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Raó de l’obra1

(o «La lladre és l’escriptura»)
ARNAU PONS

inc per mi que la meva aportació serà més
profitosa si de bon començ em decideixo a
capgirar —no pas per provocar, sinó perquè de
vegades m’és grat d’albirar certes coses un

cop s’han invertit— l’enunciat que avui ens convida a
parlar a l’entorn de l’obra de Maria-Mercè Marçal. I si
en lloc de respondre, tal com s’espera, a la qüestió
de la passió dins l’obra, és a dir, si en lloc d’endinsar-
me en l’exploració d’un tema segurament crucial com
és el de la Passió —que ja d’entrada es posa a parlar
sol, fins i tot abans que nosaltres comencem a donar-
hi voltes, de tan carregat com està de significacions—, o
si en lloc de provar d’establir comparacions entre
incomparables cercant les complicitats d’una homofília
de gènere (fins i tot els homònims, en literatura, no
fan sinó eixamplar sovint el fossat d’una separació:
em refereixo a un títol que en parlar de l’única novel·la
de Marçal es fa gairebé inevitable: “La passió segons
G. H.” de Clarice Lispector), miro, per contra, d’afirmar
la supeditació d’una vida de poeta a la veritat d’una
escriptura de poeta, i, per tant, intento fer el camí
que va de l’obra cap a la vida que l’ha feta ser entre
nosaltres —a força d’insistir i d’existir—, alhora que
fresso aquest camí des de dins mateix dels mots
que són a l’aguait d’aquesta conjuració. De l’obra
—he dit— cap a la vida. Perquè si la vida fa l’obra
—passionalment—, és l’obra qui tot seguit agafa
l’avantatge necessari per tal d’estirar la vida
(cruelment, si cal) per fer-la anar per allà on ella vol.

Tot això ho escoltarem —tal com us dic— de ben a
prop: de dins mateix dels mots —o d’un cau de llunes
que ens estotjarà l’instant d’haver-hi entrat en haver-
lo llegit. N’hi ha prou de parar una mica l’esment
vers les friccions sonores i les quasi-rimes internes
dels poemes de Maria-Mercè Marçal per adonar-nos
que els mots s’hi encadenen, de manera obsessiva,
seguint una certa passió paronomàstica, per bé que
no deixen de resignificar sentències irrevocables i
inclements per a aquella que els ha dit. Com si el
moviment de l’escriptura, salubre o perillós («dau de
miralls / en joc»), oscil·lés entre la voluntat agenollada
de «cedir la iniciativa als mots» (al·ludeixo a un
fragment de la cèlebre frase de Mallarmé) i una
servitud que condueix, sobiranament, fins a la
desaparició —no tant del subjecte en l’elocució sinó
del subjecte físic ras i curt, consumit per la lògica
d’una obra que se sap estàlvia de qualsevol mena de
mort (cosa que no equival a dir de qualsevol mena de
destrucció ni de desvirtuació). Poeta que tempta,
desafiant, allò que mai no s’hauria de temptar als
ulls d’aquells que ja han optat per separar radicalment
la vida i l’obra de l’artista, Marçal compon durant tota
la seva vida la queixalada immensa i glaçada que se
la cruspirà. D’aquí ve que «el mordent que m’aviva
les dents» tingui a dins l’imperatiu d’un «mor viva».
Ella haurà estat tan oracular en la seva voluntària
subsumpció que els versos faran una remor rotunda
de sang nua. Sentim un colpejar oscat de coses

t



11

núm. 8, hivern 2006

dures. I el fueteig d’una trena rígida —fàl·lic emblema
femení de trobàritz i de trobadors.

Maria-Mercè Marçal pertany, doncs, a una mena de
poetes per als quals és l’obra qui dicta —i no pas a
l’inrevés. «Qui em dicta les paraules quan et parlo?»,
es pregunta ella mateixa en un desdoblament reflexiu.
I si es tracta d’una «Impostora» —com ens fa saber
el poema—la poeta és conscient que «la tinc massa
endins». «Cal que la matis sense cap recança»
—diu. Semblen paraules orientades (expulsades,
polsades) de l’obra cap a l’artista (o des d’una
instància que hi ha dins l’obra, i que l’artista domina
perquè la domini), i no pas adreçades a la suposada
interlocutora, real o inventada, del poema que la viu.

