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El primer llibre de poemes de Josep Lluís Badal duia com a títol O pedra, que ja és tota

una poètica en si mateix. Si és cert que «un poema es fa amb paraules», com revelaria amb

una certa ironia un Stéphane Mallarmé que intentava ajudar Edgar Degas quan aquest li

confessava que tenia moltes idees per a la poesia però que a l’hora de posar-s’hi no trobava

la manera d’escriure res, l’adversativa d’aquest títol ja ve a dir-nos que en lloc de pensar

que les paraules es refereixen a les coses, i que per tant són una desti ació mental de la

realitat, potser són matèria espessa elles mateixes; que potser un llibre de poesia està fet de

paraula o pedra, i que l’ús habitual que fem d’allò que entenem balderament per

«paraula», i que serveix per comunicar-nos, no és res més que una necessitat de

simplificació que tenim els humans per entendre’ns, no només els uns als altres, sinó també

a nosaltres mateixos. L’acte simplificat de la comunicació, en certa manera, vindria a ser la







«et la voix ne me vient que par bribes et creuse!»
Stéphane Mallarmé
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necessitat de no sentir-nos a prop de la pèrdua de la capacitat de llegir els nostres

pensaments i de llegir la realitat, i d’actuar-ne en conseqüència; pensar-nos, parlar-nos,

vindria a complir amb la imperiosa necessitat de no parar bojos. Alhora, i en un intent més

expeditiu d’entendre aquest primer títol, aquesta «O» majúscula bé podria ser la

representació figurativa de la «pedra», i això també és significatiu, tot i que en un altre

ordre de coses, com vull intentar de fer veure tot seguit.

No em puc estar d’escriure totes aquestes reflexions perquè el primer que pot trobar el

lector quan s’aboqui a Cants materials, l’últim llibre de poemes de j. l. badal, publicat a

Jardins de Samarcanda, és que la lectura, tal com ens serveix per comprendre els llibres

que estimem o que acabem abandonant com un mal objecte, se li revela insuficient. L’acte

de lectura de Cants materials, entès com a voluntat de fer sentit, acaba revelant-se

distorsionador i distorsionat pel simple fet que el lector és un subjecte que llegeix i que, en

aquest procés, hi espera trobar una sèrie d’elements que estan configurats per una

determinada tradició cultural més o menys compartida, però també per una experiència i

una manera de veure el món que, al cap i a la fi, no pot deixar de ser individual. Els últims

poemes de Josep Lluís Badal vénen a fer-nos ensopegar amb les paraules, amb la sintaxi i

amb la lectura com a mètode objectiu de recolliment d’idees, d’unificació de sentit, i

precisament per això ens obliguen a eixamplar les capacitats de comprensió d’allò que

habitualment anomenem «poesia».

D’aquesta ruptura d’expectatives que presenta el llibre n’és un bon exemple, un altre cop,

el seu títol. Fins ara coneixíem sobretot els «cants espirituals» de Verdaguer i Maragall, i

fins i tot hi podríem incloure el de Josep Palau i Fabre, que aparentment hi va una mica a

la contra, però no del tot. Aquí, però, cada «cant material» se situa ja en un altre pla

ontològic: tal com se’ns diu a la «nota» final del llibre, cadascun dels poemes està

pronunciat per «molts noms [que] són reals» i per «altres materials» (p. 133), és a dir, que

cada nom, cada paraula, és simplement matèria, i fins i tot el pensament, que durant molt

de temps ha estat associat a l’esperit, no deixa de ser matèria. En aquest sentit, Cants

materials potser és un dels llibres més antiromàntics que pugui llegir-se avui dia: no hi ha

mai la possibilitat de la transcendència perquè el cant de la matèria continua produint

matèria, i potser per això «l’alegria és l’alè de l’aigua quan s’és núvol» (p. 16), i tot el llibre

queda emparentat amb l’«alegria de la matèria» (p. 71). Al cel de Badal, doncs, no hi ha res

més que núvols, que són paraules que compleixen una determinada ressonància de sentit,

tal com l’aigua compleix el cicle hidrològic. Als poemes de Badal «hi ha les paraules. La

fusta. L’altra riba» (p. 90).

