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Paul Celan ha estat interpretat pel també poeta Arnau Pons. SP

Assaig
Celan, lector de Freud
Una conferència
Arnau Pons
Lleonard Muntaner. Palma, 2006

Andreu Gomila

P
aul Celan no és
un poeta fàcil.
L’hermetisme, la
llengua que uti-
litza i les múlti-

ples referències dels seus
textos fan que el lector
postmodern, avesat al fast
food artístic, se n’allunyi.
Altres, pocs, amb la mosca
al nas i moguts per una cu-
riositat antiga, no tenen
més remei que reclinar-se
davant dels versos d’aquest
poeta germanòfon, jueu,
testimoni de la barbàrie del
segle XX, i intentar esbri-
nar el sentit de tots i cadas-
cun dels seus mots. Perquè
llegir Celan implica això,
una investigació profunda
del llenguatge i de l’ésser, de
la literatura i de la història.
També vol dir anar a con-
tracorrent i obviar molts
cops l’acadèmia. És el que
fa el poeta Arnau Pons (Fe-
lanitx, 1965), dedicat des
de fa molts anys a aquesta
tasca d’entendre l’obra de
l’autor de Cernivci, la qual
cosa li ha permès entrar en
l’exclusiu grup de recerca
del filòleg francès Jean Bo-
llack.

Pons ens ofereix part de
les seves investigacions en
un llibre imprescindible per
al lector català que vulgui
endinsar-se en la poesia de
Celan. Celan, lector de
Freud és, com indica el sub-
títol, una conferència, pro-
nunciada a l’Institut del
Camp Freudià de Barcelo-
na el 23 de maig del 2003,
que, no obstant, funciona

perfectament com a assaig.
Fins i tot és millor, ja que
ens ofereix les inquietuds
finals dels assistents.

El títol de l’obra ens pot
fer pensar que Pons se cen-
tra exclusivament en la in-
fluència del fundador de la
psicoanàlisi en Celan. I si bé
és cert que els quatre poe-
mes que analitza, tradueix
i retradueix tenen a veure
amb Freud, l’investigador
va molt més enllà. En po-
ques pàgines presenta una
visió panoràmica i força ac-
cessible de l’obra del poeta.
Tanmateix, Pons reclama
un cert esforç. D’entrada,
ens avisa que la poesia de
Celan constitueix “el lloc de
topada i confrontació dels
diferents corrents herme-
nèutics contemporanis”.
Prova la inutilitat de les te-
ories actuals dominants
per interpretar-la, ja que ni
podem deixar flotar el text
com un ens autònom ni po-
dem oblidar la mà que l’ha
escrit. A diferència del que
pretén Gadamer, per llegir
Celan, diu Pons, “el cor del
lector s’haurà d’obrir al
poema, el tu del lector
s’haurà de deixar ocupar
pel text”. L’autor s’adreça
al lector, amb qui vol dialo-
gar, de qui ho espera tot.

Semprehemdetenirencompte
la càrrega crítica dels ver-
sos celanians, que disparen
en totes direccions. En pri-
mer lloc, contra els botxins,
els alemanys: Celan plante-
ja la seva poesia com un
monument al silenci de les
víctimes, “com a comme-
moració, perquè no existeix
cap tomba per als morts en
els camps” de concentració.
Pons ens recorda les parau-
les del poeta en rebre el
premi de la ciutat de Bre-
men el 1958, davant d’un
auditori potser farcits d’ex-

nazis, en un temps en què
encara es feia difícil parlar
de l’extermini jueu.

En segon lloc, l’obra de
Celan és “una interpretació
crítica del llegat alemany”,
on busca les arrels del crim,
les traces que van portar
tot un poble a acceptar sen-
se moure un dit l’aniquila-
ció dels jueus. “Amb Celan,
la lectura abandona una
certa innocència, una certa
candidesa, un cert plaer, i
es torna un acte crític, un
veredicte”, diu Pons.

El poeta ataca els fonaments
de la cultura continental,
sense contemplacions, per
evitar el fenomen que des-
criu Adorno a Minima mo-
ralia quan es refereix a la
incredulitat davant l’exter-
mini. “En el món il·lustrat
tota atrocitat necessària-
ment esdevé una invenció”,
diu el filòsof. Tot i que Ador-
no i Celan discutissin sobre
com enfrontar-se a la trans-
missió de l’Holocaust, tots
tenen en comú la voluntat
de fer-ho. No obstant, la di-
ferència que els separa és fí-
sica: el segon va patir en
carn pròpia la violència nazi
i, per tant, com assenyala
l’investigador, Celan repre-
senta una superació d’A-
dorno en demostrar que es
pot escriure poesia després
d’Auschwitz. Mentre l’un al-
çava les espatlles, l’altre fi-
cava les mans en el fang.

Tot això es pot compro-
var posteriorment en els
poemes que analitza Pons.
Sobretot, ens demostra
que es pot entendre Celan i
que es pot arribar al punt
màxim de la contemplació
estètica en llegir-lo. No cal
ser un erudit brillant,
només s’ha de deixar que
les paraules viatgin cap a
nosaltres i activin tots els
nostres sentits.