La impostura és recusada amb una fúria rara. No es
juga a jugar. Es juga de debò. I l’obra obeirà l’envit:
«víctima i assassí / van fer un pacte de sang / abans
d’entrar plegats / en la dansa de la mort». Ja no sabem
quin és el fes i qui la fesa. Ofesa, la nafra ofèn.

En tota aquesta mascarada d’antificció, una Renée
Vivien refeta i repensada esdevindrà una mena de
Beatrice que guiarà la presa cap als seus propis
grillons: «Potser espero el moment / que el teu mateix
convuls / tremolor davant l’erta / mirada dels meus
ulls / et convoqui a la mort».

Ser convocada a la mort. Esperar el moment
d’aquesta convocatòria —cito: «entorn de tu les
meves passes / descriuen òrbites de pres».

Segurament això és l’escriure aquí. A frec de la
destrucció, entrar en les òrbites, que són, en un
principi, les de les llunes rebels, i, després, les de
les rotacions de les sextines. Una destrucció que és
una mà-de-Beatriu que ens fa rodar pels cercles de
l’Infern blau que som cadascun de nosaltres, i que,
per tant, ens estira cap a una construcció en espiral,
com el caragol matemàtic d’Arnaut Daniel —bo i
lliscant dins d’una circum-creació, que és una des-
destrucció. O un desafiament poètic a la mort per
mitjà d’un «desnéixer» —amb el beneplàcit de les
ombres i de la sang dels progenitors.

De fet, sembla que l’amor, la maternitat, l’alteritat, el
jo i el doble d’aquest jo no siguin sinó els pretextos
d’una meditació circular sobre la futilitat de qualsevol

mena d’art del bon morir.

«M’he mirat al mirall i et veig a tu.»

La mort vindrà de sotamà d’aquest tu, i serà com un
«suïcida escac / i mat a la teva ombra que sorgeix /
fit a fit dels meus ulls i em repeteix».

Em repeteix. Escoltem-hi aquest «pateix». Dos cops.
Escoltem-lo fins que la repetició vagi perdent corda i
la poeta apostrofi el seu propi cos per tal de respondre
en lloc seu davant d’una evidència, sabent que l’obra
ha guanyat la partida: «Com un crucificat / parles
per boca de ferida / que no vol pellar / fins a cloure’s
en la mudesa».

Si comptem tots els «com» reincidents que surten
en els poemes de Maria-Mercè Marçal, ens adonem
de la fixació amb què la poeta s’ha volgut inscriure
en la tradició més alta —la que li és més arran:

Tal só com cell qui pensa que morrà

e ja l’han llest moltes veus la sentença,

mas per mercè l’és donada audiença:

creu e no creu que mercè li valrà

(Ausiàs March, 51)

Són uns «com» que, de tan nombrosos, ens deixen
astorats. És una repetició compulsiva. O es tracta
més aviat d’una compulsió de repetició, monòtona i
polifònica, que ens fa deturar una estona en l’aspecte
comú de tots aquells artistes que s’han mirat cara a
cara per tal de repetir-se en l’autoretrat dels seus
mots o dels seus colors —i que es poden dir
Rembrandt, o Kafka, o Frida Kahlo, o Celan, o
Pizarnik, o Van Gogh, o Luiza Neto Jorge, o
Tsvetàieva, o Dickinson. Els grans repetidors.

Michaux ens haurà dit que «l’oceà és la repetició
d’una mica d’aigua».

Una repetició, doncs, que és una forma d’anàlisi i,
per tant, de dissociació i de projecció: com un
«suïcida escac / i mat a la teva ombra que sorgeix /
fit a fit dels meus ulls i em repeteix».

Com si tot això s’hagués escrit a La germana,
l’estrangera amb la finalitat de poder-ho adreçar més
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tard —i de retop— al pare, en el llibre Desglaç, quan
aquest acaba de travessar la llivanya inevitable per
tal d’entrar en un espai sense fites, sense murs.

