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Tot i que la mentalitat
il·lustrada ens porta a cercar
evidències intel·lectuals o
pràctiques ben definides

com a constants universals, el que
en realitat sol estar present en totes
les èpoques i totes les cultures és el
reconeixement del caràcter enigmà-
tic de l’existència humana. I la
presència dels laberints en totes les
societats en seria, al respecte, una
bona il·lustració.

Ramon Espelt (Gironella, 1953)
ens ofereix en aquest llibre una
excel·lent introducció al món dels
laberints, per a la qual cosa és obvi
que li ha estat molt útil la seva for-
mació matemàtica. I encara que ma-
nifesti que el text “té una intenció
molt més descriptiva i exploratòria
que teòrica”, és inevitable que una
temàtica com aquesta generi contí-
nuament línies de reflexió. Amb tot,
cal subratllar que un dels mèrits del
tex és el de contenir la temptació de
perdre’s en disquisicions cada vega-
da més rebuscades (amb l’excusa

que la complexitat de l’objecte
d’anàlisi hi predisposa), i intentar re-
produir amb rigor les distintes dades
històriques o creacions culturals as-
sociades al món dels laberints. Un
rigor que porta l’autor a recordar les
distintes maneres de classificar els
laberints, com la d’Umberto Eco,
que ha esdevingut cèlebre. Segons
l’autor d’El nom de la rosa, hi hauria
tres tipus de laberint. En el “laberint
clàssic” només hi ha un recorregut
possible, per més entortolligat que
sigui, i el perill no és, per tant, per-
dre’s sinó ensopegar amb un mons-
tre o ésser terrible al final del camí.
En el “laberint manierista”, d’una
altra banda, hi ha una sortida o esca-
patòria, però costa de trobar-la per-
què és ple de bifurcacions en què
hom es pot extraviar si no tria l’op-
ció correcta. I pel que fa al laberint
en forma de xarxa o “rizomàtic”, és
aquell sense centre ni perifèria, i on
no es disposa de referències clares
per saber si s’avança o retrocedeix
—tal com sol passar en l’espai físic
dels grans centres comercials o en
l’espai virtual d’Internet. El mateix
rigor també porta Espelt a realitzar
un recorregut històric per les distin-
tes manifestacions del laberint, co-

mençant pel més famós de l’antigui-
tat, el laberint de Creta (que es po-
dria considerar, per cert, una mena
de capital de la complexitat
intel·lectual, tenint en compte que
allí és on també es va formular la
cèlebre paradoxa d’Epimènides).

I en relació a les formes laberínti-
ques en la cultura contemporània,
sense deixar d’al·ludir als referents
literaris inevitables de Borges o Kaf-
ka, on més s’entreté Espelt a resse-
guir-les és en el món cinematogràfic.
Així, l’obra sencera de directors
com Orson Welles, Fritz Lang,
Alain Resnais o Michelangelo Anto-
nioni, estaria marcada pels laberints.
I pel que fa a escenes o escenaris
emblemàtics, els exemples són in-
nombrables: des de la sala de miralls
de La dama de Shangai, fins al labe-
rint d’El resplendor, tot passant per
la persecució a les clavegueres d’El
tercer home. Realment dóna molt de
si la noció de laberint, que Walter
Benjamin va definir com “la pàtria
del que dubta”. I per adonar-nos de
com en són de decisives les formes
laberíntiques a la nostra vida, no-
més cal fixar-se en la forma de les
nostres empremtes dactilars o del
nostre cervell.

Flaubert, un dels grans genis de la història literària
contemporània d’Occident, solia reunir-se el dia 27
d’abril amb una colla d’amics de la comarca per cele-
brar “la Saint-Policarpe”, és a dir, el dia de sant Poli-

