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A mi, d’entrada, hi ha coses que m’esparveren. Per exemple,

quan Ana Blandiana teoritza sobre poesia, a “La por de la
!
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literatura”, concretament al text que es diu així i que és una

conferència pronunciada el 1999 a Roma, davant la Càtedra de Poesia

del Centre Internacional Eugenio Montale, tot intentant preservar

(aparentment) la poesia de la racionalitat: “De vegades, pensar la

poesia significa negar-la”.  És com aquell vell dictum d’Enric Casasses:

“la poesia no admet que se li puguin fer anàlisis crítiques, tots els

poetes ho saben: qui parla és ella”.  I tanmateix, tots els escarafalls

cessen quan posem en context ambdues afirmacions: no és que de

poesia no se’n pugui parlar, aquell pretext dels potiners, és que per

molt que en parlem sempre quedarà alguna cosa per dir, sempre se’ns

escaparà entre els dits.

Un pas més enllà i, amb Variacions sobre un tema donat, l’últim llibre

de Blandiana traduït al català, ens trobem amb un conjunt de poemes

sobre la mort del marit; salten alarmes, també. Encara més: un conjunt

de poemes en què, com ja era observable a La meva pàtria A4 (2010),

l’anterior llibre de poemes de l’autora incorporat al català per Corina

Oproae, tot el cos de referències és inequívocament cristià. Just allà

començàvem trobant-nos amb un poema, “Pintura al fresc”, en què es

contrastava la realitat mediatitzada de la cerimònia religiosa (en què els

monestirs pesen com capitals convertibles, la missa és retransmesa per

altaveus a un exterior amb tendes de campanya i cotxes aparcats) amb

una fe que voleteiava com una oreneta pels racons.

Allà mateix, “Animal Planet” s’adreça, després de narrar com la

protagonista observa un documental de natura (el títol del poema, de

fet, és el nom d’un canal temàtic) i assisteix a un sopar de caçadors, a
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un “tu” que només arriba a determinar com a “Autor d’aquesta

perfecció sense pietat”, aquest món on el lleó fa a miques el cabirol o

els caçadors seuen a taula omplint-la de conills morts: aquest “Autor”

és el responsable de la llei darwinista que impera en el món natural. La

mateixa llei que, com diu el poema repetidament, fa que ella sigui “més

innocent, però no innocent”. I aquest Déu creador es contraposa, en

aquest poema, a la seva lliçó de “parar l’altra galta”. És una

contradicció que reprèn a “Oració”, un poema que adopta els recursos

paral·lelístics de l’estil bíblic per invocar el déu de les bestioles i

inquirir-li per l’ordre que ha creat, un ordre que es divideix entre

víctimes i botxins, entre bé i mal, una balança

difícilment mantinguda en equilibri

Pel cos ensangonat

Del fill que no se t’assembla.

I aquest és, prou evidentment, el Crist arrossega, respecte al Jahvè de

l’Antic Testament, una nova moral, la cristiana, la de parar l’altra galta.

En algun moment hi sortiran déus pagans, aquells que a “Aglomeració”

omplien un món antic en què

cada centímetre quadrat era poblat

D’innombrables jerarquies d’éssers invisibles

Entre els quals era impossible moure’s

Sense molestar ningú.

És un món animista, anterior a les escissions del materialisme, un món

ben diferent del present descrit en un altre poema, “Misteris”, on

aquells déus reapareixen:



Humiliats,

Són espectadors invisibles del nostre món

Misteriós, perquè és incapaç

De reconèixer els misteris.

Blandiana, aquí, sembla recuperar una temàtica ja present en alguns

contes de Projectes de passat, del 1982 (allà, un dofí agonitzava entre

una colla de banyistes convençuts que era de plàstic; una professora de

filosofia rebia uns misteriosos ous dels quals naixien àngels, enfonsant-

la en el desconcert), una temàtica curiosament paral·lela a la d’algunes

pel·lícules de Tarkovski: la lluita entre un materialisme que li treu

l’encís a tot i una mena de fe, o d’esperança, potser fins i tot una

caritat, que segueix confiant en la meravella. I aquesta connexió amb el

cineasta rus em fa sospitar si aquest cristianisme no serà una qüestió de

pertànyer a una cultura que, durant dècades, s’ha vist sotmesa a una

dictadura marxista, a un país que, ben diferentment del meu, ho ha

dessacralitzat gairebé tot per sacralitzar tan sols el Partit i on els qui

eren perseguits eren justament els qui tenien fe.

