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Sobre
el repòs
dels poemes

Pensar és de rucs

Què deuen ser els poemes,
aquests éssers asmàtics
pàl·lids i malaltissos que han
de reposar, com els fills dè-
bils de la família? Molts po-

etes parlen d’aquest repòs dels poe-
mes. Quan ho diuen sembla que di-
guin un secret compartit. I, sí, fa anys
que ho sent-ho. I les coses que sents
com a sentències, poques vegades hi
penses de veritat. Les dius i llestos.

Però aclarim les paraules repeti-
des per tants savis. Anem a la base,
al diccionari. El repòs, diu en primer
lloc, és la “cessació d’activitat, d’agi-
tació, d’inquietud; descans”. O sigui
que devien estar cansats (qui sap si
dels poetes) i els immobilitzen. He
sentit a dir que molts ho fan en un
calaix mateix. Fer-los descansar en
un calaix és el correcte, sembla, lle-
vat que siguin poetes d’alçada, o si-
guin de casta catalana amb pedigrí o
de butxaca d’aquella per a qui sem-
pre és principi de mes. Aquests els
deuen enviar a un balneari de la
Costa Brava.

També diu el diccionari: “Repòs
etern, mort”. En aquesta segona ac-
cepció ja ho veig més clar: de fet
deuen ser malalts terminals i en lloc
de fer-los un pas ràpid a l’altre barri,
els entuben segurament també en un
calaix d’escriptori; això si no són de
família bona, que deuen anar a un sa-
natori de luxe per a malalts termi-
nals, també de la Costa Brava.

Però hi ha més. Diu el diccionari:
“Alentiment o cessació del creixe-
ment de les plantes en èpoques desfa-
vorables, a causa del fred o la manca
d’aigua”. En aquest cas, no és ben bé
que els poemes reposin, sinó que no
creixen, qui sap si per anorèxia, bulí-
mia o per manca d’alguna cosa per
endur-se a la boca entre queixalada i
queixalada. Són poemes mal parits, o
sigui que ja no els van parir bé. A
aquests poemes, els poetes de casta i
pedigrí, els passegen inútilment pel
Bulli, pel Racó de Can Fabes i pel Sant
Pau, o sigui, entre el Montseny i la
Costa Brava.

Jo, tot això, com que no sóc de but-
xaca grassa, i no sóc ni néta dels
Güell ni del Carner ni res de res, no
ho faig, ni ho puc fer. Els meus poe-
mes van a donar voltes, quan me’n
canso de veure’ls emprenyant per
casa. O els envio a casa d’algú, o a xi-
pollejar a la bassa de la vora del rec o
els dono un entrepà de pernil barat
perquè vagin una estona a prendre
l’aire. I si alguna vegada els dic que
reposin, em diuen que si em penso
que són uns nens llepafils, mal ali-
mentats i nyicris. Que ja dormen per
la nit més de vuit hores seguides. Que
reposi jo, si estic cansada.

Dolors Miquel

litat i la multiplicitat en un
sistema que té com a moll
vertebrador la no sedimen-
tació de res, l’evaporació
sistemàtica de tot el que
toca? Podria existir art
sense que arrelés en lloc?
Sense deixar pòsit en
l’ànima de cap ningú?
S’abastaria amb un discurs
de caràcter sociològic, tan
sols? En tindria prou de ser
confós amb estètica con-
temporània?

Si vaig tornar a la pràc-
tica artística va ser per
una qüestió de fe, de fe
cega en l’obra d’art. Fa poc,

vertir-ho tot en notícia per
poder visualitzar la seva in-
consistent existència. Italo
Calvino en les seves famo-
ses lliçons americanes
anunciava que l’art del
mil·lenni que hem encetat
hauria de tenir per poder
quallar els mateixos ingre-
dients que l’han fet possible
al llarg de la història. Això
és: que sense lleugeresa, ra-
pidesa, exactitud, visibilitat
i multiplicitat, aquest no
tindria lloc en un futur. Però
nosaltres pensàvem: serien
possibles la lleugeresa, la ra-
pidesa, l’exactitud, la visibi-
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Opinió

És l’obra el que
val, no pas els
discursos que
pugui suggerir

contemplant el darrer qua-
dre que Rembrandt va pin-
tar, El fill pròdig, que es pot
veure al museu de l’Hermi-
tage, la meva intuïció ha
sigut confirmada: és l’obra
el que val, no pas els dis-
cursos que pugui suggerir,
per més brillants i valuosos
que siguin. I és que la fina-
litat de l’obra d’art no és
tant comunicar com mani-
festar. És just perquè es
prodiga oberta a totes di-
reccions, perquè ens revela
des del seu temps, el nos-
tre, que és capaç d’irradi-
ar-nos, de ser art.
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