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El jardiner 
de Hütteldorf

La vida
devastada

A l’abadia de Hütterdolf, Wittgenstein
«treballa i juga». Aquests verbs són
emprats per Eugeni d’Ors en la sèrie de
glosses «La filosofia de l’home que
Treballa i Juga». Lluís Calvo sap que a-
quests verbs civilistes estableixen una
sinonímia amb l’obra ben feta. Però
com ja endevinaran els lectors, nosal-
tres no parlarem del Glosari sinó del
recull d’aforismes/assaigs de Lluís
Calvo.

Uns dels esperons d’aquest assaig és
el posicionament contra les hermenèu-
tiques essencialistes del llenguatge
(aforismes subtilíssims que ens traslla-
den a les obres de Wittgenstein,
Bourdieu, Foucault, Ricoeur, però
també a Maragall, Torras i Bages o
Costa i Llobera, entre altres). El llen-
guatge no és cap ésser ni demiürg que
pensa per ell mateix —gairebé com
proposà Martin Heidegger, manta
vegades qüestionat en aquest llibre.
Són els homes qui creen el llenguatge i
utilitzen les llengües. Tampoc cap
pàtria no pot essencialitzar-se a través
d’una llengua incòlume que esdevé
garantia de naturalització. Una altra
cosa és que, nosaltres com a catalans,
treballéssim infatigablement per la nor-
malització de la nostra llengua, que ha
estat volgudament sotmesa a un geno-
cidi lingüístic. Calvo n’és conscient,
d’això, i pròpiament des d’aquesta
assumpció elabora una crítica profun-
da contra una suposada manca de tra-
dició vinculada a un suposat «teòric
caràcter català». Dit sia d’avançada,
aquestes Interpretacions no pretenen
enaltir les «glòries» de l’actual cultura
catalana, sinó sotmetre-la a una crítica
profunda. És aleshores quan l’autor
rastreja els escriptors d’un passat
recent per confrontar-los amb aquest
present cultural tan pobre. 

L’autor es posiciona clarament contra
aquest defalt cultural. Amb ironia
escriu: «No tenir cap inclinació ni tradi-
ció en el camp del pensament no és una
manera de ser pròpia. Contràriament,
és una manera de no ser» ([II], 1a part).
Calvo qüestiona aquesta herència que
alguns ideòlegs nostrats han assumit
com a pròpia d’una suposada caracte-
rologia catalana. Si això fos ver, només
seria el reflex d’una ganduleria matus-
sera. Si això fos cert, aquesta man-
cança només farà que augmentar la
nostra feblesa. Dit d’una altra manera,
el fet de no tenir o de no comptar amb
una bona tradició filosòfica —que
Eugeni d’Ors intentà redreçar— ens
afecta amb escreix. Per tant, el que cal
és redreçar-la. I això només es pot fer
amb feina. El somriure de la fortuna és
una cosa que es guanya, deia Emily
Dickinson. No s’ha d’acceptar lleugera-
ment cap suposada «manera de ser
pròpia». Si fem cas d’això resultarà que
potser només serem capaços de cons-
truir aquelles visions de la llengua que
enalteixin els discursos essencialistes,
que Calvo critica al llarg del llibre. De
fet, tot l’assaig és un intent de fer gri-
nyolar els hermeneutes que proclamen
el discurs d’una veritat abstracta que
s’allunya de la intencionalitat del text, i
del mateix autor. Bollack contra Hei-
degger i Gadamer. 

En aquest assaig cultural, la filosofia
ocupa un lloc destacadíssim. Noms
com Foucault, Wittgenstein, Ricoeur,
Debord, entre altres, acompanyen els
tres texts. El llibre també pretén entre-
llaçar les bagues d’una tradició catala-
na molt desatesa. Els crítics en tenim
bona part de responsabilitat. Calvo
combina amb destresa les lectures dels
clàssics catalans i estrangers. Són col-
pidores les citacions de Joan Sales,
D’Ors, Maragall, Caterina Albert o
Vinyoli, entre altres. Així com les de
Pessoa o Kafka.  

I ja per acabar dues interpretacions a
l’entorn de dos aforismes. A [XLII], 3a
part: qualsevol escriptor n’és, de polític.
Els que no ho assumeixen potser són
aquells polítics escriptors que actuen
des de la poltrona confortable. I a [XXX]
(3a part): allò que fa un traductor és l’a-
propiament actiu d’una obra. L’«apro-
piació» només es construeix des de
l’«alteritat» comprensiva cap a una
obra i un autor. Aquesta actitud és la
que permet, després, anostrar-la.