 

Dos poemes

Totes aquestes qüestions, que es van tractant al llarg dels noranta-cinc poemes que

conformen el llibre, queden definides, sobretot, pel lligam lèxic i simbòlic que

construeixen uns poemes que necessàriament estableixen un diàleg els uns amb els altres.

A tall d’exemple, podríem escollir-ne «Pes de la llum» (p. 60) i «A Charles Mingus li

prohibeixen dir la paraula vida» (p. 63) per tal de veure quines implicacions té situar-se

 



des d’aquest costat del llenguatge. El primer d’ells fa així:

«Fa més la fulla de l’àlber en la seva elasticitat

que el silenci en la seva transparència.

Més llum fa la tristesa amb les seves passes infantils

que les hores amb el seu compàs 4/4.

Hi ha tanta llum – no veig cap tecla.

El paper és un bosc – un esbarzer que crema.

Tanta bellesa hi ha!

L’elàstica esquerda del test hi ha, també.

Els ossos suporten els octògons del dolor.

També els ossos suporten l’elasticitat del dia, com l’ovella sap rosegar l’herba a l’atzar.

El fum coneix l’elasticitat de l’espai

– també la respiració.

No escriuré mai més.»

 

En aquest poema, on «canta Lluís Monjo, l’Hospitalet de Llobregat, agost de 2013», hi

apareixen tota una sèrie de comparacions que vénen reforçades per l’ús d’«estrofes» de dos

«versos» — tot i que la utilització d’aquestes paraules no acabi de ser del tot adequada, tal

com m’hi voldré referir al final de l’article. D’una banda, s’hi oposa «la fulla de l’àlber» al

silenci transparent, mentre que de l’altra és la tristesa, que es corporeïtza en «les seves

passes infantils», la que s’oposa a «les hores amb el seu compàs 4/4». Aquesta oposició

queda remarcada a la següent estrofa, en què cadascun dels elements es veuen confrontats

en el mateix vers, i donen la clau d’interpretació de les dues estrofes anteriors. Així,

l’expressió «Hi ha tanta llum» vindria a simbolitzar la cosa natural, mentre que la «tecla»

que la veu poètica no veu vindria a sostenir l’existència de la cosa cultural. Aquesta

dualitat és rebutjada al següent vers perquè, en el fons, no deixa de jugar a imitar un

determinat discurs segons el qual existeix una entitat que es diu vida i n’hi ha una altra

que es diu literatura, i que aquestes dues concepcions de l’existència es toquen i es

confonen, però una d’elles mai no deixa de ser subsidiària de l’altra. Si realment els cants

són materials, si les paraules tenen cos i són en elles mateixes, vida i literatura, la cosa

natural i la cosa cultural, han d’acabar associades i indissolubles. I és així com el «paper»,

que és el material que associem amb el principal suport de la literatura, es naturalitza

segons el seu origen material en un «bosc»; i és així, de matèria a matèria, com pot

aparèixer finalment la imatge bíblica de l’«esbarzer que crema» reclamant la sobirania —

l’inici i la fi— del llenguatge. Aquest joc d’oposicions, doncs, acaben per associar «la fulla

de l’àlber» amb les passes infantils de la tristesa, dos elements que serien considerats

naturals, mentre que «el silenci en la seva transparència» i «les hores amb el seu compàs

4/4» serien l’expressió incorpòria de dos elements que associem fàcilment i de manera

contradictòria a la poesia moderna: la mudesa i el ritme.

 



La resta d’estrofes es veuen conjurades sota aquest procés de transformació ontològica i

finalment el poema acaba declarant, irònicament, que «no escriuré més». El cas és que això

està escrit en un poema que va precedit d’altres poemes escrits i al qual segueixen més de

la meitat dels cants que hauran de venir, també, fixats en el paper. Una afirmació així

només pot produir-se amb plena honestedat poètica si es pronuncia des dels termes en què

el llibre de Josep Lluís Badal es configura: en el mateix acte de cantar, Lluís Monjo no

escriu, sinó que crea. La materialitat del cant es manté fins i tot més enllà del discurs en

què se l’insereix un cop l’anomenem «poema».

