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Montserrat Rodés ha publicat el poemari ‘Deleàtur’

Excavar la llum
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Montserrat Rodés, Deleàtur.
Pròleg de D. Sam Abrams.

Proa. Barcelona, 2002.

J
oan Maragall recollia a
L’elogi de la paraula una
anècdota significativa
del que hauria d’asso-
lir la paraula poètica.

Parlava d’una ascensió a la
muntanya, de com s’hi havia
perdut, i de l’encontre espe-
rançador amb un pastor de les
alçades. En preguntar-li pel
camí, l’home callà uns ins-
tants, féu un gest i, entre re-
volades del vent, pronuncià
dos mots únics: “Aquella ca-
nal”. Maragall explica així el
valor de la paraula sàviament
dita entre silencis, la seva for-
ça, la seva llum reveladora, i el
seu sentit. Saber dir només
quan cal dir. Aquest és l’efecte
que fa el nou llibre de Mont-
serrat Rodés, Deleàtur (allò que
ha de ser suprimit), un llibre
extirpat a les tenebres, que
excava momentàniament el
buit per situar la veu en una
escriptura sostinguda entre
dues lluïssors antagòniques:
la que dóna la pàgina del text
i aquella de la qual s’obté la
foscor.

D. Sam Abrams assenyala en
el pròleg els tres trets essenci-
als de la poètica de Rodés:
l’assumpció de les pèrdues al

llarg de la vida, l’absència de
la primera veu en el text (però
com en la poesia d’Espriu,
aquest joc només fa que re-
forçar la seva presència) i el

recurs constant de l’el·lipsi
com a fet constitutiu del poe-
ma. Aquest darrer tret destaca
sobre els altres d’una manera
especial. L’autora ha arribat a

una poètica de les superposi-
cions i, mestra en el recurs del
no-text, encavalca tres estadis
que solen lligar-se en el sol
mot del títol, normalment un
substantiu. A Temporal llegim:
“A contratemps, naufragi. /
Les ones transgredeixen / les
hores i els noms. / (Al caire del
desordre, / la desraó s’imposa.)
/ Un nord infranquejable”.
Només el primer vers ens si-
tua en una temporalitat es-
sencial, en una forma que re-
cull algunes de les estructures
de la poesia barroca ara de-
purades. Saltem després a la
figuració del caos a través del
món físic i, posteriorment, el
parèntesi abstreu aquesta rea-
litat. Novament, el darrer vers
fa un últim salt i nega amb
escepticisme l’aventura vital.
La idea de caos se’ns ha donat
amb una sintaxi també canvi-
ant; i la contundència, amb
l’inici i el final d’estructura
nominal. Es pot constatar,
doncs, el domini perfecte d’a-
quest silenci que diu només el
que cal dir. Sovint, a més, els
parèntesis doblen el sentit del
poema, passant del concret a
l’abstracte, reconduint-lo cap
a la seva comprensió més
profunda o anivellant l’espe-
rança amb la lògica del buit.

DES DE LA FILOSOFIA
Rodés és una poeta que treba-
lla des de la filosofia i el pen-
sament sense menystenir la
vida. Com ara Antonio Ma-

chado i Feliu Formosa cerca
l’espai de la reflexió i el crea
en el poema mateix. Dividit en
tres parts, el llibre va afinant
una idea de temporalitat que
va unida a la paraula. A Inici,
els poemes articulen la idea de
transició, de discontinuïtat,
que ja s’observava en el llibre
anterior, Interlínia (1999). Des
del principi, se’ns adverteix de
les trampes de la memòria,
d’accions impersonals que
constaten límits humans, de
la frontera. En la segona part,
Pausa, domina el concepte de
la confusió i del desdibuixa-
ment en versos en què l’ús de
l’el·lipsi afavoreix de nou la
consecució no lineal del
temps. La idea de l’efímer
passa a l’escriptura i a poc a
poc s’accentua l’escepticisme.
Interval és el darrer intent de
dotar de connexió el temps i la
vida humana. L’objectiu de la
poesia –aquest posar ritme i
ordre al caos– s’ha perdut en
el viatge i el que plana en
aquesta tercera part és la idea
de l’abandó i la pèrdua assu-
mida des d’un principi més
general: “Sempre hi ha algú /
que fa créixer les paraules /
–les que, tu, cada dia perds”.
És un assumir l’enderroc, pre-
sent al llibre darrer.

Des de l’obra Escrits en blanc
fins a Deleàtur i passant per In-
terlínia, Rodés ha fet visible la
part aprehensible del llen-
guatge participant al lector
aquest joc conscient del ser-hi i
no ser-hi. Les marques evidents
d’una professió editorial ser-
veixen per definir més clara-
ment el territori on cal desta-
car el silenci. L’autora ha
aconseguit amb el text d’ara la
nítida pulsió, el just espai físic,
com aquella canal, per on fluei-
xen les aigües de les neus foses.

Un món globalA S S A I G

X A V I E R F I L E L L A
Colectivo Diáspora, Los

dueños del mundo y los cuarenta
ladrones. El Viejo Topo.

Barcelona, 2002.

