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Véronique Tadjo és doctora en civilització afroamericana per la Sorbona

Altres veus orals
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A
mb un elogi del no-
madisme entès com
una necessitat oposa-
da al vagareig, arren-
ca una antologia que

aplega veus molt diverses i poc
conegudes del continent africà.
La curiositat intel·lectual i ge-
nerosa d’Agustí Bartra ja inter-
venia l’any 1964 en un pròleg al
llibre Adán negro: poetas negros de
lengua francesa sobre la necessi-
tat o llibertat de la negritud.
Aleshores els supòsits de Bartra
avançaven a partir del text sar-
trià per concloure brillantment
que la diferència entre la poesia
d’Occident i neoafricana era
que la primera naixia per ex-
pressar i que en la segona “seres
y objetos surgen en virtud de un
conjuro y hacen más que expresarse:
existen”.

La visió auroral de Bartra va-
lia per a una poesia francòfona
de constant nostàlgia africana.
En català, doncs, el coneixe-
ment d’aquesta literatura era
essencialment poètic. I ho ha
estat també en el present. No-
més cal recordar les bones ver-
sions de poesia africana oral
realitzades per Josep-Ramon
Bach a Ploma blanca. I el fet no és
estrany perquè la narrativa
breu ha estat considerada un
gènere menor a l’Àfrica fins a la
Segona Guerra Mundial, molt a
remolc de la novel·la i del conte

oral. Sidi Seck ha estat un dels
introductors d’aquest darrer en
les edicions Kora, amb la pu-
blicació de Contes de la sabana
africana, de Birago Diop (1906),
que transcriu les històries sen-
tides als griots o persones que
canten acompanyades d’instru-
ments musicals i que són els
veritables portadors de la savi-
esa col·lectiva dels pobles de la
sabana. Tanmateix, aquest ha
estat el perill de la literatura
africana fins fa poc: l’haver de
perpetuar inexcusablement
aquesta identitat. Tal com afir-
mava l’autora senegalesa Cat-
herine N’Diaye en el relat ¿Qué
permanece en la memoria de los

hombres? ocorre que “todo empie-
za por una lectura atenta de los
signos de pertenencia: el mapa del
pelo crespo, el lunar debajo del dedo
gordo del pie izquierdo que se
transmite sin falta; el resto sólo son
detalles, producto azaroso de la ge-
nética [...]. Nos educan en la idea de
preservar esta pertenencia funda-
mental”. Aquesta és la raó fona-
mental per la qual, des d’aquí,
també resulta difícil distingir
les propostes dels diferents au-
tors, ja que tot ens arriba en el
sac de la multiculturalitat in-
diferenciada.

L’antologia present és una
prova de la diversitat de mate-
rials de les literatures africanes,

sempre, però, provinents de
llengües de prestigi, l’anglès, el
francès o el portuguès. Hi tro-
bem, per exemple, una narra-
ció de Germano Almeida, La se-
nyora Guiomar, un text en què es
relativitzen els enganys deri-
vats de la pobresa, amb un hu-
mor elaborat i amb una con-
trastada incorporació de l’estil
de García Márquez. Molt més
arriscada és la veu de Robert
Antoni, nascut a Trinitat i es-
tudiós de la literatura anglosa-
xona, que, partint dels costums
tradicionals, incorpora un rea-
lisme màgic de procedència
occidental a unes històries sor-
prenents molt més deutores de

Hrabal que del fons oral autòc-
ton. En aquest autor conviuen
amb fortuna ambdues expres-
sions, la seva ploma nerviosa
capta la força del monòleg dels
seus personatges i el to inver-
semblant de l’anècdota s’ama-
neix amb una gran càrrega d’i-
ronia.

APORTACIÓ MOLT POSITIVA
Tot i que una obra de les ca-
racterístiques de Mercat d’his-
tòries pugui tenir alguna cai-
guda –ja sigui pels autors es-
collits o pels seus textos–, l’a-
portació és molt positiva. Veus
com les d’Ananda Devi, es-
criptora nascuda a l’illa
Maurici, se’ns donen a conèi-
xer amb força, des d’un liris-
me gens complaent i molt
concís. Véronique Tadjo, nas-
cuda a París, és doctora en ci-
vilització afroamericana per
la Sorbona. En la seva obra, la
presència del diàleg amb els
morts és constant, així com
l’exploració de les arrels tra-
dicionals, tant pels temes com
per la seva formalització.

La poesia també hi té cabu-
da amb les veus d’Helon Ha-
bila de Nigèria i de Hamid Skif
d’Algèria. Aquest darrer bas-
teix una obra reivindicativa
des del lirisme més personal i
amb un llenguatge concret
que recupera els ritmes i la
senzillesa de la poesia tradici-
onal amb la incorporació d’un
cert expressionisme d’arrels
occidentals.

L’antologia ha estat promo-
guda per l’Associació Cultural
Translit, creada a Barcelona
l’any 1993 amb la idea de po-
tenciar les literatures no eu-
ropees a la península i s’ins-
criu dins les jornades anome-
nades també Mercat d’històries,
que se celebren des del 10 fins
al 14 de desembre al CCCB
(www.pangea.org/translit).

D’estar només
P O E S I A

A N T O N I C L A P É S

Víctor Sunyol, Stabat.
Proa. Barcelona, 2003.

