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1. Una definició mínima de poema podria ser alguna cosa així com ara «dir coses»;

és a dir, que: «Fer un poema és dir coses», i podem afegir: «d’una certa manera. Si

acceptem aquesta definició (o aquest esquema de definició, que crec que és vàlida

en un 99,9 % dels casos), el que fem és entendre que el que vol fer un poema és

voler comunicar alguna cosa. Ara bé, el que tothom sap és que no diem coses;

diem paraules (que són coses d’una mena concreta, però això ja és un altre tema).

Però bé, podem afirmar que dir és una manera d’assenyalar coses (és el gest): una

manera d’entendre’ns i fer-nos entendre davant de les coses del món.

Diem «pa» i se’ns assenyalen tot de coses del món (i de la nostra memòria del

món) i diem «pa de blat de moro» i les coses d’abans que s’assenyalaven ara en són

menys. Hem dit millor el món, ens l’hem assenyalat millor: ens hem entès millor.

Ara bé, tot això, amb un poema, sense que deixi de ser veritat, com ja sabem,

se’ns complica, perquè dir es carrega, a part de la llengua de la tribu, d’una cosa
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que és la llengua poètica —la tradició, és a dir, de tota aquella gent que amb

poemes han mirat d’assenyalar tot de coses amb la paraula (i així la paraula s’ha

anat fent més densa, ha passat a carregar molt més sentit que a fora del poema).

2. Una altra cosa que assenyala la paraula «pa» (i en els poemes ho fa amb més

força que mai) és la paraula «pa» —tots els cops que s’ha dit i escrit la paraula

«pa». Això és part de l’educació (de la cultura), que és d’on traiem les sintaxis (les

estructures) per mirar de dir-nos les coses.

3. Llavors, hem de pensar que el poema és una manera de dir al·lusivament les

coses —una manera de dir al·lusivament pa? Hem de respondre que no i que sí.

Hem de respondre que no perquè no farem un sonet (si més no un sonet bo) per

dir pa o pa de blat de moro; i hem de dir que sí perquè una de les coses que hi ha

al món és l’esdevenir-se del món i el relacionar-se del món amb ell mateix i amb

nosaltres —que en som tot just un tros.

La cosa que necessitem dir amb el poema normalment té a veure amb el

relacionar-se del món i de les persones, és pensar (dir) el món com a relació des

d’un lloc que som nosaltres relacionant-nos-hi. El poema (la llengua) proposa una

sintaxi pel món.

4. Nosaltres vol dir jo —qui emet l’enunciat—, i jo vol dir nosaltres, que és

alguna cosa així com l’educació (alguna cosa així com una vida compartida). El jo

també és un sentir que es concreta cada cop que mira alhora cap al món i cap a

aquesta educació.

5. L’esdevenir i relacionar-se del món és una cosa del sentir. El poema hi és per

donar forma a aquest sentir.

Tot això, en molts casos, porta a una mena de coneixement del món molt diferent

de dir pa, és a dir, no estem en un marc de coneixement directe del món ni en un

marc d’ús utilitari de la llengua, sinó en el d’un coneixement del món que té

sentit, per un cantó, perquè hi ha el món, sí, però segonament perquè hi ha



aquesta cosa que en podríem dir l’educació o la cultura. El sentir seria alguna

cosa així com la percepció relacional de món i cultura. La fe, per exemple, és una

mena de sentir.

6. Dir pa o dir aquesta barra de pa ens porta a pensar la llengua com a cosa

purament ostensiva (com ens diu Wittgenstein, i així ho fa típicament Sant

Agustí), però això es desfà de seguida que comencem a dir alguna cosa com ara pa

de pagès. Què vol dir de pagès? Doncs ho sabem per aquella educació (aquella

cultura) que deia fa un moment. El següent pas és veure que aquesta cosa

pròpiament al·lusiva del llenguatge —aquesta manera nostra de relacionar-nos

amb el món per relacionar-nos entre nosaltres; aquesta sintaxi—, el que fa és

evidenciar que hi ha una escletxa que el dir obre entre nosaltres i el món i,

encara, entre nosaltres i nosaltres mateixos (que, com deia, som unes de les coses

que hi ha pel món). És d’aquesta escletxa —que és una escletxa que és només

nostra (de les persones), i que és en el món en la mesura que hi som nosaltres

mirant de dir-lo; és a dir, que té alguna cosa d’objectivable—; és en aquesta

escletxa, deia, que neix el món imaginatiu i el religiós. En el mirar de dir coses hi

ha, irremeiablement, una cosa que és l’enyor de les coses mateixes i l’enyor

d’alguna cosa que som nosaltres i, encara més, un enyor d’una justificació

d’aquesta escletxa que el llenguatge ens obre entre nosaltres i el món.

7. Aquesta escletxa, aquesta separació, ens crea una mena d’estupor davant del

món (perquè ens en separa) i augmenta el problema del relacionar-s’hi amb el

llenguatge. És el thambos aristotèlic, que només ens podem ordenar amb

llenguatge.

IIII..

