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És un privilegi 
que un dels grans 
especialistes in-
ternacionals en 
la poesia de Paul 
Celan sigui un 
ciutadà d’aquest 

país de països que amb prou feines 
ja només relliga la llengua. Arnau 
Pons està fent una feina admirable 
de traducció i exegesi d’un autor a 
qui s’ha posat l’etiqueta de difícil, 
fins d’abstrús, però que és, si se-
guim la guia de les notes del tra-
ductor, un poeta molt concret. Fi-
xem-nos, posem per cas, en el poe-
ma més curt d’aquest seu tercer tí-
tol, un llibre que va patir una gèlida 
recepció crítica i que representa, 
tot ell, una refutació –per raons di-
ferents, esclar– d’algunes idees de 
dues de les veus preeminents de 
l’Alemanya del seu moment: les de 
Martin Heidegger i Theodor Ador-
no. És el poema titulat Una mà: “La 
taula, de fusta d’hores, amb / el 
plat d’arròs i el vi. / Es / calla, es 
menja, es beu. // Una mà que vaig 
besar / fa llum a les boques”. 

La mà que fa llum a les boques
D’entrada, no sembla que hi hagi 

d’haver res, en aquesta peça tan breu, 
que ens pugui dissuadir de voler-ne 
penetrar el cor del sentit. Pons hi 
aclareix que el tema és “l’afer domès-
tic de la poesia”. La mà del penúltim 
vers és la que escriu, la que treballa: 
“fa llum a les boques”. L’encesa del 
llenguatge, doncs. Passa, però, que en 
Celan els mots serven tota la fondària 
de la seva història, les capes que hi ha 
anat dipositant el temps. Segons lle-
gim en les notes d’Arnau Pons –que 
contribueixen a dotar les seves edi-
cions celanianes d’una entitat gaire-
bé més d’edició crítica que no pas de 
mera edició anotada–, cal estar molt 
atent a l’ús de determinades paraules, 
carregades de sentit i de pertinència. 
“El plat d’arròs (Reisgericht) du im-
plícit el judici (Gericht) que aquesta 
poesia està disposada a fer”.  

¿Podem llegir Reixes de llengua, 
qualsevol dels llibres de Celan, pres-
cindint de la tasca d’il·luminació i 
aprofundiment de Pons? Tot es pot 
fer, esclar, en aquesta vida; però 
també és clar que, si anem a la nos-
tra, ens desorientarem inevitable-

va composició, al seu fer-se” pot dur 
a la memòria l’exemple de Mallarmé. 
Però justament aquest esdeveni-
ment històric “en què s’ancora” és el 
que la distancia de l’obra del francès. 

És bo, doncs, llegir cada un dels 
poemes i, tot seguit, la nota correspo-
nent del traductor. D’aquesta mane-
ra podem comprendre que el diluvi 
bíblic prefigura la cremació massiva 
dels jueus als camps: “Veus a l’inte-
rior de l’Arca: / Estan / protegides no-
més / les boques. Vosaltres / que us 
enfonseu, escolteu- / nos també a 
nosaltres”. Així, també, ens fem cons-
cients –un revés sec a la idea d’Ador-
no– que “la mort dels germans ha do-
nat lloc a una mudesa que serà para-
doxalment la força de la qual es no-
drirà tota l’obra”. De la mateixa 
manera –ara el correctiu és dedicat 
a Heidegger– ens fem sabedors del 
desig d’“enjuevament de la poesia”. O 
valorem, amb més coneixement de 
causa, la significació d’aquella neu 
que sepulta o la de la “foscor aüllada”, 
conques buides endins; com la de 
molts altres versos, la llum dels quals 
revela Arnau Pons.!
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ment. Començant pel títol: “En Ce-
lan, les reixes de llengua són una ma-
nera de designar el poema, d’igual 
manera que ho és el cristall d’alè o, 
en plural, els sols de fil”. Podríem 
continuar per aquelles referències 
simbòliques tan recurrents: com la 
de l’ull, que es refereix a la llengua. 
El traductor i curador de l’edició es-
tableix un mapa en què l’autorefe-
rencialitat dels versos va adquirint 
un significat concret, i crec que el 
lector no pot sinó agrair-l’hi de cor. 
Si faig servir tant l’adjectiu concret 
és perquè els primers cops que m’ha-
via aventurat a llegir Paul Celan sen-
se guia, ja fa uns quants anys, em 
semblava un poeta difícil, fins i tot 
abstrús, i alhora suspès en una me-
na de llenguatge simbòlic, gairebé 
inaccessible. Res més lluny d’això. 
Pons demostra que aquesta trama 
de referències està basada en l’esde-
veniment històric, l’experiència i la 
interpretació del qual tant allunya el 
poeta jueu (i tan dramàticament) del 
filòsof d’Ésser i temps. Per altra ban-
da, aquesta poesia “que no deixa de 
referir-se sinó a si mateixa, a la se-