Adrià Chavarria  

Línia de flotació és un llibre d’idees
atractives perfectament llegibles en ter-
mes de postmodernitat, que, tanmateix,
perden lluïssor en alguns passatges a
causa d’una formulació que pot arribar
a fer decaure la força dels poemes.

La poesia de Línia de flotació és una
reacció al dolor de la vida i, també, un
camí de coneixement. Les paraules
permeten la fuga del present i, alhora,
la pervivència d’allò que és i ha estat i
l’evocació del que serà. Una escapa-
da momentània que, tanmateix, impli-
ca un compromís amb la realitat (en
tant que pèrdua de la innocència), per-
què acosta a la realitat vera, que és
inexplicable, inabastable i determi-
nant. La poesia permet retornar de
l’experiència i, doncs, il·luminar la te-
nebra que circumda (i apuntala) la
vida.

El dolor, per tant, és el motor de l’es-
criptura. El dolor de la incomprensió,
de la manca de sentit del nostre món,
però també el dolor de la incomunica-
ció. La poesia, que és una visió parti-
cular del món i és receptacle del llen-
guatge, del record, dels somnis, dels
desitjos i de la identitat, tot i que té
grans limitacions (ja que el llenguatge
és inútil i traïdor), permet indagar
sobre les causes del patiment, amb
l’esperança que la comprensió propiciï
un alleujament (no pas la guarició).

Aquesta indagació és eminentment
subjectiva. En efecte, el jo poètic con-
traposa el seu món interior, poblat de
somnis («és quan dormo, quan visc
més» [pàg. 59]), records i desitjos,
amb la realitat, que l’excedeix i en la
qual se sent estrany (i atacat, acorra-
lat). És un subjecte dividit, ferit i insa-
tisfet que se sent part del col·lectiu
només a través del dolor. La reacció a
aquesta incomoditat és la recerca de
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la definició de la pròpia identitat,
però, esquinçat com un mirall trencat,
el subjecte no pot ser com és («Te’n
vas de tu mateix cada vegada / que
cap a tu t’apropes més i més» [pàg.
17]): penjat fora del temps, no acon-
segueix d’arribar a la pròpia autenti-
citat. Potser per això s’abstrau d’ell
mateix per veure’s des de fora, ésser
l’altre. La conseqüència d’això és que
acaba veient-se com un espectre: un
altre fantasma del teatre del món. Un
recipient buit de «fang calent» (pàg.
23) que intenta, sense èxit, deslliurar-
se de la solitud.

De fet, l’individualisme, condició ine-
vitable d’aquest subjecte postmodern,
és un motiu de dolor. «Rectes pa-
ral·leles», un dels poemes més reeixits
del recull, il·lustra la idea que ni tan
sols la voluntat d’acostament que com-
porta l’amor no pot doblegar la fatali-
tat de l’isolament. L’individu, incapaç
de sortir d’ell mateix, només pot veure
el món des de la subjectivitat. Aquesta
idea posa en crisi, és clar, l’esperança
en el recurs del llenguatge com a eina
de comunicació i de comprensió.

La poesia, doncs, acaba essent una
altra simulació. L’aparença i la realitat
(existeix?) són indistingibles fins i tot en
el món creat, a mida, dels poemes del
llibre. Tot és devastació. El relativisme
condiciona la concepció de la vida,
definida i redefinida al llarg del llibre:
«La vida és sovint / la nostra mania /
de no patir gaire» (pàg. 30). Tot cadu-
ca inútilment i res té un sentit autèntic:
«Perseguim buits immensos» (pàg. 46).
El desemparament és definitiu.

Tot ha acabat fent fallida. Ni la poe-
sia ens salvarà, ni la comprensió és
possible, ni el nàufrag trobarà un
suport on aferrar-se, ni som com som.
«Tot és mentida amb fogositat groga»
(pàg. 62). En va.

Malgrat el gran atractiu d’aquest
camí de coneixement metafísic i mal-
grat la força de la proposta, Línia de
flotació no transmet aquesta expe-
riència humana amb el vigor que
tenen les idees mateixes. La intensitat
de «Per què, de sobte, l’agonia és la
finalitat de tot?» perd brillantor al
costat de «La ratlla i el punt, junts,
s’estimen molt» (pàg. 29). M’hauria
agradat sentir més de prop la nostra
vida devastada, més enllà de la seva
idea.
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Resulta estrany fer una crítica literària
d’un llibre que té com a protagonista
algú que es dedica a la crítica literària,
i que coneix tan bé aquesta saludable
afició. Ja em perdonarà l’autora, però
tinc la sensació que tot el que escriuré
ella ja ho té sabut i paït. Bé: per si de
cas, diré la meua.

