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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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El pròleg a aquesta edició completa
dels contes de Vicens corre a càrrec de
Gabriel de la S.T. Sampol, poeta i tra-
ductor. Sampol destaca la «força» d’a-
quests contes, cosa que fa interpel·lar-
lo cap al record de les lectures dels
contes de Caterina Albert —era aques-
ta mateixa «força» d’Albert la que
també interpel·lava a la novel·lista i tra-
ductora Helena Valentí alhora de sar-
gir les seves narracions. Diu Sampol:
«els temes foscs dominen l’espai. Com
Víctor Català, Antònia Vicens ha optat
per observar i mostrar la vida des de la
finestra ombrívola de la casa de l’espe-
rit humà». I afegeix: «En aquest aspec-
te, el de la terrible crueltat bellíssima,
Vicens segueix una llarga i fèrtil tradi-
ció dins la literatura catalana i que, en
el cas de Mallorca, té un gran prece-
dent en les narracions de Salvador
Galmés»; a més a més, acompanyen a
aquesta edició els pròlegs de Maria-
Aurèlia Capmany i Bernat Vidal a dues
edicions de contes anteriors, i que ara
es recuperen en aquesta part de l’obra
completa de Vicens.

Els personatges dels contes d’Antònia
Vicens són éssers solitaris, tant hi fa que
siguin casats com fadrins. La solitud els
entortolliga tota la història, ocorreguda
la majoria dels casos sota el domini
històric real del franquisme. La sociolo-
gia del nacionalcatolicisme hi és pre-
sent, de manera esbiaxada, en tots els
relats; sobretot en els contes que parlen
explicítament de la dona davant del
matrimoni, els fills i la societat. La soli-
tud és, però, el reducte necessari per
pensar. D’aquesta manera la solitud
esdevé com una palanca que farà de
contrapés a l’asfixiant clima social que
ha generat la dictadura. Per això la
majoria dels personatges són éssers
desencaixats —per tant, que es
rebel·len— que s’enfronten a la «nor-
malitat» que vol transmetre el règim.

Hem de felicitar-nos d’aquesta publi-
cació completa dels contes de Vicens.
Tot recull que pretén oferir la panorà-
mica de l’obra d’un autor sempre és
ben rebut. Però en aquest cas augmen-
ta, ja que l’edició completa pertany al
gènere del conte. Un gènere molt preat
en altres temps al nostre paisatge lite-
rari, però que en l’actualitat no viu el
seu millor moment. Com si fos «anti-
quat» el fet d’escriure contes. Vicens
encara n’escriu.

Adrià Chavarria  
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Amb les excepcions que calga, és pos-
sible de consignar una sèrie de cons-
tants entre els dietaris catalans actuals
que —al temps que els posa en comú
entre ells— els allunya d’alguns insig-
nes precedents. Una comunicació que,
és obvi, té a veure amb el fet de com-
partir un mateix marc; però que, ens
sembla, va més enllà d’això. Senyals
de fum entronca perfectament en
aquesta línia, que podríem anomenar
tradició si no fos perquè, potser, té
també un component de conjuntura difí-
cil d’avaluar ara mateix. Perquè l’e-
vidència és que el dietarisme —ara i
ací— és un gènere literari profusament
conreat. Una quantitat inusitada en un
període de temps relativament breu;
però, sobretot, una qualitat que —en
conjunt— supera la de les produccions
catalanes en altres gèneres. Dietaris
d’autors com Vicent Alonso, Feliu
Formosa, Josep Iborra, Ponç Pons,
Valentí Puig o Enric Sòria, tots ells publi-
cats els darrers anys; o com el mateix
Garí, que editava Les hores fecundes
ara fa un poc més de quatre anys.

Allà, en el «Proemi» inaugural del
volum, Garí provava de definir un
gènere que, com gairebé tot allò que
té a veure amb l’assaig, presenta tan-
tes formes com autors el conreen. Ara,
el pròleg a Senyals de fum se centra a
acotar-ne la intenció: «La consigna
consistia, doncs, a dur a terme anota-
cions diàries de tots i cadascun dels
dies de l’any 2002». I el resultat és
una obra en què l’objecte d’atenció
oscil·la entre la vivència íntima, la lite-
ratura i el món exterior. El producte
d’una mirada incisiva a la realitat,
capaç de tamisar-ne el contingut a tra-
vés d’una particular lent d’augment
que eleva a categoria fins i tot allò que
estava condemnat a passar desaperce-
but en tant que anècdota mínima. Un

punt de vista personal i amb una apa-
rença de sinceritat que no oculta, però,
una ferma voluntat d’incidir en el lec-
tor. I servit amb un estil solvent, amb
una prosa que s’agrada de l’adjectiva-
ció contundent i de l’associació d’idees
sovint paradoxals. Un estil, tanmateix,
que troba la millor expressió quan no
pretén d’assemblar-se a ningú.

Els objectius d’aquesta mirada són
diversos: les impressions d’una lectura
o d’una pel·lícula, la reflexió sobre el
propi fet de l’escriptura, la relació per-
sonal amb aquells que l’envolten, la
visió d’un paisatge, d’un mínim indici
atmosfèric, un article o una notícia de
la premsa, etc. Deixar-ne, doncs,
constància escrita —fer-ne senyals de
fum— n’és el motor principal. Senyals
de fum o de vida; d’una vida que es
pretén literaturitzar, fer-la pujar a l’es-
cenari i posar-hi a sobre un focus. I,
potser, el dietari siga la forma literària
més adient per tal de proclamar la nos-
tra existència; a més de la que sembla
adaptar-se millor a la personalitat
literària de Garí, que defineix l’obra
com «una cosa molt semblant a una
autobiografia moral». Senyals de fum,
també, pel que tenen de volàtils: indi-
cis d’un pensament en el moment de la
seua elaboració, encara imperfecte,
encara en procés. I, en conseqüència,
fragmentari: peces que, vistes en con-
junt i en perspectiva, ens remeten a un
tot que deu assemblar-se a aquella
«autobiografia moral» que referíem.

L’obra té un caràcter temporal molt
immediat, a diferència d’allò que tro-
bem en altres dietaris. Garí recorre en
poques ocasions a la memòria, a
reconstruir fets passats, a revisar-los des
de la nova llum del present. Al contrari,
les notes ací recollides desprenen una
forta sensació de present —del present
de l’escriptura, s’entén— intensificada
per la consignació de certs fets estacio-
nals, i una presència important del
calendari més enllà de la data que
encapçala cada dia. Potser, entre els
efectes d’aquesta immediatesa, es trobe
l’ús excessiu del recurs d’ascensor: par-
lar del temps atmosfèric quan no hi ha
un altre element propici. Un dels pocs
aspectes que, des del nostre punt de
vista, desentonen en una obra que, en
conjunt, demostra de manera indubta-
ble l’excel·lent qualitat del dietarisme
català actual en general, i en concret la
d’un dels seus autors més destacats.

Pere Calonge 


