
◆ C U L T U R A ◆ IX
A V U I

dijous

20 de febrer del 2003

ROBERT RAMOS

Montserrat Rodés ha publicat recentment el poemari ‘Deleàtur’

S O B R E L ’ Ú L T I M P O E M A R I D E M O N T S E R R A T R O D É S

Que sigui suprimit
C A R L E S C A M P S M U N D Ó

H
em viscut un any
que el poder cultu-
ral hauria volgut
inacabable; un any
de projectar-nos ar-

reu, que dirien els comissaris,
amb aquella típica indefinició
d’un arreu més de consum in-
tern que no pas d’autèntica
voluntat cosmopolita. Hem
hagut de viure els fastos gau-
dinians com a metàfora de la
nostra grandeur i l’elevació de
l’anacrònica retòrica verda-
gueriana a la categoria de ma-
nà providencial amb què satis-
fer la fam endarrerida de gran
literatura que arrosseguem de
tantes travessies del desert, i
tot plegat en la desmemòria
–per molt que s’expliqui, o,
justament, perquè es fa com si
s’assumís, que és la pitjor for-
ma de l’oblit– de com Gaudí i
Verdaguer van ser tractats al
seu moment. No és estrany,
doncs, que, en el context
apuntat en què ens movem, de
promoció d’esglésies inacaba-
des i de místiques exaltacions
patriòtiques –un context que
deu fer feredat als mateixos
estudiosos de les obres de l’ar-
quitecte i de l’escriptor–, s’ha-
gi considerat que Sert, que feia
servir el tiralínies en un intent
de racionalitzar els espais per
fer cases obreres dignes i edifi-
cis de serveis públics, no reu-
nia prou rauxa per poder-ne
treure profit a l’hora de l’au-
tobombo. Un cop més la raó,
que demana explicacions, ar-
raconada per l’exaltació de
l’irracionalisme, que no en de-
mana cap. Gaudí i Verdaguer
competint en això dels cente-
naris amb un Barça que, per
enveja de tants dinamitzadors
culturals, té el museu més vi-
sitat de Catalunya. ¿Qui se’n
recorda que la Cultura –així,
en majúscula– és sempre, i
dialècticament, crític de la
cultura, una aventura –l’últi-
ma que ens queda si ens res-
pectem a nosaltres mateixos
com a territori verge– que no-
més es pot viure des de la ra-
dicalitat més íntima? Com en
el cas dels viatges, abans inici-
àtics i ara turístics, se’ns vol fer
veure la creació humana a tra-
vés de les visites guiades (¿gui-
ades per qui?, ens hauríem de
preguntar), amb final obligat a
les botigues de marxandatge.
En això ha acabat la tan ansia-
da democratització de la cul-
tura: en populisme cultural i
venda de souvenirs. Bé, dei-
xem-ho aquí. Entrar en polè-
miques sobre passats fastos i
futurs fòrums, amb el seu vo-
lum de negoci corresponent,
no és pas l’objectiu d’aquestes
ratlles. Valgui el que s’ha dit
fins ara només com un ràpid
esbós del paisatge hostil on
haurà de sobreviure un llibre
com el que vull comentar, si-
tuat als antípodes de tot deliri
de grandesa. Perquè, a desgrat
de la presència imponent i
aclaparadora de la Sagrada Fa-
mília i de L’Atlàntida i el Canigó,
o potser per això mateix, el
propòsit d’aquestes considera-
cions és parlar del nou llibre
de Montserrat Rodés, Deleàtur
(Proa) –que vol dir “que sigui
suprimit”, com si, en el títol, ja

hi portés l’estigma–, un recull
de poemes aparentment mí-
nims –¿o minimalistes?–, pe-
rò amb l’alta intensitat lírica
de les obres literàries que no
són d’aquí ni d’allà, sinó que
reivindiquen la seva extrater-
ritorialitat i conformen en
l’interior del lector el territori
transnacional de la lucidesa.