carp, bisbe i màrtir d’Esmirna que va viure més o menys entre
els anys 69 i 167. Flaubert, que pràcticament ho havia llegit
tot des de la Bíblia fins als seus contemporanis, va dir que
celebrava aquesta data perquè s’havia fet seu un lema que
havia trobat a la Patrologia de Migne, atribuït al sant i màrtir
esmentat: “Déu meu, en quin temps m’heu fet néixer!”. Si els
temps de Policarp van ser motiu d’aquesta lamentació, no us
diré quina raó tenia Flaubert per lamentar-se del seu, especial-
ment l’últim decenni de la seva vida, després de la Comuna de
París. Considerava que el món estava definitivament arruïnat,
que la classe burgesa hegemònica durant el II Imperi (la de
ciutat i la de províncies, en paral·lel, com ja les havia disseccio-
nat molt bé Balzac) era un dels detritus més pudents de tota
la història de la Humanitat, i, en definitiva, que no es podia
haver nascut en pitjor època que aquella que, per desgràcia
seva o de la seva percepció, li havia tocat de viure. Així li ho
va escriure a la seva amiga Louise Colet, tan d’hora com l’any
1854: “Tot això em provoca basques. Als nostres dies, la
literatura s’assembla a una gran empresa d’inodors. Aquesta
és la pudor que farà, sobretot, la gent! Sempre estic temptat
d’exclamar, com sant Policarp, ‘Ah! Déu meu! En quin segle
m’heu fet néixer!’, i de fugir, tapant-me les orelles, com ja ho
feia aquest home sant quan es trobava davant una proposició
indecorosa per a la seva fe”.

Aquesta notícia ens ve al cap arran una molt interessant lliçó
de Giorgio Agamben publicada recentment per aquesta petita
empresa editorial de grans llibres menuts que és Arcàdia: Què vol
dir ser contemporani, Barcelona, 2008. Agamben, que és el més
sòlid d’aquesta generació d’intel·lectuals italians que tenen una
tirada irreprimible, pel que sembla, a la categoria del cantama-
nyanes (Cacciari n’és un mestre), Agamben, dèiem, que presenta
la solidesa que, entre altres lectures, li ha donat la tan aprofundi-
da de Walter Benjamin, va dir aquesta conferència en la inaugu-
ració d’un curs a l’Istituto Universitario di Architettura de Venè-
cia. Hi proposa una tesi de força originalitat: no és contempora-
ni aquell que viu solament en el seu moment històric, sinó aquell

que és capaç, en el si
d’aquest saeculum de la
seva vida i del seu
temps, de fer-se càrrec
del sentit que han tingut
totes les coses que s’han
produït al llarg de la his-
tòria que tenim al darre-
re. L’autor no acaba
d’especificar si aquí hi

entra també el llegat d’Orient, i més aviat sembla clar —com
encara és d’esperar en tota persona assenyada que no té necessi-
tat de recórrer ni al budisme ni al “pilates” (el ponsiu-pilates, deu
ser)—, que pensa especialment en el gran llegat de la cultura
juevo-greco-llatina-cristiana de la nostra Europa.

La tesi és, certament, magnífica; però Agamben, al qual
sempre li ha mancat un punt de justícia filològica —sens dubte
per haver llegit massa Heidegger, que s’inventava més etimolo-
gies que Sant Isidor de Sevilla i Joan Coromines de Pineda
plegats— no acaba de trobar el terme que escauria a la seva
idea. Si, del que es tracta, és de viure el temps present sobre el
relleu i el solatge dels temps passats; si del que es tracta és
d’apropiar-se, en certa manera, del temps pretèrit amb les
categories hermenèutiques que els segles han acumulat damunt
de tot aquest enorme llegat que hem dit —des de Moisès, la
Ilíada,el Partenó i Èdip Rei fins als nostres dies, passant per tot
el que ja sabem, o no sabem— llavors potser hauria hagut
d’encunyar un neologisme com ara “trans-temporaneïtat”, és a
dir, relatiu a una posició transversal i diacrònica de tots els fets,
de qualsevol ordre, que ens han donat el temps i la història en
tots els seus vessants: fets, ciències arts i cultures; pobles i
ciutats; guerres i paus.

