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‘Mos de gat’ és l’últim poemari publicat de Dolors Miquel

Un gat desbocat
P O E S I A

E D U A R D E S C O F F E T

Dolors Miquel, Mos de gat.
Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2002.

T
ot i el premi Rosa
Leveroni del 1989 i
els dos llibres publi-
cats a Columna, el
1990 i el 1992, no va

ser fins a l’aparició del Llibre
dels homes, i després de molts
revolts i carretera, que el nom
de Dolors Miquel va començar
a ressonar, quasi eixordar. De
seguida vingueren diversos
llibres, un munt de recitals i
una activitat encara més fre-
nètica. I això vol dir que en-
cara ha de treure molt, que el
ritme de publicació no pot se-
guir l’ímpetu creatiu i lector
de Dolors Miquel. Ara presen-
ta un mos de gat, un llibre que
portava ja un temps escrit.

Mos de gat implica un cert
canvi respecte a altres llibres
anteriors, com el Llibre dels ho-
mes i Haikús del camioner: no hi
ha una forta unitat, no hi ha
l’atenció de saber que tot va a
un únic punt, però hi ha el
plaer de la dispersió, del canvi
de territoris. I sigui com sigui,
aquest i qualsevol llibre de la
Dolors ens ensenya que té una
veu personal, veritablement
personal, un veu desacomple-
xadament femenina i sense
pèls a la llengua. Una veu que
imposa el ritme a les paraules
distretes, que acull les carícies
a cops d’espardenya i que es
lliura sense concessions.
Qualsevol llibre seu sembla un
llibre que no sabés res sinó
expandir-se: quan llegim els
seus poemes, primer hi posem
la seva veu, després la seva
cara, més tard el seu movi-
ment. Ara hi és ella. I el poema
creix, creix.

El que més sobtarà al no
iniciat, en obrir aquest llibre,
és la carretada de citacions. En
efecte, Miquel és una lectora

compulsiva, irrefrenable, i ai-
xí mateix escriu. Dolors Mi-
quel, quan fa poesia, és una
combustió, i no pot fer res
sense fer poesia. És així com el
manual d’usuari ha d’indicar,
en aquest cas, que el llibre
portarà una descàrrega forta,
incontrolada. I que el lector
haurà d’anar empassant, di-
gerint en les quantitats ade-
quades. Com sempre hi ha el
Jarry, a les citacions, i, darrere
de tot plegat, sense estar-hi
aquest cop escrita, aquella di-
visa de Tzara: “La intel·ligència
és a la llengua”.

Hi ha, en tot el llibre, un
combat de boxa amagat, o en
segon pla, entre la tendresa de
la companyia, l’afecte cap a
un home i la necessitat de re-

ivindicar-se dona, amb una
veu que decideixi pell endins.
Un acaronar-los i un rebut-
jar-los. Tot això tenyit amb un
to sarcàstic, sobretot irreve-
rent, amb un vers indomable i
una llibertat absoluta de llen-
guatge (variants dialectals,
manlleus, col·loquialismes, un
sedàs propi). És com si tot es
reduís a una qüestió de jerar-
quia: en la seva poesia cap pa-
raula passa per damunt de
l’altra –totes passen alhora–;
la seva poesia és un cop de
puny al qui vol manar, en un
teva-meva, més que ella.

Aquest no és potser el llibre
més adient per recitar en pú-
blic, activitat encara més ha-
bitual en ella que la de publi-
car, però sí que hi ha alguns

poemes que porten un ritme
embolcallador, propi de Do-
lors Miquel, com ara Passeig,
que a més té el do de la sim-
plicitat, Esperant rere la porta,
que és un túnel intens, Beauti-
ful laundry, un himne llançat al
vent, i el poema que clou, Mu-
seu a l’hora de tancar. I és en
aquest poema on hi ha el final
que ens serveix: “És en va des-
esperar-nos”. Ell la menysté.
Ella l’insulta. Ell no pot en-
tendre res. Ella calla: “El món
per una dolça construcció del
Nosaltres en l’Un. / El món ho
sap. / Això és l’amor”. Al costat
del carrer de Passeig i del Sena
de Tam-Tam hi ha el maleït de
Monsieur le cochon o el fins aquí!
de Mula obstinada. I d’aquesta
banda és Beautifil laundry, el

poema que té més ritme i més
encisador, que pren més força
i més volada: les camises es
mouen com les paraules, com
la poesia dita de Dolors Mi-
quel.

DOSI D’IRREVERÈNCIA
Bona dosi d’irreverència la
gasta en dir fàstics de la podri-
menta, de l’estat actual i cansat
de les coses. El món de la fe,
entre d’altres, és un dels ha-
bituals en el seu elenc de
blancs. I prou exemples són La
Fe i Amén. I a tot el castell de
naips, Caragol! I hi podem su-
mar a la irreverència la insis-
tència a entaforar sense cura
un cosa en una altra. Quan
Plató apareix a Mèxic, Dolors
Miquel comença a desbocar.
Quan en Joan de la Creu en-
capçala un poema, Dolors Mi-
quel acarona un cos dorment.

En l’obra de Dolors Miquel
hi ha una incessant vagareig
per formes ben diverses, for-
mes que sobretot porten el
signe de l’oralitat i que vénen
sovint de la literatura medie-
val, una veritable veu inaca-
bable per a ella. Dolors Miquel
aprofita, sense constrenyi-
ments, tota mena de recursos
per fer córrer els poemes, per
fer que la veu no s’aturi. És el
ritme de què parlàvem.

