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La lleidatana Dolors Miquel ha publicat ‘Gitana Roc’ a Llibres del Segle

Petició liminar de sentit
P O E S I A

G E R A R D H O R T A

Dolors Miquel, Gitana Roc.
Llibres del Segle.

Gaüses, 2001.

C
om a cinquena reme-
sa de l’eclèctica Sèrie
Culip de poetes, dirigida
per Manuel Cos-
ta-Pau, Dolors Miquel

(Lleida, 1960) veu publicat el
seu sisè llibre. Del pas de l’au-
tora per Columna en brollà el
1990 El vent i la casa tancada i, el
1992, Maruja Reyes sóc jo. Sis anys
després aparegué Llibre dels ho-
mes (Edicions 62), i el 1999
Transgredior (Arola) i Haikús del
camioner (magnífic malgrat que
no hi ha cap haikú, vegeu l’AVUI
del 2-XII-1999; també dins Edi-
cions 62-Empúries). Al nou po-
emari, hi ha cap al final diver-
ses il·lustracions de Víctor Nik,
algunes d’elles impactantment
precioses, i un text de l’autora
que interpel·la el procés inatu-
rable de la socialització de la
bogeria, caracteritzat per la in-
tenció de fiscalitzar i fitxar dins
ordinadors policíacs una reali-
tat mal reduïda a l’aparent. La
qualitat de les aportacions de
l’epíleg i de Nik demana de co-
nèixer-les abans d’endinsar-se
al principi del llibre, ja que ens
empenyen al punt a partir del
qual afrontar l’obra de Dolors,
emparada per autopresentaci-
ons, una explicació del que lle-
girem i una dedicatòria abans
de l’índex, tot plegat envoltat
d’un doll de citacions en què el
bon Llull reapareix sempre.

Què és Gitana Roc? D’una
banda, l’autora aclareix que el
cos n’és una carta d’amor: el
destinatari l’elogià en termes
literaris, i d’aquí en sortí el poe-
ma adolorit; de l’altra, és l’ex-
plicitació que la poeta ha passat

de posar-se en l’esperit del ca-
mioner a posar-se en el de la
gitana de fetge ferit –foragitant
novament el “no jo en tu, sinó
tu en mi” dels Evangelis.

DE PORS I TERRORS
El poema gitaner neix de l’an-
goixa, car la marxa del destí no
respon ni a les expectatives de
Dolors Miquel ni a les dels car-
rerons de la història, la qual
cosa emprenya l’autora, que als
temps fràgils restarà atemori-
da. Això la du a prendre cons-
ciència sobre els efectes para-
litzadors de la por. En evocar
Walter Benjamin i els seus tex-

tos entorn del terror com a lloc
comú, M. Taussig escriví: “Tot
el nostre sistema de repre-
sentació es troba sota estat
de setge. Que potser podia
ser d’una altra manera?” Ed-
mund Burke, al segle XVIII,
ens n’havia ofert la resposta:
“Cap passió roba a la ment la
seva capacitat de raciocini o
d’acció amb tanta eficàcia
com el terror [...]. Perquè les
coses esdevinguin amenaça-
dores en general, cal la fos-
cor”. Només la foscor, però,
explica la necessitat del viat-
ge al fons de la nit. Aquesta
religió és l’experiència de

l’existència, prové del silenci
i abraça llindars, vertígens i
abismes: és on viuen els gi-
tanos catalans del món.

