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Al bosc de les paraules
P O E S I A D A V I D C A S T I L L O

Tònia Passola, La sensualitat
del silenci. Premi Vicent
Andrés Estelles. 3i4.

València, 2001.

T
ònia Passola ha pu-
blicat aquest any fi-
nalment dos dels
seus llibres de poe-
mes. Ens arriben

precedits de dos dels premis
importants del país –l’Estellés
i el Leveroni–, premis amb els
noms de dos dels poetes de
referència en l’educació lite-
rària i sentimental de molts
dels que ens hem educat en la
poesia catalana, una poesia
secreta però basada en el rigor
crític i l’austeritat personal,
un compromís ètic que Tònia
Passola ha bastit des de la dis-
creció, escrivint isolada de la
societat literària, convertint la
seva obra en un dietari en què
el record pren la forma de la
bellesa com en una il·lumina-
ció de Rimbaud, un spleen de
Baudelaire o una satori taois-
ta. Sense raó ni lògica, senzi-
llament escolant-se, esmico-
lant-se pel trànsit dels dies, els
poemes de Passola recreen vi-
vències quotidianes carrega-
des de sensibilitat, d’aquella
sentimentalitat que Machado
tant reivindicava. Què fa, pe-
rò, una poeta com Tònia Pas-
sola envoltada d’avantguar-
distes, experimentals avant la
lettre i surrealistes confessos?
En una de les presentacions de
La sensualitat del silenci, ella
mateixa em preguntava si re-
alment m’havia interessat la

seva poesia, que ella definia
com a clàssica. I potser per
intentar dibuixar una mica la
resposta he escrit aquestes lí-
nies. La sensualitat del silenci
com Cel rebel (Proa, 2001. Pre-
mi Cadaquès a Rosa Leveroni)
són dos llibres que m’he anat
fent meus conforme anava
aprofundint en la seva senzi-
llesa, en la perfecció auspicia-
da pel treball d’artesà que
contenen aquests versos. La
senzillesa és el màxim que es
pot demanar a una obra d’art.
I molts dels poemes de Passola

estan filtrats, cisellats a través
dels anys, arrodonits com cò-
dols de riu que han aterrat a la
platja, a l’estuari vital que els
dos premis ens han permès
captar.

Tots dos llibres contenen
poemes datats, fruit d’un mo-
ment d’inspiració, d’una reve-
lació a cau d’orella, amb l’e-
nergia creativa que ens dóna
el silenci. Un seguiment cro-
nològic de tots dos llibres ens
mostrarà una unitat interna,
temàtica, d’una coherència
sorprenent. Es tracta d’artesa-

nia en un temps marcat per
les presses, industrial o pos-
tindustrial, de menjar fast food
i d’apreciar poc el que ens
passa al voltant. Un dels poe-
mes de La sensualitat del silenci
podria resumir millor que res
la poesia de Passola, unes pa-
raules que servirien de poèti-
ca: “Els moments tornen de la
mà dels dies / com el poema
surt del bosc de les paraules. /
La seva saba injecta lluminosa
verdor, / rel de deixar-se en-
dur, eco de les llavors. // Ben
endins es mou el crit, / que

amb la veu vol florir”. La rela-
ció entre elements de la natu-
ralesa i el relat dels dies es
complementen a la perfecció,
sobretot pel que resulta la ca-
racterística més lluent dels
poemes: la destresa de l’escri-
tora en el moment de farcir de
detalls els versos, l’orfebreria
que mai enfarfega perquè és
subtil, discreta, d’una discre-
ció sàvia, assolida mitjançant
una delicadesa enlluernadora.

Dins d’un dels assajos com-
pilats a Una poètica activa, Kevin
Power recordava que Pound va
trobar també en Fenollosa la
idea d’una sintaxi activa, la
concepció que la feina del po-
eta radica en l’activitat literal
del fet d’escriure, i que dins
d’aquesta mateixa activitat és
on es realitza tota discrimina-
ció, decisió o valoració. La sin-
taxi neta, austera dels poemes
de Passola els omplen d’iden-
titat i les imatges i els símbols
apareixen nítids sense cansar
ni avorrir. Provinent d’una ge-
neració massa enquistada en
els formalismes, Passola ha sa-
but preservar el seu mot dels
exercicis malabars i oferir-nos
un vi que ha sabut envellir
abans de mostrar-se en pleni-
tud. S’ha comentat el fet que
Tònia Passola hagi trigat força
a publicar, però el resultat ara
és admirable perquè estic se-
gur que els anys han atorgat a
aquests versos una integritat,
una condensació que han ser-
vit per donar-li més precisió als
temes, més claredat a l’autore-
trat, a aquest dietari en què la
sensualitat del silenci és un
petit univers, com ens diu la
poeta, ancorat en el somni re-
bel dels segles.

