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El títol del poe-
mari que Paul Ce-
lan va publicar el
1955 em planteja
un dubte. ¿El puc
entendre tal com
l’entendria intuï-

tivament? En la meva primera llen-
gua, l’eslovè, “de llindar en llindar”
és una frase feta basada en un ima-
ginari ancestral que parla de l’ame-
naça de ser expulsat de casa, de la
impossibilitat de trobar recer, de la
terrible condemna de no pertànyer
enlloc. Comprovo el vell Warig i al-
gun dels Duden que hi ha per casa i
constato que, en canvi, en alemany
“von Schwelle zu Schwelle” no té cap
càrrega d’un llegat compartit: és
una imatge construïda.

Seria absurd sostenir que Celan,
nascut a Bucovina, hi pugui haver
recollit ressò d’una llengua que des-
coneixia. Però no és pas tan absurd

El missatge en la
fràgil ampolla de
la llengua

PAUL CELAN (1920-
1970) ÉS UN DELS
POETES EN
LLENGUA
ALEMANYA MÉS
IMPORTANTS DEL
SEGLE XX. FINS ARA
EN CATALÀ NO ES
PODIA TROBAR CAP
DELS SEUS
POEMARIS
ÍNTEGRES. ‘DE
LLINDAR EN LLIN-
DAR’, DEL 1955,
TRENCA EL GREUGE

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL pensar que en aquesta expressió hi
bateguen relats sobre la inseguretat
de viure amb les maletes sempre a
punt. L’espai entre l’Adriàtic i la
mar Negra, aquest espai ignot i in-
accessible, el descrivim com Euro-
pa Central, l’identifiquem amb els
dominis dels Habsburg, que segui-
en els sinuosos revolts del Danubi,
i de tant en tant recordem que en
bona part coincideix amb el polvo-
rí balcànic. Depèn de les intencions,
cadascun d’aquests noms conté un
punt de vista, una manera d’expli-
car-se el que va passar en la cara
oculta del continent.

El fet és, però, que en el segle XX,
aquest mosaic bigarrat de llengües,
cultures, religions i costums va es-
devenir la “colònia penitenciària”,
com ja va anunciar el 1919 Franz
Kafka: l’espècie humana, aquest gè-
nere únic i indivisible, es va esber-
lar. De cop, s’admetia la possibilitat
de vides humanes prescindibles i
aquestes persones podien ser elimi-
nades amb total impunitat.

Hem de ser conscients que la di-
visió ideològica del continent que
separava l’Europa Occidental dels
països comunistes va condicionar
molt, moltíssim, la capacitat de
comprendre la llei mortífera del na-
zisme. A més, els jueus que hi vivien
ja no hi viuen. Aquest poble va ser
delmat fins a tal punt que no ha po-
gut reconstruir la seva presència en
aquest espai. Així que tot el que més
o menys se sap de les matances sis-
temàtiques podia ser còmodament
emplaçat fora de l’abast de la civilit-
zació, en un no-lloc. Encara avui cal
fer un cert esforç per poder situar
geogràficament els llocs de terror.
Auschwitz, Treblinka, Babij Jar...
són noms d’un malson, però ens en-
testem a no veure’ls en el mapa físic.

¿Com recuperar la consciència
sobre el que va passar en regions re-

motes rere el Teló d’Acer? Alguns
llibres de text i els llocs de memò-
ria aglutinen els esforços dels histo-
riadors i polítics compromesos a
preservar els testimoniatges. I tan-
mateix no n’hi ha prou perquè tot
el que sabem –i el que pensem– és
contingut en la llengua. És a dir, que
el treball de memòria ha de ser fet
en el si de la llengua, cal contaminar
la nostra llengua, la nostra manera
de pensar amb la consciència d’uns
fets ineludibles.

