
Q uants carrers de Garbí
deu haver-hi en aquest
país? Tants com carrers

de Llebeig. No hi ha cap
urbanització que no tinga el seu
carrer de Garbí, i altres noms de
carrers extrets de la utilíssima i
poètica rosa dels vents. El carrer
de Garbí de Godella (a priori rere
el poliesportiu, prop de l‘ermita)

està molt amagat i, per més que
ho intentem, Jesús i jo som inca-
paços de trobar-lo. Mentre jo
conduïsc, Jesús escolta per te-
lèfon les indicacions de Jorge Ba-
llester: la segona a l‘esquerra, i
després de nou la segona a l‘es-
querra i després la segona a la
dreta. Com que, ineluctable-
ment, ens tornem a perdre, tor-

nema telefonar-li, i l‘artista insis-
teix en aquell corol·lari evident
(la segona a l‘esquerra, etc.). Fi-
nalment, decidim quedar en la
porta del poliesportiu, i el vegem
arribar, amb un pas ràpid, fulgu-
rant. "Però si ésmolt fàcil: la sego-
na a l‘esquerra i després", espete-
ga, sense deixar-me dir res, una
mica emprenyat. Jesús riu com-

pulsivament, com dient "sí, ho-
me, sí", i jo, que afortunadament
conduïa, el faig responsable a ell
de tot. En aquest estat d‘ànim,
arribem al famós carrer de Garbí
(Jesús i jo ens mirem, una mira-
da plena de sobreentesos: mai no
l‘hauríem trobat), i entrem en
l‘estudi del pintor, en la planta
baixa d‘un adossat, un dels cente-
nars d‘adossats que han crescut
com bolets en la falda de la mun-
tanya de l‘ermita de Godella. Jor-
ge Ballester porta unes ulleres re-
dones de pasta, que mig oculten
uns ulls blaus. Un bigot espés,
brassensià, que li tapa el llavi su-
perior; du una camisa de qua-
dres blaus i pantalons beix. Seu
en una cadira, encreua els
braços i les cames, i em dirigeix
una mirada fulgurant: "Com
veus, aquest estudi és el caos.
Més que el caos: un ambient de
guerra, un focus d‘infecció! Du-

rant el documental que van gra-
var per a l‘exposició de la univer-
sitat el posaren cap per avall, i
ara no l‘he pogut arreglar, per-
què m‘ha arribat un encàrrec de
Bancaixa de cent cinquanta di-
buixos, i vaig amb l‘aigua al coll…
Hi ha gent que té l‘estudi molt
cuidat, immaculat, com una
núvia a punt d‘estrenar. Jo no! A
més, si vols que et diga la veritat,
sóc dels que pensa que la núvia
cal tastar-la de seguida!”. La seua
veu profunda ressona en aquell
ambient: seu en una punta de l‘es-
tudi, amb una cara una mica
àcida, i jo quasi en l‘altre extrem:
almig queda un corredor enfarfe-
gat de mil andròmines. Li pre-
gunte què és el que està pintant
per a l‘encàrrec i rebufa sonora-
ment: “Pinte el que m‘abelleix.
No tinc cal·ligrafia pròpia, cada
dibuix és de son pare i de sa ma-
re. Estic a les antípodes del mer-
cat. Tant faig cubisme, com
figuració, com un cartell… Una
gamma de coses. Sóc un caòtic!”.
I em torna a mirar amb impa-
ciència. Passa a la pàgina 2

H i ha dies que fa goig pertànyer
(si és que se‘n pot dir “per-
tànyer”: la possessió és recípro-

ca) a una cultura i a una llengua com la
nostra, malgrat tot. Com ara quan a
l‘aparador d‘una llibreria trobes expo-
sat un volum que es diu De Tales a
Demòcrit. El pensament presocràtic.

Prop de nou-centes pàgines, amb
introducció i explicació, i amb la
col·lecció completa de fragments i testi-
monis que d‘aquella bona gent s‘han
conservat. En grec i en català, com ha
de ser, perquè aquesta és la gràcia, i
aquest era un llibre que jo havia esperat
llargament. Aquells pobres barbuts
amb una túnica lleugera i una capa per
tot instrumental, mirant la mar a les
costes d‘Àsia Menor o de Sicília, van pen-
sar, per primera vegada en la història,
que el món ha de tindre un sentit racio-
nal. Que la varietat de les coses té un
principi comú, que potser tot canvia (en
allò que veiem o sentim, i en el nostre

interior), però que tot es manté en un
ésser compartit. Sembla elemental,
però és el principi de la física, de la
metafísica, i de tota la història de la
filosofia, que inclou també la història de
la ciència. “Per als qui entren als ma-
teixos rius, corren aigües diverses”. O
dit d‘una altra manera: “En els mateixos
rius ens fiquem, i som i no som”. O
d‘una altra encara, la més coneguda i la
més enganyosa: “No és possible entrar
dues vegades en el mateix riu”. Ara vos-
tés, com hauria volgut Heràclit, pensen
què deuen voler dir aquests textos bre-
víssims i d‘aparença fosca. Pensen una
mica més, i començaran a fer filosofia.

Tenint en compte, això sí, que una cosa
pot ser ella mateixa i la contrària (“el
camí de pujada és el mateix que el de
baixada”). I que, en definitiva, els igno-
rants “no entenen que el diferent, amb
ell mateix concorda: harmonia tibant [o
que torna i ressona] com de l‘arc i la
lira”. El món sencer, incloses les perso-
nes, ha de ser un conjunt, un sistema,
ha d‘encaixar amb alguna forma de
concòrdia dinàmica. I ha de tindre una
explicació última i un principi. Perquè,
si no, “per què l‘ésser, i no el no-res?” ,
tal com va preguntar Parmènides i
ningú —ni Herr Martin Heidegger— no
ha pogut encara contestar.
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“Com veus, aquest estudi és el caos”, diu l’artista.
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“Hi ha gent
que té l‘estudi
molt cuidat,
immaculat. Jo no!”

“No tinc cal·ligrafia
pròpia, cada dibuix
és de son pare
i de sa mare”


