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El poeta Carles Hac Mor ha presentat el seu últim poemari, ‘Coma induït’. XAVIER CARRION

Poesia
Coma induït
Carles Hac Mor
Eumo Editorial. Vic, 2007

Laura Borràs

P
er tal de protegir
el cervell en casos
d’accident o ma-
laltia, es pot indu-
ir als malalts afec-

tats un estat de coma per re-
duir-ne l’activitat cerebral i
evitar un mal major. Un
coma induït és, doncs, una
mena de somni del cervell
que, amb una reducció de
l’activitat cerebral proporci-
onada per la sedació, està
protegit. Com a estat artifici-
al i farmacològic que és, però,
no està exempt de possibles
seqüeles. Igual com passa
amb la lectura del volum ho-
mònim de Carles Hac Mor,
tot i que en l’acurada edició
de Jardins de Samarcanda
no hi hagi ni prescripcions
d’úsniavisosd’aquestamena
a tall de divisa o en forma de
banda promocional.

Podria haver-se recuperat
el lasciateogniesperanzavoi
ch’entratedel Dant, en la me-
sura que els 55 poemes que
conformen el llibre deixen el
lector literalment estabornit
si hom hi busca raó, lògica,
sentit. Pretensions ben legí-
times que s’esfumen tot just
encetat el poemari: “Són dos
quarts imigdesetdedemàal
vespre”. Després d’aquest
avís per a navegants, hom
s’adona que ha d’emprar una
altraestratègiacognitiva.Per
explorar a fons les profundi-
tats abissals d’aquest territo-
ri letàrgic, convé afinar els
sentits i deixar-se portar. No
voler reconstruir. No cercar
sentit en el sentit ocult per-
què la seva poesia està tenyi-
da d’antisentit.

No debades la paradoxal i sub-
versiva escriptura d’Hac Mor
neix alhora de la destrucció i
de la demiúrgia. A l’acobla-
ment de mots que constitu-
eixenelsseuspoemes,s’hiha
de sumar la voluntat d’anar
esborrant el rastre del signi-
ficat. Cal deixar de banda la
carcassa del sentit (almenys
la del més comú dels sentits)
i ser capaç de desaprendre
els camins del significat per
així construir-ne de nous. Cal
deixar-se portar pel teorema
de la teranyina –un concep-
te que prové dels diagrames
del consum– i mirar d’anar
resseguintaquestgràficcom-
plex i embullat que és la seva
poesia, tot i que resseguir-ne
els fils no és fàcil, perquè no
hi ha un camí, com a tal, sinó

Crítica

llocs, estances, recessos en
els quals entretenir-se, atu-
rar-se o passejar.

Que la poesia moderna re-
nuncia a la seva funció mi-
mètica ho sabem des de Ma-
llarmé, apòstol d’una poesia
impenetrable per als no ini-
ciats. La poesia ja no imita
el món, sinó que la paraula
poètica n’aboleix la seva
imitació. Es vol situar a mig
camí entre la comprensió i
la incomprensió, fent obs-
cur el missatge denotatiu i
equilibrant aquesta opacitat
mitjançant la connotació. I
és que han estat els poetes,
més que no pas els teòrics,
els que han reclamat una
associació necessària entre
les estructures lingüístiques
i el sentit del text. Jorge
Guillén parlava de la poesia
com una “unidad de senti-
do y sonido” i Paul Valéry
definia el poema com una
“hésitation prolongée entre
le son et le sens”.

El poeta brasiler Lèdo Ivo
descriu la poesia com un art
del llenguatge que, com a tal,
té la missió de mantenir-ne
el vigor i la vida. Per això vol-

dria aturar-me una mica en
el llenguatge que utilitza
aquesta escriptura críptica,
jeroglífica, plena de crides in-
ternes i de relacions impos-
sibles. Per una d’aquestes es-
tranyes giragonses mentals,
des que va caure a les meves
mans Coma induït es va for-
jar una aliança estranya i
misteriosa amb la Primera
història d’Esther, d’Espriu,
que llavors es representava
al TNC. L’obra d’Hac Mor se
m’apareix com una urna lin-
güística de la nostra llengua
on cada paraula reneix en el
marc dels poemes, per tal
com la seva orgia poètica
porta el llenguatge fins al
límit. El subverteix, l’explo-
ta creativament, el reinven-
ta i l’enriqueix sense cap
mena de dubte.

