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El poeta Màrius Sampere va publicar el primer poemari el 1964

Les molles de Déu
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Una de les
constants de
Sampere és la
fragmentació
dolorosa

Màrius Sampere, Les
imminències. Proa.

Barcelona, 2002.

E
l poema d’on extrec
la idea del títol, Es-
tació, acaba amb
aquest vers: “Déu no
existeix, només les

molles”. Déu travessa tota
l’obra lírica de Sampere. Més
ben dit: la idea que el poeta es
fa de Déu. En un poema de La
cançó de la metamorfosi (Co-
lumna, 1995), hi llegíem
“l’esvoranc / per on s’escola
Déu”, referint-se al sexe de la
dona. Déu és pertot, és el Tot
i el No-res –com es diu en un
poema d’aquest llibre–, però
la relació que l’home hi esta-
bleix és sempre conflictiva,
parteix d’una tensió poc més
o menys irresoluble.

La de Sampere és una poe-
sia metafísica, amb indicis
d’un expressionisme gairebé
anacrònic. El sòl metafòric
d’aquesta obra té uns fona-
ments fisiològics molt insis-
tents (el cos, al capdavant;
“els mocs, la femta”), i sempre
s’hi adverteix unes ditades
surreals, com llepasses en un
vidre. Acostumen a ser, però,
una mena d’al·lusions (o d’il-
lusions) surreals transcen-
dents, punyents, com les dels
versos finals del poema Els ulls
(un dels referents constants
en la seva obra: en un poema

antic feia servir la fórmula
“ull sedegós”, que em sembla
molt definitòria del seu im-
puls per escriure): “Els tanco,
els obro, els llanço / contra
aquest mur tan llis / de l’ad-
vers. Esclafats, / els recullo
compassiu, me’ls duc a la bo-
ca, / els mastego d’amagat,
precipitadament, com si fos-
sin / els cors de la poma ma-
leïda, me’ls empasso, / em
tornen, els vomito i m’hi
veig”. A La taula i les estrelles
(Columna, 1992) Sampere re-
lacionava ulls i flors obertes,
tots dos arrencats pavesiana-
ment del lloc que els corres-
ponia: “Llavors n’arrenco / al-
gunes –és tan fàcil!– / i aug-
mento encara més la foscor
del món”.

ANHEL IMPOSSIBLE
Molles, ulls i flors indiquen
una de les constants de la
poesia de Sampere: la frag-
mentació dolorosa, l’anhel
impossible de fer-se centre
quiet. L’expressió del trenca-
ment sense aturador. Les im-
minències s’obre amb un prò-
leg que invoca, d’entrada, la
caiguda del llamp. El llamp és
la imminència: il·luminació
però també destrucció. El
llamp representa la fatalitat
(com les “cèl·lules canceroses
de mon pare / i després les del
germà”), i cada un dels versos
d’aquest i de tots els llibres de
Sampere comparteixen l’ex-
pressió d’una certa fatalitat
irredimible. És poesia del
clam humà: un clam potent i

sord, esqueixat, que no pre-
tén trobar un sentit a la vida,
“això tan imprecís, tan fet
amb els peus”. Ni compren-

dre-la, “planeta irredimible”
com diu que és.

El zero és la xifra, perquè la
filosofia expressada en vers

tendeix al nihilisme. D’iro-
nia, n’hi ha ben poca, si no
gens: en un d’aquests poe-
mes, Sampere es refereix al
seu “bec de passerell” (el seu
segon cognom és Passerell), i
pareu de comptar. La seva
poesia té una gravetat tota
solemnial, i constitueix una
condemna implícita dels pro-
ductes frívols que de vegades
ens empassem com sopes ai-
gualides. Aquest és un plat de
substància, en què es parla de
l’esforç d’estimar (“Sempre
estimem contra algú”). Poesia
de la interrogació i de l’aca-
bament de les poques certeses
que puguem tenir (“Vida i es-
trelles / no s’assemblen de

res”). L’home, al capdavall,
constitueix una joguina a les
mans de Déu (i encara “de fa-
bricació pirata”: el poema fa
pensar en aquells “ulls ence-
sos que vénen d’uns jardins”,
del poema Joguines, de Carner:
“aquestes són joguines que hi
juguen els destins”).

Màrius Sampere està en un
moment creatiu esplèndid,
dolcíssim –més enllà que la
seva poesia de dolç, no en
tingui res–. De fet, el mo-
ment dura –amb alguns pa-
rèntesis que mai no afecten el
contingut enter d’un llibre,
sinó al meu entendre només
poemes concrets– des d’a-
quell llunyà 1964, en què va
publicar el seu primer llibre,
L’home i el límit (premi Carles
Riba 1963).

La crida del Kurdistan
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Autors diversos,
Kurdistan, el complot del silenci.

Edicions de 1984.