Allò que proposa no és el mateix, ni molt menys, que la
famosa “retro-temporaneïtat” de què feia gala Eugeni d’Ors:
no és cosa, que ja estaria bé, de fer-se un clos i suposar que un
viu, per al seu confort, a l’Atenes de Pèricles o a la Florència de
Llorenç el Magnífic; és cosa de viure al nostre temps i viure la
nostra vida (saeculum, altra vegada) amb la intel·ligència i la
percepció posades, per molt que costi de fer-ho —i costarà més
com més temps passi, fins que vingui el Judici Final— en el
punt en què s’encreuen i interaccionen entre si tot el que és dels
nostres dies i tot allò que va ser d’un altre temps. Els joves
americans no sabien, fins que Barak Obama va restaurar-ne el
prestigi, qui era el president Roosevelt quan això va ser-los
preguntat fa quatre o cinc anys. Responien: “No ho sé” “¿Quan
diu que va morir?” “¿L’any 1945?” “Uf —deien ells—, a mi què
m’explica, jo encara no havia nascut”. Aquests joves eren, de
fet, els veritables contemporanis en sentit lat. Els qui sempre
han sabut allò que cal saber de tota la càrrega que, per bé o per
mal, duem al darrere, aquests són, en bona etimologia, els
“trans-temporanis”: travessen el cel de la història des de l’òrbita
més llunyana fins a la més propera; i d’aquest viatge fastuós en
pouen el millor coneixement de l’existència pròpia i de la cultu-
ra comuna que se’n pugui desaiguar. Nuvolada d’incertesa és el
passat; però descarrega, segura, damunt de tots nosaltres.
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ELS VOSTRES CLÀSSICS

La ‘trans-temporaneïtat’
JORDI LLOVET

La pàtria del que dubta

Els laberints (a la imatge, el del Parc d’Horta) són objecte de reflexió en l’assaig de Ramon Espelt. / ANDRÉS CAMPOS

Teatre borgià (volum 1)
Diversos autors
Tres i Quatre
297 pàgines. 19,50 euros

El nepotisme, la truculència i
els escàndols que envoltaren
la família Borja —més inven-
tats que reals— es feren cèle-

bres en la vida política d’Itàlia i de
l’Església romana als segles XV i
XVI. La llegenda negra dels Borja ha
estat explotada per autors diversos
com Víctor Hugo, Alexandre Du-
mas, Paul Verlaine o Guillaume Apo-
llinaire. El teatre europeu també l’ha
revisitada sovint, des del segle XVI,
per portar a escena, sobretot, els ex-
cessos del papa Alexandre VI o els
seus fills Cèsar i Lucrècia. L’editorial
valenciana Tres i Quatre ha tingut
l’excel·lent pensada d’inaugurar la Bi-
blioteca Borja Minor amb el primer
volum del Teatre borgià, aplec de tres
textos dramàtics, de la segona meitat
del XIX, sobre la família valenciana
més universal: Alexandre VI. 1503,
de Jules Verne; El Concili de l’Amor,
d’Oskar Panizza, i El duc de Gandia,
d’Algernon Charles Swinburne.

El drama romàntic Alexandre VI.
1503, escrit en vers quan Verne tenia

19 anys i molt deutor d’Hugo, s’inspi-
ra lliurement en els darrers dies de
Roderic de Borja. El jove Verne con-
traposa la hipocresia del discurs de
bondat i clemència del papa Alexan-
dre VI, i també del seu fill Cèsar, i la
crueltat criminal —assassinats, tortu-
res, violacions— que practiquen per
satisfer l’ambició de poder i els desigs
més luxuriosos. L’antagonisme a tan-
ta infàmia el posa l’amor autèntic i
triomfant de Rosa i Hèctor, tots dos
víctimes també de la perfídia dels
Borja. En uns paràmetres romàntics
molt similars se situa el drama El duc
de Gandia, conservat de manera in-
acabada. Amb més subtilesa i ironia,
sense tanta ampul·lositat, Swin-
burne suggereix també la dissipació
de la cort papal d’Alexandre VI a
través del fratricidi de Joan Borja, a
mans del seu germà Cèsar, que aspi-
ra així a dominar tot Itàlia.

L’autèntica joia del recull és, sens
dubte, El Concili de l’Amor, text de
1895 que preserva una força revulsi-
va extraordinària. Panizza ens duu
al regne celestial, presidit per un Déu
Pare atrotinat i gemegós, a qui arri-
ben les notícies del desenfrenament
sexual que viu Itàlia. Colèric per l’ac-
titud dels humans, Déu Pare convo-

ca la mundanal Maria i el malaltís
Crist per decidir quin càstig exem-
plar aplicar-los, i fa cridar El Diable,
el seu aliat natural, perquè en sigui el
braç executor. La cort d’Alexandre
VI, que neda en l’abundància, el
crim i la jocositat, serà el banc de
proves de la sanció diabolicodivina:
la irrupció de la sífilis perquè calmi
la lubricitat dels homes i les dones,
sense que els destrueixi l’ànima.

