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En defensa
del monstre

La solitud
dels contes

En el poema «El monstre del Senyor
Cogito», del polonès Zbigniew Herbert,
llegim com el seu doble imaginari, el
Senyor Cogito, que creu en la força de
la raó per alliberar-se de les constric-
cions del present, no està d’acord amb
la gent assenyada, que pensa que «es
pot conviure amb el monstre / només
cal evitar / els moviments bruscos». És
per això que «al Senyor Cogito / no li
agrada una vida falsa / voldria lluitar /
amb el monstre / baixar a l’arena amb
ell». Crec que la poesia de Josep Lluís
Aguiló se situa magníficament al bell
mig de la dialèctica plantejada per
Herbert. Si bé assumeix la necessària
convivència amb el monstre, també
pensa que ha de baixar a l’arena i
encarar-se amb ell. Com fer-ho, però? I
quin és aquest monstre amb qui s’ha de
lluitar? On rau la veritable monstruosi-
tat? El projecte del poeta manacorí és el
d’atacar corrosivament els dogmes del
racionalisme occidental, que sempre
han necessitat la figura de l’estrany, del
monstruós, per autoafirmar-se. Ho fa
discretament, sense discursos grandilo-
qüents: amb un to equilibrat, que prové
d’una intel·ligent mescla d’ironia,
desesperació i candor. El seu objectiu,
però, és ambiciós: a través d’una relec-
tura dels «monstres» que ha anat creant
la cultura occidental, tracta d’oferir-nos
una nova escriptura dels fets, una altra
manera de pensar-los, de pensar-nos.
És per això que aquest esplèndid
Monstres està dividit en tres parts, a
banda d’un poema introductori, dedi-
cat a l’evocació del cartògraf mallorquí
Cresqués i un poema final, «Comiat a
manera d’epíleg». Aquests tres blocs
responen a tres moments de la nostra
civilització: els monstres de la mitologia
clàssica (Caront, Polifem, Prometeu,

Orfeu, etc.), els romàntics (Dràcula,
Frankenstein, l’Holandès Errant, el
Gòlem, etc.), i els monstres més con-
temporanis, personals i aparentment
inofensius (el monstre bucòlic, el de la
ginebra o el de l’orgull). 

També com Herbert, i no per casuali-
tat, Aguiló dedica un poema al
Minotaure. Si en la lectura del polonès,
la monstruositat del Minotaure es troba
en la seua resistència en acceptar la
racionalitat grega, que té en el laberint
el seu monument més insigne («els pas-
sadissos de la inducció i de la deduc-
ció»), per Aguiló aquesta figura li ser-
veix per fer-nos saber que allò mons-
truós no es troba en el fet de tenir un
cap de toro, sinó en que també pensa
com un humà: «El cap de brau és
només una anècdota. La meva pitjor
part és la part de l’home». Aguiló es
refereix, doncs, a la contradicció entre
civilització i barbàrie construïda per
mitjà de l’esquema racionalitat enfront
brutalitat, que no pot evitar saber que el
més obscur, l’animalitat més terrible s’a-
maga en el propi interior. En aquesta
línia també podem llegir alguns dels
poemes «romàntics». Un bon exemple
serien els dedicats a Dràcula (al poema
«Vampyr») i Frankenstein (a «Aforismes
del monstre de la Sra. Shelley»): dos
personatges que li serveixen per plante-
jar el tema de l’alteritat. Tots dos «mons-
tres» ens han estat presentats com a
dolents i malvats. Aguiló intenta capgi-
rar aquesta visió. En el primer cas ens
mostra un vampir que no vol posseir l’al-
tre, un vampir que no vampiritza. És un
Dràcula positiu: víctima, no botxí. Un
Dràcula com el de Coppola, que no
busca seduir sinó recuperar el seu amor
perdut. El mateix tracte li atorga a
Frankenstein. Què té de monstruós?
Només que els altres no l’accepten. És
un «innocent fet de retalls» que és con-
vertit en monstre per la por dels qui
temen la diferència: «Encara camín pels
gels de l’àrtic / i em meravell de l’estu-
pidesa dels altres homes. / Sóc tan
immortal com la por innecessària».
Podríem, en cadascun dels poemes que
conformen el volum, anar resseguint
aquest treball de reflexió sobre el nostre
passat cultural i sobre les seues tram-
pes. Monstres és una petita meravella
que converteix Aguiló en una de les
veus irrenunciables a l’hora de fer
balanç de la poesia catalana actual.

Joan-Elies Adell

El llenguatge d’Antònia Vicens esgarra-
pa amb una força, ben esmolada, els
paisatges quotidians de la vida. Els di-
versos territoris de la carn i de les àni-
mes. Quins són aquests territoris que
transcriu Vicens? Els de sempre, els que
de debò ens fan ésser com som. El nai-
xement, el recorregut vital, la mort com
a episodi final del recorregut —sigui
aquest natural, provocat per un suïcidi,
o l’assassinat comès per un avi perquè
el pretendent  de la seva néta li recor-
dava massa a ell de jove (conte «Clar
com un mirall»), o bé un accident que
destarota immediatament el nostre fràgil
ordre establert, com en el conte que
porta per títol «Vermell»; l’amor i el
desamor són els grans temes per on tra-
vessa el sedàs narratiu d’aquests contes.

Vicens empra un llenguatge dur,
escurat de paraules. Un vocabulari que
talla com el ganivet que acaba d’ésser
esmolat. Aquests contes són uns bons
espiadimonis de la  vida quotidiana.
Són petites cambres experimentals que
prenen la robustesa a mesura del pas
del temps; narren una situació concre-
ta que explica poques coses. Les
necessàries, però, per transmetre el
motiu de la narració.

La dona i la seva situació social, i l’e-
ducació que ha rebut pel franquisme
són presents en tots els relats. La dona
que ha estat educada per a obeir el
marit i tota la nissaga familiar. La dona
que ha d’ésser mare perquè, si no, ja
no segueix els mandats del franquisme.
La dona que pateix davant d’un mas-
clista impenitent. La mare gelosa de
l’amor dels fills que estima més a
aquests que no pas al marit. La dona
transmissora de l’educació tradicional i
dels valors religiosos; i tots els contes
passen a Palma. La ciutat i l’illa esde-
venen el lloc existencial dels personat-
ges de Maria-Antònia.

Antònia Vicens 
Tots els contes 
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