E
l darrer lliurament
poètic de Víctor Su-
nyol no hauria de
passar desapercebut,
si de debò es pretén el

debat sobre la poesia i la seva
pràctica com ha semblat insi-
nuar-se rere alguns papers que
han intentat fer soroll. Caldria
prestar tota l’atenció a un llibre
i a una obra que obre camins
insospitats, perspectives en el
límit, finestres en la cambra
pútrida del neonoucentisme
que agarbona, ara més que mai.

Perquè es tracta del llibre de
poemes més important que
s’ha editat a Catalunya en els
darrers vint anys, no solament
per la densitat dels textos poè-
tics que s’ofereixen al lector si-
nó perquè marca una fita deci-
siva en un camí d’exploració
intel·lectual que transcendeix
l’àmbit personal per esdevenir
referent col·lectiu (generacio-
nal?) d’una nova manera d’en-
tendre la creació poètica i la
relació entre la poesia i el llen-
guatge (poètic). És un llibre que
se situa en una altra dimensió
de la pràctica poètica.

Si la poesia és l’intent tot just
l’intent de dir l’indicible, vore-
jant els límits, l’ús extrem i ar-
riscat d’un llenguatge on ubi-
car el discurs, on habitar, Stabat
és, en ell mateix, la poesia. Po-
esia pensant: pensar el pensa-
ment d’“una altra manera”.

Poesia intraduïble, fins i tot
en el si de la mateixa llengua.
Incomentable, doncs.

PROJECTE GESTAT EL 2000
Stabat és un projecte que l’au-
tor va començar a gestar a fi-
nals del 2000, i que va ser dut
a la pràctica a finals de l’any
següent, durant l’estada que
Sunyol va fer a Tamdaght, al
sud del Marroc. Allí, en l’ari-
desa de l’indret, en l’ascesi
d’una vida de radical elemen-
talitat i aïllament, el poeta va
fer els poemes que ja duia es-
crits en el cervell. (Que ningú
no cerqui, però, una guia de
llocs ni d’experiències viscu-
des: Stabat es un llibre que no
admet referents externs con-
crets.) Poc importa que en el

leitmotiv del llibre fossin els
vint-i-un tercets del conegut
cant litúrgic de Giacopone de
Todi o les set darreres parau-
les de Crist a la creu. Sunyol
només ho va prendre com a
punt de partida: mots-motiu,
un referent del qual, a partir
del poema tretzè, el poeta co-
mença a desempallegar-se’n:
ja li fa nosa tota referenciali-
tat: només li interessa la
imatge de la Pietat –la mare
amb el fill mort als braços–, el
poeta davant del cadàver que
és la llengua: treballar amb la
llengua morta, en la qual la
poesia no s’hi pot reconèixer.
(Víctor Sunyol ha desenvolu-
pat una carrera intel·lectual
de reconstrucció, a partir de la
desconfiança amb la llengua:
camí que va iniciar Von Hof-
mannsthal, i que va continuar
amb Mauthner, Wittgenstein,
Heidegger, Beckett, Zambrano
i Valente: cerca de la llengua
originària, la llengua pura: “El
ple parlar és parlar des de la
mudesa, violentant la llen-

gua”. No és aquest el sentit
hölderlinià del Pal·lash, Pal-
lash?)

És en el poema VI del llibre
que el poeta desenvolupa la
nova llengua: fins aleshores
havia parlat de la impossibili-
tat de dir amb el llenguatge,
acceptant d’estar enfront del
seu cadàver: una llengua sense
present ni futur. A partir d’a-
quest poema comença a bastir
(i a escriure en!) la nova llen-
gua, “feta de preposicions no-
més, i de conjuncions (i potser
algun adverbi) [...] amb una
sintaxi neta [...] desterrant
verbs, substantius, adjectius i
tota la faramalla”. El llenguat-
ge primigeni: “Només per de-
dintre prou [...] la pedra / que ja
no cerca / sinó pedra”. L’ésser i
el llenguatge (nou) es fonen en
la imatge de la pedra; i a partir
d’aquest punt se segueixen els
dos camins en un: el de l’ésser
i el del llenguatge.

(Sunyol es val de la pedra, a
Stabat i a l’obra posterior, com
a oracle i testimoni: de seguida
revé a la memòria el nom de
Trakl.)

LLENGUA DINS LA LLENGUA
Si abans Sunyol havia violentat
la llengua fins a arribar a des-
truir-la, amb Stabat tracta de
recompondre els fragments de
la destrucció: inventant una

llengua dins la llengua, una
llengua autòctona amb la qual
sigui possible, encara, dir. La
llengua del nemòleg: la parla
de ningú.

En aquesta breu ressenya no
hi ha espai per endinsar-se en
el llibre. Sortosament, però, és
el mateix autor qui, en el ma-
teix Stabat, acompanya el lector
amb uns comentaris que no
volen pas esdevenir una her-
menèutica entorn el llibre i les
seves circumstàncies.

Stabat s’articula com un tot
en què conviu el poema, les
notes de redacció del poema i
una poètica eixida després de
l’escriptura del poema: un
complement que ajuda a la
comprensió de la doble refle-
xió que conté el conjunt. (De
fet, en una primera redacció
del llibre, Sunyol havia exclòs
la poètica i la disposava a part,
en un recull anomenat Iuxta:
text al “costat de”.)

Prendre el llibre, fer una
primera lectura completa (po-
emes, notes i poètica); conti-
nuar amb una segona lectura,
ara només de la poètica; final-
ment, endinsar-se amb succes-
sives lectures només dels poe-
mes: talment una nou, de la
qual cal rompre la closca per
assaborir-ne el fruit: assabo-
rir-lo amb tots els matisos i
propostes.


