
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

21 de desembre del 2000

CIENCIA

música

NARRATIVA
Más de 160.000 ejemplares 

vendidos en Francia

Poètica de l’aparença
P O E S I A

J E S Ú S A U M A T E L L

Antoni Clapés, In nuce. Proa.

Barcelona, 2000.

A
ntoni Clapés pertany
a l’estirp de poetes
–d’arrel mallarmea-
na– per als quals la
pàgina en blanc no

suposa l’espai on es pot desple-
gar l’obra, sinó que és el millor
poema possible. La pàgina
blanca conté tot el que pot ser
dit, inclòs allò que, només in-
tuït, encara no s’és capaç de dir,
però que és justament el que
caldria dir. En aquesta tessitu-
ra, tota creació esdevé destruc-
ció de l’absolut possible. En
conseqüència, el poeta, hones-
tament, es limita a resseguir els
contorns de l’inefable, sense
pretendre que aquest traç tè-
nue sigui res més que un indici
o petja: embranzida prèvia o
ressò posterior, eco o ombra:
cendra.

DEFINICIÓ DE POÈTICA
La sentència de Maria Zambra-
no que encapçala el llibre Cre-
puscle de mots (publicat per Co-
lumna el 1989, recull de poe-
mes datats entre el 1982 i el
1985) defineix perfectament
una poètica: “Tota paraula de-

mana d’un allunyament de la
realitat a què es refereix; tota
paraula és, també, un allibera-
ment de qui la diu”. L’explora-
ció de les relacions –sempre
canviants, inestables– entre re-
alitat i paraula és la clau de volta
de l’obra de Clapés. Ho diu prou
clar en el primer poema del
llibre, titulat Endreça: “És temps
/ de parlar sense mots, traduint
/ del silenci, per exemple”. Algú
podria pensar que es tracta
d’una poesia decadent, que de-
fuig la realitat. Però aleshores
caldria preguntar-se: ¿de què
parla? ¿es pot parlar de res que
no-sigui? ¿no fa el mateix llen-
guatge que la realitat aparegui?
No és una poètica de l’experi-
ència: és una poètica de l’apa-
rença. No es parla del que ha
passat –fets contrastables–, si-
nó que es fa aparèixer el món
en la mesura que se l’anomena
–allò que existeix en el marc
estricte del poema.

En conseqüència, el poema
s’escurça, s’esquinça, es fractu-
ra. Fetal, es cargola sobre si

mateix, es compacta. S’escriu,
sobretot, al marge (títol, preci-
sament, de la segona part del
llibre Matèria d’ombres, que Cla-
pés va publicar el 1995) o en la
frontera (Tagrera, llibre publicat
l’any 1997, hi fa referència), o,
com en In nuce, en el límit.

SER EN EL LÍMIT
En la primera part d’aquest
nou llibre, Clapés exposa diàfa-
nament l’experiència de ser en el
límit: més enllà de la pertinença
de o a, més enllà de tota certesa,
només amb la consciència de
poder tenir o pertànyer, de po-
der saber. Percebent el centre,
però no des de la identificació
–com la nou–, sinó des de la
distància –com la closca: “Tu
no tens, / no pots tenir, un in-
dret on habitar, llevat d’aquesta
/ escriptura, del teu pensament,
que progressa a mesura / que
l’escrius, que el descrius”. Es
tracta d’un afany d’absolut:
instal·lar-se en la certesa –la
casa, el centre– significaria ne-
gar totes les altres possibilitats

–les altres cases, els altres cen-
tres–, i el que el poeta vol as-
solir és el goig de sentir-se vora els
déus. I, els déus, en la mesura que
simbolitzen l’absolut, abasten
més del que és.

En la segona part, el poeta
medita sobre l’essència mateixa de /
l’escriptura; aleshores, escriu i,
en fer-ho, es transforma en allò
escrit. Així, l’escriptura repro-
dueix materialment la parado-
xa que simbolitzen els déus: a
través d’ella, el ser –que és en
tant que potencial: poder ser–
esdevé. Els límits del jo es con-
fonen amb l’altre: “Ets aquell
que pensa, o ets aquell que ca-
mina?”. El pensament, que és
possibilitat, necessita l’acció,
que és finalització: el món és
l’alternança de l’un i l’altra:
“Tot és pur canvi: tan sols ell
roman”.

BUSCANT EL MOT
La intenció és dir-ho tot, i per
això es busca el mot capaç
d’incloure els oposats: assolir
l’indret on el poema es fa d’una

escriptura no escrita, una escrip-
tura que conjumina coneixe-
ment i contemplació. En aquest
llibre, com en tota la seva obra,
Clapés du a terme aquest pro-
pòsit per mitjà d’una brillant
combinació d’imatges líriques i
reflexions metapoètiques. Així,
amb imatges gairebé sempre
procedents la natura, compon
l’escenari on fa la seva aparició
l’acte d’escriure; l’escriptura,
però, tot i ser l’acció, acaba
convertint-se ella mateixa en
l’escenari. Aquesta assimilació
pot produir-se a través de la
juxtaposició directa d’elements
dels dos àmbits (“Voreges límits
/ [...] fins a adonar-te que el camí
/ [...] el dius / amb mots”), o pot
venir donada a través d’algun
element verbal que els relacio-
na (“Creuar la plana infinita /
de la seda on desplegues som-
nis, / resseguir amb la mirada /
els rebrecs, les comes / que la
cal·ligrafia perfila”). Amb aquest
mecanisme, Clapés aconse-
gueix dotar els poemes de la
duresa del diamant, i, alhora,
de la seva lluminositat i trans-
parència. I, cosa més impor-
tant, a còpia de resseguir-ne els
contorns, el nucli –el ser, el
poema, l’absolut– apareix, ni
que sigui –com apunta Víctor
Sunyol en el poema que tanca
el llibre– en forma condicional:
il·lusió.
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G E R A R D H O R T A
César Antonio Molina, Vivir

sin ser visto. Península.

