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Samuel Beckett en un assaig de ‘Tot esperant Godot’ a l’Odéon de París

Beckett i la postmodernitat
P O E S I A

P A U D I T O T U B A U
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supreflus per
aconseguir
la brevetat
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P
er a una part de la
crítica literària i de la
filosofia, Samuel Bec-
kett és un escriptor
de referència. Quan

es debat sobre el final de les
ideologies, o sobre la frag-
mentació del jo contempora-
ni, sempre se’n troba alguna
cita demolidora, espectacular,
una cita que s’acostuma a ex-
treure del seu context de sig-
nificat –més complex, menys
banal–, per incloure-la en un
collage de cites cultes que no-
més entenen els iniciats, una
mena d’aristocràcia després
de la mort de l’aristocràcia
que participa d’una comèdia
de reciclatge, escepticisme i
pertinència al sector més cool
de la moda.

És estrany i encara divertit
veure com alguns intèrprets
tergiversen el significat d’un
clàssic rabiosament contem-
porani, justament de qui ha-
via defensat amb violència i
entusiasme la resistència de
l’obra d’art a ser assimilada a
categories. Durant diverses
dècades, a causa d’un error
interpretatiu, va ser conside-
rat l’hereu privilegiat de Kaf-
ka, quan no el fill maldestre
de James Joyce. Responia a tot
aquest balbuceig amb ironia i
silenci, dues màximes vitals
que solia dur a la pràctica
sense dificultats, com un hà-
bit lentament adquirit; ironia
i silenci, no obstant, que tren-
cava quan el desacord amb la
realitat s’engrandia, quan el
dolor obligava el seu cos –o
era la seva ment?– a expressar
el malestar acumulat, just
abans de tornar a callar. Ara
s’ha convertit en un ideòleg
del pensament dèbil, del jo
asèptic o tou, com la carn en-
greixada amb fàrmacs.

Un breu examen de la seva
biografia, no obstant, mostra
que era un individu corrent
que es va comprometre ben
aviat amb ell mateix i amb el
seu temps. Va marxar de Du-
blín a París als 26 anys, el
1928, quan ja s’havien dut a
terme les revolucions estèti-
ques del segle. Va escriure un
assaig breu sobre Proust, i un
altre sobre Joyce, amb qui l’u-
niria una llarga amistat que
ha fomentat l’aparició d’anèc-
dotes segurament apòcrifes.
Va pelegrinar per Europa fins
a establir-se de nou a París. I es
va aliar amb la resistència du-
rant l’ocupació alemanya, tot i
haver nascut en un país neu-
tral. Mentrestant havia canvi-
at la llengua anglesa per la

francesa, buscant l’empobri-
ment i la sobrietat del llen-
guatge; havia començat a des-
pullar l’escriptura d’elements
accessoris o superflus, en un
procés que prolongaria fins a
aconseguir la brevetat essen-
cial de les obres de maduresa,
i a enriquir algunes paradoxes
de la subjectivitat, com la in-
comprensió del fet d’haver
nascut i el ressò de la mort a la
consciència, l’amenaça que
ombreja i espesseeix el con-
tingut del jo.

L’èxit inesperat de Tot espe-
rant Godot, el 1953, al petit
Théâtre de Babylone de París,
va trencar el relatiu ostracis-
me amb què tant anglesos
com francesos l’havien relegat
fins aleshores. Tot i que les
seves peces de teatre i guions
radiofònics són irreductibles,
difícils d’adscriure a una o al-
tra tendència, se’l va incloure
amb Eugene Ionesco dins del
teatre de l’absurd, potser perquè
els dos es van convertir en de-
tonants de l’inici de l’acaba-
ment d’una època daurada, la
de l’humanisme i del psicolo-
gisme, que s’ha intensificat

des del 1989 fins a gairebé
desaparèixer. L’actualitat de
Beckett potser té a veure amb
l’agudització de certa consci-
ència de punt final, amb el
desplegament d’una filosofia
de vida molt similar a la que
descriuen les seves obres de
teatre, on predomina la nega-
ció del sentit i la repetició
sense direcció de cada acte.
Beckett obliga l’espectador a
veure’s en el personatge que
espera sense motiu algú que

no vindrà, a veure’s en l’amo o
en l’esclau, els dos igualment
riallers, desesperats o nuls.

