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El poeta, pintor i escultor Bellver

A R A C O M A R A

La poesia,
poesies i metapoesia

C A R L E S H A C M O R

L
legir alguns llibres de
poemes a vegades és
ben difícil, els versos
ens llisquen i, tanma-
teix, hi sentim la, di-

guem-ne, musicalitat de la
concatenació de mots, que no
ens diuen res de coherent o lò-
gic. No recordem què hem lle-
git i tenim ganes de tornar-ho a
llegir. Ho fem, i aquesta segona
o tercera o enèsima lectura a
poc a poc ens fa fer un xic nos-
tres els poemes.

Un llibre així, que podem
llegir i rellegir en el desordre
que ens abelleixi, si en volem
gaudir, l’hem de patir, ens hi
hem d’esforçar, hi hem d’es-
merçar temps, és a dir, hi hem
de conviure, no li podem de-
manar una gratificació imme-
diata, la qual potser no arribarà
mai a ser una delectació.

Perquè no es tracta exacta-
ment de fruir, i encara menys
de percebre què ens vol comu-
nicar el poeta o què vol ex-
pressar. No hi ha, en aquests
poemes, ni comunicació ni ex-
pressió. Es tracta simplement
de llegir-los sense esperar-ne
res. És l’antítesi de la lectura
d’una narració o d’un assaig,
que ens poden aportar, respec-
tivament, un interès, del qual
deriven, posem per cas, unes

emocions i un estímul per
pensar i fins i tot per
aprendre.

En els llibres de poemes
de què parlem tampoc no
hi intervenen els senti-
ments, ni la bellesa, ni cap
sublimitat, ni intel·lectua-
lismes ni ombra de mora-
lismes. De fet, són poemes
buidats de tot, estranya-
ment neutres, en què el
llenguatge no remet a res. I
per això desconcerten i po-
den semblar difícils d’en-
tendre, precisament perquè
no hi ha res a entendre-hi.

Els mots hi són conside-
rats coses que no signifi-
quen res, com les pedres i els
arbres. El poeta no hi diu res, ni
tampoc calla; hi fa tota una al-
tra cosa, i aquesta cosa és la se-
va poesia, que no neix per
agradar a algú ni per competir
amb cap altra poesia.

I llavors, per al poeta, tot és a
l’abast de la mà, emergent, i la
mà de l’escriptura és a l’abast
del Tot, del No-res. I això passa
en la mesura que el poeta se
sosté en una pulsió de desig. I
aleshores no cal que hi hagi
estil, ni cap bri de matèria te-
màtica, ni d’estructura, ni d’i-
dees, ni de reflexió, ni de ca-
brioles amb els mots.

I talment qui enraona amb el
llenguatge és el llenguatge ma-
teix, a través del desig del poe-
ta, que, per permetre aquest
desenvolupament, desapareix
dels poemes, en què el desig
també es dilueix. I d’aquesta
operació, al capdavall ben sim-
ple, no cal esperar-ne merave-
lles: els poemes brollen al mar-
ge de qualsevol intenció, se si-
tuen al marge de totes les esca-
les de valor, i poden semblar
insubstancials i poden ser-ho i
no ser-ho alhora.

I, paradoxalment, quan l’es-
criptura arriba a aquest punt
aparentment sense tornada

–que pot acabar essent
acadèmic– ja no és poesia,
sinó una poesia. En aquest
extrem, la poesia ja no
existeix i podem capir que
només hi ha poesies, en un
plural molt divers. I les es-
peculacions sobre la poesia
se’ns mostren o com a ar-
gumentacions sobreres so-
bre l’ofici de la poesia, el
qual llavors trobem obsolet,
o com a elucubracions ide-
alistes que fan nosa.

Tot plegat ve a tomb,
aquí, per la lectura del lli-
bre Açò (solsida al passadís), de
Manuel Bellver, publicat a
Sagunt per Edicions Bros-

quil. Bellver, a més de poeta, és
pintor i escultor –i això d’al-
guna manera es nota en els
seus versos– i aquest és el quart
llibre que dóna a la impremta.

Dividit en tres seccions, Açò
(solsida al passadís) assoleix el
seu punt més alt de solsida, de
llibertat, de poesia personal i
de neutralitat, a la darrera
secció: sis poemes en prosa
que són com trossos de proses
poètiques provinents d’un
únic text, d’un paràgraf sense
començament ni final, d’un
poema impossible de plasmar
per desmesurat i, doncs, ine-
xistent.

L ’ A P A R A D O R

Salman Rushdie, Els fills de la
mitjanit. Empúries.

