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s innegable que Carles Camps Mun-
dó va desplegant una de les obres
poètiques més sòlides de la literatura

catalana contemporània. A més, a l’ombra
de la poesia, Camps va construint una in-
teressantíssima obra en prosa que ha
quedat relegada a una posició massa se-
cundària. Ara, amb la publicació recent i
gairebé secreta de La figuració del(s) sen-
tit(s) (1991-2010), el nostre poeta i prosis-
ta s’ha endinsat formalment en el terreny
de la reflexió i el pensament, elements ja
ben presents en la seva obra poètica. El
nou llibre de Camps Mundó aplega quatre
quaderns de reflexions i pensaments que
abasten cronològicament prop de dues
dècades.

Cada quadern és una creació autòno-
ma, que després lliga transversalment
amb els altres tres per mitjà d’un subtil
sistema coral de repeticions i matisacions
temàtiques. Encara que el llibre toqui una
gran varietat de qüestions com ara la vida,
la mort, el temps, la memòria, la identitat,
l’alteritat, la matèria, la consciència, la llen-
gua, el desig, l’emoció, la veritat, el dubte,
el dolor, la transcendència, la natura, en
definitiva, tot el text gravita a l’entorn d’un
tema central: la vivència profunda de la
creació literària, des d’una vida viscuda en
plenitud. En aquest sentit, Camps s’afe-
geix a la nòmina de grans poetes catalans
moderns com ara Maragall, Riba, Bartra,
Ferrater, Fiol, Margarit, Solà, Miralles, Cla-
pés, Sunyol o Arnau Pons, que han sentit
la necessitat de reflexionar a fons sobre el
seu art.

La figuració del(s) sentit(s) (1991-2010)
és un llibre independent, però al mateix
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temps corre paral·lel a l’obra poètica, amb
la qual té molts punts d’intersecció. Sovint
les reflexions de Camps semblen un pre-
àmbul als seus poemes i altres vegades
representen una mena de postdata.
Camps utilitza un gran ventall de mètodes
per canalitzar el seu pensament: la inter-
rogació, el dubte, la cerca, l’anàlisi, la defi-
nició, el comentari, la negació, el rebuig, la

incisivitat, el desvetllament, la revelació...
També posa al servei del seu pensa-

ment una sèrie de gèneres o formats lite-
raris diferents, com el dietarisme, l’assaig,
la narrativa, la poesia, la crítica i la teoria,
l’aforisme i l’al·legoria. I, per una altra ban-
da, cal insistir en la riquesa de tons de les
reflexions de Camps, que va del persona-
lisme a la impersonalitat, passant per la

ironia, l’emotivitat (sense arri-
bar al sentimentalisme), l’as-
pror, la impaciència. Però
sempre acaba prevalent la ve-
racitat, l’honradesa i la sinceri-
tat. Camps neutralitza certs
trets de l’aforisme tradicional
com la simplicitat, l’enginy o la
insolència. El pensament de
Camps és massa complex,
humà, solidari i urgent per de-
dicar-se a jocs intel·lectuals
pels happy few.

Llengua despullada    
La llengua de Camps és cenyi-
da, despullada, precisa i mati-
sada, un fet que potencia
enormement la força, l’atrac-
ció i la convicció del seu pen-
sament. D’aquesta manera,
les reflexions de l’autor ens
impacten a pit descobert i
després s’esbatanen dins nos-
tre amb una expansió emotiva
i intel·lectual. Camps aspira a
un pensament integrador o
total que acabi plantejant les
grans qüestions de la condició
humana, sense exclusions i

sense reduccionismes de cap tipus. Es-
tem davant d’un llibre calladament ambi-
ciós, rigorós, profund, convincent i huma-
níssim, que ens enriqueix a cada lectura.

En un temps de poquedat i misèria,
Carles Camps s’atreveix a defensar una vi-
da de qualitat, una vida examinada com
sempre ha volgut la gran tradició del pen-
sament occidental des de Sòcrates. ❋

Poesia D. Sam Abrams
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quest llibre es va publicar al
Japó dos anys abans que la
novel·la que va fer famosa

Hiromi Kawakami, El cel és blau, la
terra blanca. Una història d’amor,
molt ben traduïda, com són molt
ben traduïts els relats que presento,
per Marina Bornas Montaña. Remar-
quem que, tant en una obra com en
l’altra, l’escriptora ha tingut la pruïja
d’afegir-hi un subtítol, i que en tots
dos es fa referència a l’amor. La no-
vel·la tractava d’una relació amorosa
ben vaga, impossible, entre un vell
professor i una seva exalumna. El lli-
bre semblava combregar de les
idees de Tanizaki contingudes en el
seu Elogi de l’ombra: la insinuació, la
veritat velada, la penombra i les om-
bres, en definitiva, tenen més força,
més fondària, que no pas la revela-

A
Abandonar-se a
la passió. Vuit
relats d’amor i
desamor
Autora: Hiromi
Kawakami
Traducció:
Marina Bornas
Editorial:
Quaderns Crema
Barcelona, 2011
Pàgines: 128
Preu: 16 euros

ció pel broc gros, la veritat crua i la
llum directa.

En les vuit històries del llibre, tot
són dones que pateixen i que no
acaben de trobar un encaix raonable
i durador amb els homes. Una
s’abandona a la passió amb el seu
amant, però la seva condició de fugi-
tius no permet augurar un desenllaç
gaire falaguer. L’altra ha estat viola-
da per un home que n’està molt,
d’ella, però la dona arriba a dubtar si
realment ell l’ha forçat o si més aviat
ha estat ella mateixa qui n’ha propi-
ciat l’abús (una confessió que no té
gaires possibilitats de facilitar la rela-
ció que pretén consolidar amb el noi
que estima). Totes les relacions són
conflictives, i sovint tenen lloc en es-
pais d’una gran bellesa silenciosa.
Una parella ha decidit suïcidar-se. A

aquests dos, els encenia la passió,
però tant l’un com l’altre tenien sen-
gles relacions anteriors. La societat
no comparteix la seva passió adúlte-
ra, així és que els dos amants reso-
len morir per amor. Amb tan mala
fortuna, però, que només un dels
dos se’n surt: ella. El relat consigna
alguns fets destacats de la vida d’ell,
que sobreviurà a la noia molts anys
(es mor als vuitanta-set), i que tor-
na, és clar, amb la seva família, que
l’acull. És la dona morta, qui ho ex-
plica.

No és l’únic conte que fa servir el
suïcidi com a sortida (em sembla
una mica frívola, aquesta insistèn-
cia). En l’últim, dos amants també
adúlters, maleïts per les seves famí-
lies respectives, s’han llevat la vida.
La condemna que els han infligit els

ultratjats deu ser de les més terri-
bles: l’eternitat. És un conte que juga
amb la ironia: el temps ha deixat de
tenir importància, se succeeixen els
segles. Els fills que neixen de la pare-
lla procreen, i es moren, i els néts,
besnéts i rebesnéts també van des-
apareixent, i només queden ells.

“Fèiem l’amor junts, però cadas-
cú pel seu compte”, s’exclama una
dona. En els relats de la japonesa, la
desolació i la bellesa van de bracet
(com la neu a la platja d’una de les
històries). Es menja peix cru, es beu
sake i cervesa. Hi ha objectes que
revelen moltes coses. Tot és soledat
compartida, i compartida durant un
temps limitat. Una altra noia diu:
“Pensava que tenia por, que tot em
feia por, i caminava sense saber cap
on anava.” ❋

L’amor, una quimera
Narrativa Jordi Llavina