Com és evident, per molt que la poesia de Blandiana percaci

l’espiritualitat, resta ben lluny de ser una obra pia. Una mica com passa

en alguns poemes de Màrius Sampere, en els seus versos de La meva

pàtria A4 el numinós es combina amb la quotidianitat, amb una

normalitat gairebé vulgar. De vegades el contrast insinua una

desmitificació, com a “Esglésies tancades”; altres cops, com a

“Patinant”, contrast és tendrament irònic, amb un Déu que aprèn a

patinar per apropar-se al jovent. Però aquí el contrast no oculta

l’harmonia profunda d’una visió: és Blandiana mateixa, a “Paral·lels”,



qui cita Rimbaud (“Cum realitatea e în altă parte”; permeteu-me per

una vegada citar l’original) després de descriure un món on cadascú

s’entrega a la seva realitat, sense preocupar-se per la dels altres.

Repetidament, al llarg del llibre, els poemes miren d’encerclar una

descripció de la presència numinosa del sagrat, com si en realitzessin

un motlle a partir de la seva absència. La gràcia és la senzillesa, el to

directe amb què tot plegat es planteja, amb una xocant diferència

respecte a l’estil barroc que exhibien els contes de Projectes de passat.

Una d’aquestes materialitzacions discretes de la divinitat és la de

“L’amo del molí”, un poema format per quatre interrogacions que

arrenquen d’una analogia bàsica: si el temps és un molí que ho tritura

tot, els records són la pols que ens deixa als dits. I l’última d’aquestes

preguntes és:

Però llavors, qui és l’amo del molí on

La mort és només una pobra manipulació?

Tot i que la idea es presenta com un pressupòsit secundari, tot just una

clàusula de relatiu que penja de la pregunta principal, “qui és l’amo del

molí”, el cas és que és amb ella, amb la seva atribució sentenciosa, que

conclou el poema. I ho fa, de fet, d’una manera xocant: ¿què vol dir, de

fet, que “la mort és només una pobra manipulació”?

Aquesta idea, que Blandiana deixa anar aquí com qui no vol la cosa,

sense desenvolupar-la de moment, serà la que articula Variacions sobre

un tema donat. Aquest últim llibre encara té un altre anunci al llibre

anterior, el “Rèquiem” a la mare: hi apareixen els àngels, hi ha la

paradoxal presència absent del difunt i les desaparició de les fronteres



de la mort en què insistirà el llibre més recent. Però sobretot hi ha,

allà, un to molt particular: un sentimentalisme molt reticent, un

llenguatge fet de suggeriments, d’entretocs. El dolor és evident sense

ser formulat, sense agafar-nos per l’espatlla i exigir-nos que plorem.

Perquè Variacions sobre un tema donat és, com anuncia el títol, un

llibre sobre un tema únic, obsessiu: la convivència amb la desaparició

del company, l’escriptor Romulus Rusan. Ell és aquest “tu” a qui

s’adrecen pràcticament tots els poemes. O, més ben dit, és en

convertir-lo en un “tu” que se’l fa present, alhora que totes les altres

paraules del poema n’afirmen l’absència. És el mateix registre del cicle

“Xènia”, d’Eugenio Montale: tot el poema s’orienta cap al seu

interlocutor, com si ignorés completament que en som testimonis, però

aquest no hi és. I encara, la seva absència en el món extern descarna la

seva presència en l’esperit.

En el cas de Blandiana (a “No ho aconsegueixo entendre”, per

exemple), serà una aparició fantàstica que convoca el record de Tomàs

l’Apòstol, aquell que necessitava posar el dit a les nafres de Jesús

ressuscitat per creure-hi. I això significa també situar l’absent en el lloc

del Messies, com reblaran els poemes “Et prego a tu ara”, on és alhora

destinatari i objecte de la pregària, o “No sé pregar”, on esdevé un

Pantocràtor. A Variacions sobre un tema donat, el “tu” se situa en una

distància sagrada, una “estació intermèdia” al més enllà que permet

interrogar aquest últim, explorar-lo. Al fons, hi ha aquell mite que

explicava Aristòfanes al Banquet:

O potser senzillament



Les dues parts,

Separades l’una de l’altra des de la creació del món,

Havien estat reunides

En un únic ésser

Dins del qual, així, com fruiten les plantes,

Hi érem tots dos.

