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Sobre W i Apunts per a un incendi dels ulls, de Gabriel Ventura.

A hores d’ara Gabriel Ventura presenta tot un projecte artístic

tangible i expansiu. Format interdisciplinàriament a l’acadèmia i

al taller, entre la lletra i la imatge, la seva activitat és verament

polifacètica i heterodoxa, raó per la qual ha rebut premis i algun

ajut a la creació com la beca Montserrat Roig 2018. Per exemple, a

més de traduir S. Beckett (Ed. Poncianes, 2013), també ha

participat en projectes fílmics d’Albert Serra —vegeu el quadern

de gravació La nit portuguesa (2021)— o com a guionista del

director Albert Garcia-Alzórriz per a la 58a Biennal d’Art de

Venècia. Literàriament parlant, G. Ventura es va entrenar amb

Ignar (Ed. Poncianes, 2013), però han estat els seus dos darrers

llibres, W i Apunts per a un incendi als ulls, els que l’han fet

destacar enmig del panorama poètic.

Aparegut l’any 2017 però reeditat amb una edició ampliada al

2019, W és un «llibre-capsa» que ens remet a la Boîte-en-valise

(1941) de Marcel Duchamp. Així doncs, el volum és una peça d’art

que conjuga tot tipus de textos i gèneres no només literaris sinó

artístics i que pretén depassar el plànol merament textual. Al

respecte, l’autor ha estat part directa i activa en la composició

gràfica del llibre i val a dir que la qualitat material del producte és

innegable. Quant al teòric argument del llibre, a partir del recurs

metaeditorial d’una carta que prologa l’obra, l’arquitecte Maurici
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Zervos envia al doctor Honest Triolet la nota introductòria junt a

una vella capsa de sabates descoberta per atzar. El contingut, que

conforma el cos del llibre, està format per una sèrie de postals i

una bona colla de textos, majoritàriament poemes, menys sis

cartes. En totes elles, el protagonista W escriu a la seva estimada

Anastàsia des d’hotels de països diferents i en anys ben dispars,

fins i tot ucrònics. Acompanyat sempre per un gripau vermell del

qual W té cura per encàrrec d’una empresa desconeguda, W hi

explica les peripècies alhora que aporta pistes de la resta de

textos. De fet, les cartes poden parcel·lar el volum a manera de

capítols si bé, llevat dels pocs poemes titulats i els que presenten

algun cita, només hi ha tres seccions diferenciades amb títols i

color de pàgines, la darrera de les qual serveix com a epíleg. Amb

tot, la disposició total de textos i fotografies, que se suposa

l’original tal com es va trobar a la capsa, no exigeix cap linealitat

sinó més aviat tot el contrari: una lectura desendreçada,

volgudament atzarosa, i que doni tants jocs significatius com

aproximacions. Al capdavall, som davant d’una obra netament

fragmentària i amb trajectes alternatius com, per exemple, la

paginació codificada a través d’una delta majúscula i enumerada a

la part superior d’alguns fulls i que recorden a alguna xarranca

argentina.

Pel que fa als textos, n’hi trobem de tot tipus: a més dels poemes,

també apareixen fragments de notícies, llargues cites d’altres



autors en altres llengües, recursos cal·ligràfics diversos… La

majoria de poemes estan compostos en vers lliure, sovint amb una

càrrega més reflexiva que lírica, d’aforismes incomplets o just

esbossats, tot i que no estan mancats de cert joc sonor o voluntat

rítmica. Tothora recordant le livre de Mallarmé, la disposició

tipogràfica també conjuga diverses mides, estils i llengües, símbols

gràfics insospitats i fins i tot unes taques de tinta aparentment

atzaroses. Això provoca que cada poema adquireixi certa

tridimensionalitat, com si es tractés d’escultures textuals, i que

combinin perfectament amb les imatges creades per Rosa

Tharrats, meritòria coautora del llibre. Concretament, aquestes

representen ser postals velles, incòlumes, i que superen el marc

turístic, arquitectònic o d’efemèride històrica. Moltes d’elles, de

fet, estan manipulades a través del collage o d’un canvi cromàtic

molt llampant, així com personatges —sovint parelles— amb la

cara enlluernada com si emetessin o reflectissin un flaix. Vora

escenes com la fira de Coney Island o el trasllat dels faraons del

temple d’Abu Simbel, hi ha el primer pla d’un gripau o

panoràmiques manipulades, i no serà fins al final que apareix la

més estereotipada, una postal del castell de Duino, amb tot el

rerefons rilkeà que implica.

