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La poeta nord-americana Eleni Sikelianos

E L R E A L R E C U P E R A T

La gran èpica americana (i II)
M E L C I O N M A T E U

D
eia, en l’article an-
terior, no a Troia i
no a Verdaguer, i sí
a Zukofsky, sí a
Spiegelman i a Litt-

le Nemo, però cal ser justos i
reconèixer que l’èpica nord-a-
mericana no s’acaba aquí: és,
encara, un gènere obert i dis-
posat a oferir-nos més mostres
de les seves possibilitats. En el
poc que portem de segle XXI,
l’èpica nord-americana ha tin-
gut manifestacions magnífi-
ques, com el còmic In the Sha-
dow of No Towers, de l’esmentat
Art Spiegelman, però també
sorprenents, com el llibre-poe-
ma (o l’èpica-èpica) The Califor-
nia Poem, d’Eleni Sikelianos,
igualment publicat enguany.

Per si algú ja ho sospitava,
Eleni Sikelianos és nascuda a
Califòrnia mateix d’ascendèn-
cia grega, i per les seves venes
corre la sang de la millor poe-
sia hel·lènica: no debades és
néta del gran Angelos Sikelia-
nos (1884-1951), al costat de
Kavafis, un dels poetes grecs
més destacats del segle XX
–llegiu-ne, en castellà, Afrodita
Urania, publicat recentment a
Màlaga.

L’èpica d’Eleni Sikelianos és,
com he dit, èpica-èpica, poesia
en majúscules, un dels poemes
llargs més ambiciosos i bells
dels escrits en els darrers cent
anys. Perquè es tracta d’un po-
ema èpic com els d’abans. Ele-
ni Sikelianos explica la història
col·lectiva partint dels mites
–invoca, necessàriament, el
llibre de cavalleria Las Sergas de
Espandián, de García Ordóñez
de Montalvo, on per primera
vegada apareix el nom de Ca-

lifòrnia, referit a una illa ima-
ginària–; perquè es tracta de
l’èpica del segle XXI, s’està de
posar-hi tirallongues d’hexà-
metres o decasíl·labs i aposta
decididament per la poesia
entesa en el sentit més bo i més
ample del terme.

EN EL POEMA HI HA DE TOT
Per dir-ho amb unes altres pa-
raules: en les gairebé du-
es-centes pàgines de The Cali-
fornia Poem, hi ha de tot, o mi-
llor encara, hi conviuen for-
mes diverses i per a alguns
contradictòries d’entendre la
poesia. Hi ha, en primer lloc,
un notable sentit de l’humor, i
un gust absolutament post-
modern per combinar el que té
de mític el passat amb el que té
de més vulgar –però tanma-
teix de vegades glamurós– el
present. Hi ha prosa, versos
curts i versos llargs –el format
quadrat de les pàgines estalvia
als tipògrafs de tallar-ne un
grapat–, però hi ha sobretot
una gran sensibilitat per la
qualitat sonora del llenguatge.
Hi ha un munt de referències a
la història natural; com n’hi
ha, inevitablement, a la histò-
ria col·lectiva recent o remota;
hi ha també intimisme i auto-
biografia (les imatges d’adoles-
cència no tenen pèrdua); i hi
ha, finalment, una remarcable
quantitat de material gràfic i
visual –il·lustracions, fotogra-
fies i dibuixos– d’autors diver-
sos que el poema acaba inte-
grant i absorbint.

Sikelianos no s’està de
comparar-se amb una sariga,
de comparar-se, quan cal, amb
Alexandre el Gran, de fer re-

ferència a la caiguda de les
Torres Bessones i a l’amenaça
de l’àntrax. Em permeto de
traduir-ne uns versos: “Els
edificis amorosos de la Terra:
les Piràmides, TransAmerica,
les Torres Bessones, ja no et
sostindran més (agafa’t a l’es-

pai vagabund) / Aviat ens vam
convèncer / que el món ja es-
tava fet / i no podíem fer-hi
més / Una cosa: qui crea el
món, / aquí, Eleni o les sari-
gues? / [...] / Qui / és més útil
sobre la faç de la Terra, Eleni /
o les sarigues?”.

Als lectors que a aquestes
alçades de l’article es pregun-
tin però, bé, què té aquesta
gran èpica nord-americana a
veure amb nosaltres?, se’ls pot
dir que molt, perquè també
nosaltres estem representats
en el poema. A The California
Poem hi surten catalanopar-
lants com ara Joan Miró i fra
Juníper Serra, evangelitzador
de Califòrnia. És un poema que
parla de tot i de tothom, com
la millor èpica: un gènere que
en la nostra literatura encara
està per escriure.

