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Victor Hugo i la guillotina
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D
iuen que Victor Hu-
go va escriure al
llarg de la seva vida
17.500 pàgines, en-
tre novel·la, poesia,

teatre i assaig. Amb tanta lletra
escrita, no cal dir que la seva
obra, igual que la d’altres pro-
lífics autors francesos del XIX
–Balzac i Zola–, és desigual per
necessitat: per humanitat. El
lector ja haurà endevinat que
diem això perquè el present
llibre no aplega cap text cabdal,
no es pot, entenguem-nos,
comparar ni de lluny amb Els
Miserables. Però com que no ho
pretén n’hi ha prou d’apel·lar al
vigor i a l’ímpetu literari d’Hu-
go per justificar-ne la lectura,
ara que els temps ens obsequi-
en amb la morbidesa anorèxica
dels estils descafeïnats.

Claude Gueux i L’últim dia d’un
condemnat són dues proclames
abrandades contra la pena ca-
pital, que exigeixen la jubilació
de la guillotina a partir de la
història de dos condemnats. La
primera està basada en el cas
real d’un obrer que va acabar al
cadafal després d’anar a raure a
la presó per un petit robatori, i
la segona explica l’angoixa
d’un home anònim que té l’a-

cudit de posar-se a escriure els
seus pensaments el mateix dia
que ha de ser executat. El mi-
llor del llibre, però, és el pam-
flet amb què es clou. Es tracta
d’un prefaci que Hugo va es-
criure el 1832 reconeixent
l’autoria del segon text, publi-
cat primerament de forma
anònima, i que recorda aquell
Sobre la tolerància de Voltaire,
prenyat d’ironia i dramatisme,
de sentit comú i d’idealisme, i
d’una lògica argumental i uns
casos exemplars corprenedors
–inimaginables els pastiches de
sang que podia arribar a pro-
vocar una guillotina rovellada!

UNA FRANÇA ESCÈPTICA
Hugo pertany a una França on
el record de la Revolució del
1789 encara és molt viu, on
encara són frescos els anhels
que la van fer esclatar i els so-
friments que va produir, i que,
frustrada pels resultats obtin-
guts, passa d’un règim a l’altre
fent bastonades de cec, cada
cop més escèptica amb la polí-
tica i més crítica amb ella ma-
teixa. L’Estat es percep com una
maquinària freda i implacable
que violenta la particularitat
dels ciutadans en nom de con-
ceptes abstractes. En aquest
context, és el conjunt del ro-
manticisme francès que dema-
na més concreció al projecte
polític il·lustrat, que matisi, que
s’humanitzi. Però són pocs, a
banda d’Hugo i Zola, els que
mantenen ferma la bandera de
la causa social; el gruix del
moviment es replega escèptic

cap a l’individu, en una fugida
endavant que a la llarga deixarà
humanisme a la intempèrie.

Aquestes dues narracions
d’Hugo, doncs, són interessants
perquè ens tornen a la gènesi
d’una França eternament des-
contenta, que mai s’equivoca
del tot ni l’encerta del tot, i que
malgrat això mai ha deixat de
ser una de les veus del progrés,
a cavall d’aquest lament sos-
tingut, fill d’una revolució
sempre inacabada. Des del punt
de vista literari, els textos estan
massa supeditats al missatge, i
les frases brillants s’alternen
amb un dramatisme exagerat i
de llagrimeta fàcil. Com a
exemple, n’hi ha prou de posar
la història d’amor que reme-
mora el segon condemnat
d’Hugo, descaradament inspi-
rada en la de Paola i Francesco
de la Divina Comèdia.

També deu ser cosa de l’e-
fectisme, que Hugo s’acarnissi
amb el pobre Guillotin, que
contra la creença popular no va
ser pas l’inventor del fatal ins-
trument. Bé devia saber, ens
imaginem, que l’higienista
francès era un avançat del seu
temps que propugnava la igua-
lació de les formes d’execució,
que el 1789 encara depenien de
la classe social i el crim del
condemnat, i anaven des de la
forca fins a la destral, la roda o
la foguera. Com que es tractava
d’evitar numerets com el d’a-
quell botxí que, en temps de
Richelieu, va necessitar més
d’una vintena de cops d’espasa
per decapitar el senyor de Cha-

lais, Guillotin va proposar una
efectiva màquina italiana del
segle XVI: “Us saltaria el cap de
manera ràpida i neta”, va dir als
diputats amb una insospitada
capacitat de predicció –molts
dels oients la provarien–. La
proposta va ser recuperada el
1792, amb Guillotin desvincu-
lat de la política, per l’Assem-
blea Nacional, que va encarre-
gar el projecte a un científic
anomenat Antoine Louis i un
constructor de pianos de cog-
nom Schmidt.