Barcelona, 2002.

A
proximadament
trenta milions de
kurds viuen repar-
tits entre Turquia,
Iraq, Síria i Iran,

ocupant un territori de relleu
extremament muntanyós que
s’estén al llarg de 500.000 km
quadrats. El seu destí ha estat
marcat durant anys per un si-
lenci dens que va fer de la
qüestió kurda un afer intern
dels quatre Estats dins dels
quals el Kurdistan va quedar
segmentat després del des-
membrament de l’Imperi
Otomà. Al començament del
tercer mil·leni, tanmateix, la
història ha fet que la terra dels
kurds sigui una peça clau en
la política internacional.

Dos fets remarquen la nova
centralitat política del Kurdis-
tan. D’una banda, la demanda
d’adhesió de Turquia a la Unió
Europea, fet que exigeix un
canvi significatiu en la políti-
ca de drets humans que per-

meti resoldre el destí dels
quinze milions de kurds que
viuen sota administració tur-
ca. D’altra banda, l’existència
des del 1992 d’un quasi Estat
kurd al nord de l’Iraq que in-
sereix de ple la qüestió kurda
en el futur d’aquell Estat asià-
tic. Cal no oblidar tampoc la
riquesa del Kurdistan en re-
cursos naturals com ara l’ai-
gua i el petroli i la seva situa-
ció com a via de pas estratègi-
ca per al transport d’aquests
productes que determinen,
encara més, la rellevància ge-
opolítica de la terra dels
kurds.

AMB INTERÈS RENOVAT
La publicació de l’obra col·lec-
tiva Kurdistan, el complot del si-
lenci respon a aquest renovat
interès per la fins fa poc obli-
dada qüestió kurda. El llibre
ofereix una panoràmica glo-
bal, en què els autors tracten
sobre aspectes tan diversos

com ara la geografia, la histò-
ria, la llengua, la literatura i la
religió. El capítol que Jordi
Tejel dedica a analitzar el na-
cionalisme kurd és particu-
larment orientador per situar
el lector català en el dens en-
tramat del Kurdistan. Tejel,
autor també d’Els kurds a l’om-
bra de la història (Llibres de
l’Índex, 1999), examina les di-
ferències que el cas kurd pre-
senta respecte al model occi-
dental de nació, repassa la
complexitat de la identitat
kurda i subratlla l’existència
d’un sentiment de kurdicitat
malgrat l’evident fragmenta-
ció lingüística, religiosa i tri-
bal que travessa de nord a sud
el Kurdistan.

Huixiar Mariwan, Manuel
Martorell, Albert Mongay, i, de
nou, Jordi Tejel són els res-
ponsables dels capítols que
examinen monogràficament
els Kurdistans de Turquia,
Iraq, Iran i Síria. Els autors

subratllen les profundes divi-
sions entre els nacionalistes
kurds que, sense anar més
lluny, ha dividit el Kurdistan
iraquià en dues regions ene-
mistades o que ha suscitat
polèmiques i col·lisions entre
els partits kurds dels diferents
Estats. La professora de la UAB
Laura Feliu situa, finalment,
el Kurdistan dins l’agenda
del Pròxim Orient, que fins
ara s’havia centrat en altres
temes com ara la qüestió pa-
lestina, la unitat àrab i l’as-
cens de l’islamisme. El lector
trobarà també en aquest lli-
bre una completa descripció
sobre el paper de la dona
kurda, prou diferent del
d’altres països del Pròxim
Orient, o la particular isla-
mització d’un poble que té
les seves arrels religioses en
el mazdeisme.

El volum que presentem
examina les claus que han de
decidir el futur del Kurdistan.

Els autors ens recorden que el
destí de la terra dels kurds
sembla menys decidit que
mai. Certament, la política de
les grans potències ha coinci-
dit a l’hora d’evitar la creació
d’un Estat kurd que, ara per
ara, sembla ben improbable.
Tanmateix, però, com subrat-
lla Jordi Tejel, l’assimilació
dels kurds en els seus respec-
tius Estats ha demostrat ser
una solució inadequada i ir-
real. Un camí viable per als
uns i els altres podria passar
per una integració dels kurds
en els respectius Estats mit-
jançant les imprescindibles
reformes que asseguressin el
reconeixement de la seva
particularitat. Cal no oblidar,
però, altres alternatives que,
com l’annexió per part de
Turquia del Kurdistan ira-
quià, significarien, com asse-
nyala Daniel Robert en el
prefaci d’aquest volum, un
cop fatal per al poble kurd.
Els autors d’aquest llibre,
conscients de la importància
d’una opinió pública sensibi-
litzada, hi oposen la seva op-
ció compromesa amb la in-
formació que, més enllà de
l’objectiu acadèmic, es debat
per fer sortir els kurds de
l’ombra de la història.


