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dels mateixos poemes entès com a
súmmum de la paradoxa. L’escriptura
del poema no fa present la realitat, ans
al contrari, l’anorrea, perquè la con-
verteix en llenguatge. En l’intent ingent
de «dir» les coses, la paraula es troba
amb la impossibilitat de comunicar-hi:
dir les coses és provocar-ne l’absència.
Ni tan sols el poema existeix en dir-lo,
sinó que dir-lo és transformar-lo en
silenci: «El poema t’habita / des de
sempre. // L’escrius / el buides de
paraules // per allotjar-hi el silenci». 

D’aquesta manera a Alta Provença
continua i es desenvolupa el joc de
qüestionament del llenguatge que pro-
posa des de ja fa temps la poesia
d’Antoni Clapés. Perquè passejar pels
límits del llenguatge apareix finalment
com un joc perillós, un descobriment
del no-res, alhora que recorda quantes
vegades té més importància el que no
es diu —el silenci— que no pas el que
es diu, l’invisible que no pas el visible. 

Seguint la reflexió del poeta, val la
pena, doncs, estar atent als silencis
que s’escolen entre els poemes i els fan
ser ja no només reflexió, sinó poesia.
Hi ha, d’una banda, el silenci del món,
del que és concret i palpable. En un
paisatge que podria recordar una
«Alta Provença», es conforma un dià-
leg veritable entre el riu i els àlbers, el
vent i el tro, el liquen i la pissarra,
l’heura i el mur. Mentre les paraules
callen, aquests elements configuren
una natura morta que parla sense dir
paraules. I hi ha el silenci del lector, la
participació del qual esdevé insepara-
ble de la creació del poema. De bon
principi se sent interrogat, no només
per l’escriptura, sinó també en els seus
múltiples parèntesis i espais en blanc,
que porten a creure que la veu veritable
és la veu de l’altre, la silenciada:
«L’escriptura / esborra tot (el) sentit: /
t’abandona, no (et) sobreviu / ni un ins-
tant». És la veu de tots els jo, que són,
paradoxalment, «tots els jo / que hi ha
en tu».  

Hermes «l’assassí» esdevé així el
poeta que fa sorgir el buit com a pos-
sibilitat de diàleg. I potser aquí rau el
mèrit del recull de Clapés, de la poe-
sia que neix a través dels buits de l’es-
criptura, la que descobreix que no hi
ha res que s’expliqui per si mateix,
sinó en la seva relació paradoxal amb
l’altre. 

Helena Badell Giralt 

País
en reconstrucció

Un bon dia, Joseph Schiffer retorna a
la seua terra d’origen després d’haver
passat quaranta anys a Austràlia. El
que retroba, a banda d’un país am-
bientalment canviat de com el recor-
dava als catorze, és un passat confús,
fet de retalls i records inconnexos, que
amaga un secret sobre la seua infan-
tesa que a qualsevol li faria venir mal
de panxa. Aquest és el plantejament
de L’home de Melbourne, de Juli
Capilla, publicat recentment a Perifè-
ric Edicions, després d’haver guanyat
el Premi Benvingut Oliver 2005 de
Catarroja.

Com a incipit, un seguit de citacions
inicials ens transporta a un terreny més
o menys acotat: el del mite del doble,
el de les infinites possibilitats, antigues
i universals, de l’encontre amb un ésser
idèntic a nosaltres. En aquest cas, tot
sembla indicar que Joseph Schiffer ha
tornat al seu país, per damunt de tot,
per trobar-se a si mateix, o almenys
una part de si mateix que havia caigut
en el seu propi oblit. Però les coses
canvien de rumb ben prompte. Tant,
que el protagonista es veurà immers en
una recerca a vida o mort del seu
autèntic origen.

La narració, de lectura amena i fluï-
da, és plena de reflexions, especial-
ment les que tenen a veure amb el dret,
ètic i biològic, a una identitat personal
i intransferible i la veritable raó de la
pròpia existència. No és, però, un
relat eminentment psicològic, sinó més
aviat una novel·la variable, dotada
d’una acció sempre represa a temps,
entre les abundoses seqüències de
debat interior. La intriga no tarda a
plantejar-se, i des dels primers capítols
comencem a interesar-nos per l’autèn-
tic motiu que dirigirà els passos de
Schiffer. 

Hi ha un altre element que equilibra
el pes de la trama diguem-ne «de la
recerca», i és l’aparició d’un personat-
ge que, situat a l’altra safata de la
balança, condicionarà en bona mesu-
ra les decisions del personatge princi-
pal: una dona, com no podia ser d’al-
tra manera. La trobada, fortuïta,
donarà a l’existència de Schiffer un
glop d’aire fresc entre la boira de per-
sonatges que, com en un malson, s’en-
testen a no reconèixer el protagonista
quaranta anys després, mentre ell
recorda fins i tot els seus noms.

L’home de Melbourne es troba ama-
nit d’esporàdiques però contundents
intromissions inesperades del narra-
dor, que trenquen la seua fesomia tan
omniscient i tan reservada, tan invisi-
ble. Aquestes interrupcions semblen
tenir com a objectiu fer palés el mateix
acte de la lectura, com si el propi lli-
bre ens anàs refrescant la memòria de
tant en tant per dir-nos: ei, desperta,
això és una novel·la i tu i jo ho sabem.
El fet que el text ens anuncie oberta-
ment que tot seguit es presentarà el
«fet trasbalsador» (pàg. 37) ens fa
retrocedir una mica respecte al relat,
deixondir-nos-en; el mateix inici del
capítol 15 suposa, a totes llums, una
mena de confessió del narrador, en
què s’excusa per ventilar-se tota una
escena —que, de fet, convindria haver
relatat amb detall— i bescanviar-la
per una explicació al lector del perquè
d’aquella absència. Inquietant, si més
no. D’altra banda, també pot arribar a
destorbar, o a trencar sobtadament la
màgia creada entre el lector i el per-
sonatge, com quan se’ns adverteix
que aquesta és una «escena trascen-
dent —fins ara la més impetuosa de
quantes n’ha pogut assaborir el lector
d’aquesta narració» (pàg. 100): no
m’estaré de queixar-me que hauria
preferit estar jo mateix (el jo-lector) qui
decidís quina era l’escena més impe-
tuosa que havia assaborit...

L’home de Melbourne és, com a
mínim, un refresc. La història, les sor-
preses, els temes, apunten cap a una
voluntat ferma de buscar nous camins
en la nostra literatura, tan casolana i
tan autocomplaent de vegades. Molt
s’ha escrit sobre el que hem sigut i el
que hem fet, però potser ens cal passar
una temporada a Melbourne per tal de
tornar i reconstruir-nos, com a país i
com a persones.

Joan Manuel Matoses
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