8. El poema ha de ser una manera d’assenyalar l’estructura del món (i del

nosaltres sent-hi), fer-la evident. Però hi ha el fet que les coses (els gats o les

tomaqueres, per exemple) hi són i s’estructuren el món de la mateixa manera. Les

tomaqueres hi són de manera evident.



9. És llavors que diem que potser no que som com les tomaqueres, i se’ns fa

necessari fer jugar aquesta cosa ens en separa, i que omplim amb tot de coses que

tenen a veure amb el religiós.

10. El poema no ens diu mai (no vol fer evident que) «ser-hi és tal cosa», sinó:

«ser-hi».

IIIIII..

11. La mística és una cosa del llenguatge.

12. No hi ha gats místics ni tomaqueres místiques. El joc de la mística només

s’admet dins la diferència, i aquesta diferència només es pot entendre des del

privilegi (o la gràcia, o fins i tot des de la dignitat) o des del llenguatge.

(Tot això té a veure amb l’epistemologia i la cosa metafísica; però sobretot amb la

cosa ètica).

13. Aquesta diferència, com deia, és el lloc d’on surt l’estranyesa del món i de la

vida, és a dir, l’estupor (el thambos) i, per tant, la necessitat de coneixement, que

vol dir la necessitat d’estructuració de la cosa del món i de la vida. Passa que el

món i la vida sentim que tenen un punt de suport últim que és el ser-hi; la

pregunta pel ser-hi és irresoluble (inestructurable). La diferència (el llenguatge)

crea la pregunta.

14. La diferència (que és alguna cosa així com un error) ens fa dir: «hi ha una

pregunta possible pel ser-hi de les coses». És la pregunta primera de la filosofia:

Per què hi ha coses si podria no haver-n’hi?

15. Aquesta pregunta ni els gats ni les tomaqueres se la fan perquè simplement hi

són. No hi ha diferència entre ells i la resta del món. No els cal unir-s’hi, ni crear

una faula que parli d’unir-se al Ser-hi (el Verb, el Logos) del món.

16. Que els gats no es preguntin per què hi ha coses (o no es generin un estat



mental semblant a preguntar-se per què hi ha coses) quan podria no haver-n’hi,

vol dir que aquesta no és una pregunta necessària.

L’única resposta possible a la pregunta és: «hi ha coses».

17. El llenguatge és una rèplica de l’estructura del món —un mirall. La cosa

religiosa entra dins aquesta voluntat de rèplica. El sentit de la paraula Déu o

Absolut o U el dona l’educació. És una manera d’omplir l’escletxa que crea el

llenguatge.

IIVV..

18. «Fer aparèixer en vers el real físic és un dels meus intents poètics més

obsessius», diu Segimon Serrallonga en una entrevista amb Miquel Tuneu de l’any

2002. El Real de Serrallonga és que hi ha coses. Quan Serrallonga planteja parlar

de Real (o Real físic) el que fa és mirar de relacionar-se amb el món

(d’estructurar-se el món) tan enfora de l’educació com li sigui possible. Mira de

crear una faula sobre el món que sigui virtualment fora del llenguatge, fins i tot.

19. El ser-hi o Real (les paraules que ho volen designar) és el grau zero per a la

construcció metafísica, al mateix temps que és el grau zero de l’evidència del

món físic, de les coses —una separació inevitable que, virtualment, vol fer com

que no ho fos. És entendre que, epistemològicament, només hi ha un mostrar-se.

No hi ha cap cosa oculta (és aquesta ocultació el que les paraules Déu, Absolut,

U, etc. porten; el pensament que hi ha d’haver alguna cosa a la qual no tenim

accés). Si hi ha un misteri, sembla que plantegi Serrallonga, aquest misteri no és

ni qui hi hagi coses, sinó alguna cosa així com les coses sent-hi.

20. L’aspiració mística màxima, per dir-ho així, és arribar a tenir la psicologia

d’un gat o d’una tomaquera. Fer-se evident que la pregunta pel ser-hi no és

necessària. Un gat i una tomaquera viuen en un estat constant de repòs, en un

sentit teològic. Ara bé, si arribéssim a aquest repòs, no en podríem ser conscients.

Més que una plenitud seria un estat psicològic en què no hi ha distància



(diferència) entre nosaltres i el món. La consciència de la falta de distància és

impossible perquè la consciència reclama una distància, reclama fer una passa

enrere per «ésser consirós de si mateix», que és un retret que fa Riba a bona part

de la poesia misticitzant a de Verdaguer.

VV..

21. El poema és comunicació, però la cosa mística és incomunicable: és

absolutament íntima (tan íntima que no permet articular-se; el jo li és tan inútil

com el nosaltres); és una mena de relació amb el món (com a entitat última; i

d’això en podríem dir Logos, Déu, etc.), que és extrema en la mesura que

prescindeix de cultura —perquè prescindeix del subjecte. Happold ho escriu

així: «L’estat més alt de la vida mística només pot assolir-se quan hi ha una mort

absoluta de la subjectivitat, quan s’han abandonat definitivament totes les imatges

i intermediaris [com ara el llenguatge], i quan una persona entra dins aquell

Silenci Tenebrós, aquell No-Res, aquell Camí Sense Direcció, on els fills de Déu,

que estaven amagats, es perden i, al mateix temps, es troben a si mateixos».

