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A còpia de convertir-la en recurrent, una
frase de l’estil del «Cap lector no hi res-
tarà indiferent» que trobem a la contra-
coberta de Nit de l’ànima significa ben
poca cosa: no implica, necessàriament,
que el contingut no siga un més de tants
productes soporífers avalats per les dife-
rents variants d’aquesta sentència. Però,
en el cas de la novel·la de Sebastià
Alzamora, l’avís —a més de pertinent—
s’ajusta a la realitat més estricta. Perquè
se’ns fa difícil d’imaginar un lector indi-
ferent d’aquesta personalíssima versió
del mite de Faust; i perquè qui açò signa
deu trobar-se del costat dels que no han
aconseguit de veure-li el quid a l’obra, ni
han entrat en cap moment en el joc que
proposa. En part, l’explicació deu estar
en un altre dels aspectes que s’hi desta-
quen: el fet que es tracte d’una obra
escrita amb «actitud rebel, provocadora
i desafiant». Potser, perquè el problema
de la provocació rau a trobar receptors
disposats a sentir-se provocats, i això no
sempre és fàcil. L’autor, en qualsevol cas,
hi posa de la seua part i apunta a tort i
a dret: els catalanistes, la religió, els
mallorquins, les dones, algunes vaques
sagrades de la Nova Cançó, un presi-
dent de la Generalitat anònim que recor-
da molt a un expresident de la
Generalitat amb nom, etc. Posats a apun-
tar, Alzamora —o el narrador, hauríem
de dir— apunta fins i tot a un personatge
secundari de la trama: un escriptor, «un
tal Sebastià Alzamora, de Mallorca»,
que «només de veure’l em produeix nàu-
sees: un tipus calb, infatuat i presump-
tuós, tot inflat amb els seus dos premis».

Delimitat, doncs, l’abast del joc, hi ha
també el mite, la revisió del mite. Un
Faust que ha fet contracte amb un editor
—Sibelius— que l’obliga a escriure una
novel·la amb la història d’un «home que
vola». Un Faust reencarnat en un perso-

natge il·luminat, obsedit pel sexe i per la
religió, que enceta la novel·la com un
sàtir eufòric i bròfec, i l’acaba com un
ésser en plena descomposició. I un Faust
que veu com l’ànima, situada en els
genitals, escapa literalment del cos: el
penis —la polla, com prefereix anome-
nar-la— corrent per tota la casa mentre
riu de la impotència maldestra del deses-
perat perseguidor. Assistim així, al llarg
de tota una nit eterna, a un viatge oníric
i delirant per recuperar l’ànima i per
entrevistar-se amb Sibelius, dos fets que
s’insinuen relacionats. Un viatge que
transcorre per una Barcelona desfigura-
da per l’alt contingut d’al·lucinació que
té la novel·la, però també per una espè-
cie de catàstrofe apocalíptica i inconcre-
ta: les Onades. Una ciutat en runes,
atemporal, on es malviu entre bandes i
pillatge, i que recorda el marc d’un
determinat tipus de pel·lícula entre Blade
Runner i Mad Max.

De fet, el cinema sembla un dels refe-
rents de l’obra, juntament amb el còmic
pel que fa al dibuix de determinats per-
sonatges i accions. I, en general, un cert
aire de caricatura, d’esperpent —la
novel·la s’enceta amb una cita de Valle-
Inclán. Però, sobretot, la novel·la té molt
d’oníric, entre el més lúbric dels somnis
eròtics i el malson més esgarrifosament
impotent. Un univers on cap el desig
incestuós envers la mare, el de matar el
pare o el de renegar de la pàtria. Una
baixada als inferns seguint l’ànima o els
genitals, construïda a partir de plans de
límits difusos que se superposen cons-
tantment, entre la realitat i el desvari.
Una història orgiàstica, sacrílega, esca-
tològica; d’estil barroc i d’ambient apo-
calíptic, ple de referències a la decadèn-
cia; amb tota una galeria de freaks, dis-
posats a engegar llarguíssimes i insofri-
bles discussions teològiques en què par-
ticipen personatges amb noms d’il·lus-
tres polemistes medievals. Amb un cert
capgirament final del lloc comú de l’es-
criptor entès com a demiürg, senyor
absolut de les seues criatures, que ací ha
estat reconvertit en un gran Diable
també creador, en el Mal. I la sospita, en
definitiva, que no cal buscar un Diable
per encarnar aquest Mal; perquè, pot-
ser, el Mal està dins de cadascun de
nosaltres. El resultat de tot plegat s’as-
sembla a un gran guinyol, a una immen-
sa broma. Grandiloqüent i excessiva, en
ocasions: però bàsicament una broma.