Esbojarrada, atrevida i irreverent,
El Concili de l’Amor ofereix una visió
humorística del llegendari més negre
sobre la cort dels Borja en el marc
d’una paròdia despietada de la mito-
logia cristiana. La gran nòmina de
personatges, el dinamisme de les esce-
nes, la fastuositat escenogràfica
—magnífica l’escena de la “transfor-
mació”!— confereix a l’obra la for-
ma d’un “gran espectacle”. Ple de
contrastos i troballes, el text contra-
posa la iconografia del regne celestial
amb la de la cort papal borgiana i
incorpora el teatre dins del teatre i
números festius, com els de les corte-
sanes o els dels atletes, que es combi-
nen amb la solemnitat dels fragments
de la missa. Una obra esplèndida per
la seva força moralment corrosiva i la
seva exuberància escènica.

Els Borja en escena
FRANCESC FOGUET i BOREU

“És trans-temporani
qui viu el present

amb un ull en el passat”
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Ànimes solitàries, com
els nombres primers
Amb la seva primera novel·la Paolo
Giordano, de 27 anys, s’ha guanyat
un lloc destacat en la literatura ita-
liana, en obtenir el prestigiós premi
Strega, i també en el panorama lite-
rari internacional, ja que l’obra,
aplaudida per la crítica i els lectors,
es traduirà a 29 idiomes. En català
apareix a Edicions 62 en traducció d’Anna Casas-
sas. El llibre, que l’autor presenta aquests dies a
Barcelona, narra la història de Mattia i Alice, dues
ànimes solitàries, com les dels nombres primers.

La solitud dels nombres primers. Paolo Giordano.
Edicions 62. 312 pàgines. 17 euros

Les múltiples vides
de Pippa Lee
Tot sembla perfecte i idíl·lic en la
vida de Pippa Lee. Però la dona, que
en el passat va conèixer el costat fosc
i salvatge de la vida, comença a qües-
tionar-se com ha arribat a ser l’espo-
sa perfecta d’un brillant editor, mare
orgullosa d’uns bessons amb èxit i

una bona veïna a qui tothom estima. Aquesta és la
trama de la darrera novel·la de l’escriptora i directo-
ra de cine Rebecca Miller, autora també de l’adapta-
ció cinematogràfica de l’obra, com ho ha estat d’al-
tres títols seus portats a la pantalla. Traducció de
Ramon Monton.

Les vides privades de Pippa Lee. Rebecca Miller.
Bromera. 296 pàgines. 18 euros

Les raons de l’enfrontament
entre Israel i Palestina
Dins la col·lecció Al dia, dedicada a
temes d’actualitat i en format de bu-
txaca, Eumo publica aquest assaig so-
bre el conflicte entre israelians i pales-
tins, “un enfrontament que ens hem
acostumat a veure com un fet inevita-
ble, sense solució”. L’autor, el professor de la UAB
Ferran Izquierdo, sosté que tot i que s’ha presentat
com un xoc ètnic o de religions, les arrels de les
hostilitats són polítiques i van lligades a la història
europea: l’antisemitisme i la resposta nacionalista
d’alguns jueus van ser a l’origen del projecte colonial
sionista a Palestina. Izquierdo assenyala la fi
d’aquest sistema colonial com un pas cap la pau.

Israel i Palestina: un segle en conflicte. Ferran
Izquierdo. Eumo. 157 pàgines. 10 euros

Una manera de fer i
d’entendre el periodisme
El periodisme també pot ser una acti-
tud davant la vida. I això ho va tenir
sempre molt clar Josep Maria Huer-
tas Claveria. Gent que va treballar i
practicar amb ell el seu periodisme

de compromís amb la gent (els tan famosos com per
alguns maleïts huertamaros) i companys i alumnes de
la Facultat de Comunicació Blanquerna expliquen el
Huertas que van conèixer com a persona i com a
professional. La perla del llibre, però, està en la desena
d’articles seus on va reflexionar sobre l’ofici, així com
en la seva imprescindible bibliografia sobre el tema.

