
Garcia i Raffi ha sabut esprémer un material, tan ric com dispers, i n’ha fet un llibre arrodonit científicament, 
ben escrit literàriament i en el qual el lector no es perdrà. Al final, una triple bibliografia avala l’ímproba recerca 
d’un erudit que ha sabut encaixar les peces d’un trencaclosques apassionant de construir. Considero significatiu 
i important que sigui un valencià qui ens hagi posat a l’abast l’univers de Lluís Ferran de Pol. Es un signe de 
normalitat cultural que tots hem d’agrair.

A lbert  M anent

Orient a l ’Occident

Enric Balaguer, Ressonàncies orientals (Budisme, taoisme i literatura), València 1999, Edicions 3 i 4.

Enric Balaguer ens ha lliurat un llibre que, com el mateix títol indica, dóna notícia de les ressonàncies orientals, 
tan diverses com dispars, detectables en l’obra literària d’alguns dels escriptors catalans contemporanis que, ja sigui 
per afinitat personal, espiritual o estètica, o ja sigui per concidència en una determinada actitud vital i artística, 
presenten punts de contacte amb l’art oriental i amb la seva tan particular cosmovisió. Es tracta, sobretot, 
d’exemplificar un fenomen concret: la presència d’Orient i el seu pensament en l’art i el món d’Occident. I això, 
a partir de l’aproximació a l’obra d’uns autors (Salvat-Papasseit, Junoy, Riba, Torres, Manent, Palau i Fabre, 
Brossa, Gimferrer...) que la historiografia literària tradicional havia tendit a presentar-nos com a molt dis-semblants 
i, en tot cas, a analitzar-los sense fer cap atenció a aquesta particular influència/confluència. Aquest estudi és, per 
això mateix, original i engrescador, perquè suposa una nova i diferent -no sé si dir anticanónica- manera de “llegir” 
els nostres poetes, que, si més no, obre espectatives i suggereix línies d’inteipretació prou interessants

El llibre de Balaguer, dividit en set grans capítols, s’organitza de fet en tres parts prou precises. Una primera, 
introductòria, abraça els dos primers capítols, en què l’autor, d'una banda, intenta situar mínimament el lector i 
familiaritzar-lo de forma senzilla i didàctica amb les principals filosofies orientals (budisme i taoisme) i amb alguns 
dels elements essencials configuradors del pensament oriental (concepte d’unitat, idea de subjecte, percepció 
temporal, noció de buit i de comunicació); i, d’una altra, ressegueix les primeres mostres d’incorporació, per part 
d’escriptors catalans dels anys trenta, de les dues formes d’expressió literària oriental més conegudes, l’haiku i la 
tanka.

La segona part, que ocupa els quatre capítols centrals de 1 llibre i es, doncs, la mes extensa, se centra bàsicament 
en la descoberta dels ressons orientals i les confluències en l’obra de Marià Manent, Joan Brossa, Antoni Tàpies 
(bàsicament a través dels seus textos teòrics sobre art) i Pere Gimferrer. Cadascun d’aquests capítols té un 
desenvolupament particular i un interès desigual. El capítol dedicat a Marià Manent se centra sobretot a assenyalar 
les coincidències entre l’actitud vital i estètica manentiana i la dels lírics clàssics xinesos i a evidenciar com tota 
1 ’ obra de Manent està penetrada i impregnada de la cosmovisió oriental. E 1 capítol és força extens i suggestiu, però, 
malgrat tot, i potser perquè Balaguer hi analitza indistintament - i com un tot imbricat- la poesia original, les 
versions de poesia xinesa i els apunts de dietari, té una certa aparença d’incompletesa i sembla que demani un 
aprofundiment més gran i, de vegades, no tan generalista.