Eclipsi, d’Esperança Camps, ens
explica com Marina Mercadal, que
coordina el suplement de llibres d’un
periòdic i escriu ressenyes literàries, es
refugia a Menorca per iniciar un pro-
cés autodestructiu radical, ajudada per
l’alcohol, que la porta a pensar i fer
certes atrocitats només imaginables
per algú amb el cervell girat, que és
com el té aquesta dona. 

L’obra, en la seua totalitat, és una
mena de monòleg interior exterioritzat,
sense cap intervenció directa de cap
personatge. Tan sols disposem de la
veu desequilibrada però sorprenent-
ment ferma de la narradora que, a
banda d’ingerir quantitats inhumanes
d’alcohol com Nicolas Cage en Leavig
Las Vegas, conserva suficient autocon-
trol com per escriure detalladament,
amb l’ajut d’un ordinador portàtil, el
seu descens als inferns. 

La novel·la comença amb una inquie-
tant «Nota preliminar de l’autora», que
ens presenta l’univers trontollant de la
protagonista. També hi ha un epíleg,
de to esquizofrènic, que ens deixa amb
l’ànima en pena. I tant aquestes notes
com la narració en si expliciten llur con-
dició de textos escrits serenament pel
personatge, que no es limita a contar-
nos la història sinó també a immortalit-
zar-la. Així, el trencadís flux mental
resta ordenat i fixat en la pantalla dels
ordinadors que Marina Mercadal utilit-
za, tot causant una sensació d’incom-
prensible coherència de la demència.

Esperança Camps, periodista menor-
quina que ha entrat amb força al pano-
rama narratiu valencià, no amaga el
seu gust per la poesia. Cada capítol ve
encapçalat pels versos de poetes diver-
sos; el relat demostra la seua filiació
poètica. Certs adjectius, certes maneres
d’explicar els pensaments, certes imat-
ges, són expressats amb pinzells més
que no amb màquina d’escriure: «La
tinta transgressora ha desaparegut»
(pàg. 132); «Vaig embolicar la culpa
en paper de cel·lofana, feixuga, i la
vaig carregar com sempre feia» (pàg.
82). En ocasions ens sembla estar
davant una veritable prosa poètica, no
a l’estil de Foix, sinó amb pretensions
més domèstiques: «Han marxat les
vocals, i els accents són ganivets esmo-
lats», diu a la pàgina 45. 

Cal agrair també a la protagonista (o
a l’autora?) el fet de mantenir l’humor
en una situació tan extrema com la que
viu. La ironia és molt present en la
novel·la i afecta diversos nivells: d’una
banda, en el concepte que té Marina
Mercadal de si mateixa («A les dones
amb el cervell girat [...] dir mentides no
ens representa cap maldecap», pàg.
14), i d’una altra banda en la descrip-
ció del món que l’envolta. Són espe-
cialment punyents, i divertides, les apre-
ciacions que el personatge fa sobre els
turistes de Menorca o sobre l’actual
indústria editorial, i fins i tot sobre la
mateixa feina dels crítics literaris.

Una de les poques coses que podem
retraure d’aquesta novel·la és la seua
progressiva pèrdua d’interès a partir del
vèrtex central. Durant la primera meitat,
els records de la feliç vida anterior de la
protagonista alternen amb la percepció
al·lucinògena de la realitat. Però des
d’ací les seues reflexions, lúcides i
enginyoses a pesar de tenir el cervell
girat, es tornen repetitives i anodines.
Les darreres quaranta pàgines no apor-
ten gaire material nou, sinó que reinci-
deixen en allò que ja ens havia contat. 

A pesar d’aquest contratemps, la
novel·la és fluïda i captivadora. Per
cert: això de no renunciar als menor-
quinismes resulta dialectològicament
refrescant («bòtil», «còssigues»,
«sebre»...). A Eclipsi passen ben
poques coses, però són contundents. I
sobretot són bones per no oblidar que,
de l’absurda i contradictòria condició
humana, no s’escapa ningú.

Joan Manuel Matoses


