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na peça de videoart titulada 24
hours psycho que consisteix en la
projecció alentida i sense so de la

pel·lícula de Hitchcock, un veterà ideòleg
(Richard Elster) del govern Bush que s’ha
retirat al desert de Califòrnia després de
participar en la posada en marxa i el des-
envolupament de la guerra de l’Iraq, i un
jove director de cinema (Jim Finley) que té
la intenció de filmar un documental sobre
el vell neocon. Aquests són els ingredients
bàsics amb què Don DeLillo (Nova York,
1936) ha cuinat Punt omega, un relat ator-
didor sobre l’Amèrica del segle XXI i sobre
el laberint de violència i desconcert en
què, des de l’11-S, està atrapada.

Lluny de l’ambició totalitzant, de cons-
tructor de mons demostrada en novel·les
com Submón, el DeLillo de Punt omega,
igual que el de L’home del salt, no aspira a
retratar la realitat americana confegint-ne
una imatge tan completa com sigui possi-
ble. Més aviat fa el contrari: restringeix a
consciència el seu camp de visió, descarta
el que és sobrer i furga en els elements
més essencials de la realitat, n’emfatitza
els detalls reveladors i n’explora els més
petits gestos. Res de trames múltiples que
es creuen i es complementen, res de pàgi-
nes poblades per multitud de personat-
ges. Només dos homes i la presència fu-
gaçment redemptora d’una noia, només
un mínim d’attrezzo i una intuïció, en es-
corç, del que podria ser una ombra de la
veritat: això és Punt omega. Aquest canvi
d’actitud creadora s’explica, segurament,
per la immediatesa de la realitat –és a dir,
per la proximitat dels fets– que DeLillo
pretén transformar en literatura. Quan va
escriure Submón (1997), la guerra freda ja
havia acabat i ell ja havia pogut fer-se’n
una idea total o tancada.
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Encara ens trobem immersos en l’èpo-
ca post 11-S i ningú té la suficient perspec-
tiva històrica per copsar-ne el sentit i pre-
veure’n les conseqüències. A pesar de les
dificultats, però, DeLillo no vol renunciar al

seu paper de cronista de l’Amèrica mo-
derna, i no pot o no vol estar-se de novel-
lar el que succeeix al seu voltant. És un es-
criptor de raça. Significativament, la seva
essència com a autor té una correspon-

dència en la manera com els protagonis-
tes de Punt omega intenten trobar un sen-
tit al caos del món en què viuen. La imatge
de l’Elster refugiant-se en la solitud del de-
sert, reflexionant a l’engròs sobre l’exis-
tència i justificant la guerra de l’Iraq des-
prés d’haver fracassat en el seu intent de

convertir-la en “una guerra
haiku” –intensa, breu i efi-
caç– funciona com una
imatge lúcida de la incapa-
citat dels estrategs i ideò-
legs nord-americans per

assumir allò que ells ma-
teixos fabricaren. Així
mateix, el projecte de
Finley, que ha de consis-
tir en la gravació d’Elster
mentre parla dempeus
davant d’una paret nua,
expressa la necessitat
del ciutadà corrent per
rebre respostes clares a
la situació imprevisible
on s’han ficat els EUA.
 El terme punt omega,
que titula l’obra, va ser
encunyat per Teilhard de
Chardin, i es refereix a un
estat de màxima comple-
xitat organitzada en el

qual convergeixen la matèria, la vida i l’es-
perit. Sembla evident que és un títol sar-
càstic. Per DeLillo i els seus personatges,
bàsicament hi ha un enorme caos, i qual-
sevol intent de clarificar-lo acaba desem-
bocant en un estat de pànic meditatiu. És
també la impressió que transmet o conta-
gia la prosa de DeLillo, hipnòtica, amb rit-
me d’espiral, ideal per convocar atmosfe-
res incertes. És una prosa que excita i es-
taborneix. ❋

Novel·la Pere Antoni Pons
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om animals controvertits; uns
navegants –potser ferits però
amb solatge– que tenim capa-

citat de pensa i de memòria. Agres-
tos, dòcils, gèlids, amatents, fràgils o
qui sap si no tan fràgils, plens de re-
cels, odis i pugnes atàviques; i tam-
bé amb capacitat d’oblit, amb capa-
citat de sentir i d’estimar i amb sen-
tit i desig de supervivència i de supe-
ració. Som més coses, és clar. I diria
al respecte que podem començar a
considerar-nos rics en el moment
que ja som capaços de saber abra-
çar tots els perfums d’una complexi-
tat latent i fervorosa... La poesia no
és cap via ferma que ens serveixi de
base per fer cap proclamació onero-
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sa de res, però sí, en canvi, que té
molta cosa a veure amb els trajectes
de consecució d’una volguda res-
ponsabilitat en el viure i per al viure.

És possible que Adrià Targa (Tar-
ragona, 1987) concebi la poesia i el
fet mateix d’escriure des d’aquestes
direccions: la poesia no és un refugi
ni tampoc cap indret d’abelliment
personal en què el poeta assaja els
seus càntics d’esperança, al contra-
ri: lluny de les preferències romànti-
ques, deu ser en tot cas el desig i la
necessitat de voler conèixer algun
espai “on la proa esquitxa amb les
escumes blanques la pell dels mari-
ners”... Podria semblar, en efecte,
que unes Boques en calma poca co-

sa podrien dir si les penséssim com
unes boques adormides. De fet, Tar-
ga ja obre un joc en aquest terrer a
partir de la cita d’un poeta decidida-
ment admirat com és el cas de Bar-
tomeu Rosselló-Pòrcel: “Poques pa-
raules surten / de les boques en cal-
ma”... Però vegem-hi el contrapunt:
unes boques en calma –potser com
una mar plana– farien al·lusió també
al sediment, a la pausa, a la reflexió,
a la mirada atenta, a l’equitat, a l’ap-
titud, a l’aprofundiment. Sense una
estridència explícita però buscant la
tensió de l’arc molt a la manera de
Gabriel Ferrater, a qui, de fet, Adrià
Targa homenatja amb un poema ini-
cial de tres-cents versos titulat ”Mi-

tologia del zel” que fa de pròleg i que
formal i conceptualment és inspirat
en l’“In memoriam” que Ferrater va
escriure al seu llibre Da nuces pueris.

Es tracta d’unes boques en calma
en la mesura que no només parlen.
”El poema ve a irrompre / els mo-
ments dignes de ser / cant etern.
Eterna és l’ombra / d’aquesta volta
que ens té / a tu i a mi, encluses so-
ta / el bronze del nostre temps! /
[...] Hem descrit un escut ample /
per afaiçonar les vides / que no vi-
vim i ens abranden”.

Es nota que Adrià Targa és un jo-
veníssim poeta ben moblat, i aquest
seu segon llibre ja ensenya una veu
amb les seves marques. ❋
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