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La passió i pulsió literària 
de Luis Rodríguez
«Som adjectius, encara que no sabem a 
quina distància deixemdeser-ho», escriu 
Luis Rodríguez. Ho fa en la que és la seua 
última novel·la, 8.38 (Candaya). Quin sig-
nificat té aquest títol? Aquesta és la pre-
gunta que la majoria dels lectors pot fer-
se abans de començar la lectura d’aquest 
llibre que, ja els adverteixo, té molla, 
molta. Certament, sempre anhelem tro-
bar explicacions a tot, ens debanem els 
cervells per a trobar aquestes respostes 
que sadollin la nostra curiositat, fins al 
punt d’oblidar-nos, en realitat, del gaudi 
que suposa la lectura en si, assaborint el 
llenguatge, vibrant amb la literatura.

Hi ha una resposta a la pregunta de 
per què la novel·la de Luis Rodríguez es 
titula 8.38, clar que n’hi ha, però a mi 
m’interessa més reflexionar sobre aques-
ta sentència o frase amb la qual inicia-
va aquesta elucubració. Luis escriu que 
«som adjectius» i amb això ens ofereix 
una de les moltes claus de la seua mane-
ra d’entendre la vida —dic «vida» i no «li- Eric Gras
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teratura», perdó, escric «vida» i no «litera-
tura», perquèper a Luisambdues són una 
mateixa cosa—. Al meu parer, aquesta és 
l’obra d’un autor que vol compartir la 
seuapassió; com a lector, principalment, 
però també com algú que s’impregna de 
l’essència mateixa de la literatura, això 
és, de les paraules, del seu significat, del 
seu ús, del seu mal ús. Per a Luis, hi ha un 
vast univers per descobrir encara dins de 
la literatura. Ell hosap, ésconscient, i per 
això, i perquè ho necessita —per a Luis, 
llegir i escriure és una necessitat, com el 
menjar—, es repta a si mateix per a explo-
rar les infinites possibilitats que ofereix 
una història, sigui a travésdel llenguatge, 
sigui a través de l’estructura narrativa.

De 8.38 podríem dir que és una 
novel·la que versa sobre la impossibi-
litat d’escriure una novel·la. També 
l’explicaríem a un tercer dient-li que és 
una novel·la en la qual els seus personat-
ges sospiten que són ficticis o que desit-
gen ser-ho, trencant aquesta barrera del 

que anomenem «metaficció»; si bé, di-
ria que Luis Rodríguez va més enllà en 
aquest joc, perquè està constantment 
confonent-nos, diluint fins a nivells in-
sospitats aquest límit entre el que és real 
i elque éspuramentfictici—hi hael·lipsi, 
molta ambigüitat i, elque crecd’especial 
rellevància, un veritable gaudi per part 
de l’autor en escriure—.

Estructurada en tres parts, o millor 
dit, en tres veus o personatges (Pablo, Ja-
cinta i Claudio), al llarg d’aquesta obra 
desfilen noms d’autors, d’altres obres, 
anècdotes relacionades amb la literatu-
ra i amb la història... Totes aquestes re-
ferències, que inclouen així mateix el 
món de la cinematografia i del teatre, 
li serveixen a Luis per a revelar part del 
misteri de la seua pròpia escriptura, de 
com gaudeix amb la riquesa d’un llen-
guatge que està en constant evolució i 
que cadascun entén i usa a la seua mane-
ra, i de com aquest llenguatge pot cons-
truir i construeix una identitat i de com 
pot fins i tot destruir-la o desdibuixar-la. 
I jo dic tot això quan, en realitat, si em 
serveixo de les paraules de Julio Ramón 
Ribeyro, cal tenir present que «una bona 
obra no té explicació». H

La historiografia és la 
disciplina acadèmica 
dedicada a l’estudi bi-
bliogràfic i crític dels es-
crits sobre història, les 
seues fonts i els seus au-
tors. En el cas que ens 
ocupa, s’estudia la his-

tòria de l’art que es va dur a terme a la 
Catalunya decimonònica. Es tracta d’una 
classe d’estudis bastant moderns perquè 
encara no són molt habituals, a pesar 
de l’interés que té la reconstrucció de la 
ideologia i del discurs valoratiu que va de-
terminar la preponderància d’un corrent 
estètic determinat que s’ha projectat i ha 
impregnat el punt de vista de la posteri-
tat que ha arribat fins a nosaltres.

L’autor, que ha fet sobre aquest te-
ma la tesi doctoral —el llibre n’és un re-
sum—, exposa els precedents teòrics del 
Neoclassicisme i el Romanticisme, que 
situa en la primera mitat del segle XIX. 
Dedica el capítol següent a analitzar la 
historiografia idealista impregnada de 
puritanisme religiós, hereu del neoclas-
sicisme de David. En l’últim, abans de 
les conclusions i de l’extensa bibliogra-
fia, explica l’evolució de la història de 
l’art en el període del segon positivis-
me, amb anàlisis particulars del llegat 
dels historiadors Màrtir, Manjarrés, Vi-
nader, Miquel, Rogent, Fontanals i Do-
mènech i Montaner. JP
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