Primer com un «suïcida escac / i mat a la teva ombra
que sorgeix / fit a fit dels meus ulls i em repeteix».
Per dir després: «La mort t’ha fet escac i mat sense
retop. / I de retop a mi, des del fons del mirall / que
se m’encara, clos: no hi val amagatall.»

La poesia és aquest joc. Amb escac i mat. Primer a
ella. Després a ell (el pare, botxí i víctima). I finalment
a ella un altre cop, ja de retop (víctima i botxí).

Ella, serà la filla, no ja del pare que ella engendra,
sinó de l’obra. La filiació es torna filialitat, és a dir,
fidelitat. La maternitat que ha tingut lloc a l’exterior
es torna a produir —però a l’inrevés— en l’àmbit de
l’eternitat precària de les paraules: com qui gira un
guant.

Qualsevol que conegui ni tan sols un bri de la vida de
la poeta haurà de fer mans i mànigues per evitar
pensar en el caràcter profètic de molts dels seus
poemes, que no fan sinó citar-se els uns als altres,
remetre els uns als altres, comentar-se, acabar-se
més tard, arrencar-se allò que han dit per tornar-ho a
dir amb una força inusitada.

Dient això, però, sembla que siguem esclaus d’un
lloc comú —com van ser-ho els romàntics, que volien
retre culte al misteri, i que parlaven de poemes
premonitoris, o de poetes visionaris. Crec que convé
cedir tanmateix a la lògica d’una matèria en espiral i
contemplar l’obra com un immens organisme corbat
i amb dues boques. Ja que es respiren dos aires: el
d’aquí —i el de la pàgina en blanc.

És així doncs que l’escriptura —lluny del que se sol
creure sovint— no imita res de l’exterior, sinó que fa
ser en el llunyedar interior de cadascú —fins i tot en
un llunyedar interior que és ja un futur anterior que
se’ns atansa amb les deixes d’un ahir esdevenidor.

En qualsevol cas, l’escriptura imita allò de què parla.
I la vida segueix allò de què parla l’escriptura.

Només això permet que la poesia es torni una forma
de vida, que de tot fa llenguatge. Amb la poesia, el
mateix llenguatge esdevé una realitat que no es pot
defugir: «no hi val amagatall».

Per això mateix la poesia mai no deixa de treballar-
nos en treballar-la —i de treballar, fins i tot, la nostra
pròpia desaparició, quan la desaparició esdevé
precisament el centre rotatori, o l’ham sagitari dels
poemes. És l’ham mortal que, en català antic,
correspon a la primera persona del present del verb
«amar». Podríem escriure-ho amb una hac muda.

Cito Maria-Mercè Marçal: «no sé ofegar la fosca /
ranera que es marida / dòcilment a la teva». Això vol
dir que si primer ha estat «filla» —tot seguit passarà
a ser «esposa» (possiblement una mena d’esposa
en la mort). Com una Antígona.

Repeteixo: «no sé ofegar la fosca / ranera que es
marida / dòcilment a la teva».

I, en passar la pàgina, tot això desapareix i trobem
un altre cop la «filla» —i, de seguida, un altre cop la
«presa». Ombra de presa amb la sang presa.

Cito: «I em deixo caure en la temptació / de perseguir-
te en l’ombra del meu mal.»

Segons Henri Meschonnic —que és un pou
inesgotable de citacions pertinents dites sovint amb
impertinència—, «el món de l’analogia resulta ser el
món de la identitat». És l’àmbit —hi tornem— de tots
els «com» i dels «com si», tan fructífer en la poesia
de Maria-Mercè Marçal: «Com si un tauró
m’arrenqués una mà»; o «Com l’assassí que torna al
lloc del crim»…

No és que la lletra mati o assassini. Sinó que li
permet, a un subjecte, d’organitzar, escrivint, el
llenguatge dins la seva pròpia vida i dins la seva pròpia
mort —alhora que li dóna una raó de ser, que és una
raó de cos, de física, de cossos, de gravetat i de
ritme. I per tant de xoc i d’accident. Prèviament
calculats. Metrificats.

