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Poesia
El contorn de l’ombra
Carles Camps Mundó
Proa. Barcelona, 2007

A
quest notable
llibre de poesia,
El contorn de
l’ombra, és un
dels més lúcids

i personals en la seva dure-
sa que he llegit des de fa
molts anys. Després d’una
primera lectura he anat a
trobar, gairebé instintiva-
ment, la inevitable Emily
Dickinson. Obert el volum
que inclou tota la seva poe-
sia, em ve als ulls, entre
tants d’altres, aquell
poema que, ves per on, fi-
gura entre els que va tra-
duir Marià Manent i que en
la seva versió comença així:
“No és morir el que ens fa
mal: / ens fa més mal la
vida. / Però morir-se és
cosa diferent, com darrera
la porta recollida”. A conti-
nuació ve la comparança
amb els ocells que emigren
“abans que arribi el gebre”,
i aleshores conclou: “Nosal-
tres som com els ocells que
es queden”.

Tot i això, la trampejant
duresa de la nord-americana
no té, potser, en l’original, la
força sentenciosa a què
aboca la lligadura llatina del
nostre romànic. L’anglès és
més onejant. D’altra banda,
tot i un previsible agerma-
nament de poeta a poeta, en
la reflexió crua sobre la mort
hi ha una diferència –ho he
vist després– entre la veu fe-
menina –de mare, de ger-
mana, de dona– que parla
per tots, gairebé per tota
l’espècie, “Nosaltres som els
ocells que es queden”, i el
més tens enfrontament in-
dividual amb acarament, de
tu a tu, del poeta, amb ell
mateix.

Això és el que em sembla que
fa, amb una esfereïdora
simplicitat, Carles Camps
Mundó. Nat el 1948, tenia
una mala edat, segons el
cànon actual, hic et nunc,
de longevitat, per trobar el
contorn de l’ombra, ell que
és un mestre i un nom en
poesia visual. Sap prou bé
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Carles Camps
Mundó sap prou
bé on comença
i on s’acaba
la llum

havia advertit Riba que no
es podia fer. Justament en
aquest conjunt de poemes,
tan dens, tan madur de pen-
sament, la paraula és un
motiu constant. El poeta hi
estava en deute, potser, i
se’n ressent amb amor i
amb dolor. És ella que “va
transformant tot anhel / en
incurable sofriment” (pàg.
26). Som en plena lluita
amb l’àngel: “Caigut al fons
de tot / de tu mateix, ja
sense / els àngels de
l’anhel”. En els altres únics
versos d’un epigrama ens
podem trobar agafats de
mans i peus en un espai en
què l’home es mira, talment
com entre els presocràtics i
la Bíblia, entre sentenciosos
(“No es complirà mai res”
–pag. 43– i alats “Aquest
dolor / de vida cada cop /
més viu. Ja res / et calma el
temps”). El poeta gosa de-
manar que les paraules “no
tinguin mai més la paraula”,
ni en nom de la bellesa. Per-
què de sobte enlluernen i
“no són res més que llum
negra” (pàg. 39), encara que
portin desig i memòria, car
enterboleixen “l’anhel més
íntim”, el de no subordina-
ció al temps... Aquí Camps
Mundó, en relació amb el joc
etern –com definí un dia
J.V. Foix la línia més incisiva
de la poesia moderna– es
lliura al joc etern: paraula-
temps. Ho fa amb una sim-
plicitat de pensament ex-
pressat amb l’inqüestiona-
ble accent de veritat propi
d’un clàssic d’urgència.

Només al IV apartat d’Els
àngels de l’anhel hi ha amb
la rúbrica, com una insígnia,
d’uns versos d’Ungaretti,
tres poemes elegíacs
d’amor, més suaus en l’evo-
cació, però tot i això deso-
lats per la mateixa intensi-
tat de l’èxtasi compartit,
amb el convenciment que
“tot ho fem per últim cop”,
segons el darrer vers d’un
dels tres bells poemes de
l’apartat, durs malgrat tot.

Em quedo amb un gran
poema (pàg. 57); el que co-
mença “M’endinso en el bosc
a la ventura”. Torno a la
Dickinson: aquests poemes,
no nosaltres, seran com els
ocells que es queden i no els
haurà el gebre. Ho crec.

on comença i on s’acaba la
llum. El llibre, que va tenir
el premi Parc Taulí 2005,
comprèn primer una sèrie
de trenta-sis poemes, agru-
pats sota el títol general
d’Els àngels de l’anhel; però
separat en sis apartats, el
primer i el darrer dedicats a
un sol poema. En segon lloc
i amb el títol que és el ma-
teix del llibre, Els contorns
de l’ombra, hi ha només el
darrer poema del volum,
sense títol com tots els al-
tres, però precedit de ben
explícites referències: sen-
gles citacions, de Proust i
de Goethe, aquest darrer
en quatre versos: “¡Com
m’emociona el que canta el
poeta / per no morir en el
moment de l’adéu! / Enfon-
sat en la pena com si fos
culpable / un déu li ha ator-
gat expressar el sofriment”.
(A Werther, és la procedèn-
cia original).

Si entenem que les citaci-
ons responen a voluntats

del poeta, ens ajuden i cal
fer-ne cas. Així hi ha davant
de tot quinze ratlles de M.
Zambrano, titulades Notas
de un método, les quals, si
no les interpreto malament,
són una reflexió aguda i se-
riosa, però una mica desco-
ratjadora per al crític de po-
esia: comença dient que de
la raó poètica és gairebé im-
possible de parlar-ne. Què
s’entén, tanmateix, per raó
poètica? En principi hi estic
d’acord. Raó i poesia no són
incompatibles. Només són
diferents, és clar. A més, tot
seguit i ja dins l’apartat Els
àngels de l’anhel, I. Seferis
(Fox) deixa dit en dos ver-
sos que els àngels són un
turment. Cap relació, en
principi, amb “el cor vol
més, vol en excés” de Carles
Riba, que com una angèlica
aparició se situen (en una
discreta cursiva) al marge
del primer poema: “Només
la paraula mitiga / el mal
que la paraula diu: / l’as-

sumpció del sofriment / de-
mana poder-hi donar nom
entre els noms del món”.

Un poema no s’explica, deia
Riba. En els sis versos que
segueixen, en tres estrofes,
intervé l’anhel, que vol més
(com el cor ribià) i demana
noms: el del Paradís i “el
nom que s’empara / en
l’anonimat de la mort”.
Podem anar amb el poeta,
tot seguit, però, en comen-
çar un segon grup de poe-
mes, fins a allò que entenc
com el fons resolutiu del
pensament del poeta: “¡Com
et revolta la inutilitat de
construir-te!”. El poeta ha
sentit la vida com una mú-
sica consoladora, “constru-
ïda amb anhel”. Però era
una “hipnosi sonora” enmig
del viure i amb el contrast
que amb desengany “el cos
s’esllavissa”...

No faig cap pas per subs-
tituir unes paraules per
unes altres, cosa que ja
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