No hi ha consens sobre el
gènere en què va destacar
més, tot i que la poesia i l’as-
saig eren potser els camps
d’aprenentatge en què recrea-
va idees i concepcions, l’esce-
nari propici en què tempteja-
va tot allò que després es con-
vertiria en una obra de teatre
o en una prosa narrativa. Bona
part de l’energia intacta de la

seva obra es deu a una reflexió
prèvia sobre les matèries amb
què tractava: el llenguatge, el
propi estil i els conceptes que
se’n deriven. Sabia que l’estil
és una prolongació inevitable
del caràcter, l’emplaçament
des d’on l’escriptura és una
eina d’excavació de la pròpia
ment, i s’hi aplicava amb el
fervor de qui intueix que cada
jornada suposarà un desco-
briment. Avorria mots com
ara immortalitat, santedat i món
personal, perquè detestava els
excessos estilístics o els in-
tents de mostrar al món una
singularitat. Les seves obres
són exterioritat en un grau
elevat, perquè el jo que hi
parla és idèntic al de qualsevol
humà: les mateixes sensaci-
ons, els mateixos malsons.
Allà on l’escriptor contempo-
rani s’esforça a construir un
univers particular, ell s’esfor-
çava a pelar, igualar i abs-
treure.

Pertanyia a una mena d’es-
criptors vocacionals per qui
la literatura no és una pro-
fessió, sinó un mètode d’a-
profundiment intern de la
psique, una condemna que fa
riure quan es veu des de dins.
Allunyat de la vida literària,
es recloïa per escriure en una
petita caseta a prop de París.
El 1969, quan se li va concedir
el Nobel, va declinar la invi-
tació a la cerimònia. Va morir
el 1989. L’any 2006 es com-
memorarà el centenari del
seu naixement.

Tot esperant el temps

H
i ha escriptors que només gaudei-
xen amb el dring de l’eternitat,
que s’obstinen en una cruel batalla
per circumdar el temps, rebatre’l i
negar-lo, com si poguessin retor-

nar incòlumes al paradís absort de la infància,
el mite més eficaç. Hi ha escriptors que, fins
i tot quan la mort els obsedeix, es resisteixen
a aquesta mena d’analgèsics. Inalterables,
només volen expressar les petjades del dolor,
les petjades dins del temps, arraconant els
impulsos cap a la satisfacció immaculada de
la ment, una capsa de llumins que repeteix
constant el monòleg de la immortalitat. Sa-
muel Beckett, potser per la barreja d’un ca-
ràcter propi d’estoics i d’una herència famili-
ar protestant, es compta entre els segons
d’una manera radical, pròpia d’algú que bus-
ca la puresa sense permetre’s cap contradic-
ció, d’una manera tan malaltissa com per-
manent. No només incorporava l’escriptura a
un engranatge en què l’objectivitat de la mort
era l’inici de cada verb, sinó que estenia
aquesta intuïció a la vida pràctica, igual que
un recitador que repetís una vegada i una al-
tra que ha de morir: “Impossible voler una
altra cosa que allò desconegut, allò finalment
vist, que té el centre pertot i la circumferència
enlloc; ni l’únic agent capaç de fer-la cessar; ni
la finalitat, que és fer-la cessar. Aquesta és
justament la finalitat, no veure més aquella
cosa adorable i espantosa, tornar a entrar en
el temps, en la ceguesa, avorrir-se sota els re-

molins de carn mai morta i estremir-se sota
els àlbers”. Aquesta exigència, la de l’home
immune a qualsevol relaxació o contrapunt
eventual, l’empenyia a resseguir cadascuna de
les contradiccions existencials, a no abando-
nar-les mai.

La segona part del recull aquí ressenyat, les
mirlitonades –afortunada traducció de mirlitó,
flautí, i de vers de mirliton, expressió en fran-
cès que refereix tot vers dolent–, conté gai-
rebé una quarantena de poemes lacònics en
què predomina la ironia, una de les formes
amb què l’individu s’enfronta a la lluita
desigual amb el temps sense acotar el cap ni
arrecerar-se en paradisos artificials. Són la-
cònics perquè la veu que hi ha al darrere és
dubitativa i fràgil, no tant en relació a ella
mateixa, sinó a la magnitud de l’adversari.
Només cal pensar en un poeta com Lezama
Lima per veure’n el contrast. Allà on Lezama
crea un mite d’autogènesi i supervivència,
un mite aïllat del temps, Beckett busca la
participació sense intermediaris, ser igual al
silenci. L’estil d’un és el revers de l’altre. Le-
zama és un oripell barroc, un desbordament
de presència sobre l’espai, Beckett tendeix a
la taca minúscula en una pàgina en blanc. No
obstant, la recerca de la totalitat és la fita
velada dels dos, encara que amb conceptes i
estils diferents. Després, si s’hagués de triar
entre similars talents de la naturalesa, tot
quedaria reduït a una qüestió de gustos o de
caràcters.