No és doncs que la lletra mati. Sinó que s’escriu
sovint amb la tinta de les venes (tal com va fer-ho
Ièssenin en el seu darrer poema, “A reveure, amic
meu, a reveure”), i això fa que, en escriure d’aquesta
manera, sota aquest ull, el poeta pugui triar no poder
triar —un cop s’ha triat definitivament allò que s’ha
traït.

És una mena de premeditació (Ièssenin ho
anomenava una «separació predestinada») —com la
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de l’assassí que torna al lloc del crim i en el llindar
troba viu aquell que creia mort (en realitat, Ièssenin
sabia que estava triant la vida amb aquell gest suïcida
de comiat escruixidor). El poema és aleshores
aquesta constant resurrecció: «vivent / taüt / obert /
d’on vinc». És ara que podríem tornar a evocar Sartre2

quan cita Mallarmé i diu que «el poema és l’única
bomba», una bomba que aquí es torna, segurament,
de rellotgeria. Contra l’oblit.

Escac i mat. El poeta, la poeta, acaba de vèncer la
mort, mentre se l’endú i l’enterra dins dels seus
versos. I en endur-se la mort dins les paraules, s’endú
la raó del seu cos dins les paraules —aquelles que li
diran la mort que ha de tenir.

Per tant, si la poesia és dins la vida —a tota hora—,
sota la forma d’un espetec —tan ben amidat— de
xocs amb l’inoportú, la vida de qui escriu esdevé al
seu torn un desbordament mortal dins les paraules,
una mena de vessament de submissió dins la poesia
més insubmisa. Aquella que s’alça contra la Pesta
—com va fer-ho la poesia del jove mortal Puixkin:

Allò que destrueix atrau,

tot cor mortal se’n sent esclau

i en treu plaers inexplicables,

potser penyora de l’etern;

feliç qui en temps irraonables

coneix el tast d’aquest avern!

Així, lloada sies Tu!

No ens fa cap por l’inoportú

crit de la Mort que ens du a la llosa,

car som addictes al teu mal;

l’alè et bevem, No-res de Rosa,

sabent que ets Tu el nostre final.3

L’addicció. La dicció. Si l’una mena cap a l’altra («Jo
sóc tu mateixa. / No em reconec: sóc l’altra»), és
perquè ja no sap fingir que l’altra és una mateixa
substància juntament amb ella: «I t’abraço com si jo
fos tu / que m’abraces com si fossis jo», perquè: «No

sento en mi el dolor, el sento en tu».

En aquest sentit, l’obra de Maria-Mercè Marçal és a
la vegada un desbordament d’addicció en la dicció
de la tradició, o, millor dit, de les formes amb què la
tradició s’ha vestit. En ella, la sextina s’ha construït
per tal de ser esberlada i escampada —i novament
reformulada— dins dels poemes. En remuntar-se a
una forma antiga, occitana, que no és d’entrada
catalana sinó —repeteixo— occitana, Marçal torna a
viure l’engendrament del llenguatge, en un cos cada
cop seu i cada cop aliè. El procés és tan intens que
per molt que s’utilitzin amb obcecació els mateixos
mots, cada cop es diuen noves coses —perquè fins
i tot s’arriba a poder mostrar un mot dins un altre: el
cos dins el clos —o l’esglai dins el desglaç.

És l’efecte terratrèmol de les rimes, que fa que el
mot que ha estat rebutjat vagi lliscant completament
lletrejat a l’interior del poema per tal de construir una
rimologia discontínua a la manera d’un «pàssim»
sil·làbic i concret, poc o molt quequejat. Entre ecolàlia
i classicisme.

L’encadenament, la repetició d’un mot i la
disseminació de significants i de grups de fonemes
forts (escac, encara, ca, desbocat, calciga, marcat)
s’escriu per fer esclatar el sentit momificat de la rima
(retop, pop, llop, cóp a cóp).

El ritme es concep com «el galop desbocat de l’hora».

Tal com haurà dit una vegada Michaux: «L’indi en
tenia prou de pronunciar el nom del déu que adorava
perquè el déu —dominat pel mot— aparegués».

