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Diuen, els qui entenen
d’aquestes coses, que la
dreta política i intel·lec-
tual té una tendència

atàvica a posar la por al cos de la
gent. Atemorir la ciutadania amb tota
mena de mals averanys era, i és, se-
gons asseguren, una bona manera
de tenir-la ben collada, o dominada,
com prefereixin. Doncs bé, els dos lli-
bres que els presentem avui són una
bona mostra que hi ha una esquerra
intel·lectual interessada a sostenir les
seves propostes sobre una diagnosi
espaordidora del present i les corre-
latives advertències apocalíptiques a
propòsit del futur que ens espera si
no ens posem mans a l’obra per tal
de rectificar el camí que porta la hu-
manitat. El millor de tot plegat, però,
és que a hores d’ara no estan segurs,
en matèria de solucions, d’encertar-
la. No renuncien a canviar el món, i a
vegades, fins i tot, la condició huma-
na; però no saben ben bé com fer-ho.

Edgar Morin és, no hi ha dubte,
un clàssic del pensament crític. Un
pensament que arrenca de la mal-
fiança envers les apostes totalitàri-
es del segle XX així com de la nos-
tàlgia per la pèrdua, a les envistes
del 1914 o el 1917, de l’única espe-
rança que, segons el parer de
l’autor, hauria fet possible una cen-
túria deslliurada de les més abjec-
tes expressions de què ha estat
capaç la societat contemporània: la
socialdemocràcia primigènia, la
que precedí la Primera Guerra
Mundial, i la Revolució Soviètica.

Lavella i lanovaesquerra
Assaig❚ Àngel Duarte

El filòsof
francès
Edgar Morin
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La frase de Joan Mas “L’orgull del
rebel que proclama la seva iden-

titat i s’oposa a l’ordre de l’engany i
l’estultícia”, del seu excel·lent pròleg
a l’Antologia poètica de Damià Hu-
guet (Proa, 1999), descrivia molt bé
la primera impressió que causen els
versos del gran poeta de Campos.
L’inconformisme d’un jo ben arrelat
a la terra és el signe més vistós d’una
poesia que per fi veiem reunida a
Perifèrics en dos volums, el segon
dels quals, a càrrec de Sebastià Alza-
mora, aplega tota l’obra inèdita del
campaner. Cal lamentar que l’ocasió
no hagi servit per prologar amb un
estudi definitiu aquesta obra irrepe-
tible: si bé els apunts amb què Alza-
mora preludia el volum d’inèdits

Poesia❚ Pere Ballart

Poesia de call vermell
emmarquen molt bé Huguet dins el
seu temps i el reivindiquen amb en-
cert, resta pendent una lectura mi-
nuciosa, llibre per llibre, d’aquest
monumental llegat poètic, i unes
eines (índexs, història editorial, cro-
nologia, concordances entre poe-
mes publicats i inèdits), que aques-
ta edició no ens proporciona.

Felicitem-nos, en qualsevol cas,
de poder apreciar per fi com a con-
junt una de les aventures més per-
sonals i audaces de la poesia catala-
na del darrer mig segle. Perquè cap-
bussar-se en aquests versicles
oceànics és descobrir, des del primer
llibre, una personalitat rotunda, una
veu lírica perfectament acabada i
distintiva. Rústica i exquisida com la

d’Hernández, compromesa i radical
com la de Vallejo, procaç i elegíaca
com la d’Estellés, impura i discursi-
va com la de Pavese, convulsa i cor-
dial, en fi, com la de Blai Bonet, l’es-
criptura poètica huguetiana ens re-
vela en cada nova efusió una mirada
humaníssima sobre les coses.