Contra aquesta unitat (dins la qual tots dos comprendran la llengua de

les bèsties i el temps es desfà) hi la ruptura de la mort, la instauració

d’una distància que Blandiana descriu en termes espacials, com un

exili, el pas d’una frontera.  Però l’amor és aquí “la llei universal per

dissoldre les fronteres”: el tema donat en múltiples variacions al llarg

del llibre és l’amor més enllà de la mort. Serà un itinerari òrfic capgirat

(són els termes del poema “Si et veus obligat, com sospito”, que Corina

Oproae a l’epíleg aplica a tot el llibre) on és ell qui la mira a ella,

havent-ho oblidat tot: i aquest oblit revela l’asimetria fonamental en

aquesta relació basada en el dol, el fet que aquest, igual que el

llenguatge, és tot a la banda d’ella.

El “tu” de Variacions sobre un tema donat ha travessat el Leteu. Però al

costat d’aquest riu d’oblit hi ha “el riu del son” que apareix en diversos

poemes: Blandiana confia que el son enllaça les dues bandes, igual que

enllaça vides i temporalitats. També confiarà en el record. O recordarà

l’amor dantesc, “que mou sols i estrelles”, o una “estàtua de sal amb la

cara girada” com la dona de Lot (potser en la versió d’Akhmàtova). Hi

ha motius, associacions que van reapareixent, com si els poemes

giressin en cercles. De tant en tant apareix un poema en prosa que

aborda la situació d’una altra manera, potser, més narrativa; de vegades
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apareix un sonet (i Oproae s’esmerça a mantenir, si més no, la rima).

Tot sovint, els poemes de Blandiana realitzen un moviment de

bressoleig: el poema realitza dues vegades el moviment des d’una frase

inicial a una frase final. El poema “Cauen les fulles”, per exemple,

comença amb aquests dos versos:

Cauen les fulles…

També allà teniu estacions?

Set versos després, el primer vers reapareixerà a l’inici d’un segon grup

de versos, seguit una mica més tard per la reaparició del segon:

Cauen les fulles

i encenen l’univers

amb els seus nimbes devastadors

de mons paral·lels.

També allà teniu estacions

en què la bellesa és un pogrom?

Els elements reapareixen, així, amb un to diferent, però sobretot el

poema va del primer punt al segon punt per després reprendre el camí.

A una primera part respon una segona part que l’amplifica o la modula.

És com un bressoleig.

I potser això, el joc formal mitjançant el qual Blandiana (igual que amb

el joc dickinsonià de majúscules i minúscules) es resisteix a grapejar

gaire el seu tema, és el que fa caure la meua última prevenció davant el

tema inequívocament sentimental, apte per a tota mena de xantatges,

que centra Variacions sobre un tema donat. Que és un llibre, deixem-

ho clar, excel·lent.



1. Ho trobareu a La por de la literatura, en traducció de Corina Oproae i publicat

entre Cafè Central i Adia Edicions el 2017, a la pàgina 64. 

2. En aquest cas, ho trobaran al pròleg de l’antologia Pedra foguera. 

3. Al llibre també hi apareix una altra translació de categories polítiques: “Si

tinguéssim micròfons a casa com fa temps” especula què passaria si, en la

situació actual, tornessin a tenir la casa plena de micròfons, com en l’època

comunista, i els vigilants la sentissin a ella parlant tota sola, pensant potser que

“el fet que no em contestis els semblaria sospitós i pensarien que les pauses a la

conversa són substituïdes per signes perquè ells no ens poguessin entendre”. 

EETTIIQQUUEETTEESS:: AANNAA  BBLLAANNDDIIAANNAA PPOOEESSIIAA VVAARRIIAACCIIOONNSS  SSOOBBRREE  UUNN  TTEEMMAA  DDOONNAATT

(La Sénia, 1977) és escriptor. Ha publicat dos llibres de

poesia, Los fòssils (al ras) (2007) i El fàstic que us cega

(2012), un llibre de contes, A butxacades (2011) i una

novel·la, L’horitzó primer (2013), a banda d’un relat llarg,

«El final del món», inclòs dins La recerca del flamenc (2015).

Després del seu segon llibre de relats, Lladres (2016), ha

publicat Respirar el segle (2017) i Guia sentimental del

Delta de l'Ebre. Un diccionari (2018). Ha traduït, entre

altres coses, un llibre de poemes de Mark Strand (Rufaga

d’un, 2016). Després d’una sèrie de feines temporals en

revistes com Paper de Vidre, Caràcters, Suroeste, Quadern

de les idees, les arts i les lletres, El Procés o Revista de

Letras, ha trobat una feina fixa (per ara) a la secció «Llegir

escrivint» de L’Avenç.
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