El mal, la malaltia que la poeta anomena en el vers
de Desglaç (adreçat al pare): «Em sé arrapats al coll
els tentacles del pop», fa que l’indi de Michaux, que
tot ho podia amb la nominació, aquí es torni ofrena.
Ella mateixa és l’ofrena que tremola. És ella qui, en
aquest poema, s’ofereix en sacrifici (i és en aquest
gest d’immolació que Maria-Mercè Marçal
s’assemblaria a Sylvia Plath). Cito un altre poema
del mateix recull: «Ofrena tremolosa, no sap sinó
seguir-te / i arrapar-se al teu mal / com al port més
segur».

Perquè el mal és el del pare.

És així que l’artista esdevé indirectament amo de la
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seva mort en convertir-se en lacai de l’escriptura, una
escriptura que domina, perquè el domini.
I per això demana ser eliminada amb el mateix mal.
I, com en un circ, amb una mà va allargant la corda
fluixa damunt de la qual camina perillosament, mentre
s’allunya del marge de la terra del mai, tot endinsant-
se en l’abisme que la conduirà fins a l’espadat del
mai-més, que ja és un altre.
Ella sempre serà un Gos fidel al regust de la mort —
però val a dir que la seva és una «necrofília»
absolutament vital —guiada per l’amor. Tan vital i
passional que la llengua abolida esdevé aquell esglai
glaçat en què l’addicció s’encalla.
Si no fos abolida, no serviria per fer front a l’abolició.
La lògica triada és implacable. És la lògica d’allò que
s’escriu, i que no és ben bé allò que s’ha viscut, sinó
allò que tot seguit es viurà. Com hem dit, el decorat
és el de la repetició d’un futur en el passat. Amb la
compulsió nerviosa d’uns quants mots, sempre els
mateixos i sempre uns altres, com si tota l’obra no
fos més que una immensa sextina que no farà sinó
dir i tornar a dir, amb aquelles paraules que vénen
una vegada i una altra: sang, dent, mirall, glaç, ombra,
assassí, sal, escac, retop, mort.
I si a «cada porta» hi havia «l’ou d’or de la mort»
(com ens diu a La germana, l’estrangera), aquest ou
acabarà per ser covat i alletat cegament a Raó del
cos, sota l’aixella.
Cito: «I són de nou els mots / que mosseguen la
carn / —com els ullals d’un talp— / per eixamplar-li
els límits / del seu paisatge clos.»
La raó, doncs, és la del cos, que és el cos del
llenguatge poètic. Les visions no són sinó de
llenguatge. L’obra és la vident. «Uns ulls nous se
m’obrien dessota les parpelles».

El nom de Maria-Mercè Marçal serà, tot ell, una
prefiguració de la prosòdia pascuda: Mar Mer Mar,

que serà també paronomàstica: mercè-marçal.
D’aquesta manera, com si es tractés d’una expansió
del jo en la matèria sonora de la llengua, s’expandiran
les síl·labes en un desossament dels sons, fet amb
precisió. Recordem el poema que enceta el Desglaç:

La serp surt de la seva

tretzena muda

tremolosa i erecta.

[…]

            Líquid esglai:

          desglaç.

És una mena de reverberació en el llenguatge que no
sembla pròpia d’aquí. Qualsevol que hagi llegit la
poesia de Mandelstam en rus s’adonarà que la poesia
de Maria-Mercè Marçal és com un roc brunzent vingut
de fora.

Serà el recurs reiterat a Baudelaire4  qui m’ajudarà a
cloure aquesta curta intervenció, amb la seva
punyidora qüestió ètico-biogràfica, que se’ns imposa
avui potser amb més urgència que mai, vist que
encara ara la literatura —i sobretot a Catalunya—
sembla continuar prou deslligada de qualsevol mena
de revisió crítica dels mitjans que es fan servir (és
aquí que la consciència de l’autor somou si no es
promou només fotogènicament sinó que s’aglomera
en els intervals del dubte i del qüestionament, per tot
allò que s’ha negat). Cito: «Què és l’art pur segons
la concepció moderna? És crear una màgia
suggestiva que contingui alhora l’objecte i el subjecte,
el món exterior a l’artista i l’artista mateix.» No hi val
amagatall. Justament per això.
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