Paul Celan ha forçat la llengua
alemanya a contenir uns conceptes
que aquesta llengua no contenia ni
mostrava: hi ha entreteixit la cons-
ciència de la fragilitat, l’horror, la
responsabilitat última. El poeta ha
fet trontollar la glòria inscrita en la
llengua “dels guanyadors” i ha obli-
gat a revisar els vells poemes d’au-
toafirmació per sospesar la càrre-
ga destructiva dels somnis de gran-
desa. Celan escriu De llindar en
llindar per a la seva esposa Gisèle,
en un exercici dolorós de transme-
tre una veritat impossible d’assu-
mir. Ningú no es pot posar ben bé
en el lloc dels que van viure allò.
Paul Celan no parla només del tret
a la nuca que li va arrabassar la ma-
re, sinó de tot un món que de cop es
va esfondrar. ¿Com fer-se càrrec
d’aquest pes des de fora? ¿És pos-
sible comprendre-ho?

“Sempre el mateix, l’únic àlber /
en el voral del pensament”, tradu-
eix Arnau Pons. Aquest llibre és
una nova fita en un llarg camí que
ja ha recorregut el traductor i exe-
geta de Paul Celan. Pons és cons-
cient –potser més que ningú en
aquest país– de què ens hi juguem
si no estem disposats a invertir
l’esforç necessari per comprendre
i reconstruir les baules de la cade-
na i assumir el que ens concerneix
a tots.✒
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EL SECRET DE...

El secret final de temporada és
un tribut a un gran home i mi-
llor lletraferit: Jordi Nopca, el

responsable de l’Ara Llegim. ¿Ami-
guisme sense fronteres? Potser sí,
però ¿què hi puc fer, si algú a qui es-
timo ha escrit una novel·la tan bo-
na com El talent (La Breu), fins i tot
recomanada per La Central?

A mi, de Nopca, m’agraden so-
bretot dues característiques: la iro-
nia de punyalet i psicodèlica, però
administrada en petites dosis, i el
tarannàpetitburgès.Delasevacon-
dició de petitburgès en fa escarni i
un recurs habitual a El talent. Un

exemple d’això són els bidets. A El
talent els bidets són un recurs re-
iterat. Nopca em confessa certa ob-
sessió pels bidets: “No sabia per a
què servien fins que vaig fer 15
anys”.Diuqueacasatambétébidet,
però que no l’utilitza: “És com un
alienígena”. Un àlien petitburgès.

Nopca és tan petitburgès que
quan li pregunto per detalls sexu-
als del llibre, respon amb un riu-
re ruborós. Per exemple, m’expli-
ca que l’estació de Sants la coneix
de pam a pam perquè hi ha viscut
a tocar i perquè ha agafat mil trens
des d’allà. Sempre li ha cridat

l’atenció un espai que hi ha entre
les màquines de les begudes. A la
novel·la ell s’imagina una copula-
ció en aquell racó. Pregunto si ho
ha fet mai allà, de nit, esperant un
Talgo, i riu nerviós i em garanteix
que no. Els escenaris que aparei-
xen en el llibre els ha visitat amb
la parella i m’imagino que potser
els dos joves protagonistes d’El
talent són ells. Nopca concedeix
que podrien ser una versió exage-
rada, “de tira còmica”. A Cotlliu-
re, municipi on succeeix el punt
àlgid del surrealisme nopquià,
l’autor m’explica que hi va fer

moltes fotos, sobretot de perso-
nes, que després li van ser útils
per escriure. “Els colors dels fau-
vistes a Cotlliure donen peu a vi-
atges al·lucinògens”, afirma. De
Lisboa, on succeeix bona part del
llibre, l’autor exposa una teoria
quasi sobrenatural: assegura que
el pas elevat de Santa Justa és
una porta a una altra dimensió.
Quan Nopca va veure la seva es-
tructura neogòtica i de ferro mis-
teriosa, va decidir que Lisboa era
el lloc ideal per desenvolupar un
viatge més enllà de la raó i de la
seva Barcelona petitburgesa.✒
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DIU QUE
A CASA
TAMBÉ
TÉ BIDET,
PERÒ
QUE NO
L’UTILITZA:
“ÉS COM
UN ALIENÍ-
GENA”