Coma induït s’ha de com-
pletar mitjançant múltiples
lectures. També amb el dicci-
onari, però no només el de
l’IEC (la nova edició del qual
va ser presentada quasi si-
multàniament a aquest llibre
i del qual el poeta n’és una su-
cursal ambulant), sinó
tambél’Alcover Moll,per tota
la sèrie de dialectalismes, cul-

Segell Stamm

tismes, paraules vinculades
a oficis en procés d’extinció o
d’altres mots que han estat
oblidats o substituïts pel re-
duccionisme lingüístic propi
de les llengües en temps de
globalització iqueatapeeixen
el poemari. Com un caçador
de paraules, es dedica a in-
ventariar proverbis i expres-
sionspopulars(“entre latres-
ca i la verdesca”). Hi trobem
també verbs sumptuosa-
ment sonors (esclafinyar, es-
dernegar,engorronir-se), ad-
jectius plàstics (tuixegosos,
furients); locucions adverbi-
als plenes de moviment i
d’efecte (a trompons, de so-
bines) i expressions oblida-
des (“fer babarotes”). Un
llenguatge físic, escultòric,
autèntica primera matèria
del poemari.

Certament, Carles Hac Mor ens
deixa en estat de coma indu-
ït, però en despertar d’aques-
taal·lucinaciócerebral,ensfa
més rics com a lectors, alho-
ra que més savis. Riquesa i
saviesa que provenen de l’al-
químia del llenguatge i de la
bufetada sempre desconcer-
tant dels seus versos.

El coma induït
de Carles Hac Mor

Narrativa
Tal día como hoy
Peter Stamm
Traducció de José Aníbal Campos
Acantilado. Barcelona, 2007

Jordi Llavina

Andreas, el protago-
nista de la història,
fa de professor d’ale-

many en un institut de la
banlieue de París. Té uns
quaranta anys, i en fa divuit
que viu en un piset vulgar.
No sembla un home de
grans ambicions, però va
fent, i sobretot és lliure. Lliu-
re de fer el que li vingui de
gust en cada moment. Té
amics –no gaires– i amants
–dues o tres–. Una d’aques-
tes li engega que ell sempre
està sol, tant se val amb qui
estigui. Fins que un dia –per
una tos que no se n’acaba
d’anar del tot– decideix visi-
tar un metge, i això acaba
provocant una crisi fonda
en la seva existència. L’ame-
naça del càncer té efectes
immediats: Andreas ven el
seu pis parisenc i se’n va a
Suïssa, al seu poble natal, a
la recerca d’un amor de jo-
ventut. Aquest és el cinquè
llibre del suís Peter Stamm
que publica Jaume Vallcor-
ba en el seu catàleg.

El segell estilístic de Peter
Stamm s’associa amb la sub-
tilitat i l’elegància: la seva
prosa no sols és molt treba-
llada sinó que també resulta
efectiva. No es perd en de-
talls que emborratxen el lec-
tor –com ho fan tants epí-
gons de Nabokov, i com va
fer, també, el mateix Nabo-
kov en alguna de les seves
obres–. En Stamm els de-
talls acostumen a tenir una
qualitat fulgurant, però no
reclamen que els admirem
al bell mig de la pàgina o al
capdavall de cada paràgraf.
Aquí mateix, posem, hi ha
un moment en què Andreas
es queda a les fosques, a casa
seva. Els llumets vermells

del reproductor de DVD i
d’altres electrodomèstics li
recorden els ciris encesos en
una església. Sempre hi ha
un llumet encès, sigui una
animeta tecnològica, sigui
una flameta al capdamunt
d’una ofrena de cera –sug-
gereix l’autor.

Stamm en té prou amb
poques planes per dir moltes
coses, per convocar molts
neguits. Però tot ho fa com
de puntetes. Mai no explica
les coses de cara, ni encara
menys ampul·losament.
Aquí, un llibret d’aquells que
serveixen per aprendre una
llengua (l’alemany, en
aquest cas), com també fra-
ses absurdes que formen
part de la cantilena d’unes
cintes de casset que tenen la
mateixa funció, serveixen
un relat paral·lel que va tra-
çant ponts molt interes-
sants amb el relat principal.
I temes: el de la relació d’un
home de quaranta anys amb
una noia de vint-i-pocs. El de
la felicitat –pedrera que mai
no hem de deixar de picar–.
El de la infelicitat, també: la
gelosia i l’amor. L’acceptació
del que la vida es va inven-
tant dia rere dia...

En realitat, Andreas torna al
seu poble no pas per co-
mençar una història d’a-
mor –que tampoc no havia
començat mai del tot–,
sinó per concloure-la. Pot-
ser la gran conquesta
d’aquesta magnífica novel-
la sigui mostrar-nos un per-
sonatge que ha sabut assu-
mir el seu destí. Només
l’amenaça de la mort (re-
marqueu la referència a La
muntanya màgica: Cas-
torp i Andreas, en aquest
sentit, pateixen del mateix
mal –per bé que no de la
mateixa malaltia–), només
l’ombra intimidadora de la
fugacitat de la vida aconse-
gueixen practicar un canvi
radical en l’existència del
protagonista. Els he llegit
tots, i aquest em sembla el
seu llibre més rodó.

El narrador suís Peter Stamm. ROBERT RAMOS
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