Aquesta concepció ontològica de la poesia es desenvolupa, també, al segon poema que

proposava més amunt, «A Charles Mingus li prohibeixen dir la paraula vida», cantat «des

del calabós de l’esclerosi, 23 de novembre de 1978»:

«Les conjuncions són de terra. Els noms, de foc.

La terra alimenta. El foc crema.

“Tu i jo” existeix com plou.

Enganxar cavalls a la lluna és recordar.

Hi ha capes en el cel. Se senten ocells, un gran estómac buit. Alguns

volen caminar per la lluna. Una glàndula inflamada.

I entorn de mitjanit.

Un grill de taronja partit pel mig: vet aquí la incomprensible,

geomètrica vida.»

 

L’associació que establia abans entre la vida i la literatura, o l’utilització del llenguatge

com a matèria natural, queda de nou establerta quan les «conjuncions» i «els noms» són

emparentats amb dos elements naturals com ho són la «terra» i el «foc». Al mateix temps,

les construccions lingüístiques de «tu i jo» queden unificades en un verb expressat en

singular i confoses en la naturalitat de la pluja. És un procés que es produeix també amb la

negació de la paraula vida, que acaba sent inconscientment afirmada pel cant de Charles

Mingus.

 

La crisi del llenguatge

Els Cants materials de Josep Lluís Badal se situen en una determinada tradició de

l’obscuritat poètica que Gabriel Ferrater va comentar molt breument al final de les

conferències recollides sota el nom de Foix i el seu temps. Allà, Ferrater determina l’inici

d’aquesta tradició a partir de Mallarmé, titlla «d’empipadoríssima i estupidíssima» la

discussió sobre l’obscuritat i la despatxa de pressa i corrents amb una resposta no menys

empipadora que la qüestió que comenta, i que no vol resoldre. Ferrater ve a dir que els

poetes han de fer-se obscurs per poder escollir el seu públic i evitar que siguin utilitzats,

però és evident que ell està pensant en Foix —que és tota una altra cosa a Mallarmé i

m’atreviria a dir que a Badal—, i per tant no pot o no vol donar una resposta ontològica a

 



l’obscuritat, i li acaba atribuint una funció merament social o comunicativa. Encara que el

comentari de Ferrater sigui imaginatiu, no ens podem prendre seriosament la seva

resposta, sobretot, perquè aquesta concepció de l’obscuritat a la poesia com a mètode de

selecció natural del lector és parcialment vàlida o insuficient per explicar l’estupefacció

que va causar la poesia de Mallarmé, que en aquest sentit també concep el llenguatge com

un generador de matèria: no és sobrer que una de les imatges poètiques més conegudes del

poeta francès sigui, precisament, un «abolit bibelot». Tampoc ho és que ell mateix

considerés una paraula inventada —«ptix»— la màxima representació lingüística de la

seva poètica. Tota la poesia de Mallarmé pot veure’s com un procés de solidificació del

llenguatge que té com a cim el seu conegut Un coup de dés, a partir del qual es comença

una línia poètica que s’allargarà al segle XX i que posarà com a centre de la seva poètica la

crisi del llenguatge i el seu tancament a dins de si mateix.

Aquests Cants materials vénen a participar de totes aquestes qüestions. Més amunt m’he

referit a Mallarmé, que és un dels personatges que pren la paraula a «Tombeau d’Anatole

et Stéphane» per preguntar-se, precisament, «si el sol immens parla tot sol, si parla tot sol

el llenguatge» (p. 25), però es podria dir que el llibre de Badal també participa de la

poètica mallarmeana a través d’alguns símbols, com ara l’assimilació de la finestra al poema

i, al seu torn, la de la finestra amb l’angoixosa pàgina en blanc —«Coro a» (p. 67) n’és

l’exemple més clar, però podríem afegir-hi «Aigua i ocells» (p. 74), en què la finestra, de

pedra, esdevé precisament una tomba, «una làpida», imatge que el mateix Mallarmé va

utilitzar abastament associant el poema a l’epitafi; o fins i tot l’expressió presumiblement

mallarmeana de «sintaxi d’estrelles» a «No ser un mateix» (p. 110), poema que bé pot

constituir el segon lliurament d’un tríptic encapçalat per «Ser-hi» (p. 108) i clausurat per

«Ésser el que s’és» (p.111). Però Josep Lluís Badal no només es fixa en Mallarmé, sinó que

estira tota la tradició que, com deia, s’engrandeix durant el segle XX amb poetes com

Rainer Maria Rilke —hi ha una clara referència a «Tors arcaic d’Apo o» dins del poema

«Primavera» (p. 10), que està significativament cantat per «l’hivern»—  o Paul Celan.