CONTRA ELS SUPERFICIALS
Mentre els nostres autoconsi-
derats moderns exalcen les
mateixes coses que el poder
–sovint des del mateix poder
un cop investits de funciona-
ris– i es llancen a la mercado-
tècnia del més exaltat nacio-
nalfolklorisme literari i artís-
tic; mentre els que s’emparen
en el més superficial i acadè-
mic irracionalisme avantguar-
dista apel·len a l’excessivitat
del text –a la verborrea para-
dadaista– com a succedani de
pensament o encotillen amb la
faixa del disseny les antigues
expressions de llibertat ex-
pressionistes i surrealistes, tot
per tenir res amb què omplir
els cada cop més llargs pres-
tatges de la superfície comer-
cial de la cultura, alguns, cada
cop menys, i menys recone-
guts, encara treballen en el
sentit –i amb el sentit com a
desassossec– més tens i intens
que ha donat l’aventura artís-
tica del segle XX, el de l’essen-
cialitat d’un discurs alliberat
finalment de credulitat i de
redemptora confiança, i, per
tant, lliure de temptacions
sectàries: una essencialitat el
nucli de la qual és, paradoxal-
ment, la constatació tràgica, i
lúcida, de la seva inexistència;
una essencialitat que no perd
de vista la dimensió de la frac-
tura humana moderna que ens
aboca a reconeixe’ns sense

destí, l’única dimensió que
encara fecunda la paraula.
(Aquesta paraula sense parió i
desolada que sap que és l’únic
espai de l’aparició: déus i
no-res, memòria i desig, el jo i
l’altre, res –tret del que hi ha–
preexisteix, sinó que tot n’és
conseqüència. No hi ha inter-
locutor a qui adreçar-se; la pa-
raula conté també la idea
d’interlocució.) I, entre aquests
alguns que encara es resistei-
xen a cedir al mercadeig –per
força complaent amb el com-
prador– com a raó necessària
d’existència artística, hi ha
Montserrat Rodés, i el seu De-
leàtur n’és una mostra. Un De-
leàtur, com s’ha dit més amunt,
aparegut en l’ambient hostil
de la conversió en propaganda
o de la transformació en mer-
caderia de qualsevol gest hu-
mà, fins i tot de la queixa per
vendre’n el gemec reduït a ga-
nyota.

El nou llibre de Rodés és la
confirmació d’un treball poè-
tic d’una extrema concentra-
ció d’idees i suggestions co-
mençat ja fa temps, però in-
tensificat i estilísticament
aprofundit sobretot a partir
d’Interlínia, el títol anterior de
l’autora. Dos reculls poètics en
què la intimitat humana és
exposada no pas per satisfer
cap llei de la demanda ni per
omplir cap buit al prestatge
corresponent, ni tampoc per
un exhibicionisme que es pro-
clama exemplar, sinó com a
denúncia compadida de la im-
possibilitat d’obtenir resposta
a la demanda anhelant que ens
habita, una denúncia compa-
dida com ho és tot acte humà
que es reclami realment soli-
dari. Perquè tot poema autèn-
tic, ¿què és si no una acció so-
lidària amb la nostra part més

feble, la que sentim més irre-
missiblement solitària? Aquella
soledat tan ben simbolitzada
pel buit de la pàgina en què
inscrivim les paraules amb què
trobar l’altre.