Professor Huertas. Diversos autors. Editorial Trí-
podos. 157 pàgines. 15 euros

L’últim home que
parlava català
Carles Casajuana
Destino
(Premi Ramon Llull 2009)
202 pàgines. 20 euros

És una vella estratègia li-
terària: explotar una hi-
pòtesi radical per intensifi-
car les potències del pre-

sent. Sota el signe d’aquesta hipèr-
bole s’ha perfilat una poderosa ve-
ta creativa. Des de processos inver-
sos el Gregori Samsa de Kafka i
l’Yzur de Lugones tanquen el cer-
cle de la plena antropomorfització
de la realitat. A El senyor de les
mosques Golding explora les bases
fràgils de la civilització tot fent
naufragar un grup de joves selec-
tes. Per construir el mite del bon
salvatge Rousseau imagina un hi-
potètic estadi presocial. A La llen-
gua perduda de les grues, a partir
d’un infant que al llarg dels pri-
mers mesos de vida només ha re-
but l’estímul de les grues que albi-
ra des del seu bressol semiabando-
nat, Leavitt fantasieja sobre els
llenguatges privats, presències in-
desxifrables darrere el tel de ceba
de la cultura. Amb L’últim home
que parlava català, novel·la guan-
yadora del premi Ramon Llull
2009, Carles Casajuana (Sant Cu-
gat del Vallès, 1954) afronta una
altra extremitud: la desaparició de
l’idioma català.

La prosa de Casajuana és límpi-
da, operativa, vertical. Si bé Kuala
Lumpur (2005) representa una in-
flexió cap a la novel·la negra, és en
obres com Punt de fuga (1992),
Diumenge de temptació (2001) o en
el deliciós assaig Pla i Nietzsche
(1996) on trobem la literatura més
definitòria d’aquest autor, caracte-
ritzada per una arquitectura àgil
que no defuig la reflexió moral.

A cavall entre la novel·la i l’as-
saig, L’últim home que parlava ca-
talà revela un món crepuscular. En
un edifici, resistint el mobbing im-
mobiliari, hi viu un únic habitant,
Balaguer, un escriptor en castellà.
En aquest marc coincideix amb
Rovira, autor en català, novell i
mediocre, que durant el dia ocupa
un dels pisos del bloc per escriure-
hi una novel·la on es recrea la hi-
pòtesi d’un investigador dels EUA
que, a mitjan del segle XXII, ve a
Catalunya per entrevistar l’últim
home que parla català. Entre Bala-
guer i Rovira s’estableix una xarxa
de relacions, converses sobre poèti-
ca literària, pugnes i intercanvi
d’amistats i amants. Si bé aquest

escenari habilitava un pulcre marc
de desplegament, el nervi de la
novel·la s’escanya. Més que res per-
què els protagonistes són esque-
mes, figures planes tallades per co-
municar idees telegràfiques sobre
la necrosi de l’idioma català. Bala-
guer és un estereotip. Rovira i el
seu amic Eugeni no deixen solatge,
són només clixés d’un pancatala-
nisme unicel·lular concebut per ge-
nerar grolleries contra l’escriptor

en castellà i altres “traïdors a la
pàtria”. Les amants queden re-
duïdes a la intermitència. En la me-
sura que l’obra mai no abandona
el camp especulatiu, costa que ge-
neri emocions. I l’evolució del relat
queda sotmesa a un mecanicisme
implacable però mancat de dring.
Faltada d’aquest alè vital, l’obra
tampoc no acaba de funcionar
com a novel·la d’idees. D’acord
que la realitat està poblada de per-
sonatges prosaics i llocs comuns
com els que encarnen Balaguer i
Rovira. Però la tesi de fons de la

novel·la, el català es mor perquè la
gent deixa de parlar-lo, es perfila
com una tautologia debilitadora
que neutralitza la possibilitat de
trobar un espai de reflexió més am-
pli al voltant de la llengua. L’últim
home que parlava català projecta
un plantejament prometedor. Però
deriva en una realitat desactivada
per l’excés de conjectures, amb re-
ferències a un present subratllat
per rimes que tenen el valor d’un
trop en què l’anècdota mata la ca-
tegoria: l’escriptor talibà es diu Ro-
vira, ben igual que el vicepresident
del Govern, i l’últim català es diu
Bernat, com l’actual Secretari de
Política Lingüística.

