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concebre l’espai literari. Per Der-
rida, la literatura és el lloc on tot
hauria de poder ser dit i allà on el
fet mateix de poder-ho dir tot
–incloent-hi les formes d’autole-
gitimació i d’autocensura més
refinades–, no eximeix sinó que
atorga a l’escriptor la responsabi-
litat de l’escriptura. La responsa-
bilitat de la poesia és un dels fils
de l’assaig d’Arnau Pons, que res-
segueix les crítiques d’Artaud a
totes aquelles influències, forces i
tradicions que atenuen les rei-
vindicacions revolucionàries del
cos i de l’art en general. L’escrip-
tor és l’encarregat de destruir
prejudicis, un cop experimenta-
da la seva aguda sensibilitat a
percebre la submissió. Artaud es-
criu: “Sempre m’he preguntat
què és allò que provoca en la his-
tòria la nostra submissió de nos-
altres com a individus a aquesta
mena de coerció desarmada...”
Arnau Pons reprèn la que és se-
gurament una de les interpel·la-
cions més punyents de la poesia
d’Artaud: la lluita del jo contra
el jo que som; la batalla del jo

contra les formes de dominació de nosaltres
mateixos, d’autocensura, d’automitologia i
autoraonament. Són pròpies de cada època
i de cada rostre. Per això caldrà foradar
imatges i no idolatrar icones (tal com ho
anuncia per homofonia el títol de llibre:
Sans l[’]image –sense la imatge). Però tam-
bé i sobretot: caldrà no llimar, no allisar, no
polir, no retocar. Caldrà pensar sense llimar
–sans limage. ❋

rnau Pons, poeta, tra-
ductor i assagista, ha re-
editat en forma de pla-

gueta l’assaig Sans limage (Roure
Edicions, Barcelona, 2014), prè-
viament publicat al volum col-
lectiu Artaud, autour de Suppôts
et Suppliciations (Presses Univer-
sitaires de Paris Ouest, París,
2013), editat sota la direcció
d’Alain Milon i Ricard Ripoll.
Aquest volum va ser la publicació
resultant del Col·loqui Interna-
cional Antonin Artaud que tin-
gué lloc els dies 17, 18 i 19 de juny
de 2010 a l’Arts Santa Mònica,
organitzat per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona en col·la-
boració amb la Fundació Palau i
Fabre.

Aquest assaig d’Arnau Pons
sobre l’escriptura d’Antonin Ar-
taud (1896-1948) planteja algu-
nes de les qüestions que s’han
formulat amb urgència en els es-
cenaris polítics més recents: qui-
nes són les violències necessàries
que cal fer per sobreviure, per
pensar, o per no estar morts?
Quines són, en canvi, les violèn-
cies de les quals ens hem de desfer, que hem
d’allunyar perquè no són les nostres?

A partir de dues imatges del mateix Ar-
taud, una fotografia de 1930 i un autoretrat
de 1946 dibuixat amb llapis, Arnau Pons des-
plega algunes violències infligides sobre la
seva psique i cos, i de les quals Artaud es va
defensar a través de l’escriptura: no només la
violència de les institucions mentals sobre el
“poeta boig”, sinó també la de la institució li-
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Arnau Pons, lector d’Antonin Artaud

teratura. L’academicisme literari sempre va
ser per Artaud una violència patida, com ho
demostra la seva manera de combatre amb la
poesia els gestos literaris instituïts i altres for-
mes de dominació que va anomenar mites,
idees o ideologia.

Desajustant els sentits donats de les parau-
les i del llenguatge en general, l’escriptura
d’Artaud és potser un dels grans exemples de
com el filòsof francès Jacques Derrida va
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ns agrada dir, i potser fins i tot pensar
–perquè no sempre coincideix el que
diem amb el que pensem–, que les

persones som éssers racionals. Som realment
racionals, o més aviat emocionals? Sens dub-
te, una mica de cada, però tots els treballs en
neurociència cognitiva demostren que, quan
prenem qualsevol decisió, des de les fútils i
superficials fins a les més crucials i transcen-
dentals, els circuits emocionals del cervell es-
tan molt més actius que no pas els racionals.
Això no vol dir que abans de prendre la deci-
sió no l’haguem raonada, però la decisió com
a acte mental és, eminentment, emocional.
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El paper de les emocions, i com reconduir-les

Per entendre com som i com actuem, i per
tant també per meditar sobre com podem
canviar els nostres patrons de conducta si
creiem que no són els més adequats, ens cal
entendre les emocions, com sorgeixen i què
impliquen, a tots nivells. Aquest és el periple
que ens proposa Rosa Casafont a Viatge al teu
cervell emocional. Casafont és metgessa, va
estudiar a Esade i ha realitzat un màster en
neurociència. També ha desenvolupat un
mètode per afavorir la gestió emocional i de
comportament.

El llibre, que inclou un bon grapat d’es-
quemes senzills però molt il·lustratius del

cervell i dels processos cerebrals que condu-
eixen a les emocions, està estructurat com un
arbre, que s’alça des de les arrels per arribar a
les flors, una metàfora que, ja de bon comen-
çament, quan mirem l’índex, apel·la de for-
ma ineludible a les nostres emocions. Ens
parla de gens (les arrels) i neurones (el tronc i
les branques), i de la consciència i l’auto-
consciència (les fulles, les flors i els fruits),
passant per les amenaces a la nostra estabili-
tat emocional (les males herbes). I conclou
amb l’educació emocional, l’adob per recon-
duir les emocions quan creiem que no són les
més adequades. ❋
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