La carta esdevé el que devia
ser únic poema, tanmateix
aquest ha quedat fragmentat,
de manera que una vegada pe-
tat en tantes pàgines com tros-
sets en surten nombrosos poe-
mes canviants, i això creiem
que modifica els efectes que el
torrent dels mots tot ell conti-
nu hauria generat sobre el lec-
tor. Al llibre anterior, el seguit
de tres versos de cada compo-
sició creava un conjunt com-
pacte, amb moments esplèn-

dids, reeixits i sostinguts des de
la contenció de fer una peça tan
seca i curta com potent. En
aquest llibre no hi ha dibuixets
de camions, ara el que hi pa-
palloneja són jocs de paraules,
exploracions de sons i els esti-
rabots habituals: si n’és el cos
una carta d’amor o per ventura
de miratge desesperat, llavors
l’ànima cal trobar-la entre re-
flexos esbiaixats i espais en
blanc (és de l’invisible d’on
prové el territori poètic).

DESAMOR
Tractem d’un poemari calidos-
còpic i versàtil: magnífic troba-
dors; per Jesucrist, text sobre el
desamor fet des del desamor i
des de la necessitat de ser esti-
mada, malauradament més
poderosa que la necessitat d’es-
timar; pels hipotecats, la trans-
ferència d’una possessió cer-
cant un lloc al prestatge de l’u-
nivers; pels penjats, pàgines
com la 69 i una pileta d’altres...

Gitana Roc –entre el Llibre dels
homes i els Haikús...– reafirma la
virtut de la poesia de Miquel, ja
que repta amb valentia l’adot-
zenament dels reculls buits i
ridículs que ens asfixien. Si el
carrer revisita sense parar la
memòria col·lectiva, si el silenci
només pot ser sorollós des del
silenci i si és el crit el que as-
sassina l’ocell, anunciem l’arri-
bada del dia en què la dea, la
gitana, la vaca transhumant
afectada d’encefalopatia espon-
giforme, el camioner, seran des
de dintre per comptes d’errar
cap enfora defugint les tene-
bres. Aleshores les futures lle-
tres de Dolors Miquel es con-
vertiran en l’encarnació de la
rajadora de llum, la que repar-
teix xocolata fins i tot entre els
homes. Fet i fet, val la pena
animar-se a llegir aquesta poe-
ta, pel que ha escrit i pel que
albirem que vindrà.

Pallassos xerraires
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Romain Wingarten, La mort
d’August. Traducció de
Lluís-Anton Baulenas.

Edicions 62.

Barcelona, 2001.

E
l circ ha estat consi-
derat sempre un món
estrany i meravellós.
Des de petits, molts
espectadors neòfits

hem vist la vida dels artistes de
circ com si fos nòmada, errant
i, sovint, vulnerable i mísera.
Però atreia misteriosament, ja
que duia una alegria malenco-
niosa i un gosadia fantàstica
que semblava arrencada dels
orígens de la innocència. Era
un món vingut de terres llu-
nyanes que no deixava de cau-
sar una secreta fascinació bar-
rejada amb una mica de triste-
sa. Sebastià Gasch, tot un ex-
pert en aquest art, afirmava que
el circ és l’imperi de la veritat,
l’únic espectacle que estableix
un contacte íntim entre el pú-
blic i els artistes. Gasch es refe-
ria al circ de debò: al que se
sustenta sobre la força, l’equili-
bri, la gràcia i la destresa.
Aquest circ continua viu per a
públics minoritaris, tot i que ha
deixat de viatjar per moltes

ciutats i molts pobles petits i,
esmaperdut, cerca una nova
bellesa al costat d’una nova in-
nocència.

En el món del circ, els pa-
llassos acostumen a ser els ar-
tistes més simpàtics i afectuo-
sos que, amb el seu llenguatge
de molts gestos i poques pa-
raules, transmeten tot el po-
tencial que pot extreure’s de la
comicitat i el moviment. Quan
els pallassos actuen per parelles
o trios, es multiplica la colora-
ció dels vestits, s’amplia el
ventall de gestos, acrobàcies i
tonalitats de veu, s’entaula vi-
vament la discussió, la dialècti-
ca o la discòrdia. El seu espai és
el grotesc, el contrast, la parò-
dia, l’extravagància. Els pallas-
sos, d’habitud, no parlen gaire i
desconfien de la loquacitat. El
seu llenguatge universal és el
gest i, per trencar fronteres i fer
esclatar la rialla, prioritzen
l’acció per damunt de la pa-
raula. L’emoció del circ esdevé,
així, més universal que mai. És
en aquest sentit que, amb molt
bon gust, Gasch creia que la

xerrameca és l’anticirc per ex-
cel·lència.

