb el pronom jo, i no
és pas que calgui veure en això
cap senyal particular d’orgull,
per part meva, sinó que aquest
mot jo resumeix, per a mi, l’es-
tructura del món. No és sinó en
funció de mi mateix i, perquè
jo em digno dedicar alguna
atenció al fet que existeixin,
que les coses són”. Qui diu les
coses diu les paraules, els mots
que les diuen triats i disposats
per mi.

A finals de l’any 1945, en
una carta que envià des de
Bordeus a Rafael Tasis –i que
acaba d’editar (Fundació La
Mirada, Sabadell, 2004) Anna
Maria Saludes–, Armand Obi-
ols, a propòsit de lectures seves
recents, citava, de Leiris, “l’ad-
mirable autobiografia L’âge
d’homme”, per primera vegada
publicada el 1939. La cosa cu-
riosa és que aquest llibre es-
plèndid –traduït al català per
Ramon Lladó per a la MOLU
(1992)–, tot i ser sobre el jo al-
tra vegada, ja no és presentat
com una novel·la: els catàlegs
de l’editor Gallimard l’elenca-
ven com un assaig i, en acabar
de llegir-lo, Obiols hi veia una
autobiografia. Escrita sota el
signe del surrealisme, Aurora
produeix un discurs de jo sobre
mi que és acollit com a novel·la;
L’edat d’home, en canvi, tot i
produir un discurs substanci-

alment equiparable, és un as-
saig autobiogràfic. En el con-
text del que abans assenyalà-
vem, els gèneres es toquen, les
fonteres entre ells salten. L’au-
tor de L’âge d’homme, però, es-
crivia sota el signe dels viatges,
de l’etnologia. Havia trobat un
altre camí cap a l’alteritat, i ara
no eren sols la imaginació o
l’ensonyament a guiar el jo si-
nó que havia trobat camí en la
realitat, per mitjà del viatge i
de l’estudi i la reflexió.

En el fons, segurament el “jo
és un altre” rimbaudià. Però si
el surrealisme suggeria que
s’arribava a aquest jo per l’altre
que emergeix del somni, Leiris,
sense de fet renunciar a
aquesta possibilitat, havia tro-
bat en el viatge a terres llu-
nyanes –altres– un accés pri-
vilegiat al coneixement de la
identitat, del jo.
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Leiris ofereix
una obra
considerable
entre poesia
i filosofia
i es desplaça
de la novel·la
a l’assaig

Havia començat a psicoana-
litzar-se el 1929, però del 1931
al 1933 viatja per Àfrica amb
una missió etnològica; en surt
un llibre de viatges, sobre la
realitat, L’Afrique fantôme
(1934); sobre la realitat altra
segons és vista pel jo que es-
criu, que considera la seva es-
criptura una “crònica perso-
nal”. Amb el mateix propòsit
que a Aurora però amb un altre
mètode. I el mètode de L’âge
d’homme es manté en general
en la tetralogia que forma La
règle de jeu (1948-1976), obra
d’un intel·lectual que fins a la
seva jubilació, el 1971, treba-
llava com a etnòleg al Museu
de l’Home de París. Diríeu que
el contacte amb la realitat, per
més llunyana que sigui, ha
convertit la novel·la, aquest
viatge dins del jo tancat, en
assaig, en viatge del jo per
l’altre. I podríem veure-hi un
signe del destí de la novel·la,
de moltes maneres acomplert

al llarg del segle XX, cap a
l’assaig.