Barcelona, 2000.

C
ésar Antonio Molina
és nét del cor obert
dels incomptables re-
publicans afusellats
sota el franquisme,

un home ansiós del món i els
confins inimaginables amb què
la llibertat ocupa els espais de
l’esperança. Escriptor gallec
(amb una cinquantena de lli-
bres publicats), és reconegut
per la seva tasca com a poeta,
periodista, traductor, professor
d’humanitats i periodisme i
responsable de diverses institu-
cions culturals. Ha viatjat mol-
tíssim i ha fet coneixences ar-
reu a través del nexe que uneix
lletraferits i ferits a seques, i és
justament l’entrellaçament ho-
nest (no pas esnob) de la litera-
tura i els trànsits viscuts el que
li atorga la potestat de nar-
rar-nos, entre fantasmes,
sibil·les i esperits, un calidosco-
pi de reflexions, històries, dià-
legs, ensopegades i avatars. Vivir
sin ser visto és un llibre podero-
sament poètic, recull de re-

cords, quadern de viatges, aplec
de signes, compilació d’estats
de consciència, exhibició de
llogarrets i ciutats entretei-
xint-se amb les dones i els ho-
mes dels temps, amb els sons
de poetes amb nom i dels sense
nom enfangats pel silenci.

Ens ha costat les trenta pàgi-
nes inicials reconèixer-nos pos-
seïts per tanta evocació, però
quan ens n’hem adonat el li-
risme desfermat al llibre ja
se’ns havia endut, fins a l’últim
full. Molina no fixa el record:
l’allibera de si mateix perquè
creixi amb el lector, en primer
terme esmunyint-se per les es-
cletxes de la nostra tendresa i, a
poc a poc, induint-nos a viatjar
per la banda esquerra del co-
neixement vacil·lant dels éssers.
L’autor prové de la realitat ex-
trema de la boira, de corrents
invisibles més palpables que
qualsevol aparença, de somnis
persistents tan arrelats a les vi-
es misterioses del social que
fins aboleixen l’experiència in-
dividual, curtcircuitada en ella

mateixa, i la transcendeixen
per virtut de l’univers de la so-
cietat en què tots ens veiem re-
flectits. Si la finalitat de l’indi-
vidu no és el psicopàtic indivi-
dualisme consumista, sinó
l’anhel que vincula tota mani-
festació de la creació, llavors
hem descobert un llibre amb
passatges commovedors, ins-
tants que punxen i dolors patits
per refermar la bellesa de viure.

LÍRICA DE LA RAÓ DELS CORS
Evitarem descripcions literals,
detallar les riqueses de les pa-
raules i dels contorns treballats
de l’obra: hi són generosament,
creieu-nos. No esmentarem els
mil topònims i antropònims
que hi apareixen, ja que la
motivació perquè us hi atanseu
se situa més enllà. És a les ona-
des, als arbres talats, a les flors
exorbitants del miracle, en pe-
dres i oracles, en gestos i epita-
fis, en l’amabilitat del veí llu-
nyà que ens va acollir a la seva
casa, és en la vibració atempo-
ral dels homes abraçant-se sota

l’influx de la raó dels cors -ara
amagada, ara palesada- que la
Terra ens condueix al seu cen-
tre. Molina eleva un cant a in-
tegrar tot això altre per com-
partir-ho, com l’infant que cull
conquilles a la platja en un
matí hivernal per regalar-les
després a qui les vulgui estimar:
mai som tant nosaltres matei-
xos, mai tothom és un de sol
com quan suspenem el nostre
judici i així, aturats durant uns
segons, tastem aquietats l’eter-
nitat, la força de l’existència en
forma d’emoció profunda, des-
baratadora, intuïtiva, lliure...

El corpreniment que Molina
provoca fuig de les racionalit-
zacions que ell mateix en pugui
fer en públic: l’homenatge sen-
sible rau a concebre que sovint
la gràcia prové del que ens
desplaça, del que no preveiem,
del que s’allunya de la ment per
plantar-s’hi de cop i volta es-
clatant de plenitud: plenitud de
joia o de tragèdia, però pleni-
tud d’ésser. La lliçó que Molina
ha après en capelles, castells,

cementiris, llibres, cinemes i
carreteres secundàries sense
que ens ho reveli formalment
és que l’única possibilitat del
món és l’amor. Vivir sin ser visto
en conjunt, una bona pila de
les seves entranyes particular-
ment, remet a aquest nucli de
l’ànima terràqüia tan tempera-
dament que resulta difícil des-
empallegar-te del remolí de
dolcesa i afecte, malenconia
fràgil a la superfície i dura a
sota, amb què ens ajuntem per
realitzar els passos del dia a dia
del destí. Somnis i malsons hi
són per guiar-nos.

Líquids de tinta negra vessats
des de la Corunya, a la nació
gallega, han vingut a frapar-nos
per anunciar-nos que la mort i
tot ens és donada a fi que fes-
tegem la presència incommen-
surable de la vida. Si mars i
oceans són emocions d’aigua,
la desolació és bram vital. Hem
topat una obra bona, amorosa i
culta, i en ella hem esdevingut
moltes de les societats del món,
i mariners, místics, caçadors i
poetes. Quant als secrets de Déu
només hem d’esperar, sense
afany ni expectativa. Molina,
¿qui no?, haurà de nedar com el
nedador i intentar estimar com
el Sol. A contracorrent i indis-
criminadament.


