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Montserrat Rodés tria Emily Dickinson

L’original obra d’Emily Dickinson sem-
pre m’ha fascinat, sobretot, pels trets peculiars que la caracterit-
zen i pels recursos poètics en què la seva veu es manifesta d’una
manera tan personal i brillant. Sembla com si, a través de la
depuració que sotmet les paraules i els versos, deixés fluir aquell
primer impuls que l’empeny a escriure. Els conceptes hi actuen
com a ressorts per fer de desencadenants de tot el sentit intuïtiu
que sorgeix sobre una idea primera. Una poesia que diu el que
ha de dir, però, a part d’allò que diu, hi ha alguna cosa que no
es pot copsar plenament si, només, partim d’una visió purament
racional. Cúmuls d’instantànies escapçades, de percepcions frag-
mentades i d’uns sentiments recòndits i vibrants vertebren aques-
ta poesia insinuant i, alhora, contundent. Els poemes d’Emily
Dickinson no s’acaben de llegir del tot damunt el paper imprès.
La seva «lectura» s’ha de situar en aquell punt on la contempla-
ció de l’objecte creat estimula la sensibilitat del receptor i l’en-
dinsa en l’essència mateixa del poema perquè la mirada esde-
vingui  còmplice, subtil  i oberta —mai  del tot desxifrable, mai
del tot conclosa.
El poema que teniu al davant —i que és el motiu d’aquest es-
crit—, l’he triat perquè la seva lectura em va sorprendre per la
càrrega en el contingut i per la força soterrada que emergeix amb
una gran naturalitat i serenor aparent. En aquest poema se sinte-
titza el concepte de «Buit» per materialitzar-lo a través de la raó
i per expandir-lo a través de la intuïció. Raó i intuïció, aquí, es
contraposen i es complementen per obtenir un discurs que, com
un alè d’Aire, plana intemporal i vibràtil.
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To fill a Gap
Insert the Thing that caused it -
Block it up
With Other - and ‘twill yawn the more -
You cannot solder an Abyss
With Air -
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Per omplir un Buit
Introdueix-hi la Cosa que el va causar -
Tapa’l
Amb Altra Cosa - i es badarà encara més -
No pots soldar un Abisme
Amb Aire -
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