Comparativament parlant, així com W és un univers en si mateix,

Apunts per a un incendi dels ulls podria semblar-ne una satèl·lit,

quan en realitat n’és una constel·lació. D’un format molt més petit



i manejable, més portàtil, aquest llibre inaugurà el segell poètic

Documents Documenta de la coneguda llibreria barcelonina i que,

entre d’altres, projecta l’obra completa d’un submergit com Jordi

Pope. Presentat amb una performance durant la qual el poeta

s’estigué vint-i-quatre hores exhibit a l’aparador de la llibreria,

aquesta acció no és gens gratuïta ja que el text torna a sortir de la

pàgina material per trobar cabuda en l’àmbit performatiu. Aquest

cop el llibre té continuïtat en l’exposició del mateix títol al

MACBA dins el PANORAMA 21, en què diversos autors de

disciplines diferents presenten obres encarregades expressament.

A partir de la foto d’una estàtua enderrocada i un mena de

paràfrasi a tall de pròleg titulat «Monòleg de la imatge sobirana»,

el gruix del poemari està compost per trenta nous poemes —el

dotzè, amb quatre variacions— a més d’un diàleg final entre

Cíbele i Demèter i unes endreces que l’autor reivindica com a part

integral i no subsidiària. La imatge, una fotografia de Bruno

Destrucció de la Columna Vendôme
(Font: Viquipèdia).



Braquheis d’una estàtua enderrocada de Napoleó a la Plaça

Vendôme durant la Comuna de París del 1871, esdevé el motiu

d’una ècfrasi que supera la descripció per entrar a qüestionar la

visió com a mètode de creació i coneixement. Per això mateix cal

entendre els poemes i les mirades com a esbossos entrellucats,

anotacions volgudament fugaces motivades per un mirar més enllà

de la icona escapçada. Tècnicament parlant, G. Ventura ho

aconsegueix gràcies especialment a l’ús de noms juxtaposats o al

desmembrament sintàctic en estrofes isolades que poden recordar

Víctor Sunyol i que aporten una major volada lírica. O sigui,

només cremant l’ull o mitjà de configuració es poden copsar noves

visions del real. D’aquí la recurrència lèxica durant tot el poemari

a «ull» o «pupil·la», amb tot el camp semàntic pertinent, i les

respectives associacions a la triple fixació estantissa però fugissera

de l’escultura, la fotografia o el poema —pedra, imatge,

paraula— i el binomi instant/etern que aquestes determinen.

Encara més, la caiguda de la icona escau a l’estàtua i també al

poema ja que una i altra forma artística configuren la feblesa de

l’eidolon poètic. El poema vint-i-cinc és al respecte essencial i

remet a Wittgenstein i tot el gir lingüístic posterior d’una manera

evident, encara que la distinció clàssica entre icona i símbol aquí

no resulta operativa. Al cap i a la fi, el gran tema d’aquest poemari

no és sinó la iconoclàstia, la qual depassa la simple anècdota

històrica per aterrar tota idolatria artística possible.



En unes declaracions fetes per l’autor, aquest advertia que

qualsevol intent per part dels més doctrinaris a llegir la seva obra

de manera ortodòntica està destinat a trobar interpretacions

transvestides, despullades. O sia, l’ortodòncia dels ortodoxos com

a mesura correctiva d’un mossec o paraula disfuncional,

alternativa. La rialla de l’esdentegat o el somriure de l’alienígena

és tan perillosa com incomprensible, lletjament ferotge. Però

l’ortodòncia és a la queixalada el que l’ortodòxia a la ideologia:

una mesura igualitària, que no igualadora, que pot remeiar una

tara o mancança i fer la vida o l’art més païdor. Cadascú sabrà si

pot endrapar l’una o l’altre, i sens dubte Gabriel Ventura presenta

un projecte poètic molt interessant que destaca enmig de la tònica

general. Ara bé, l’orgull de l’heterodòxia com a símbol distintiu és

una mesura tan estètica com uns bràquets amb lluentons. Al cap i

a la fi, fins i tot l’extraterrestre més iconoclasta també pot tenir les

dents tortes o corcades. Al cap i a la fi, quin Àlien no és terrible?
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