Pere Calonge
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Diguem-ho d’entrada: Carles Hac Mor
és l’autor català que més coses diu
sense voler dir-ne cap. I tot plegat amb
el benentès que molts dels qui volen
dir-ne moltes, de coses, no en diuen
tantes, ni tan interessants, com ell. Ni
amb tant de ressò present i futur.
Perquè, sens dubte, la influència crea-
tiva d’Hac Mor serà cada cop més
gran, no pas perquè calgui imitar-ne
cap tret, gir o manera de fer, sinó per-
què el seu impuls creatiu és tan expan-
siu que allibera, necessàriament, una
força artística puixant, font primera de
nombroses energies que encara han
d’arribar. Certament, l’autor forma
part d’aquests rars homenots catalans
que sols apareixen de tant en tant i que
acaben traspassant fronteres pel seu
caràcter extraordinari i singular. I com
que aquests homes solen estar asso-
ciats a un territori determinat, en
aquest cas cal parlar de les terres de
Ponent. Hac Mor n’és un defensor i de
fet aquest llibre té molts tocs lleidatans,
que poden ser paraparèmics o dadais-
tes, però que en qualsevol cas no són
empordanesos ni tampoc barcelonins.

Sobre aquest assaig cal dir que aple-
ga diversos registres. Comença com
una novel·la trepidant —el comença-
ment enganxa com un thriller al voltant
d’un fet real que va determinar el futur
de l’obra—, continua de manera
torrencial en termes assagístics i conté
petites narracions, esquitxos poètics i
asseveracions artístiques que rebutgen
esquemes fixos i que combinen, hàbil-
ment, tons contrastats. A partir d’aquí
hi ha diferents eixos que s’entrellacen i
retornen al llarg de l’obra: la llibertat
de l’escriptura, la materialitat de la
paraula, la indefinible paraparèmia
—entesa com la utopia creativa que
sols respon a un acte lliure que es des-
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Genealogia
dels neocon

Necessitem llibres com aquest. En l’es-
tat actual de la cultura catalana, són
absolutament necessàries les aproxima-
cions competents a problemàtiques
d’interès general, amb les dosis
escaients de complexitat, rigor i erudi-
ció. Potser el nombre de lectors serà, en
principi, reduït. Potser el ressò mediàtic
serà esquifit. Però sense aquesta mena
d’aportacions, sense la pruïja per
nodrir també el component més elevat,
l’atractiu de la cultura que fa servir el
català com a vehicle d’expressió que-
daria dramàticament minvat.

Vet ací una aportació de qualitat al
voltant d’una qüestió d’interès general,
com és el rerefons històric, en el pla de
les idees, del fenomen conegut com a
neocon, és a dir, el pensament i la ins-
piració dels intel·lectuals que han
organitzat la ideologia i determinades
polítiques dels entorns de la dreta
nord-americana, de Reagan a Bush.
No ha estat només «neoliberalisme»,
en el sentit de la lògica desreguladora
i del simplisme de l’economia de l’o-
ferta, de la liberalització i flexibilitza-
ció de tots els mercats. Hi ha hagut
alguna cosa més: un enfocament acti-
vista en política internacional, una
rehabilitació del «patriotisme» entès
com a unilateralisme combinat amb un
discurs populista, i una aproximació
instrumental al fenomen religiós, que
marca distàncies amb la secularització
inherent de les societats occidentals.

El fenomen neoconservador està ben
acotat en la introducció, a càrrec de
Joan Vergés. També està ben descrit
l’impasse actual. És encertat veure part
del seu atractiu en l’esgotament del
paradigma rawlsià (i jo afegiria haber-
masià). I també el sorgiment d’ele-
ments que alteren el panorama, un

«canvi de gust filosòfic» que rehabilita
pensadors anteriors, i temes com
l’essència de la política, el poder,
les guerres, el caos, l’autoritarisme, les
religions, la teologia política... Sí, és
cert, «la qüestió de la justícia està pas-
sant a un segon ordre».