22. Verdaguer, davant la cosa mística, gairebé sempre escriu des de la humilitat,

des d’una barreja de temor i honestedat intel·lectual i vivencial; sembla que

Verdaguer només pot exagerar-se (ser superb, per dir-ho així) en la tribulació, no

en la joia. En els poemes de tall místic, qui parla sempre (o gairebé sempre) és ell,

no és mai Déu, ni l’Esperit ni una mena de jo que s’ha perdut a si mateix

(fórmules que trobem en Joan de la Creu o en Teresa de Jesús). Per exemple:

Verdaguer gairebé mai seria capaç d’escriure: «Estaba tan embebido, | tan absorto

y ajenado, | que se quedó mi sentido | de todo sentir privado, | y el espíritu

dotado | de un entender no entendiendo, | toda ciencia trascendiendo». Al

principi, als Idil·lis, algun cop sembla que ho digui amb la boca petita (com al

final de «Les tres volades»); a Al Cel, ja li és impossible —li és moralment

impossible— (si no és interposant-hi el somni, que és una virtualització del

desig). Verdaguer sap que no es podrà desfer mai del jo i tot el que arrossega. El



jo —l’educació, la cultura— li agafa forma de creu.

23. El joc transcendent de Joan de la Creu, vist en un poema com el que acabo de

citar havia de ser insuficient a Verdaguer (com ens ho ha de ser a nosaltres)

perquè juga amb un transcendent sense ètica —un viure sense vida. Com deia,

Verdaguer sap que no es podrà desfer mai del jo, que és on es mostra la vida i el

sentir de la vida, és a dir, el lloc des d’on es pot sentir que hi ha un espai del

transcendent i un espai de l’ètica, que van lligats. L’expressió que traeix menys

aquesta vida i aquest sentir sempre serà el silenci; però el silenci, de fet, no diu

mai —no fa entendre.

Verdaguer voldria entendre i fer-se entendre per amor (que és el nom de la cosa

transcendent i la cosa ètica que se’ns obra amb l’altre —la relació amb el ser-hi

de l’altre relacionant-se amb el món—), però sap que, a la fi, només té el

llenguatge —el poema— i les coses del món —que tenen per epítom el cant

netíssim de l’ocell al verger de l’Amat. El poema li és el lloc del mostrar-se del

llenguatge i de tot el que arrossega.
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(Muntanyola, 1989). És llicenciat en filosofia i ha publicat els llibres de

versos Quanta aigua clara als ulls de la veïna (2014) i Un arbre molt alt

(2018; Premi Ausiàs March i Premi Cavall Verd - Josep Maria Llompart).

Ha traduït Memorial, d'Alice Oswald (2020; Premi Jordi Domènech de

traducció de poesia), és membre del consell de redacció de la revista

Reduccions i és baixista del grup Obeses.

ÚLTIMES PUBLICACIONSJAUME COLL MARINÉ

https://lalectora.cat/tag/coses/
https://lalectora.cat/tag/coses/
https://lalectora.cat/tag/mistica/
https://lalectora.cat/tag/mistica/
https://lalectora.cat/tag/poesia/
https://lalectora.cat/tag/poesia/
https://lalectora.cat/tag/poesia-catalana/
https://lalectora.cat/tag/poesia-catalana/
https://lalectora.cat/tag/serrallonga/
https://lalectora.cat/tag/serrallonga/
https://lalectora.cat/tag/verdaguer/
https://lalectora.cat/tag/verdaguer/
https://lalectora.cat/author/jcmarine/
https://lalectora.cat/author/jcmarine/


Llibres

Cultura

Nosaltres

Contacte

© LA LECTORA
hola@lalectora.cat

Amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona (ICUB, 2019)

Política de privacitat

Copyleft

Articles relacionats

EEssttrraattèèggiieess  ddee
ddeessppeerrssoonnaalliittzzaacciióó  aa
SSooll,,  ii  ddee  ddooll  ddee  JJ..  VV..

FFooiixx  ((IIII))

CCaaeelluumm  mmuuttaarree,,  oo  eell
ccaanntt  aa  llaa  vvaarriieettaatt

EEssttooïïcciissmmeess  ddeell  ddiiaa

© LA LECTORA 2018

https://lalectora.cat/category/llibres/
https://lalectora.cat/category/llibres/
https://lalectora.cat/category/cultura/
https://lalectora.cat/category/cultura/
https://lalectora.cat/nosaltres/
https://lalectora.cat/nosaltres/
https://lalectora.cat/contacte/
https://lalectora.cat/contacte/
https://lalectora.cat/politica-privacitat/
https://lalectora.cat/politica-privacitat/
https://lalectora.cat/copyleft/
https://lalectora.cat/copyleft/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://lalectora.cat/
https://lalectora.cat/