El que de cap manera ens
podem creure que sigui una
equivocació intencionada, o no,
d’Hugo és la confusió que apa-

reix a la pàgina 96 entre Lluís
XIV i Lluís XVI (que, per cert, la
llegenda diu que va ajudar Lo-
uis a perfeccionar la màquina
aconsellant-li la clàssica fulla
triangular amb una mica de
serra). L’error més aviat deu ser
cosa de les presses dels editors,
si tenim en compte que, per
desgràcia, en el llibre n’hi ha
uns quants més d’ortotipogrà-
fics. És una llàstima –i un bon
motiu perquè el lector s’enfa-
di– que a la segona frase del
llibre ja hi trobem a faltar una
coma imprescindible, perquè el
volum bé es mereix la lectura i
l’editorial un elogi per la mena
d’obres que publica.
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I
gnorarem les vocals mu-
des, tantes com n’hi ha
en una frase?, escrivia
Yves Bonnefoy. Certa-
ment, seguia el poema, a

les es mudes els devem només
algunes ombres de metàfora. És
l’acceptació d’un silenci essen-
cial: no d’altra manera hem de
considerar Bonnefoy com el
poeta de la neu. I potser era ar-
ran d’una observació de Paul
Valéry, que l’escriptor francès
explicava el sentit d’allò que
compta en poesia. I allò que
compta és el destil·lat del que
hem anat abandonant pel ca-
mí. Queda ben poca cosa de tot
plegat. Així arribem a Vinyoli, a
les seves boies obscures, a allò
que no veiem, i a la participació
del tu: “Només el tu / val per
entendre’s en la immensitat /
de l’univers”.

I és amb aquest caràcter que
ens arriba el primer llibre del
poeta Roger Costa-Pau (Barcelo-
na, 1966). Podríem definir-lo
com un llibre concentrat, com

una pedra que no ha estalviat
en assajos per anar quallant la
seva pols en el pes únic d’uns
pocs versos cisellats. Un gran
llibre d’amor també. Un amor
que és present amb una pleni-
tud ferotge, al qual es demana
la salvació o la damnació, tot és
igual. Com en el poema milto-
nià –on la ira divina és el pre-
text de l’argument real, l’ex-
ploració del món, l’amor oït,
sentit, menjat, amb què volem
entendre la bellesa i les maleses
que ens envolten–, Roger Cos-
ta-Pau diu: “Dic l’amor no el
manament”. Hi ha, a partir
d’aquí, una enunciació del tu,
una reivindicació del càntic
que és el que ens fa habitants
mereixedors de la terra.

LLIBRE EN TRES PARTS
El llibre conté tres seccions, la
primera de les quals s’imposa
amb el tema de l’amor, com
hem dit. Aquesta part pren el
títol d’un vers del poema inau-
gural, Raïms que vessen sang. Una
imatge de les moltes que, amb
contundència, van configurant

el tema amorós i vital. Un amor
que és acció constant de viure,
i això es reflecteix en un ús
abundós de les formes verbals; i
acció d’escriure, tal com ens
proposa el Càntic II, un dels mi-
llors poemes de l’obra en què el
poeta prediu el poema, s’hi
llança i hi és engolit. Un altre
concentrat de teoria poètica
gens fàcil de trobar en un pri-
mer llibre. En la secció inicial,
moltes peces són obsessiva-
ment circulars, tant en vers
com en prosa, i tot i cercar amb

urgència el tu, el
poeta troba l’es-
pai també per a la
denúncia social.

De sals i pedre-
gams, molt con-
tinguda en la for-
ma i amb un es-
trofisme força fix,
explora, temàtica-
ment, les raons de
l’existència: sem-
pre l’ésser –el jo
desdoblat en tu–
és xuclat amb vi-
olència per tem-

pestes i amenaces a la manera
bíblica, però que tenen bastant
més a veure amb el misteriós
fogoner de Kafka. Són viatges
que ens corprenen perquè vé-
nen servits per la musicalitat
severa d’un poeta que és a més
a més rapsode.

Finalment, la darrera secció,
A la teva platja, referma aquesta
idea del vers rodat també en el
significat: “Sents dintre teu la
rabior dels cavalls: / dius que de
molt antic que recules”. La veu
del jo s’extingeix per passar a la

d’un nosaltres que manifesta la
caiguda definitiva. Amb tot,
l’exigència de l’amor trenca la
paraula heretada fins a trans-
formar-se en un “perquè res no
ha estat maleït”.

Sorprèn, en aquests poemes,
el treball d’una sintaxi abrup-
ta, que s’expandeix concèntri-
ca i que torna i retorna a uns
mateixos sentits: la llengua
també viu expel·lida per les
forces del viure que ho posen
tot en moviment sense tenir
cap nord. Una vigoria idèntica
es troba en la tria d’un llen-
guatge ple de cultismes d’una
gran varietat, i destinat a re-
forçar la música vibrant dels
poemes; tot plegat, per servir a
l’efecte d’una posada en escena
d’un cert infern, d’un constant
mantenir-se en l’equilibri de
l’existència gràcies a la paraula
dita, gràcies als malsons de-
fensats amb les dents. Tot, a la
vegada, presentat en jocs de
rimes internes, ritmes binaris i
simbolismes fònics que s’afe-
geixen a aquesta defensa dels
sentits.

És el puny d’un poeta jove,
negador de l’impol·lut, que ha
sabut estalviar-nos els seus
temptejos anteriors per tal
d’oferir-nos en un sol llibre els
registres de què és capaç. D’a-
questa voluntat de comunicar
n’haurem de prendre nota.