Barcelona, 2002.

N ova edició, amb traduc-
ció de Joan Sellent, d’a-
questa novel·la de l’au-

tor de Versos satànics. Rushdie
ens explica la biografia, en-
voltada de fets històrics, de
Saleem Sinai, nascut el 15
d’agost del 1947, dia en què
l’Índia es va independitzar de
l’Imperi Britànic.

P A R L E M - N E

El que passa
a València... i aquí

J O A N S O L À

F
a un parell de setma-
nes els diaris ens por-
taven els darrers de-
talls (per ara) del dra-
ma lingüístic valen-

cià. De vegades em prohibeixo
de fer comentaris en aquesta
secció sobre aquests aspectes:
potser val més fer veure que no
veiem el que passa. Però altres
vegades també penso que tot-
hom que té un raconec en un
mitjà de comunicació també té
una responsabilitat cívica so-
bre els esdeveniments.

El dia 25 de març l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua va
aprovar que els criteris lingüís-
tics del País Valencià fossin els
que han regit a la conselleria
d’Educació i Cultura de la Ge-
neralitat Valenciana des de l’a-
provació de la llei d’ús i ense-
nyament del valencià (1983). Era
una manera de dir que, aproxi-

madament, fossin els mateixos
que regeixen a l’IEC. “Un acord
històric sense precedents”, deia
un diari d’aquí; “l’inici de l’en-
terrament del conflicte lingüís-
tic a València”, subratllava el
president de l’IEC.

Sinó que... Sinó que exacta-
ment l’endemà el president
Zaplana “refredava” l’eufòria
(segons el mateix rotatiu) amb
dues mesures de brutal marxa
enrere: ampliava al batxillerat
la prohibició d’autors “no va-
lencians” en els plans d’estudis
i ordenava la confecció d’una
altra llista de paraules selectes,
pures, genuïnament valencia-
nes, que s’imposarà pertot,
com va passar per primera ve-
gada fa uns quants anys.

David Miró hi feia des d’a-
quest diari uns comentaris
que comparteixo plenament.
Es tracta d’un gran triomf po-

lític de Zaplana, que ara es
podrà presentar com el gran
“pacificador” d’una guerra
lingüística que fa trenta anys
va declarar la dreta. Però aler-
ta: ara “tindrà l’argument de-
finitiu per aparcar sine die el
veritable debat sobre la llen-
gua, el que afecta el seu pre-
sent i futur”; i tindrà lligats de
mans i peus els acadèmics, un
cop els ha permès aquell tri-
omf: ara ja no li reclamaran
res més que l’incomodi (com
l’ús exclusiu del valencià al
ara Canal 9). Una de les frases
més clarividents de Miró és
aquesta: “La realitat és que la
dreta valenciana es pot per-
metre el luxe avui de reconèi-
xer la unitat de la llengua
perquè està convençuda (i
potser no li falta raó) que el
procés d’espanyolització és ir-
reversible”; amb aquest com-

plement: “Del conflicte creat
als anys 70 només se’n pot dir
una cosa: missió complerta”.
Jo també crec que l’espanyo-
lització del País Valencià és
irreversible. Espanyolització
no tan sols lingüística, no ens
enganyem: potser encara
compten més les altres, la
ideològica i la sentimental.
Però encara ens enganyaríem
més si continuéssim fent veu-
re que creiem que això és cosa
del País Valencià. Estic con-
vençut que avui a Catalunya
es donen les condicions per a
una situació, almenys lingüís-
tica, també irreversible. I el
procés d’acceleració és geo-
mètric: un cop el català deixi
de ser llengua apta per al car-
rer, no hi haurà recuperació
possible. I això avui ja passa a
l’àrea metropolitana de Bar-
celona.

Jordi Creus i Francesc Ribera
Titot, Història de Catalunya al

revés. La Magrana.

Barcelona, 2002.

A mb el subtítol Un des-
mentiment categòric dels
nostres darrers 300 anys,

aquest assaig parteix de la hi-
pòtesi de què hauria passat si
les tropes de Felip V de Borbó
no haguessin ocupat mai els
Països Catalans. La ironia i la
imaginació fan la resta.

Pau Rubio i Narcís Clotet,
Coses que feia el meu avi. Grata

Lectura. Barcelona, 2002.

D os néts es capbussen en
la vida dels seus avis. Els
descobreixen facetes

que no sabien i reflexionen
sobre les ensenyances que els
van transmetre. Els autors vo-
len mostrar que el camí cap al
futur passa per un retorn in-
tel·ligent als nostres avantpas-
sats.