Sovint s’ha dit, des de Ma-
llarmé i el seu cop de daus, que
el poema també és el lloc que
ocupa en la pàgina, allò que no
podran ser mai la mola del
Canigó o l’extensió de L’Atlànti-
da. (Si ens ho mirem des del
decantament líric de la poesia
moderna assenyalat per Mon-
tale, ¡que pocs poemes aguan-
ten girar pàgina!) A Deleàtur, la
pura visió dels versos en el pa-
per ja està plena de significa-
ció. La significació màxima
humana, la seva distinció: la
lluita de la paraula contra el
silenci –tot el que ignorem– i
alhora –com a assumpció dels
límits i com a negació del mer
consol que, mentint-nos, ens
aliena– l’aparició d’aquest si-
lenci gràcies a la paraula, que
hi infon significat acotant-lo.
Aquest és l’espai de l’aventura
humana més íntima, que que-
da destruït amb el tumult de la
proliferació del discurs sense
aturador, de la paraula com a
metàstasi destructora de tota
possibilitat de diàleg o, si es
vol, de monòleg que busca la
veu de l’altre. Rodés i el seu
Deleàtur ens ho diuen clara-
ment des de l’hermetisme de
la màxima exigència –l’autèn-
tic hermetisme, i no pas l’es-
teticista– per aconseguir que
el seu discurs, que demana in-
terpretació, comprensió activa,
no se sumi a la vàcua confusió
de la retòrica eixordadora pro-
palada per tants i tants alta-
veus de repetició, per tantes i
tantes veus dels seus amos. De-
leàtur és la incomoditat assu-
mida de no incorporar-se al

poder: el risc de la llibertat, la
designació del silenci sense
subterfugis. Perquè el poder és
sempre la profusió de parau-
les. Pel poder, callar és signe
de debilitat, i qui s’hi vol ai-
xoplugar s’hi ha d’afegir afe-
gint-se a l’entestament bana-
litzador de tot sentit, a la re-
ducció de tota idea a consigna.
D’això el poder en diu sumar,
i qui hi col·labora no ha
d’emmudir mai per poder-hi
ser sempre, ha d’ocupar la se-
va humanament insignificant
parcel·la de soroll, aquest so-
roll amb què s’ignora l’adver-
tència que ens fa el silenci si
ens l’escoltem: la paraula que
no hi dialoga –com sí que hi
dialoga Deleàtur, i com hi dia-
logava Zambrano, citada per
Rodés: “En el hombre a medida
que crece el ser crece la nada”– és
una paraula que menteix. En
el silenci hi habita el dubte, i
el dolor, i el plor dels opri-
mits. És el lloc del discurs de
tots aquells que queden ex-
closos pel discurs; de tots
aquells castigats pel poder
amb un deleàtur, amb un que
sigui suprimit, per la seva in-
correcció amb la totalitat to-
talitària del dir únic.

L’EXPERIÈNCIA DE CELAN
Una experiència límit viscuda
per Celan, exiliat a l’herme-
tisme per la llengua excloent
amb què escrivia, per aquella
llengua seva que era la d’a-
quells que li havien matat els
pares en la incomprensible
industrialització de la mort
d’un poble: un record, aquest
de Celan, sempre necessari
per no caure en cap miratge
adormidorament redemptor,
sobretot en aquests temps de
procacitat dels discursos sobre
l’Holocaust, la gran operació
exculpatòria –a la qual es
presten alguns supervivents–
per mitjà de la divulgació tri-
vialitzadora del dolor, d’aque-
lla experiència de dolor que
havia instal·lat un dels episo-
dis centrals de la història del
segle XX en la consciència
moral del subjecte per la seva
inexplicabilitat, per la seva
inconjurabilitat, per la seva
impossible designació: una
culpa més gran que totes les
paraules i, per tant, sense re-
missió.

Deleàtur, que coneix i es re-
coneix en l’estremiment onto-
lògic de Celan, en l’esgarrifan-
ça de la seva dicció, sap que la
paraula que vol fer fora el si-
lenci és com la llum que no
reconeix que el seu sentit és
l’ombra, perquè creu ingènua-
ment, o afirma falsàriament,
que l’ombra és tan sols absèn-
cia de claror. Paraula i llum es
consumeixen. Silenci i ombra
perduren. Només l’acceptació
radical d’això ens diu si diu
veritat el poema. La veritat de
no inventar veritats per ne-
gar-ho, la veritat de no confegir
veritats per amagar un sofri-
ment que no té pal·liatius: el
sofriment de la consciència
sense alienacions consolado-
res, potser ja l’única funció del
coneixement intuïtiu del poe-
ma. “Excavar el buit de la llum,
/ extreure’n la nit immersa”.


