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Trobada amb Arnau Pons
(21-1-2003)

1. Potser el condicionament fonamen-
tal de la cultura catalana és la realitat
bilingüe. Com viu vostè el bilingüisme? I
el multilingüisme?

Un sempre pot traspassar la línia de
separació per deixar una pedra a l’altra
banda o fer-hi un sot; de vegades, no
pas sempre, serà la raresa d’una parau-
la díscola que ha vingut d’un altre lloc
per fer-se sentir. Erta o cavada, la veri-
tat que expressi serà històrica, perquè
haurà estat feta de negacions.

El condicionament a què vostè al·ludeix,
més que fonament, és constrenyença, i
s’estén al damunt d’una inevitable asime-
tria, que no és tan sols d’ordre numèric.
A sota, hi trobarem un afer d’abismes,
però no pas d’orígens, i, a més, totes
aquelles druses, cristalls i amígdales que
han identificat i classificat, tant en català
com en castellà, un Joan Coromines o un
Pius Font i Quer. Si estem disposats a
seguir aquest mateix sentit de l’asimètric,
les traduccions i els assaigs que Joan
Ferraté va fer en castellà s’haurien de
començar a considerar com un desafia-
ment exemplar a la cultura castellana.

Pel seu tret diferencial i resistent, l’es-
criptor català, com a portador d’una llen-
gua en amenaça, haurà pogut immiscuir-
se dins de la fosca màquia de la cultu-
ra castellana que l’envolta. Em voldria
poder adscriure a aquest acte residual,
sempre que sigui solitari i contradictor.
Tot un sistema de cels s’hi veurà alesho-
res questionat.

No crec en el bilingüisme en poesia,
sobretot si el bilingüisme implica l’accep-
tació d’un consum i d’un consens que es
fonamenten en la relativització d’allò que
és fatalment singular d’una llengua. Ara
bé, es pot viure a tot arreu, i no tan sols

aquí, una quotidianitat monolingüe i bífi-
da —la de la llengua forcada que es des-
cargola cap a fora eixint de la mateixa
arrel. El heideggerianisme català, que es
troba encastat a tots els estrats de la llen-
gua i del pensament, es distingeix de tots
els altres heideggerianismes pel fet de viu-
re en el desconeixement de la seva prò-
pia provinença, així com en la ignorància
del seu caràcter mixt, en el sentit que és
alhora arxigermànic i arxiromanès, però
també, paral·lelament, per ser virulent i
excloent en les seves disquisicions. L’origen
de l’obra d’art es reescriu cada dia en
català amb més o menys virtuosisme.

El poeta, com ha dit Marina Tsvetàie-
va, no té llengua materna. Però tindrà
una sola llengua per contradir quan es
tracti de venjar la mort de la mare que
li ha llegat la llengua dels seus assassins;

aquest és —i potser ni cal dir-ho— el
combat de Paul Celan. Aquestes dues
veritats aborden la problemàtica de les
llengües en poesia molt millor que no pas
el plantejament d’un bilingüisme suposa-
dament ecumènic.

Perquè també s’albira un voral arriscat,
aquell en què es perfi la el caminar
molloyesc d’una existència —les butxa-
ques plenes de tots aquells còdols bro-
gents, collits a les contrades de les dife-
rents llengües, ja siguin vives o mortes,
o mig vives i mig mortes.

El multilingüisme no és doncs el meu
afer. Des que m’interessa un poeta com
a persona, és la seva llengua particular
que miro de capir, encara que d’entra-
da no en conegui la llengua.

2. El nostre lector ja ha pogut llegir en
aquest dossier quina ha estat la seva tra-
jectòria i els treballs que ha fet fins ara.
Ens podria informar de quins són els seus
projectes actuals?