És possible que, allunyats dels
processos ascendents de la Re-
naixença i del Noucentisme, una
part de la literatura catalana esti-
gui modulant una crònica del llus-
treig. El bell cant del cigne no és un
repte mancat de riscos. Però el cas
és que podem fruir del vigor para-
doxal que presenta una literatura
destinada a narrar el crepuscle. El
manuscrit de Virgili, de Miquel Pai-
rolí; Una màquina d’espavilar ocells
de nit, de Jordi Lara; Aiguafang, de
Joan-Lluís Lluís, o El professor
d’història, de Joan F. Mira, són
plasmacions universals del lent cro-
matisme minvant d’aquests mons
que desapareixen, decessos lligats
a unes formes culturals i a una llen-
gua i a una fruïció literària.

Vet aquí que a La Pedrera, la sala d’exposicions de la
Fundació Caixa de Catalunya, podem veure una inte-
ressantíssima exposició dedicada al pintor Josep Mom-
pou. I dic que és interessantíssima perquè, a part de la

qualitat del pintor, ofereix un inici de revisió d’aquesta època de
la pintura catalana que, a Catalunya, ha quedat marginada per
l’auge de la pintura diguem-ne avantguardista que, a la postgue-
rra, es va revestir com a única de valor, silenciant l’obra de
pintors excel·lents. Bé, Mompou és un d’aquests pintors.
M’agradaria poder esperar que aquesta revisió de Mompou
que ara tenim a la vista continués —de forma espaiada, evident-
ment, però tanmateix segura— aquestes temporades vinents. I
que poguéssim veure Ramon Calsina, Francesc Domingo, Pe-
re Pruna, Manuel Humbert, etc., només per dir alguns noms.

Mompou pertany a la generació postnoucentista i, mig
francès com era, quan el noucentisme creatiu ja estava dat i

beneït, va optar per mirar cap als francesos més afins a la
seva sensibilitat, Alfred Marquet, sobretot, una mica Matis-
se, també Raoul Dufy. I el resultat va ser una pintura ele-
gant, ben composta, lleugera de matèria, líquida, de colors
pàl·lids, nacrats. Els contorns de les coses, dibuixats amb el
pinzell sobre la tela amb una precisió descuidada, són una
mica el canemàs d’un color aplicat amb gran parquedat de
matèria i abundància de trementina. Una colla de paisatges
de Mallorca, de l’any 1929; de París, del 1930; de Barcelona,

dels mateixos anys; o bé una col·lecció de paisatges de
Tossa, del 1932, destaca per la seva sensibilitat i el seu
excel·lent ofici. També els bodegons dels anys trenta, que
recorden els de Filippo de Pisis, són delicats i exquisits. De
resultats més dubtosos són, per mi, Eva i Charlot, de 1922,
per exemple, o el conegut Dancing, de 1929, pel meu gust
excessivament datats. La pintura pura, que tan bons resul-
tats li dóna en els paisatges i bodegons dels anys trenta i en
les figures dels mateixos anys, sembla ser aquí dominada per
l’anècdota que els motiva. De fet, el mateix Mompou se’n
degué adonar d’això, perquè teles com aquestes són compta-
des en la seva obra. Ja a la postguerra, als anys quaranta i
cinquanta, la matèria es fa més pesant i el color s’entene-
breix. I sembla com si Mompou mirés cap a Itàlia. Hi ha
unes natures mortes amb instruments musicals, una amb
guitarra i l’altra amb trompeta, violí i clarinets sobre un
piano, que fan pensar vagament, sobretot la primera, en els
decoradors italians del feixisme, Sironi, per exemple. I un
paisatge de Cadaqués del 1944, pot recordar el Carrà con-
temporani. O potser són imaginacions meves.

Si hagués de triar una de les teles de l’exposició, em
quedaria amb Nu de dona, de 1921. Una pintura plena de la
idealització noucentista, amb ressons matissians —la trena
que baixa, potent pel bell mig de l’esquena— i un fons
sunyerià. És una troballa. Però el noucentisme s’havia aca-
bat i Mompou va haver de buscar el seu propi camí.

“Entre la novel·la i
l’assaig, el llibre de
Casajuana revela un
món crepuscular”

COLLS I PUNYS

Josep Mompou
NARCÍS COMADIRA

L’escriptor Carles Casajuana, guanyador del premi Ramon Llull 2009 amb
L’últim home que parlava català. / HERMÍNIA SIRVENT
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