Des de la fe de vida que suposa
Home de primera mà (1972) fins al
pòstum Les flors de la claror (1996),
de poemes nascuts al conjur de les
ombres d’una sala de cine, la pro-
ducció d’Huguet transita amb la ma-
teixa força pel confessionalisme, la
lírica eròtica, l’avantguarda –adés
metòdica, adés faceciosa– o la in-
tenció que el vers entri en diàleg
amb la ficció de les imatges que ani-

men la memòria i la pantalla. Autor
polièdric, el seu estil abraça per
igual el minimalisme d’Ofici de
sords, la dicció cantelluda d’Els calls
del manobre i els nobles alexan-
drins, geòrgics, de Guarets a l’alba.

Tant de bo una compilació tan
oportuna rescati Huguet d’un esta-
tut injustament marginal dins el
cànon. Llegir els seus versos és en-
trar en contacte amb l’esperit me-
diterrani i solar que només podia
provenir d’algú, com diu el seu
poema Campos sempre de Carn de
vas, “de call vermell, com una idea,
/ com la terra que consent els solcs
lineals i l’agressiu rostoll / que es-
grogueeix els camps d’una amara-
da fe diària i dura”.❋

Poesia
completa

Damià Huguet
Baltar/Perifèrics
Palma, 2009
Preu: 36 euros (cada volum)
Pàgines: 968 (2 volums)
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L’ocasió de poder
llegir completa la
poesia de Damià
Huguet (1946-1996),
fins i tot la inèdita,
situa definitivament
en un lloc de privilegi
l’obra terrenal i
vitalista de l’autor
mallorquí

On va el món?
Cap a l’abisme?

Edgar Morin
L’Arquer
Barcelona, 2009
Preu: 20 euros
Pàgines: 217

Violència
Sis reflexions
de biaix

Slavoj Zizek
Traducció: C. Iribarren
Empúries
Barcelona, 2009
Preu: 20 euros
Pàgines: 252
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La lucidesa en el mètode d’anàli-
si que proposa Morin per a la millor
comprensió dels processos socials
–tenir en compte les retroaccions de
passat, present i futur–, s’acompa-
nya, però, de diagnòstics aterridors
respecte del present. El món s’enfon-
sa. Hi ha, però, sortida. La recepta se
sosté sobre la idea que ha de ser de
l’acumulació de tot un seguit d’ener-
gies esparses –la dels joves i els vells,
les de les dones i els pobles minorit-
zats, les d’ací i d’allà– aquelles que,
en algun moment imprecís, faran el
fet. És a dir, no hi ha subjecte histò-
ric. Es construirà en el moment de la

nova albada revolucionària. Vés a
saber quan. Això sí, ha de ser aviat.
En cas contrari, malament.

El quietisme revolucionari
Molt més suggerent, i al meu enten-
dre renovadora, és la proposta de
Zizek. En la seva anàlisi de la violen-
cia, aquest filòsof i sociòleg eslovè,
marxista i lacanià, fa una crida al qui-
etisme revolucionari, a no fer res i fa-
cilitar, amb la nostra manca d’aquies-
cència, el col·lapse del sistema. Això
sí, no fer res no implica no estudiar.
Estudiar i estudiar com ja proposà
Lenin.Sorten tenimd’aquestapredis-

posició pel conreu del saber, perquè
quan se li acut de fer propostes polí-
tiques concretes remet a aquell
poema de Brecht en què suggeria
que la bona gent havia de ser liquida-
da, això sí, tot seguit enterrada en
bona terra. És a dir, tot i situar-se al
marge del llegat dels totalitarismes,
Zizek acaba fent seu el mètode.

En qualsevol cas, Violència sí que
resulta ineludible, coma lectura,pera
qui vulgui endinsar-se en la prolixa
obra d’aquest enfant terrible del dis-
curs antisistèmic. La seva crítica radi-
cal, sagnant, del comunisme liberal i
de la correcció política resulta demo-
lidora, per sòlida en el fons i sarcàsti-
ca en la forma. Llàstima que, com
deia, esposial serveid’una lògicaque
aboca a la inacció, en el millor dels
casos, o al gulag, en el pitjor.❋