I és per això que els Cants materials de j. l. badal posen en dubte la forma com llegim:

perquè s’endinsa en la tradició del dubte del llenguatge, i perquè això proposa tota una

sèrie de preguntes que el lector ha de fer-se mentre s’hi aventura, i deixar que el poema

parli. La lectura és anar a la recerca de sentit? Hi ha maneres de llegir? Si no volem o no

podem anar a la recerca d’un sentit, hem d’admetre que la construcció de sentit és

polièdrica i té objectius diferents o hem d’acontentar-nos amb la lectura

hermenèuticament opaca que proposa Hans-Georg Gadamer? Què vol dir, exactament, fer

sentit, i quines implicacions té? 

El llibre de Josep Lluís Badal, per totes aquestes qüestions, és un llibre sec com un pinyol,

eixut com una idea que renuncia a la carnositat del discurs i que només vol emergir a

trossos, disseminada en un mirall trencat de paraules, perquè el lector pugui recomposar-

lo amb mètodes desapresos. Aquesta renúncia al discurs es trasllada a la forma, que també

és significant. Comentava més amunt que és erroni parlar de «versos» o d’«estrofes» en

aquest llibre, i si bé és cert que això pot atribuir-se a la reconfiguració del procés de
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lectura que proposa Cants materials, també és veritat que la seva mateixa concepció del

llenguatge hi té molt a veure. Els poemes de Cants materials no poden tenir una forma

estròfica tradicional perquè l’estrofa fa encabir les paraules en un mecanisme progressiu i,

per tant, esdevenen una excusa per explotar el discurs. El sonet, a causa de les

constriccions marcades per la seva importància històrica, pot ser un bon exemple a l’hora

de veure per què la poètica de Cants materials no podria desenvolupar-s’hi: al cap i a la fi,

si les paraules són «matèria negra» (p. 61), no poden al mateix temps esdevenir una excusa

per a la completa estructuració del discurs.  El cant —i no la poesia, i ni tan sols el poema

— que proposa Cants materials no pot ser la paràfrasi de res, sinó que està concebut com a

creació última i total. És per això que la seva lectura necessita desacostumar-se de seguir el

camí per aturar-se, simplement, a gaudir de les pedres.

1. Hi proposo la lectura del poema «Renouveau», de Stéphane Mallarmé. 

2. En aquesta línia, resulta especialment interessant l’anàlisi incompleta que fa Peter Szondi d’un poema

de Paul Celan a Celan-Studien, publicat el 1974. 

3. Això podria explicar, al seu torn, per què Mallarmé va passar d’escriure habitualment sonets i formes

estrò ques més o menys acceptades  ns a composar el poema protovisual que és Un coup de dés. 

ETIQUETES:  CANTS MATERIALS CRISI DEL LLENGUATGE GABRIEL FERRATER J. L. BADAL J. V. FOIX JARDINS DE SAMARCANDA

O PEDRA PAUL CELAN POESIA CATALANA RAINER MARIA RILKE STÉPHANE MALLARMÉ
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(Barcelona, 1989). És llicenciat en Filologia Catalana, Filologia Hispànica i

Teoria de la Literatura, i ha cursat un màster en Teoria de la Literatura i

Literatura Comparada. Treballa com a docent a secundària, editor, corrector i

traductor. Ha escrit els llibres de poemes Passejant a l’ampit d’una parpella maula

(Galerada, 2009; Premi Amadeu Oller), Els ocells de la llum (Pagès, 2015; Premi

Les Talúries de l’IEI) i Cap vespre (Proa, 2019; Premi Miquel de Palol).
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