La dictadura ultraliberal
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Viviane Forrester, Una
extraña dictadura. Anagrama.

Barcelona, 2001.

L
a novel·lista i assagis-
ta francesa Viviane
Forrester presenta en
el seu últim llibre les
conseqüències que el

model de gestió ultraliberal
–per usar la seva definició–
ha produït en el nostre món
globalitzat. L’autora francesa
introdueix algunes conceptu-
alitzacions que particularit-
zen el seu discurs en un tema
sobre el qual nombrosos au-
tors han escrit en els darrers
anys. D’una banda, insisteix a
diferenciar liberalisme i glo-
balització i a subratllar que la
globalització, un terme que
creu de significat poc precís,
no requereix de manera im-
prescindible d’una gestió ul-
traliberal. D’altra banda, For-
rester remarca que no assis-
tim al domini de l’economia
sobre la política, sinó més

aviat a una negació del que
hauria de significar l’econo-
mia. L’economia, ens diu,
s’havia vinculat fins ara amb
la producció i amb la vida de
la població, però en l’actuali-
tat, dins del model ultralibe-
ral, ha estat reduïda a la noció
de business, espècie de pseudo-
economia que negocia amb el
que no existeix i especula amb
l’especulació. La clau de volta
que defineix aquest volum, tal
com estableix el seu títol, és
l’existència d’una estranya
dictadura, instaurada darrere
d’una tranquil·la normalitat
democràtica, que imposa els
seus dogmes com l’única ma-
nera possible de fer les coses.
Forrester presenta els seus ar-
guments i exposa les dades
necessàries per fer veure al
lector la incoherència d’algu-
nes afirmacions que constitu-
eixen el dogma liberal. Se’ns
diu, indica, que l’ocupació
depèn del creixement, que el
creixement depèn de la com-
petitivitat i que la competiti-

vitat depèn de la capacitat de
suprimir llocs de treball. De
tot això cal concloure, asseve-
ra l’autora francesa, que per
lluitar contra l’atur no hi ha
res de millor que l’acomiada-
ment. Certament, la realitat
que Forrester ens descriu, i
que tots tenim ben present, no
deixa de ser contradictòria.
Les empreses amb més bene-
ficis no paren d’acomiadar els
seus empleats i quan ho fan
les seves accions es revalorit-
zen. Més encara, ens recorda
Forrester, l’Estat, i per tant el
contribuent, assisteix a aquest
escàndol assumint, ni que si-
gui parcialment, el cost dels
acomiadaments.

ÍNDEX DE POBRESA
Els arguments de Viviane
Forrester no s’aturen aquí.
L’autora remarca que el me-
nor nombre d’aturats als Es-
tats Units que a Europa depèn
de la diferent metodologia
estadística utilitzada a banda
i banda de l’Atlàntic. Per

contra, explica Forrester, les
dades de les Nacions Unides
indiquen que els Estats Units
–i també el Regne Unit– te-
nen un major índex de po-
bresa humana i monetària.
Els avantatges del model an-
glosaxó, més desregulat que
l’europeu, no són més que
aparents, opina Forrester,
que, altrament, qüestiona el
qualificatiu de desenvolupat
per a aquells països rics que
no han sabut aprofitar totes
les seves potencialitats i
mantenen bona part de la se-
va població per sota del llin-
dar de pobresa. Nogens-
menys, Una extraña dictadura
presenta les conseqüències
humanes de l’ultraliberalis-
me. Acomiadar, desregular,
reestructurar, deslocalitzar,
fusionar, privatitzar i especu-
lar són els trets característics
d’una gestió ultraliberal que
subordina el benestar de les
persones a l’obtenció d’uns
beneficis cada vegada més
grans i que converteix el tre-

ball en un element residual
en la nova estructura econò-
mica. La preocupació per la
producció ha estat bescanvia-
da, assegura Forrester, per la
nova lògica del lucre. Tot
plegat ho explica l’autora
francesa oferint exemples di-
versos que qüestionen la co-
herència del model ultralibe-
ral. Així, entre altres temes,
analitza el paper de l’FMI,
l’OMC i el Banc Mundial i en
subratlla la falta de fonament
democràtic, descriu la inefi-
ciència del sistema educatiu
per contrarestar la desigual-
tat social i explica la incon-
sistència dels fons de pensi-
ons, tan dependents de les
cotitzacions de la borsa. Vivi-
ane Forrester ofereix, doncs,
al lector un seguit de raons
que contradiuen la pretensió
que el liberalisme econòmic
genera ocupació i riquesa. El
seu assaig no planteja, doncs,
una lluita contra la globalit-
zació, sinó un intent de resis-
tir un règim polític tan con-
cret com l’ultraliberal per
restituir la dignitat de les
persones.


