
◆ C U L T U R A ◆ XIII
A V U I

dijous

2 de maig del 2002

SP

Un poemari de l’italià Pietro Civitareale ha estat traduït al català

Civitareale,
el misteri d’existir

P O E S I A

M I Q U E L T U N E U

Pietro Civitareale,
Metamorfosi del silenci.

Traducció d’Antoni Calpés.
Cafè Central i Eumo

Editorial. Vic, 2002.

L
a poesia de Pietro Ci-
vitareale, que ara ens
arriba antologada en
català (Metamorfosi del
silenci. Cafè Central i

Eumo Editorial) en una ajusta-
da traducció d’Antoni Clapés,
sembla sorgir del silenci un
instant efímer per tornar-hi tot
seguit. És la poesia d’una assu-
mida nostàlgia existencial, feta
d’imatges que es presenten en
una mitja llum crepuscular. La
melancolia que impregna cada
poema, cada paisatge, gairebé
cada paraula, s’adreça al lector
amb una intimitat amical, des-
pullada de qualsevol efectisme
líric o retòric. En darrera ins-
tància, els poemes de Civitare-
ale ens parlen d’un món en què
el paisatge, gairebé sense figu-
res, expressa la solitud i la re-
signació d’una vida sense con-
trapartides metafísiques, sense
esperança i sense desesperació.
“Cert, sobre aquestes ribes es
van aturar / un temps en la
meravella de l’home / divinitats
amb peus de cabra, vigoroses / i
inquietes com aquests arbres /
sacsejats pel vent. Ara ja res / no
ens sorprèn sota el cel sense /
ocells”.

Hi ha aquest aire tardoral,
aquests ocells, aquestes cam-
bres buides, aquest sofriment
latent, mai exposat, que només
traspua en melangia i enyora-
ment. Cada poema sembla una
carta adreçada a algú descone-
gut, un amor, un amic, un altre
ésser perdut en un paisatge
metafísic, dechiriquià, sense
adreça, sense nom. Poemes en
una ampolla que el nàufrag
llança a les onades, per si algú,
en algun lloc remot, s’hi po-
gués sentir reflectit. Més que
consol, però, hi trobarà un re-
flex de la pròpia ànima.

EL MISTERI DE L’ÉSSER
Des de Kant sabem que la raó és
inútil per desvelar el misteri de
l’ésser. Només la fe pot salvar,
aleshores, a través del salt kier-
kegaardià. Per a l’home que no
ha fet el salt, però, per a l’home
sol, presoner de la vida, l’exis-
tencialisme és una forma d’es-
tar en el món, una terra erma
on calladament esperem, inú-
tilment i sabent-ho, Godot. Què
hem fer, si no? “Però ara alete-
gem com ocells / encegats, sen-
se cap direcció. / Cedir o resistir
res no val. / Som presa de la vida
com la llum / de la nit, que ja
arriba del mar”.

No és estrany que Antoni

Clapés s’hagi fixat en la poesia
de Civitareale, també els versos
de Clapés expressen aquesta
nostàlgia, aquest silenci ex-
pectant. En la seva poesia Cla-
pés ha anotat amb insistència
el problema del silenci que
atenalla els poetes postmo-
derns i insinua l’única sortida
que és donada a qui no s’avé a
l’erm de l’existencialisme, la
via meditativa, la contempla-
ció estètica. Només Eros, com a

voluntat d’ascens per sobre de
la vall de l’ànima, pot apuntar
una sortida del laberint de la
melangia.

No és aquest el cas de Civi-
tareale, que, com Camus, sem-
bla perfectament acordat al
reialme de l’ànima i no con-
templa un possible acord entre
Eros ascendent i Psique des-
cendent. Aquí el viatge, la pas-
sejada més aviat, es fa sempre,
a consciència, per la vall de

l’ànima. El resultat és una po-
esia sòbria que no aspira sinó
al coneixement pregon, sensu-
al, amorós de l’ànima humana
i els seus paisatges de melan-
gia i nostàlgia sense sortida.
No és el relat d’una derrota,
sinó l’acceptació madura d’un
estat. “Com tu / visc damunt
ruïnes. Però no furgo. / Deixo
que, com un vol de plomes, / es
perdi en el fum dels anys de la
/ penitència: un temps que va

ser nostre, / però que no reco-
neixeríem”.

Keats ja apuntava que som al
món per fer ànima, per donar-li
veu, per topografiar-la, si volem
saber qui som: “Anomena el
món, si vols, la vall de la creació
de l’ànima. Aleshores sabràs per
a què serveix el món”. En el seu
fer ànima Civitareale no se cen-
tra en les figures, es limita a
deixar parlar el paisatge, casolà,
íntim i metafísic alhora. Si en
Pessoa les persones de l’ànima
eren també poetes, les persones
de Civitareale són les destina-
tàries del poema, invisibles,
llunyanes o mortes (“Enterrat
ja com una llavor / he oblidat el
color dels teus ulls, pare, que
vas fer de la terra / un emblema
de la teva existència / refugi del
silenci per al teu humà / do-
lor”). El poema que parteix
d’una solitud només s’adreça a
una altra solitud.

