
E l gran i peculiar filòsof Jacques De-
rrida, l’inventor del deconstructi-
visme, el teòric del postestructura-

lisme (doctrines que mai no he comprés
amb certesa), probablement el pensador
francés més llegit universalment, sobre-
tot a les universitats nord-americanes, i
un dels últims grans “mestres de pen-

sar”, com en diuen a França, va omplir
pàgines i pàgines en què va expressar la
intensitat de la seua passió per la llen-
gua francesa. Des del llibre Le monolin-
guisme de l’autre, fins a una extensa en-
trevista publicada el 2004, pocs mesos
abans de morir. La passió d’un home
que no era francés “de soca-rel” ni de
naixement, ni de terra i, segons com,
tampoc d’història. Era un jueu algerià,
crescut entre l’àrab del carrer dels seus
veïns i compatriotes. Però ja era francés
de llengua quan se n’anà a viure a
França, i això pot ser més fort que qual-
sevol altre fonament del que és ser això
o allò. “L’experiència de la llengua és

vital, no cal dir-ho”, ens recorda en l’en-
trevista: “Mortal, i doncs, en això no hi
ha res d’original”. Potser no hi ha res
d’original, però és una idea, una realitat,
un fet, que en alguns països, i els par-
lants i escrivents en certes llengües
(com ara en llengua catalana, i no vull
ser indiscret ni imprudent), sembla que
fa temps que han oblidat, o que ignoren:
l’experiència de la llengua és vital, i mor-
tal. Ho és per qui la parla, la llig, l’escriu,
és a dir, per qui la viu, sobretot si viu
amb consciència de viure-la: per qui fa
de la llengua no solament un mitjà ordi-
nari de locució i de comunicació, sinó el
vehicle i la forma de les idees, de les

sensacions, de l’art de parlar i d’escriure
expressant, si pot ser amb un punt d’estè-
tica, el propi món, el món dels altres o,
simplement, “el món”. “I de la mateixa
manera que estime la vida, i la meua
vida”, assegura Derrida, “estime allò que
m’ha constituït, que té la llengua com a
element propi, aquesta llengua francesa
que és l’única llengua que em van ense-
nyar a cultivar, l’única també, doncs, de
la qual jo em puga dir més o menys res-
ponsable”. Llavors, una llengua és tam-
bé la forma i la dimensió interna de la
vida, i això no és patriotisme barat, és
una altra cosa més completa i seriosa.
Continuarà.

A l carrer de Santa Llúcia
de Benimodo, en plena Ri-
bera Alta, viu Rafael Ar-

mengol. Treballa en l’estudi de
dalt i en la planta baixa té la
seua residència. Ens mostra les
darreres obres: l’estudi d’un plat
amb tomaques. “Són tomaques
d’un llaurador d’ací, de noranta

anys. He pintat una sèrie de sis
quadres: unes variacions sobre
les tomaques del tio Adelio…”.
Són tomaques transsubstancia-
des per la tècnica armengoliana,
però, tot i això, plenes d’intenció
i de llacor. Veig uns bodegons,
on es reinterpreta l’obra de Sán-
chez Cotán, el gran pintor de na-

tures mortes: en aquests Armen-
gol ha posat el seu encuny, del
tot inconfusible, ço és, tres pi-
mentons. Al nostre pintor li agra-
den aquests jocs, aquests colpets
d’ull, desmitificar la pintura, re-
fer-la, canviar-la, metamorfosar-
la. La seua tècnica, el seu domini
del dibuix, el seu coneixement
del color, li permeten aquest vir-

tuosisme, excepcional i brillant.
“Per què he pintat el Laocoont
amb Marylin Monroe al costat?
Perquè són dos mites. Un de la
nostra època, l’altre del període
clàssic”. El quadre és tan verídic,
tan ajustat a les seues inten-
cions, que quasi fa l’efecte que la
pruïja que burxa el Laocoont és
no poder engrapar la Marylin…
Li ho comente i riu sobtat, per-
què potser aquest rerefons
eròtic no està del tot buscat. Vo-
ra Marylin hi ha un bell estudi
acadèmic d’un nu, clarament
dels inicis del pintor: “És l’únic
quadre que conserve d’aquella

època. El vaig pintar tot just des-
prés de Pasqua… La model es
diu Valquíria, i ha posat en l’esco-
la de Belles Arts durant molts
anys.Moltes generacions d’artis-
tes s’han format pintant-la. Com
que la vaig pintar unamica gros-
seta, Genaro Lahuerta, que era
el professor, es va aturar davant
del quadre i va exclamar: co-
llons, li ha parat bé la mona de
Pasqua! I va riure, un riure de
conill, hi, hi, hi!”. En el pati in-
tern creix una olivera i li pregun-
te si ja n’ha collit i fet olives. Em
diu que sí, i ràpidament baixa a
la cuina, i torna amb unes quan-
tes. Jesús Císcar i jo les tastem,
excel·lents, tot i que potser enca-
ra una mica amargues. Són les
“armengolives”: tots els anys en
prepara i en regala als amics. La
sajolida i altres herbes aromà-
tiques, amb què les adoba, les
cull d’un jardí molt especial que
té al bell mig dels horts de Beni-
modo.
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“He pintat una sèrie de sis quadres: unes variacions sobre les tomaques del tio Adelio…”, diu l’artista.

Al nostre pintor li
agraden aquests jocs,
aquests colpets d’ull,
desmitificar la pintura

La seua tècnica,
el seu domini del
dibuix, li permeten
aquest virtuosisme

Té un jardí molt
especial al bell mig
dels horts de
Benimodo