A La mort d’August, el veterà
dramaturg francès Romain
Weingarten du a escena tres
pallassos tancats en un circ (Io-
gurt, Loyal i Zita), i els fa jugar
a dir-se mentides. Perquè el circ
en el teatre és la veritat posada
en el regne de la mentida.
Weingarten crea una atmosfera
insòlita, estranya i fantasiosa
que remet al món del circ. N’a-
profita la poesia i la subverteix.
Els pallassos protagonistes ens
fan pensar en el trio circense
format pel clown, l’august i el
contraaugust, si bé en desbor-
den la caracterització i les ex-
pectatives tipològiques. Iogurt
és natural, ridícul i extravagant
com un august dels més mal-
destres, malgrat que també es
mostra capaç de ser xarlotesc i
lúcid. Loyal es comporta amb
un posat aristocràtic i prepo-
tent, com un clown dels més
autoritaris i sinistres, encara
que de vegades fa el milhomes,
el poruc, el poeta o l’enamorat.
I Zita desfà les previsions de Io-

gurt com un contraaugust dels
més sagaços, però no és cap
Gelsomina (la noieta innocent
de La strada, de Fellini), sinó que
actua com una dona histèrica,
gelosa, valenta o captivadora.

PER L’AMOR DE ZITA
Loyal i Iogurt s’enfronten en
una dialèctica grotesca i parò-
dica que pren volada filosòfica
i literària. I, al mateix temps, es
barallen jocosament per fer
prevaldre el seu poder o per
aconseguir l’amor de Zita, la
dona objecte, que se’ls rifa a tot
plaer. Loyal recita Alfred de
Vigny i Dante, i fa d’Otel·lo
quan Zita sedueix l’immortal
Iogurt i fuig de les urpes del
dèspota. Iogurt, en canvi, tot i
la seva aparent ximpleria, es-
menta tot d’una Descartes,
Shakespeare i Kierkegaard.
Tots tres clowns saben molt bé
que el pitjor dels pecats pa-
llassístics és provocar la com-
passió o esquinçar-se la pell
humana. Iogurt, Loyal i Zita
també saben, com Hans
Schnier, d’Opinions d’un pallasso

–l’excel·lent novel·la de Hein-
rich Böll ara reeditada per La
Magrana–, que un bon clown
no té cap més remei que ser
malenconiós. Aquesta malen-
conia, si vol ser humana, no
pot estar exempta de crueltat i,
fins i tot, de violència. O de
mort. Ni que sigui de mentida.

L’escenografia de La mort
d’August consta tan sols d’un
banc per seure i d’una gran
vela, com les de circ, acolorida
per la il·luminació de maneres
diferents. L’al·lusió metoními-
ca al circ no vol ser explícita,
sinó evocativa i, a desgrat de
les aventures exòtiques, absur-
des i paròdiques del trio, mai
no perd la seva circularitat.
Pels seus colors i la seva in-
congruència, el vestuari ape-
daçat i els objectes dadaistes
ens recorden, també, el món
més malgirbat dels clowns. No
hi falta la música circense que
subratlla els números i les pa-
llassades. Ni tampoc no hi són
absents les interpel·lacions so-
vintejades al públic que fa do-
blement d’espectador. Els pa-
llassos filòsofs de Weingarten,
malgrat tot, ens pertorben la
rialla amb la seva xerrameca i
ens omplen el circ de mentida
–com el món– d’una desbor-
dada humanitat. Quan el circ
és desert, en silenci, tota rialla
és inútil.