No participo dels projectes en poesia.
Els poemes surten davant de les contin-
gències, com una mena de diari perso-
nal, sotmès a la temporalitat d’uns cicles.
Les traduccions de poesia, pel que fa a
mi, formen part del mateix treball crític i
reflexiu que es desplega en els poemes.
Tant els uns com les altres tenen el ca-
laix com a asil. Si adesiara els faig pú-
blics, és perquè em mou un impuls sob-
tat, d’amistat o d’ofensiva.

Hi ha, per altra banda, les col·labora-
cions. Són el testimoni d’una solidaritat i
d’un interès per l’art de llegir. En aquests
moments, aporto algunes de les meves re-
flexions a l’equip de Jean Bollack i Werner
Wögerbauer. És possible que algunes
d’aquestes empreses compartides apare-

Ara fa uns mesos, la revista electrònica Ecrits... vains? (http://ecrits-vains.com) publi-
cà, en la secció sobre literatura catalana coordinada per Ricard Ripoll, un «Dossier
Arnau Pons» amb, entre altres articles, una entrevista amb l’autor, realitzada pel prepa-
rador del dossier, Jordi Carrión: «Rencontre avec Arnau Pons (21-I-2003)». Caràcters
publica ara la versió original d’aquesta entrevista.
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guin en forma de llibre, sempre que no
m’hagi de cenyir a les estrictes regles edi-
torials i pugui retenir una certa llibertat,
imprescindible en el procés del desxi-
frament.

3. És necessària la revolució?
Només puc contestar aquesta pregun-

ta des de l’àmbit de la poesia, ja que,
per a mi, apunta directament cap als
altres camps d’acció.

El poema depassa sempre les exalta-
cions revolucionàries i se’n protegeix,
quan, la vigilància, l’exerceix en virtut
d’un distanciament que permet identificar
les atrocitats i denunciar-les allà on si-
guin. En mots concrets: Lenz contra
Goethe. O la «bandera sagnant» d’un
Blok. Aquestes mateixes inquietuds acom-
panyen tota l’obra de Büchner.

Sempre hi haurà poetes insubmisos; la
revolució no els absorbeix pas, sinó que
els anima a posar una mica d’ordre en
la seva pròpia revolució.

Per la seva banda, Ossip Mandelstam
no es preocupava gaire de fer-se entene-
dor perquè concebia la dificultat poèti-
ca com un acte intel·lectual i artístic que
contribuïa a eixamplar la llibertat huma-
na; així doncs, l’esforç que es feia en un
sentit podria arribar a tenir unes reper-

cussions polítiques en un altre; tanmateix,
va saber optar per la màxima claredat
quan es va haver d’enfrontar primer als
poetes més suspectes, després a Stalin.
La grandesa de la poesia rau en aques-
ta força anti-autoritària. La trobem igual-
ment ajustada en Luiza Neto Jorge.

En terres catalanes, aquesta mateixa
defensa de la dificultat i del distancia-

ment, la trobem, elevada a deu, en la
figura contestatària d’un Khasdai Cres-
ques, que s’expressava en un hebreu
totalment refeccionat i autotèlic. El seu
acte crític i de resistència romania en el
si de les disputes teològiques com una
forma de restitució de la dignitat que
havia estat malmesa, i reflectia tant l’hor-
ror de les matances i de les persecuci-
ons, com també la seva exterioritat irre-
ductible.

La meva escriptura, titllada de «catala-
noide», fa costat als esguerrats i als es-
querrans de la llengua, i s’insurgeix con-
tra aquells que esguerren, els boxadors
de la versificació (desfiguradors de ca-
res i figurins del país), o, manllevant-li
uns mots a Verdaguer, s’encara als «tau-
rons i aufranys» que alimenta qualsevol
«ministre d’exterminis». És això una re-
volució?

Finalment, m’he acostumat a imprimir
els meus textos i a oferir-los d’una ma-
nera circumstancial sempre que m’he tro-
bat amb una persona que em pensava
que podria estar-ne interessada —quasi
com si visqués en una dictadura, clandes-
tinament. És això una revolució?

Visc en les dificultats del llenguatge
una soledat com una autonomia i, al
capdavall, com una mena d’alliberament.