Pel que fa al treball sobre Antoni Tàpies, molt interessant quant a l’exposició sobre el rerefons orientalitzat del 
pensament artístic del creador i sobre les raons que justifiquen i expliquen l’ús de determinats materials en la seva 
obra, es troba a faltar alguna referència precisa a alguna de les seves realitzacions artístiques, que hauria pogut 
il·lustrar millor allò que se’ns formula des d’un punt de vista més aviat teòric. Quant al capítol dedicat a Joan Brossa 
i als seus deutes amb el budisme zen, cal destacar sobretot la proposta de lectura que fa Balaguer de la poesia del 
poeta barceloní, com un entrecreuament eficaç d’influències avantguardistes i orientalistes, essencials per tal 
d’analitzar les estratègies discursives i el desenvolupament d’un dels grans temes de la seva poesia: la visió del 
llenguatge com a trampa i com a limitació.

Molt interessant és també el capítol dedicat a Pere Gimferrer. En aquest cas, segurament perquè Balaguer se 
centra més estrictament en la lectura d’un sol llibre, L'espai desert, i especialment en el tractament del concepte 
de vacuïtat, una de les nocions essencials del taoisme i del budisme, l’anàlisi de l’autor esdevé més aprofundit i 
concret i respon més obertament al que en podríem dir el model tradicional de crítica literària.

El llibre Ressonàncies orientals es tanca amb un capítol, «El punt d’arribada de Wittgenstein és el punt 
d’arribada de Buda. Dialèctica Orient/Occident en la postmodemitat», que és alhora una síntesi dels capítols 
anteriors i un intent de reflexió de caràcter general - i que depassa, doncs, l’ambit estrictament literari-, sobre les 
relacions entre Orient i Occident en el present. Balaguer assenyala la rabiosa actualitat d’aquesta dialèctica i malda 
sobretot (sense caure, però, en l’apostolat) per defensar la necessitat de superar el tradicional enfrontament entre 
la mentalitat occidental (analítica, excloent, conceptual i impositiva) i la mentalitat oriental (afectiva, integradora, 
no discursiva i antidogmática). Balaguer proposa un acostament cada cop més gran a Orient com una mesura 
higienitzant, superadora del buit i 1 ’ atzucac en què es troba Occident, i com una via idònia per poder “crear les bases 
d’una nova mirada sobre la nostra cultura”.

El treball d’Enric Balaguer, de caire més generalista i introductori que no pas especialitzat i erudit, presenta la 
doble particularitat d’enfrontar-se a un tema encara verge entre nosaltres i de fer-ho sense prejudicis ni partits 
presos. T al i com se’ns indica en les notes liminars, aquest és un estudi que pretén mostrar més que no pas demostrar, 
exposar més que no pas analitzar o valorar. I és per això, en bona part, que l’autor opta pel discurs assagístic, més 
flexible i desimbolt, i, sobretot, més permeable a la digressió, l’especulació i la reflexió en veu alta.

Enric Balaguer, conscient alhora de la novetat i de la gosadia de la seva empresa i de la seva perspectiva crítica, 
aposta bàsicament per la divulgació i la intel·ligibilitat, enfront del conceptualisme i l’erudició. L’autor, amb la 
clara voluntat de donar al lector un discurs entenedor i exempt d’enfarfegaments textuals, renuncia sistemàticament 
a la nota a peu de pàgina i a l’acumulació de dades històriques i bibliogràfiques, però acompanya cada capítol amb 
un llistat de la bibliografia i les edicions consultades, de manera que el lector interessat pot, si vol, ampliar nocions 
i conceptes referits en el text. Com a colofó, el llibre es clou amb un paràgraf on Balaguer planteja tot un seguit 
de dubtes i d’interrogants que, si d’una banda serveixen per situar bé el discurs de l’autor, inevitablement provisori 
i volgudament antidogmàtic, d’una altra es plantegen com a interpel·lació directa al lector, amb la intenció clara 
d’incitar-lo a una reflexió que gosi anar més enllà de les pàgines del llibre.
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