Alguns potser re-
cordeu l’especta-
cle Ombres al 
Festival Grec de 
l’any 2016, una 
portentosa fili-
grana teatral, un 

muntatge basat en l’obra d’Elfriede 
Jelinek i que, de fet, va ser el debut a 
Catalunya de Katie Mitchell (Rea-
ding, 1964, Anglaterra). M’imagino 
que ser anglesa, tenir talent, ambi-
ció i una gran capacitat de treball 
pot fer que una debutant com a as-
sistent de producció al King’s He-
ad Theatre acabi treballant d’aju-
dant de direcció al Paines Plough, i 
que un any després treballi a la Ro-

L’ofici teatral
yal Shakespeare Company. O que 
fundi, a més, una companyia pròpia, 
Classics on a Shoestring, i es con-
verteixi en directora associada al 
Royal Court Theatre, a la Royal Sha-
kespeare Company, al National 
Theatre, etc. Katie Mitchell és, pro-
bablement, la directora de teatre vi-
va més important de la Gran Breta-
nya, i un referent teatral a Europa. 
La seva influència en el teatre con-
temporani és enorme. Trencadora i 
radical, posseeix un estil únic i un 
encomiable imaginari, domina una 
gran quantitat de recursos teatrals i 
té, alhora, un admirable compromís 
ideològic. Els seus espectacles no 
deixen ningú indiferent. 
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Cal afegir-hi la generositat. Mit-
chell ha publicat L’ofici de dirigir, 
editat en català per l’Institut del Te-
atre i Angle Editorial, amb un pròleg 
afinat de Carlota Subirós. L’assaig és 
un manual de com dirigir una obra 
de teatre. Més ben dit, de com Mit-
chell ordeix una obra de teatre. No hi 
ha dubte que és un llibre imprescin-
dible per a tothom qui vulgui saber 
alguna cosa sobre el procés de crea-
ció teatral i dur una peça escènica a 
bon port. En aquest sentit, és un lli-
bre metodològic complex i ric, molt 
clar i detallat, té una evident volun-
tat didàctica i l’aire de voler compar-
tir amb tothom una feina difícil, in-
tensa i apassionant.  

L’ofici de dirigir s’inspira en el 
muntatge que va fer Mitchell de La 
gavina de Txékhov el 2006 al Natio-
nal Theatre de Londres, i no deixa de 
ser un esforç, el màxim de rigorós i 
complet, per establir un mètode 
pràctic de treball que permeti a qual-
sevol director enfrontar-se a un text 
i fomentar el seu propi llenguatge. El 
llibre consta de quatre parts: la pri-
mera és La preparació dels assaigs 
(inclou vuit capítols), que tracta d’or-
ganitzar les teves respostes al text i 
preparar l’espai d’assaig. La segona, 
Els assaigs (tres capítols), és el recor-
regut dels primers assajos fins a arri-
bar al treball de les escenes de l’obra 
i la construcció de l’univers del mun-
tatge. La tercera (dos capítols) és 
L’entrada al teatre i les funcions, el 
pas que cal fer dels assajos tècnics i 
l’assaig general fins a les funcions. La 
quarta part, Context i fonts (un sol ca-
pítol), és on Mitchell explica de ma-
nera meravellosa i breu com va 
aprendre les habilitats que descriu el 
llibre, incloses les experiències amb 
els seus mestres. Per una banda, hi ha 
la influència fonamental de Stanis-
lavski i el seu mètode; per l’altra, l’im-
pacte de les classes presencials de di-
recció amb Lev Dodin a Rússia, i, fi-
nalment, un reconeixement a les se-
ves professores d’Anglaterra: 
Tatiana Olear i Elen Bowman. A més, 
hi ha tres pàgines dedicades a La re-
cerca en la biologia de les emocions, 
que és el punt de referència del tre-
ball de Mitchell amb els actors, el pas 
de la psicologia a la fisiologia de les 
emocions. És a dir, posar molt més 
èmfasi en el fer que no pas en el sen-
tir, punt clau per parlar i treballar so-
bre la interpretació actoral.  

L’ofici de dirigir s’ha convertit en 
un manual de direcció de referència 
als països anglosaxons, com ho evi-
dencien les paraules de Mitchell: 
“No crec en l’art per l’art, això por-
ta a la vanitat. La pregunta fona-
mental que tothom s’ha de fer i res-
pondre és quin és el seu lloc de res-
ponsabilitat en la societat”.!