Crítica

Narrativa
Vinieron como
golondrinas
William Maxwell
Traducció de Gabriela Bustelo
Pròleg d’Edmundo Paz Soldán
Libros del Asteroide. Barcelona, 2006

Jordi Llavina

William Maxwell va
ser l’editor, entre
altres, de Salin-

ger, Cheever i Updike. Tots
tres van agrair la seva feina
rigorosa davant els manus-
crits que es preparaven per
a la impremta. Maxwell va
treballar en la celebrada
capçalera The New Yorker,
que va donar suport als nar-
radors i va incloure en les
seves pàgines, com a marca

de distinció, històries cur-
tes i contes de la majoria
dels grans escriptors nord-
americans del segle XX.

El fet és que Maxwell va
ser també un excel·lent es-
criptor, i només la seva
feina tan destacada com a
editor ha silenciat el seu
vessant més creatiu. Aques-
ta deliciosa novel·la prou
que ho confirma (tot i els
defectes de traducció que hi
he advertit: “como si mira-
se por unos prismáticos
dados la vuelta”, pàg. 142;
“se quedó así hasta que-
darse dormido”, pàg. 151;
“Qué perdida”, per pérdida,
esclar, referit a la protago-
nista morta..., pàg. 179).

L’argument: una família
de classe mitjana del Mid-
west rep la sotragada de la
mort de la mare per causa

de l’epidèmia de grip espa-
nyola que assola el Nou
Continent l’any 1918 (és,
per descomptat, el mateix
any i la mateixa circums-
tància d’El quadern gris,
de Pla). La història és ex-
plicada pels dos fills de la fa-
mília: un de molt petit, a
l’entorn dels sis anys; l’altre
–amb una cama mutilada–
uns anys més gran. La ter-
cera part es reserva al punt
de vista del vidu.

‘Vinieron como golondrinas’
–el títol és extret d’un
poema de Yeats– és una
novel·la de detalls revela-
dors, d’escriptura minucio-
sa. Poc abans de morir la
dona ha donat a llum, i
mesos abans ha estat co-
sint bolquers per al nadó.
Aquella tela del bolquer es-
tesa al sol tenia alguna cosa
de mortalla. Maxwell és un
narrador compassiu, que
evita, però, els efectes fàcils
i sentimentaloides. La
cama tallada del fill gran
mereix paràgrafs fondos,
però mai lacrimògens: és
un indici cru de la incom-
pleció de l’infant, que somia
sovint que la cama li torna
a créixer. Se signa l’armisti-
ci i la primera gran guerra
s’ha acabat. Però per altra
banda l’epidèmia de grip té
l’expressió d’un vendaval.
Maxwell és tan bo que és
capaç de posar-se primer en
la pell d’un nen de sis anys,
després en la d’un de deu
anys, i donar la mesura con-
vincent del seu punt de
vista en cada un dels pri-
mers dos capítols. En
l’últim ens proporciona el
d’un home derrotat per la
mort de l’esposa, per al
qual, finalment, hi haurà
redempció. Magnífica. En la
línia del catàleg d’aquest
prodigi d’editorial que és Li-
bros del Asteroide.

Un quadern gris

Celan per a
principiants

Poesia
Camp clos /
Campo cercado
Hèctor B. Moret
Prensas Universitarias de Zaragoza
Saragossa, 2006

D. Sam Abrams

Si Jesús Montcada re-
presentava la cara en
prosa de Menquinen-

sa, el poeta, editor, articulis-
ta i assagista Hèctor B.
Moret és la cara en vers, la
cara oculta, del celebrat racó
del Baix Cinca.

Gràcies als bons oficis de
l’excel·lent prologuista i cu-
rador Artur Quintana, i de
l’acurat traductor al castellà,

Carlos González, finalment
podem conèixer a fons i en
conjunt la producció poètica
de Moret: els sis poemaris i
textos esparsos publicats
entre el 1987 i el 2004.

Moret és un poeta callat i
aplicat, que sempre ha prefe-
rit quedar al marge del món
literari. Aquesta distància i
aquestadiscreció, juntament
amb el treball constant gai-
rebé en secret i la dispersió
editorial dels seus reculls,
han fet que fos completa-
ment necessària una edició
reunida de la seva poesia.

El nostre poeta ha aplegat
sàviament la seva obra sota
el títol genèric de Camp clos
/ Campo cercado, perquè es
tracta d’un cicle existencial
i literari que es tanca. Tant

és així que existeix la possi-
bilitat que Moret emmudei-
xi com a poeta.

L’obra revela un poeta de
primer ordre que domina
amb gran precisió i lucidesa
la llengua i el vers. A prime-
ra vista, Moret pot semblar
un poeta modest i senzill per
la calidesa del seu to general
i per la seva sinceritat cons-
tant. Però la lectura repetida
i aprofundida de la seva obra
revela que estem davant
d’un poeta subtil, complex i
variat, un poeta lliure i for-
malista, un poeta de l’amor i
de l’autoanàlisi, un poeta
dels detalls i de les generali-
tats, un poeta realista i me-
tapoètic, un poeta de la na-
tura, hereu de Maragall,
Pons, Manent i Teixidor.

L’editor i novel·lista William Maxwell. WYATT COUNTS / AP

L’altra cara de Mequinensa


