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Holocaust

És un llibre de només 50 pàgines, una
petita joia. Aniria molt bé que el llegissin
tots els que fan servir la llengua de
manera barroera i maliciosa en la baralla
política. O aquells que no donen prou
importància a les primeres paraules que
acotxen els infants. I els que creuen que
canviar de llengua és tan fàcil i innocu
com canviar-se de camisa. En el principi
va ser la paraula, comença el text, tal
com fan els textos sagrats. I en aquest
cas la paraula inicial va ser la romanesa.

A Bucovina, abans de la Segona
Guerra Mundial, es parlava alemany,
jiddisch, ucraïnès, polonès i una estranya
barreja eslava, característica dels rutens.

Hi havia, a més, el gran conflicte
fratricida entre el jiddisch, la llengua de
l’exili, plebea i laica, i l’hebreu sagrat,
elitista. I això és només el començament
de la memòria lingüística de l’escriptor
jueu romanès exiliat Norman Malea: La
llengua nòmada (Arcàdia).

Quan té cinc anys, l’autor és
deportat a Transdnièster, amb tota la
població jueva de Bucovina, quan
només parlava romanès. Al camp de
concentració aprèn el jiddisch dels
ancians i l’ucraïnès dels nens del poble.
Alliberats per l’Exèrcit Roig, va a l’escola
primària en rus, sota les autoritats
soviètiques. El 1945 torna a Romania i

aprèn l’alemany... Després vindran el
francès i altres llengües, fins que arriba
als cinquanta anys i decideix que no
suporta més el règim comunista i
s’exilia als Estats Units, on comença una
nova vida i una nova llengua: l’anglès.

El testimoni del ressò de la primera
llengua romanesa al seu interior, al llarg
de tota la vida, al llarg de totes les
geografies, amb la llengua nòmada a
dins, és ple d’observacions sobre els
canvis profunds que el canvi de llengües
produeix en la personalitat dels individus
i dels pobles. Una mutilació amb
conseqüències de tot tipus. Les disperses
potencialitats pluriligüístiques no

multipliquen les possibilitats d’expressió.
I així hi ha la llengua interior, la llengua-
domicili, la llengua de fusta de la
dictadura del Pallasso Suprem
Ceausescu... I una llengua infantil, pobra,
anèmica, vacil·lant i desorientada com
l’autor, que esperava les injeccions de la
normalitat. I afegeix testimonis d’altres
exiliats de la pàtria i de la llengua, com
Paul Celan i Cioran, que defineix el canvi
d’identitat lingüística com l’infortuni més
greu que li pot passar a un escriptor, el
més dramàtic. El desballestament més
brutal de l’ésser, la “consumició total”,
que és el que significa el mot grec
holokaustos, i que colpeix al cor mateix
de tota creativitat. Un llibre útil, actual.❋
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■ Pere Ballart

Sovint, quan s’intenta fer
cabal del conjunt de l’obra
poètica de Marta Pessarro-
dona és invocat el testimo-

ni d’un dels seus primers lectors i,
sense cap dubte, també dels més
perspicaços que mai haurà tingut la
poeta vallesana. En el pròleg de Se-
tembre 30, el llibre amb el qual el
1969 l’autora entrava oficialment en
la societat literària catalana, Gabri-
el Ferrater judicava que els d’aques-
ta poesia eren continguts “asse-
nyats” i que excel·lien en l’artifici de
la “sinceritat, en un to de veu just i
mesuradament modulat”.

A la vista, però, d’aquesta antolo-
gia amb esperit de collected poems
que ara publica Meteora, i que co-
breix un lapse de gairebé quatre dè-
cades, jo diria que la millor descripció
de l’estil poètic de Pessarrodona
també va fer-la l’autor reusenc, però
no pas directament, sinó quan inten-
tava caracteritzar el seu, i cèlebre,
Poema inacabat. Dos dels seus versos
deien: “seré digressiu i cursiu, / ana-
colútic i al·lusiu”. Trobo que, si mirà-
vem d’aplicar la divisa ara als poemes
dePessarrodona,n’hihauriaprouper
entendre per què sempre podem re-
conèixer la seva veu inconfusible a
penes llegits quatre o cinc versos de
qualsevol dels seus poemes.

És, per començar, una veu digres-
siva i cursiva: igual com passa en els
articles que publica a l’AVUI, en les
seves composicions la vida, la vida

Una llarga i amical conversa
Poesia❚

Marta Pessarrodona ens presenta l’antologia de la seva poesia
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■ Marta Pessarrodona
compila gairebé
quaranta anys de
dedicació a la poesia
en una antologia que
revela la unitat d’una
escriptura culta i
cordial a la vegada
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explícites perquè el poema, com si
fos el fragment d’una conversa entre
dos partners que es coneixen prou,
salta d’una idea a l’altra amb la segu-
retat que cap dels seus sobreentesos
no es perdrà per l’ondulant camí.

Una forma de civilització
Jo crec que l’autora de Vida privada
i d’A favor meu, nostre ha entès sem-
pre la poesia com una forma super-
lativa de civilització, l’extrem refina-
ment d’unes relacions socials, huma-
nes. Res no seria més estrany al seu
estil que imaginar-lo entretingut es-
peculant sobre un aspecte formal de
la natura, o forçant les paraules a
evadir el seu sentit primigeni. És una
concepció que fa del poema la pro-
longació natural d’un diàleg real in-
terromput, com si per condensació
lírica les paraules poguessin mesu-
rar el punt just d’afecte o desafecte
que aquella relació presentava, i que
converteix el lector en un invariable
còmplice. Que pocs poemes de l’au-
tora no busquen cap destinatari!

Si la lírica moderna destaca per
haver-se tornat cada cop més medi-
tativa precisament com a resultat
d’un progressiu mancament d’aquell
receptor a qui poder adreçar de ma-
nera natural el verb poètic, els poe-
mes de Pessarrodona són el millor
antídot per a aquell esgarriament
autista: té una escriptura sempre
transitiva, sempre girada a l’amic, a
l’amant, a l’oient. I nosaltres esperem
seguir sent els seus devots interlo-
cutors implícits. ❋

fluent i imprevisible, entra i surt
contínuament i s’escola pels innom-
brables incisos d’un discurs que
sembla haver comprès molt bé que
la realitat no hauria d’esforçar-se
gaire si volia desbordar-lo. És també
al·lusiva, perquè la mundanitat de
les seves anècdotes i la convicció
que “un llibre és la síntesi / d’un

munt de llibres llegits”, projecten els
seus versos inevitablement sobre
una intertextualitat feta de referèn-
cies culturals i artístiques.

Que també sigui, finalment, ana-
colútica és allò que en darrer terme
em sembla tanmateix més definitori
i personal: les situacions dels poemes
pessarrodonians mai no són del tot
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