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Camins
d’Edom

El call ens transporta a la laberíntica
recerca d’una espiritualitat eixuta,
semítica, desèrtica. Una religiositat
que des del principi dels seus textos
sagrats és fonamentalment poètica i
que Bartomeu Fiol recrea en aquestes
Càbales del call, obra guanyadora del
premi Carles Riba de 2004.

La mirada jueva per la qual Fiol se
sent especialment atret i influenciat i de
la qual es confessa autodidacta és trà-
gica per naturalesa, des de la medie-
val taca mallorquina que menysprea
els descendets dels conversos fins al
més recent Holocaust, el call represen-
ta l’espai, entre mític i real, on es
creuen els camins de la tragèdia, de la
fragmentació de l’individu, de la
incomprensió, de la mort: «el call no és
més que un lloc imaginari / que es
contraposa a l’hàbit dels malsons». I a
partir d’aquesta premissa, el jo poètic
realitza la dura tasca de desvincular-se
d’un jo, d’un ego que al capdavall
esdevé trencat com la vaixella mítica:
«Tot ego és una exageració».

Abans d’arribar a tot això, però, Fiol
reclama el fet poètic com a eina per
explicar-se el món i es declara lector
abans que escriptor: «Varen parir-te
sangonós com a lector i moriràs com a
lector. / A l’entremig, el que puguis
haver fet com a escriptor, escrivà / o
escrivent, són meres anècdotes mig
esvaïdes, sense cap / grapa en la
memòria de ningú». 

El recull és divideix en cinc parts on
es desenvolupen les inquietuds que
basteixen l’univers poètic de Fiol. Per
una part, la memòria o la desmemòria
des de l’inici més primigeni, la pròpia
condició fetal que ens fa arribar al món
carregats de memòria i antimemòria,
com si tot allò que hi haguera entre el
moment de nàixer i la mort no fóra més
que un esclafit o un tall als llavis. La
mare paridora i patidora, en ocasions
amorosa, en ocasions cruel, condueix
l’individu per aquests primers camins
mundanals i poètics, com a represen-
tant del dolor antic que sempre ens
haurà d’acompanyar. L’altre aspecte
que podem trobar a Càbales del call és
la inevitable i rica mística jueva repre-
sentada en aquesta ocasió pel poble
d’Edom. En l’enumeració bíblica de la
genealogia dels edomites que Fiol
reprodueix en un dels poemes del llibre
tornem a la idea de la fragmentació
egoica que relliga en certa manera tot
el recull. Els edomites ja es trobaven a
la Terra Promesa quan els israelites hi

arriben i es converteixen en un primer
moment en la imatge primera de l’ene-
mic. «Ben abans que no hi hagués cap
rei a Israel», el poble d’Edom va ocu-
par «aquells camins polsegosos».
Tanmateix, els israelites s’hi enfronten
començant així el cercle maleït, l’etern
retorn d’agredits i agressors que arriba
fins als nostres dies: «no creure en Déu
però fer-lo parlar. / Aquest és el buf
que ens mou cap a Edom». El poeta
declara la seua incomprensió respecte
la relació entre la vida i la mort dels
edomites i dels seus textos i les doctri-
nes sagrades imbuïdes de teologia ven-
jativa: «Potser un dia qualque maggid
ens ho expliqui. / La llàstima és que,
probablement, / molts ja haurem tocat
el dos». Així doncs, el camí que s’ha de
recórrer és el camí del desert semític,
fàcilment reconeixible però mancat de
la columna de foc que ens hauria de fer
de guia i sense la qual «no hi ha qui
sigui capaç de sortir-se’n». 

La mort i el pas del temps ocupen
bona part dels versos que formen
aquest poemari. Una reflexió carrega-
da d’acceptació, quasi de desig, sense
grans moviments exagerats ni filosofies
recargolades: «el més fotut és que
començam a tenir / ganes de
començar a acabar d’una vegada».

A pesar de la càbala, Fiol fuig del
cripticisme i reconeix la mort i el pas
del temps com el resultat inevitable
d’haver viscut, sense oferir-li tampoc a
la vida un major significat que a la
mort: «deixar d’escriure no és morir-se
/ ni morir és deixar d’escriure». La mort
tampoc no li suposa al jo poètic una
garantia d’arribar a cap altra realitat
teològica, filosòfica o espiritual. 

El call sobre el qual reflexionàvem
abans i que lliga el conjunt dels versos
és l’element de què se servirà el poeta
per a donar forma al quart eix temàtic
del llibre, la idea de la col·lectivitat. En
aquest cas, una col·lectivitat malmesa,
elevada a l’abstracció a pesar de les
referències concretes al poble d’Israel.
Una idea de col·lectivitat cultural, que
fa servir més d’una llengua, com Fiol al
seus poemes en català, anglès i
francès, que afronta un futur i un pas-
sat sabent, a pesar de tot sense massa
angoixa, que el destí final de qualsevol
poble és la desaparició, com els edo-
mites: «Tu no pertanys a cap poble
escollit / (…) / tanmateix, sí que ets viu
de miracle». El desencant per sentir-se
una mica deixat de la mà de la divini-
tat és ben present: «no tens gaire clar
que Déu se’n recordi de nosaltres». I a
més es perd l’entusiasme de la recerca
quan s’arriba a la conclusió que «el
call ja no ens aporta res de res».

Planejant sobre les Càbales del call, i
enllaçant-la amb la necessitat del poeta
de convertir el poema en un exercici de
recerca filosòfica, hi ha la reflexió meta-
poètica, la idea que el poeta és algú
que no es troba a gust amb la seua
existència i ho expressa, fugint de pre-
ciosismes i d’enigmes cabalístics. Hi ha
un regust a desert al llarg del llibre , una
certa imatge de poble perdut que es
retroba enmig de la reflexió, abandonat
per la divinitat; que se sent posseïdor
d’un espai on, a pesar de tot, no arriba
a endinsar-se, propietari com a «poble
escollit» de tres llenguatges, cosa que
obliga el poeta a preguntar-se en últim
moment: «tu que no en domines cap, /
ne anche nessun gergo judeo-italiano, /
què pintes en aquesta història?».
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