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El poeta Paul Celan va morir fa trenta anys

Un poeta a contrallum
P O E S I A P A U D I T O T U B A U

Paul Celan, Poemes. Traducció
de Karen Müller i Andreu

Vidal. Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2000.

H
i ha poetes que són
recordats per haver
deixat testimoni de
les grandeses i les
misèries del seu

temps; o per haver-se abocat al
seu infern interior, lliurant al
món una mica de bellesa; o per
haver renovat el llenguatge de
la seva disciplina, culminant
una etapa i obrint el pas a la
poesia posterior. N’hi ha pocs
que reuneixin simultàniament
aquestes tres particularitats.
Paul Celan n’és un.

Fill de l’Europa convulsa dels
vint, va patir l’infortuni de ser
jueu durant l’auge del nazisme;
de sobreviure a l’Holocaust,
carregant-se a l’espatlla la mort
dels seus pares; de ser poeta en
llengua alemanya, poeta jueu
en llengua alemanya després
de la desfeta; i de negar-se a
creure, amb Adorno, que un
cop passat Auschwitz no tenia
sentit escriure poemes. En l’an-
tologia de la poesia alemanya
contemporània editada el 1990
per Edicions 62 hi ha un poema
emblemàtic d’aquella època de
postguerra, Fuga de mort, que
evoca uns homes d’ulls blaus
que fan cavar tombes als jueus.
Celan, el franctirador, sempre
es va negar a acceptar la políti-
ca de la reconciliació. Com tot
supervivent, creia que l’esperit
del seu temps només tenia dret
a balbucejar.

Per a algú que escriu des de
l’exili interior, l’aliança amb els
perseguits és consubstancial al
caràcter, no una bandera que
s’hagi d’exhibir com un anell
de bondat. L’única veritat que
importa, des de dins, és la veri-
tat mateixa, el centre des d’on
s’origina el moviment de cada
vèrtex. En aquest espai per a
temeraris, la transparència del
jo poètic és una demanda con-
tra l’autoengany, el recurs de la
ment quan la realitat ensenya
les espines, o un avís contra la
falsedat dels consensos, el ma-
quillatge amb què es camuflen
les opressions. La poesia no
s’escriu, la segrega l’organisme.
Celan no només es nega a obli-
dar, sinó que s’obliga a passar
revista a les cambres de gas.
Però, fins i tot quan invoca Déu,
darrere hi ha un home assegut
que concentra el dolor als ge-
nolls i que s’hi abandona per-
què necessita creure que el

dany serà redimit. L’empara en
un Déu és un ardit de l’instint
que ajuda a assumir la desgrà-
cia d’haver nascut en un temps
erroni, no una convicció idea-
lista; una deserció cap a un
món llunyà, el repòs momen-
tani per a un ofegat.

LA VERITAT LLUMINOSA
La seva lectura implica un es-
forç considerable. És hermètic,
aspre, a vegades incomprensi-
ble, però conté la lluminositat
que només posseeix la veritat,
una veritat esquitxada en peti-
tes dosis violentes, com les
conviccions d’un adolescent.
No permet experiències estèti-
ques només lligades al refina-
ment del gust, ni ofereix emo-
cions només grates, perquè
colpeja el lector fins a obligar-lo
a saber que està sentint plaer a
través del seu dolor. La sensació
és propera a la culpabilitat, ta-
misada per la imposició d’una
distància insalvable entre autor
i lector: “Retartamudejable
món / del qual un hoste / hauré
estat, un nom, / vessat pel mur
/ on crema una ferida”.

Tot i que Celan creia que el
poema busca un interlocutor,
que està de camí cap a algú al-
tre, mai va tractar de comuni-
car-se o de facilitar la feina al
públic. L’estil recargolat, labe-
ríntic, obscur, formava part de
la seva personalitat: era la ma-
nera més immediata d’exposar
al món la seva certesa interior.
La present antologia, ni més ni

menys arbitrària que qualsevol,
conté peces que evidencien
aquest estil gairebé autorefe-
rent, irradiat des d’una pantalla
de protecció que serveix no
només per canalitzar el males-
tar vital, sinó per avaluar la
temperatura d’unes creences
sempre insegures, en tensió
amb els fets del món i de la
poesia. Tan aviat pot afirmar
que la vida és un poema sense
solució, com que cal mantenir
l’esperança quan els temps són

impropis, “ferit de realitat i
buscant realitat”. Tan aviat re-
coneix la inexistència del poe-
ma absolut, com avisa que no-
més busca l’absolut.