En un context privilegiat: la
indagació de la llengua i per
mitjà de la llengua; la inda-
gació dins del jo. El lloc en què
es troben la llengua, el jo i
l’altre, la novel·la i l’assaig, és
la confessió, el motlle més ul-
trat de l’autobiografia. També
el lloc en què es troben la po-
esia –el més acreditat discurs
del jo, en la tradició romànti-
ca– i la filosofia –almenys la
que prové del jo de les Médita-
tions de Descartes– segons l’ha
individuat Michel Butor en els
seus Éssais sur le roman (1969),
un jo que conté “una segona
persona camuflada” –di-
guem-ne el lector, o el psicoa-
nalista– i que “mira de fer-nos
oblidar”, per paradoxal que
resulti, “la presència del nar-
rador”. Perquè és sempre, per
a Leiris, el lloc d’accés al que
és real; o, encara, el real ma-
teix. Des del punt de vista de
l’escriptor, una sinceritat o
veritat que s’articula a l’en-
torn del sexe com a pern de la
identitat: l’escriptura del jo
revela la seva privilegiada re-
lació amb el sexe i produeix
una veritat que s’identifica
amb la llengua que crea i per
la qual és creada.

Ajunteu-hi que, a més d’as-
saigs autobiogràfics –succes-
sives variacions en el gènere
de la confessió–, Leiris anava
publicant articles d’etnologia
–com el dedicat a “l’expression
de l’idée de travail dans une lan-

gue d’initiés soudanais” (1952)–,
sobre poesia –sobre poesia
popular i folklore, per exem-
ple, però també sobre poesia
contemporània–, sobre pin-
tura –sobre Picasso i Miró,
entre d’altres–, glossaris
–mots espigolats, glanes, que
representen la persistència en
la seva obra de la poesia i dels
jocs verbals (1985)–, i tot de
textos heterogenis, polimòr-
fics i fragmentaris però dotats
de la unitat del lloc d’obser-
vació, de la perspectiva cons-
tant del jo; una unitat en part
garantida per la presència –a
voltes explícita, sempre la-
tent– del sexe i per l’articula-
ció del discurs, dins de cada
obra i unint-ne els fragments.
Així, Leiris ofereix una obra
considerable que, entre poesia
i filosofia –o teoria i crítica–,
es desplaça de la novel·la a
l’assaig sempre guiada pel jo
–pel jo que recorda, singular-
ment–; com a conseqüència,
els seus escrits, sobre el que
siguin, presenten entre ells
aquella retroactivitat que dè-
iem al principi d’aquest arti-
cle. N’oferiré un exemple, per
acabar d’explicar-me i per
acabar d’engrescar els lectors
cap a la seva obra, tan im-
prescindible com singular. És
el començament d’un article
del 1929, Une peinture d’Antoine
Caron, ara recollit en el volum
Zébrage –un altre mot impos-
sible, que parteix de les carac-
terístiques de les zebres i aca-
ba projectant les ratlles de la
pell d’aquests èquids potser
sobre el món i les coses, potser
marcant un lloc de pas–, un
llibre preparat per Leiris però
només publicat després de la
seva mort (1992). L’article és
realment impressionant, i po-
sa en relació el quadre, del
qual destaca “l’estrany plaer”
que la seva execució donà a
Caron, un pintor del segle XVI,
amb “les pràctiques tenebro-
ses” de Caterina de Mèdici i
del seu bruixot Ruggieri; la
seva prosa dibuixa plena d’e-
fecte les tenebres d’un sacrifi-
ci humà, el d’un nen “bell de
cara i innocent de costums”
que reprèn, per a Leiris, la
imatge, en una Història sagrada
de quan era infant, del sacri-
fici d’Isaac, un vell gravat l’e-
vocació del qual constitueix el
començament del seu article.
Doncs és el cas que, la mateixa
evocació, la retrobem, idènti-
ca, a L’âge d’homme, allí intro-
duint una operació a la gola
que havia patit ell mateix, a la
mateixa edat, i la seva fimosi.

La seva obra és plena d’a-
questes represes o d’escenes
equivalents, que ajunten re-
cords d’infància, íncubes i fi-
xacions, i teixeixen un ordit
de correspondències que dis-
paren les implicacions dels
textos que les presenten. Una
obra que il·lustra, en la fron-
tera entre el jo i el sexe, entre
el relat i l’assaig, la unitat en
la fragmentació que va presi-
dir l’experimentació, l’explo-
ració de la llengua caracterís-
tiques d’una part de la litera-
tura més innovadora del segle
XX. Una literatura que ens cal
tornar a descobrir.