Eleni Sikelianos ha escrit un
poema dels grans, el més gran
des que el seu dia vaig llegir
Flow Chart, de John Ashbery (en
castellà, Diagrama del flujo), i
Garbage, d’A.R. Ammons (en
castellà, Basura, en premsa). A
casa nostra, la discussió entre
una literatura democràtica i
una literatura aristocràtica se
sol plantejar en termes erronis
i barroers, com gairebé totes
les polèmiques literàries sorgi-
des de les pàgines d’opinió
d’aquest i altres diaris. La
qüestió per mi no és per a qui
escriu determinat escriptor (si
per a la majoria o per a una
minoria –digueu-ne elit, si vo-
leu). Un gran escriptor no té el
deure d’escriure per a tothom
(és més, sovint té el deure
contrari), però sí que ha de te-
nir la capacitat de poder donar
veu a tothom, de poder fer
parlar –en la seva obra– reis i
plebeus. Això és el que en el
seu moment va fer grans Llull,
Dante i Shakespeare (grans es-
criptors democràtics, a través
dels quals ens parlen totes les
classes), i això és el que més
recentment ha fet grans James
Joyce, John Ashbery, A.R. Am-
mons i aquesta Eleni Sikelia-
nos que farà parlar tant. En la
poesia catalana contemporà-
nia, no cal dir-ho, aquesta feina
democratitzadora encara és una
feina pendent.

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

L’ampolla d’aigua de Montserrat Rodés
D O L O R S M I Q U E L

A
magada a dins de la
seva bossa, l’ampolla
d’aigua acompanya
Montserat Rodés en
el seu rodar pel món.

Tot i gaudir de la seva amistat,
ni jo m’havia fixat en aquest
objecte, que ella mateixa em
va haver de fer explícit. L’ob-
jecte, però, es posicionava de
ple en la seva lírica. L’ampolla,
un objecte anodí i tanmateix
tan necessari, una objecte
simple, que pot ser suprimit, i
que tanmateix conté l’ele-
ment més essencial de la vida:
l’aigua. Així de senzill i de
complicat. L’objecte també
responia a la demanda implí-
cita que duia el primer títol de
la bibliografia de Montserrat
Rodés: La set de l’aigua, publicat
l’any 1991, i premiat el 1990
amb el Miquel Martí i Pol. De
manera que vaig agafar de la
prestatgeria el seu primer lli-
bre i el vaig tornar a llegir.

Tinc ara sobre la taula el
primer i l’últim llibre de
Montserrat Rodés publicats
fins ara. Els he rellegit. La seva
relectura (inclosos els pròlegs)
m’ha semblat clarificadora i
interessant. He pensat de se-
guida que hi ha poetes que
treballen a camp obert i d’al-
tres que prenen un camí i el
segueixen amb obstinació i
tenacitat. Rodés és d’aquests
últims poetes. La relectura
m’ho ha evidenciat. El gust pel
poema curt i treballat és la
base del seu primer llibre, si
bé amb el pas del temps la se-
va poesia s’ha anat despullant
d’imatges, com si busqués
trobar en la mateixa paraula
allò que la paraula, pel seu ús,
es nega de vegades a dir.

Joan Tarrida, el primer pro-
loguista, l’encerta pel meu

gust quan diu que Rodés “no
s’envola buscant abstractes
vergers de significació [...], no
eleva la paraula a categoria de
mite, sinó que prova d’usar-la
a ran de terra” i, en aquest
sentit, allò que anomenen al-
guns l’espai en blanc de la
pàgina com a element visual,
jo el veig, en el cas de Rodés,
com allò que María Zambrano
anomena el joc del naufragi
del llenguatge en l’ésser que
experimenta la seva pròpia
mortalitat. En particular quan
Zambrano afirma que la veri-
tat necessita un gran buit, un
silenci en el qual pugui apo-
sentar-se. Silenci i mortalitat
reduïts a l’essencial de la pa-
raula. No oblidem que el pri-
mer i l’últim llibre vénen
marcats per la mort dels pro-
genitors de Montserrat Rodés.

Aquesta lectura també m’ha
fet entendre que el desig per
classificar Rodés dins d’una
línia estricta ha portat alguns
antòlegs a precipitar les con-
clusions i estratificar-la en
una poesia del silenci, els ex-
trems de la qual van ser Arnau
Pons i Víctor Sunyol, poetes
amb els quals no trobo que
tingui gaire a veure (potser
Arnau Pons es podria relacio-
nar més amb ella en la poesia
que Rodés practicà als seus
inicis). Per aquest camí, també
han provat d’acostar-la al mi-
nimalisme i al conceptualis-
me, corrents derivats dels
plantejaments de Marcel Du-
champ, que, precisament va
arribar a Nova York amb una
ampolleta de vidre plena de
sèrum fisiològic que va fer
buidar en una farmàcia i se-

gellar-la després per oferir-la
com 50 cc d’aire de París o sè-
rum psicològic als seus mecenes,
els Aresberg, que van ser tam-
bé els paganinis de l’urinari
que originà l’escàndol entorn
de Duchamp i que, tot pagant,
van fer que tothom deixés de
riure’s d’aquell urinari escan-
dalós.

Res més allunyat del taran-
nà de la silenciosa ampolla
d’aigua de Montserrat Rodés,
que, malgrat el contrast, esta-
ria més a prop de la rabelaisi-
ana deéssa-ampolla en la qual
Pantagruel consulta el seu
oracle, i que no és altra cosa
que el vas sagrat que conté la
pedra filosofal, símbol del co-
neixement il·luminador. O de
l’ampolla que Paul Celan tira-
va al mar amb l’esperança que
algun dia fos recollida. O, sens
dubte, a aquells Fragments per a
dominar el silenci, d’Alejandra
Pizarnik.