Però l’aspecte més peculiar
de la poesia de Celan és una
qüestió de dicció. Com a poeta
del segle vint, sap que tot ha
estat expressat amb anteriori-
tat, que l’originalitat ha quedat
limitada a la manera de dir. El
seu discurs es basa en la radi-
calització de la ruptura de les

avantguardes amb els usos de
la retòrica clàssica, en un tren-
cament definitiu amb el con-
cepte d’unitat compositiva. No
només trosseja el ritme o la
coherència del poema, sinó que
perfora la sintaxi fins a trans-
formar-la en formes que, extre-
tes del seu context, farien em-
bogir els lingüistes. En aquest
sentit és un poeta inimitable,
del qual es poden adoptar en-
senyances parcials, com alguns
trucs de l’art d’enllaçar i dis-
gregar mots de manera inver-
semblant, però que pot conver-
tir-se en un mestre nociu si no
se’l destil·la amb un alt nivell
d’autoconsciència.

NOU MODEL DE RETÒRICA
Val a dir, no obstant, que
aquestes operacions a cor obert
amb el llenguatge acaben con-
formant un nou model de re-
tòrica, noves normes per a una
poètica de la fragmentació, i
que Celan també té una part
considerable d’obra en vers en
què mostra la seva habilitat per
ubicar-se dins de les tendències
predilectes de la poesia con-
temporània: el ritme, la varia-
ció musical, la fluïdesa interna
del poema. Com tot innovador,
va picar pedra a la pedrera dels
antics, mètrica i rima incloses;
i va practicar els diversos girs
de la poesia moderna, del sim-
bolisme fins a una imatgeria de
tons surrealistes. Com Píndar,
pensava que la veritat és la gran
virtut, i que el cant és la ma-
nera genuïna de servir-la. Tot i
això, era un interrogador infi-
nit, algú que, en la recerca del
saber, només anhelava el co-
neixement des del dubte, sense
permetre’s donar resposta a les
qüestions fonamentals. Aques-
ta passió per la recerca a les
palpentes, precipitant-se cap al
forat buit o indefinit de la me-
tafísica, la va verbalitzar en un
dels pocs textos en prosa que va
escriure, el discurs de concessió
del premi Büchner: “Busco, pe-
rò torno a estar on em trobava
al principi, el lloc de la meva
pròpia procedència. Busco tot
això amb un dit molt imprecís,
per molt inquiet, sobre el ma-
pa, sobre un mapa per a nens,
com els he de confessar. Cap
d’aquests llocs es pot trobar, no
existeixen, però jo sé, sobretot
ara, on haurien d’estar, i trobo
alguna cosa!”.

A pesar que el tast sigui breu,
estem d’enhorabona per la tra-
ducció de Karen Müller i del
malaguanyat Andreu Vidal
d’un dels poetes que han re-
corregut amb més rapidesa el
procés que va de l’anonimat
fins a la conversió en clàssic.

Un apunt biogràfic
➤ En una fotografia que encapçala les obres completes de Paul
Celan, publicades per Trotta l’any passat, se’l veu mirant a la
càmera amb decisió: atent al flaix, gairebé somrient, com si
estigués complagut amb el món. Res a veure amb la seva trista
realitat. Res a veure amb la foto de la portada de la biografia
escrita per John Felstiner que la mateixa Trotta està tractant de
traduir, on gira el cap per mirar d’esquitllentes el fotògraf:
tens, vigilant, amb els ulls enfonsats en alguna foscor.

El passat 20 d’abril es van complir trenta anys des que es va
llançar al Sena des del pont parisenc de Mirabeau. El suïcidi,
si s’examina la seva biografia, va ser un benigne respir del
patiment al qual havia estat sotmès com a vianant de la his-
tòria. Nascut el 1920 a la ciutat aleshores búlgara de Czerno-
witz, va passar la Segona Guerra Mundial en un camp de tre-
ball de l’exèrcit romanès, conscient que els seus pares havien
mort als camps nazis. Acabada la guerra, va exercir com a
traductor a Bucarest i Viena, fins que es va instal·lar a París el
1948, on es va casar el 1952. Va fer versions de 42 poetes en set
llengües diferents, es va dedicar amb intensitat a la literatura,
tant a la pròpia com a l’aliena, i va estirar la llengua alemanya
fins als límits de l’austeritat. No en va, la seva amiga Nelly
Sachs el va anomenar “el Hölderlin del nostre temps”.