Però el moment neocon també podria
tenir els dies comptats, pel fracàs de l’u-
nilateralisme i dels discursos maniqueus
en un món molt més complex, en el qual
no es pot reduir a una lògica binària
(com exigeix la interpretació schmittiana)
d’amics i enemics el maremàgnum d’in-
teressos i situacions creuades. Ja no som
al món de la revolució i la contrarevolu-
ció, ja no som al món de la Guerra
Freda (món lliure versus comunisme), ni
tan sols al món de l’Eix del Mal enfrontat
a un indefinit Eix del Bé. El canvi climà-
tic, l’esgotament de les fonts d’energia,
la nova geografia econòmica mundial,
evoquen horitzons fortament ambigus.
Les receptes autoafirmatives i simplifica-
dores assumides per G. W. Bush i cori-
feus com J. M. Aznar no van enlloc, i
això es va entenent cada dia més.

Però aquest llibre és sobretot un con-
junt d’aportacions molt treballades
sobre els grans referents del pensa-
ment conservador contemporani:
Michael Oakeshott (per J. Vergés),
Ernst Jünger (per R. Alcoberro), Carl
Schmitt (per J. Olesti), Leo Strauss (per
J. M. Ruiz Simon), Alexandre Kojève
(per J. M. Esquirol), el «segon»
Fukuyama (per J. M. Terricabras), ama-
nit amb aportacions transversals a
cura de Miguel Herrero de Miñón, J.
M. Bermudo i Toni Negri. No és la
menor de les gràcies d’aquest volum
veure junts personatges tan distants
com Negri i Miguel Herrero!

Les reconstruccions històriques són
en general impecables, denses d’idees
i amb les referències al seu lloc. Algun
treball, com el de Ruiz Simon, és
memorable. Vet ací un bon feix de
materials per a entendre una mica més
el rerefons filosòfic dels neoconserva-
dors i per aconseguir respostes millors
a enigmes com la capacitat d’atracció,
més enllà de la dreta en totes les seues
variants, de pensadors sofisticats però
profundament reaccionaris, amerats
de cultura, de vegades visionaris i en
algun cas directament sinistres. Una
ambigüitat suprema, font de confusions
i de feblesa teòrica, que cal desvelar. 

Gustau Muñoz
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menteix de manera continuada—, la
negació de jerarquies estètiques que,
ben sovint, actuen en nom d’arnats
academicismes, la unió de vida i acció
artística i, en definitiva, la constatació
que en haver arribat a una fita el que
cal és enderrocar-la immediatament,
no fos cas que la rutina acabés devo-
rant l’art i l’artista. 

La textura general de l’obra és volgu-
dament impetuosa, paradoxal i desme-
surada. Quan vol, però, l’autor pot ser
un finíssim assagista en el sentit més
clàssic del terme. El lector apreciarà,
per exemple, unes brillants pàgines al
voltant de Valls Baqué, en què demos-
tra que si no escriu sempre així, en un
to reposat i serenament greu, és senzi-
llament perquè no considera oportú fer-
ho, ja que la vida té tants registres lliu-
res com moments dissemblants. Un
altre moment culminant, aquest cop
diametralment oposat, i en un to força
oníric, són les pàgines dedicades a
Guinovart i al seu Espai d’Agramunt,
unes reflexions ben trenades que cons-
titueixen un homenatge a aquest gran
artista. Aquí es troben moments memo-
rables, sota la premissa que «l’art s’ha
de viure, més no pas veure». Per l’autor
quan algú es demana què significa l’o-
bra, aquesta es mor. I es mor, a més,
de riure, perquè l’art no es pot enten-
dre amb procediments racionals. I, per
tant, ens cal aprendre a desraonar.

Aquestes són algunes de les pinzella-
des principals d’un assaig huracanat
on el lector hi trobarà referències a
molts artistes, escriptors i filòsofs —de
Brossa a Artaud, passant per
Ymbernon—, de vegades sense eludir
la polèmica o bé atiant-la directament.
Abans que cap altra cosa aquest és un
antiquadern de bitàcola per a persones
lliures. I un llibre que defensa amb con-
vicció una literatura no pas basada en
la mimesi amb la realitat, sinó en l’afir-
mació autotèlica plena de sentits abans
imprevistos. Aquesta manera de fer
mai considerarà respectable el públic,
ni els seus tristos, corcats i llastimosos
auditoris culturals, si aquest públic l’ú-
nic que vol es repetir sempre els matei-
xos esquemes. La tendència de l’art ha
de ser, justament, combatre aquest rús-
tic conformisme. I la paraparèmia d’a-
quest llibre trenca les jerarquies del sen-
tit i contribueix a capgirar, esplèndida-
ment, conceptes caducs.

Lluís Calvo