I el sense constrenyiments es fa
més ample i tot el llibre vessa
desordenadament i l’ortogra-
fia és substituïda per l’heter-
ografia, per les seves lleis. Ja ho
hem dit: prou jerarquies, prou
veus que interrompen la seva.
Mos de gat, amb encerts i des-
encerts, demostra que Dolors
Miquel pot guanyar per KO.
tant en un escenari com en la
pàgina en blanc i que tot vers
seu du una marca personalís-
sima. Hi trobareu la rauxa del
Llibre dels homes, la inquietud
insadollable i la veu d’una
poeta que és una dona que
respira, pensa i, per damunt
de tot, actua. A cops d’espar-
denya, o no. I ja ho sabeu: és
en va desesperar-vos.

Des de Darwin
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Jordi Agustí, El secret de
Darwin. Rubes Editorial.
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C
harles Darwin és pro-
bablement un dels ci-
entífics més eminents
de tots els temps. Po-
ques obres han aixe-

cat tanta controvèrsia i interès
com L’origen de les espècies, el seu
llibre més significatiu, que veia
la llum el 24 de novembre del
1859. Per Darwin, no hi ha
creació, sinó que unes espècies
deriven d’altres per selecció
natural. Aquesta senzilla afir-
mació, condemnada l’any 1864
pel papa Pius IX, no només
trasbalsava la biologia del seu
temps, sinó que també modifi-
cava profundament la manera

de veure el món i de veure’ns a
nosaltres mateixos. Des de Dar-
win, l’evolució, reforçada amb
el redescobriment de les lleis de
Mendel a principis del segle XX,
ha estat un dels eixos que ha
determinat la manera de com-
prendre el món natural. Els
successius descobriments que
van seguir als treballs de Dar-
win mai van posar en perill els
mecanismes bàsics descrits per
l’autor de L’origen de les espècies,
sinó que van resoldre les con-
tradiccions del darwinisme
primitiu, a la vegada que el van
completar i enriquir.

Jordi Agustí, director de
l’Institut de Paleontologia
Miquel Crusafont, presenta a
El secret de Darwin la història
del pensament evolucionista,
tot parant una especial aten-
ció en el seu arrelament i
desenvolupament en el nos-
tre país.

El llibre, que va rebre el pre-
mi de Literatura Científica 2001
que organitzen conjuntament
Rubes Editorial i la Fundació
Catalana per a la Recerca, aple-
ga un seguit de textos escrits en
èpoques diferents, però que or-
denats en una seqüència temà-
tica ofereixen una panoràmica
completa de les preocupacions
fonamentals dels biòlegs evolu-
tius al llarg del darrer segle. En
El secret de Darwin el lector hi
trobarà, en primer lloc, una
explicació intel·ligible de la te-
oria de l’evolució que l’autor
exposa a partir dels precedents
de Darwin. Així, la descripció
de les aportacions, entre altres,
de Linne, Lamarck i Erasmus
Darwin, avi de Charles Darwin,
obren pas al darwinisme que
Agustí qualifica, encertada-
ment, com un radical tall epis-
temològic en la comprensió de
la natura. Més endavant, l’enu-

meració de les claus de l’èxit de
Darwin i de les seves assigna-
tures pendents deixa pas a la
descripció de l’arrelament de
l’evolucionisme a Catalunya,
centrada en les figures de Pere
Alsius, que l’any 1898 descobria
la mandíbula de Banyoles, pri-
mera resta fòssil d’homínid
trobada a la Península, i Miquel
Crusafont, que, influenciat per
les idees filosòfiques del pale-
ontòleg francès Pierre Teilhard
de Chardin, defensava que l’e-
volució és un procés que té com
a finalitat l’aparició d’una for-
ma lliure i autoconscient com
l’ésser humà.

EL PROGRÉS EVOLUTIU
Precisament, Agustí planteja en
la darrera part del llibre una
interessant reflexió sobre el
concepte de progrés evolutiu,
una idea que avui suscita un
rebuig generalitzat entre els
biòlegs evolutius. Se’l considera
una herència indesitjable de les
primeres etapes de l’evolucio-
nisme, quan es veia l’evolució
com un procés progressiu que
finalment culminava amb l’a-
parició de l’ésser humà. Les in-
negables connotacions ideolò-

giques de la idea de progrés
evolutiu no poden, tanmateix,
fer-nos oblidar que aquest re-
buig tampoc està lliure d’una
certa càrrega ideològica. És des
d’aquesta perspectiva que l’au-
tor proposa un retorn als fets
per encetar una reflexió sobre
el concepte de progrés que en-
trellaça amb la descripció dels
factors que determinen el
manteniment de l’estabilitat de
les espècies i una exposició de
les tendències que han marcat
l’evolucionisme en les últimes
dècades. En aquest sentit, ex-
plica com el model d’equilibris
puntuats, que establia l’apari-
ció sobtada de noves espècies,
ha deixat pas a un nou para-
digma global que ressalta la
importància dels patrons gene-
rals que descriuen l’evolució a
gran escala. Aquest nou para-
digma, que permet l’anàlisi
conjunta dels processos glo-
bals des d’àmbits tan diferents
com la climatologia, l’oceano-
grafia, l’ecologia i la paleon-
tologia, conclou finalment
Jordi Agustí, podria obrir el
camí a una veritable teoria
unificadora del funcionament
del nostre planeta.