Josep Maria Prim i Serentill,
Rotary, entre la globalització i el

localisme. Edicions Ciutat

Vella. Barcelona, 2002.

E
n els darrers temps
no han estat pocs
els autors que, en
un o altre sentit,
han teoritzat, des-

crit i debatut sobre el feno-
men de la globalització. No
tan sols això, sinó que el de-
bat sobre la globalització
també ha estat present, en
ocasions amb enfrontaments
extremament violents, en els
nostres carrers. La globalit-
zació és, però, abans que res,
una evidència que es mani-
festa com un estat de coses
consumat. La revolució tec-
nològica en l’àmbit de les te-
lecomunicacions i el creixe-
ment dels intercanvis inter-
nacionals han determinat un
nou espai que inevitable-
ment transcendeix les fron-
teres estatals i determina la
nostra vida quotidiana. Ara

bé, si negar l’evidència de la
globalització pot ser un camí
infructuós, no ho és gens
analitzar-la per qüestionar
els seus fonaments i propo-
sar un canvi en la seva ori-
entació. En aquest sentit ha
de ser ben rebuda la publi-
cació de Los dueños del mundo y
los cuarenta ladrones, un llibre
que neix, com expliquen els
seus autors, de la indignació
i que es proposa no tan sols
descriure les desigualtats del
nostre present, sinó sobretot
exposar-ne les causes i des-
velar-ne els responsables. El
Colectivo Diáspora, format
per José Segalés, Jaume Bo-
tey, Anna Borfo, Asunción
García, Juan Pardo i Auxi Gil,
han volgut escriure un text
sense complicacions que di-
rigeixen al lector corrent
que, sense estar iniciat en
aquesta temàtica, no es re-
signa a la derrota a què, as-
senyalen els autors, ens abo-
ca l’omnipresència del pen-
sament únic.

La llarga llista de greuges
que presenten els autors d’a-
quest llibre no és nova. En

primer lloc, el poder del ca-
pital especulatiu. Tot seguit,
la ineficàcia de l’ONU i les
conseqüències de les políti-
ques estructurals dictades
des del Fons Monetari Inter-
nacional i el Banc Mundial.
Més endavant, el pes del
deute extern en el desenvo-
lupament del Tercer Món, el
fosc negoci de les drogues,
els riscos dels aliments
transgènics o la creixent
venda d’armes.

EL PES DE LA IDEOLOGIA
Dues idees presideixen tot-
hora l’argumentació del Co-
lectivo Diáspora. D’una ban-
da, que els pobres estan pa-
gant el nostre desenvolupa-
ment. De l’altra, que el capi-
talisme ho converteix tot en
mercaderia. Les seves raons
–el mateix pes de la seva
ideologia– potser que només
convencin als qui d’entrada
ja estaven convençuts. Tan-
mateix, la lectura d’aquest
llibre planteja foscos dubtes
sobre la nova societat plane-
tària que no poden ser, sense
més, ignorats.

Els autors de Los dueños del
mundo y los cuarenta ladrones no
es limiten a practicar la de-
nuncia, sinó que també ofe-
reixen la seva alternativa.
D’una banda, reforçar les ins-
titucions internacionals. De
l’altra, coordinar les diferents
propostes locals que, assenya-
len els autors, constitueixen ja
el nombrós exercit contra el
neoliberalisme que afirma
que un altre món és possible.
Entre aquestes propostes hi ha
les ONGs, però no totes. En
aquest sentit, els autors rei-
vindiquen els moviments so-
cials clàssics davant de certes
organitzacions que, assenya-
len, no són més que agencies
privades de cooperació que
cobreixen els buits i febleses
dels Estats en matèria social.
Certament, el Rotary Club deu
formar part, en l’opinió dels
autors, d’aquest grup d’asso-
ciacions. El lector té ara l’o-
portunitat de jutjar-ho a tra-
vés de la lectura de Rotary, entre
la globalització i el localisme, el
llibre en què Josep Maria Prim
presenta la història i el funci-
onament d’aquesta associació

creada a Chicago l’any 1905 i
que recentment va celebrar a
Barcelona la seva convenció
internacional.

SOBRE EL ROTARY CLUB
El Rotary Club aplega un milió
dues-centes mil persones, re-
partides en els gairebé trenta
mil clubs que hi ha en un total
de 162 Estats del món. Prim
ens parla dels elements clau
de la filosofia rotària: l’ideal
de servei i el culte de l’amistat
i la camaraderia. També de les
seves concrecions, començant
per la seva implicació essenci-
al en l’eradicació de la polio-
mielitis. L’autor no oblida,
però, les crítiques que han re-
but els rotaris –d’elitisme i
americanofília, dels uns; de
secta satànica o la llarga mà
de la maçoneria, dels altres–,
ni tampoc les prohibicions
durant els feixismes. No passa
tampoc per alt els temes més
polèmics, com ara les relaci-
ons amb l’Església catòlica i la
presència/absència de la dona
en el seu funcionament. Traça
així, en definitiva, una pano-
ràmica general, que es deté
particularment en la descrip-
ció del rotarisme català, que
permetrà al lector introduir-se
en el coneixement d’una or-
ganització local i global que
cal considerar un precedent
avançat de les modernes
ONGs.