UN MÓN SENSE DÉU
El poeta es compadeix de l’òli-
ba –“tristor de calumniada so-
litud”– amb què els nois juga-
ven, i la compra en un món
sense finalitat, en un món
sense Déu, els éssers vivents,
els éssers sensitius només ens
tenim a nosaltres mateixos. La
nostra és una solitud compar-
tida, un silenci compartit, un
destí compartit que la poesia
de Civitareale expressa a través
de la sensualitat del paisatge,
de la llum, del lleu moviment
que expressa la vida de cada
cosa.

En els darrers poemes del
llibre, els més recents, la frase
perd el sentit per convertir-se
en pura imatge, pura sensació.
El misteri de l’existència es fa
encara més evident. No es
tracta de desvelar-lo per la pa-
raula, sinó d’expressar-lo, de
compartir-lo si és possible, i ho
aconsegueix amb una eficàcia
tranquil·la i penetrant.

Masoquisme oriental

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Yôko Ogawa, Hotel Iris.
Traducció d’Albert Nolla.

Edicions 62.

Barcelona, 2002.

Y
ôko Ogawa (Okaya-
ma, 1962) és llicenci-
ada en art i literatura.
La primera novel·la, El
vol de la papallona

(1988), va merèixer el premi
Kaien per a escriptors novells.
La seva obra L’embaràs (1991)
va ser guardonada amb el
premi Akutawaga. Ha publicat
també La piscina i El te que no es
refreda mai. A la solapa del lli-
bre els editors assenyalen (!)
que “a l’escola ja li agradava
molt la poesia i, a més, havia
llegit molts llibres de Mieko
Kanai i Haruki Murakami” i
que “a França les seves novel-
les han tingut una gran aco-
llida”.

Hotel Iris és un llibre inquie-
tant, que deixa un estrany re-
gust. La història que Yôko
Ogawa explica és bastant sim-
ple. Mari, una noia de disset
anys, filla de la propietària de
l’Hotel Iris, presencia una es-
cena entre una prostituta i un
home gran, a qui la dona acusa
de pervertit. El vell com a úni-
ca defensa exclama: “Calla,
puta!”, de tal manera que l’a-
dolescent espectadora queda
subjugada per la força d’aque-
lla veu. Uns dies després la
noia i el vell entren en contac-
te i s’estableix entre tots dos
una estranya relació amorosa.
Les característiques d’aquesta
peculiar relació és el que dóna
contingut a la novel·la. La resta
de personatges: la mare auto-
ritària, la serventa cleptòma-
na, el nebot mut del vell, són
simples comparses que posen
en relleu la relació eròtica en-
tre l’adolescent i el vell.

La singularitat de la novel·la
de Yôko Ogawa està en el fet

que la noia accepta complagu-
da una relació sàdica fins a lí-
mits insospitats amb el vell.
Amb la figura del pare mort
flotant a l’aire, que suggereix
una inclinació incestuosa per
part de la noia, Mari es rabeja
en l’abjecció sexual més de-
gradant, carregada de violèn-
cia, amb escenes que depassen
el sexe per atansar-se a la tor-
tura pura i simple. Lligada de
peus i mans, el vell es fa posar
els mitjons amb l’únic recurs
de les dents de la noia; la pen-
ja; li aixafa la cara; la marti-
ritza fins que ella exclama: “En
el moment que tots els dolors
es van fondre en un de sol, em
vaig precipitar al fons d’un
abisme de plaer”.

VOREJANT L’ABSURD
Molt lluny de Yukio Mishima,
l’escriptor japonès que va poe-
titzar el culte a la violència,
Yôko Ogawa fa pensar en l’es-
criptora francesa contemporà-
nia Maria Darrieussecq, espe-

cialment en la seva obra Mar-
ranades, que ha esdevingut un
exemple de la degradació de la
sexualitat. El masoquisme que
l’adolescent Mari practica de-
passa els límits de l’aberració
sexual fins al punt que el lector
té la sensació que tot plegat
voreja l’absurd, que l’autora
exagera. I és precisament
aquesta desmesura la cosa que
fa pensar al lector que li estan
aixecant la camisa.

Per altra banda, l’estil de la
novel·la no presenta cap relleu
especial, no es distingeix per la
subtilesa i els personatges
principals, la noia i el vell, fre-
guen la inversemblança. La
conclusió del drama, d’alguna
manera s’havia d’acabar la
història, té el peu forçat. Mal-
grat l’èxit que Ogawa pugui
tenir entre els nostres veïns del
nord, Hotel Iris fa la impressió
de ser una obra amb trampa,
una novel·la amb molt de
marro destinada a embadocar
pagesos.