L ’ A P A R A D O R

Charles Dickens, Nicholas
Nickleby. Traducció David
González. Montesinos.

Mataró, 2005.

N ova traducció de l’edició
original del 1839 d’a-
questa novel·la de Dic-

kens en què fa un atac ferotge
i satíric contra les escoles de
Yorkshire de l’època victoria-
na. Amb tot, no és una obra
amarga perquè molts perso-
natges són generosos i nobles.

Lev Tolstoi, La mort d’Ivan Ilitx
i La sonata a Kreutzer.
Traducció de Victòria

Izquierdo i Àngels Margarit.
Destino.

Barcelona, 2005.

D ues novel·les breus de
Tolstoi (1828 - 1910),
prologades per Vladi-

mir Nabokov i Víktor Xlovski,
respectivament, que poden
inscriure’s en la darrera època
creativa de l’autor rus.

Pau Vidal, En perill d’extinció.
100 paraules per salvar.

Empúries. Barcelona, 2005.

E l traductor, narrador i
autor de mots encreuats
Pau Vidal (Barcelona,

1967) ha decidit donar a co-
nèixer 100 paraules que sem-
blen abocades a l’extinció,
com ara fotimer, enguany, badoc,
jeia, cardar, minyó, pinxo, murga,
trepa, patracol, xacra, tant se val i
vatua listo!

Juan Goytisolo, Los ensayos.
Península. Barcelona, 2005.

L libre que recull tres assa-
jos de Juan Goytisolo: El
furgón de cola (1967), Cró-

nicas sarracinas (1982) i Contra-
corrientes (1985), que són l’eix
central de l’obra assagística de
l’autor. Són tres obres que
mostren una manera nova
d’enfrontar-se a la cultura
hispànica des de l’Edat Mitja-
na fins a l’actualitat.

Magda Sala,
Devoció per uns colors.

Pagès Editors. Lleida, 2005.

A mb l’aclaridor subtítol El
Barça, vist per una culer in-
condicional, i el pròleg de

Xavier Bosch, aquest assaig
sentimental ens ofereix tota
mena de detalls de la devoció
de l’autora (mare de cinc fills
i àvia de catorze néts) per un
club, el Barça, i uns colors, el
blau i el grana.

Paulo Coelho, Manual del
guerrer de la llum.

Traducció de M. Dolors
Ventós. Proa.

Barcelona, 2005.

L libre que aplega un con-
junt de màximes i de re-
flexions per recordar-nos

que en cadascun de nosaltres
viu un guerrer de la llum. Una
obra de l’autor brasiler que
viatja a la part més íntima de
nosaltres mateixos.

Sant Lluís Maria Grignion de
Monfort, L’amor de la saviesa

eterna. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2005.

S ant Lluís Maria de Grig-
nion de Montfort (1673 -
1713) és conegut per la

seva devoció a la Mare de Déu,
per l’atenció que va prestar als
malalts dels hospitals france-
sos i per les missions populars
que va predicar.

Armand Puig (editor),
La Bíblia i els immigrants.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2005.

D ins la col·lecció Scripta
Biblica de l’Associació
Bíblica de Catalunya,

ara tenim aquest llibre que
relaciona la immigració, els
seus codis, la seva ètica i les
seves problemàtiques amb
textos bíblics.

Jordi Porta,
El català, o ara o mai!

Angle Editorial.

Barcelona, 2005.

E l president d’Òmnium
Cultural, Jordi Porta, ens
envia un missatge molt

clar i contundent sobre el fu-
tur del català: “No ens podem
adormir”. Un toc d’alerta da-
vant la situació d’inferioritat
en què encara està el català
davant el castellà.
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