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S
ense fer soroll,
sense que gairebé
ningú no ho sàpi-
ga, hi ha dos poe-
tes, dos escriptors,
que en els últims
temps han tocat el
cim de la creació

artística. Dos poetes bregats, que no
sovintegen les subhastes dels premis
literaris de festa major. No són joves i
ja tiren a vells. I rebaten allò que Mi-
quel de Palol va afirmar a Dos poetes,
que la seva generació no havia assu-
mit Foix. Fins i tot han digerit força bé
Riba, i Ferrater, i Ingeborg Bachmann,
i Paul Celan. Parlem de Teresa Pascual
i de Carles Camps Mundó, els dos úl-
tims llibres dels quals, Rebel·lió de la
sal i En nom de la paraula, són im-
mensos per moltes raons, des de l’as-
soliment d’un sistema tancat deduï-
ble per ell mateix i comprensible per
als profans, fins a la finor en la col·lo-
cació de cada mot. Dos autors que
gaudeixen de molts de punts de con-
tacte, i que podem agermanar gene-
racionalment amb Eudald Puig i Hila-
ri de Cara –i amb un de més jove que
ells, ja desaparegut, Andreu Vidal–.
Tots dos, tots quatre, són devots del
que podríem anomenar lírica de la
dissolució, una poesia d’arrel no rea-
lista, més aviat pessimista, i a on el
llenguatge actua de dissolvent, és a

dir, que la reflexió sobre el principi de
tot, la paraula, condiciona totes les là-
mines del ventall que despleguen en
els seus versos.

Des de la fi de la Segona Guerra
Mundial i la liquidació de les avantguar-
des, la poesia occidental s’ha dividit en
dos corrents més o menys estables,
amb punts de confluència, però amb
camins propis. L’un és de caràcter on-
tològic, clàssic, abstracte. L’altre és fruit
de la postmodernitat, realista, de tall
quotidià. Per parlar en plata, tindríem
el duet Foix-Riba contra el Ferrater-Vi-
nyoli. O el Celan-Bachmann contra
l’Auden-Heaney. No m’atreviria a dir
quin és el millor, perquè la dimensió
dels noms és prou considerable per
quedar-me amb tots. Als territoris de
parla catalana, però, sembla que el clar
vencedor és el Ferrater-Vinyoli i si no
mirin Marçal, Bonet, Estellés, Martí i
Pol, Pessarrodona, Fiol, Comadira,
Ponç Pons. Els hereus de l’altre binomi
semblen amagats, dissolts, i ens estem
referint a Gimferrer, Vidal i Anglada, per
exemple. El reconeixement últim que
ha rebut Màrius Sampere ens podria
fer pensar que el barceloní és un bolet
sorgit del no-res i no és així, perquè
tenim almenys els quatre autors del pa-
ràgraf anterior, amb almenys Puig, Pas-
cual i Camps, molt influïts per la lírica
germànica, sobretot pels expressionis-
tes i els seus derivats posteriors.

Memòria i llenguatge
No ens estranya, doncs, que el
Rebel·lió de la sal de Teresa Pascual
hagi guanyat el premi estatal de la crí-
tica 2009. Perquè és un volum gaire-
bé sublim, on la memòria i el llenguat-
ge conflueixen per crear els paisatges
mentals més directes i purs. Tot són
emocions subtils i fins i tot quan plan-
teja estructures convencionals, com
al poema A la mesura de les teues
coses..., encara esdevé més perfecta.
No debades, haver traduït Bachmann
ha deixat un pòsit indeleble en la
poeta de Gandia, ja que sap mantenir
l’equilibri entre el “jo sóc un torrent”
i el “paraula meva, salva’m” de l’auto-
ra austríaca. “¿De qui l’afany de faltar-
li al dolor / d’aquells que no han deci-
dit les paraules, / emmudida la boca
que els estranya, / negats pels propis

noms que els anomenen / les línies
esquives de la nit?”, diu a ¿De qui el
desig de noms que no arribaren... I és
que el dolor per la mort de la mare, la
desgràcia, és un motor que condueix
tots els elements cap a l’essència de
les coses, aquí les paraules que no
podrà tornar a sentir. En un llibre an-
terior, Els temps en ordre, Pascual ja
deia que la construcció poètica, l’art,
es basava a passar la mà per damunt
de la cendra per després tancar “amb
la porta / tots els dolors dels noms /
que guardaré a casa” (De la cendra).

És aquest dolor dels mots, el mal
que produeix la seva dissolució, l’esca
que encén En nom de la paraula, de
Carles Camps Mundó. Ell també ha
publicat un volum centrat en la mort
de la mare, Llibre de les al·lusions, i la
preocupació, l’angoixa, pel llenguat-
ge és fins i tot més intensa que en Pas-
cual. Tots dos sembla que frisen per
salvar els significats en aquest temps
de vulgarització. Ja ho diu el gran
poeta francès Paul Claudel: “Nomenar
una cosa és fer-la inexterminable”.
Ells dos, tanmateix, dubten.

El cinquè poema del volum de
Camps és perfecte, ja que la identitat
personal i el seu reflex en el llenguat-
ge mantenen un tour de force d’alta
volada. S’acosta a Riba, qüestiona el
jo com ho faria un Walcott o un Zaga-
jewski, per desembocar en Foix. “Sóc
u de soledat”, acaba el poema. Una
composició on recupera el millor de
la modernitat passat pel tràngol inde-
fugible de la mort i la massacre com a
senyals reals de la identitat europea,
que es troba dins un volum que és
una mena de continuació i aprofundi-
ment de l’anterior, El contorn de
l’ombra.

Com deia Ferrater en referir-se a
Riba, les idees són “el començament
de la poesia, no pas el final”. Que ningú
pensi, doncs, que Camps i Pascual
–Puig o De Cara– parlen de coses in-
tangibles, sinó que parlen de nosaltres
mateixos, amb imatges d’una precisió
germànica i una aspiració artística que
es correspon amb l’exhaustivitat dels
mitjans emprats. No són amables, ni
dolços, però tampoc el món d’avui,
any 2009, no planteja ni preguntes es-
túpides ni desafiaments simples.❋

Carles Camps
Mundó i
Teresa Pascual
redirigeixen la
poesia catalana
cap al binomi
Riba-Foix amb
una clara aposta
pel llenguatge
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De dalt a baix, Carles Camps Mundó, Teresa Pascual,
Eudald Puig i Hilari de Cara, quatre poetes
importants, els dos primers, especialment, acaben
de publicar dos llibres immensos


