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Un cop de daus
mai no abolirà l’atzar

POEMA
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Nota de traductor

Va ser l’atzar —no en dubto, ara menys que mai— que va portar-me a conèixer
(via ma germana) la traducció inèdita d’Alfred Sargatal del Cop de daus, ara fa
ben poc,  anys després d’haver-la versionat jo mateix (daus anys després...), amb
reconeguda inconsciència i envitricollaments difícilment salvables, a instàncies de
Juan Gabriel López-Guix, per a la revista virtual de traducció Saltana. La trobareu
en el nº 1. El meu privilegi fou únic: haver-ho fet i que s’ho llegís i ho revisés
Segimon Serrallonga, ja malalt, però tan lúcid com sempre en la seva apreciació
de la poesia, i justament de la de  Mallarmé (aquesta estesa de versos). Temps
després, ara fa uns mesos, n’Arnau Pons va animar-me a oferir-la als amics de
Rels per a publicar-la en paper. Encara ens sembla que tot allò que no ha sofert
una im-pressió , és a dir, una pressió endins  d’una matèria sòlida, no és ben bé del
regne tangent de la realitat. I de fet, el món virtual que avui ens és ofert (i imposat)
se’ns fa indispensable i ens remet a la pissarra làbil de la imaginació, on tot s’esdevé
i s’esborra amb la mateixa facilitat. Pregunteu-ho als «Mestres de Xarxa». Llapis
de memòria i memòria dels llapis, què no s’estaria engiponant el vell Stéphane
amb tots els estris d’avui a l’abast? Sargatal hauria de ser aquí, a Rels, en paral·lel
(hi serà, esper, algun dia), per dialogar sobre les estampes lèxiques, les giragonses
sintàctiques. Tota traducció és feta palpant el text que hem de munyir (i el simbolista-
rei sabrà passar-me la pagesívola metàfora). Les «subdivisions prismàtiques de la
Idea» hi són, com hi és la «visió simultània de la pàgina». Ara fins sembla càndid,
però aleshores el prenien per boig. Com a Galileu, a Giordano Bruno, a Blake...

Víctor Obiols
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M’agradaria que no es llegís aquesta Nota o que recorreguda, fins fos oblidada;
ensenya, al Lector hàbil, poca cosa situat ultra la seva penetració: però, pot torbar
l’ingenu davant d’aplicar una mirada als primers mots del Poema per tal que uns
següents, disposats com són, el portin als darrers, el tot sense novetat sinó és un
espaiament de la lectura. Els «blancs», en efecte, assumeixen la importància, sobten
d’antuvi; la versificació va exigir-ne, com silenci al voltant, ordinàriament al punt que un
passatge, líric o de pocs peus, ocupa, al mig, més o menys un terç del full: no
transgredeixo aquesta mesura, només la disperso. El paper intervé cada vegada que una
imatge, d’ella mateixa, cessa o torna a entrar, acceptant la successió d’altres i, com que
no es tracta, tal com sempre, de trets sonors regulars o versos —més aviat de
subdivisions prismàtiques de la Idea, l’instant de semblar i que dura llur concurs,  en
alguna posada en escena espiritual exacta, és a llocs variables, prop o lluny del fil
conductor latent, en raó de la versemblança, que s’imposa el text. L’avantatge, si tinc
dret a dir-ho, literari, d’aquesta distància copiada que mentalment separa grups de mots
o els mots entre ells, sembla accelerar tot seguit i alentir el moviment, escandint-lo, fins
intimant-lo segons una visió simultània de la Pàgina: aquesta presa com a unitat com ho
és altra part el Vers o línia perfecta. La ficció aflorarà i es dissiparà, ràpid, segons la
mobilitat de l’escrit, al voltant de les aturades fragmentàries d’una frase capital des del
títol introduïda i continuada. Tot passa, per drecera, en hipòtesi; s’evita el relat. Afegir
que aquest emprament posat a nu del pensament amb retrets, prolongacions, fugues, o el
seu propi dibuix, resulta, per a qui vol llegir en veu alta, una partitura. La diferència dels
caràcters d’impremta, entre el motiu preponderant, un secundari i els adjacents, dicta la
seva importància a l’emissió oral i l’abast, mitjà, a dalt, a baix de la pàgina, notarà que
puja o baixa l’entonació. Solament algunes direccions molt ardides, desbordaments, etc.,
formant el contra-punt d’aquesta prosòdia, resten en una obra, que manca de
precedents, a l’estat elemental: no pas que valori l’oportunitat d’assaigs tímids; però no
em pertany, fora d’una paginació especial o de volum meu, en un Periòdic, àdhuc
valerós, graciós i invitador que es mostra a les belles llibertats, d’actuar massa
contràriament a l’ús. Hauria, tota vegada, indicat del Poema adjunt, millor que l’esbós,
un «estat» que no trenqui de totes totes amb la tradició; empesa la seva presentació en
molts sentits també abans que no ofusqui algú : suficientment, per obrir els ulls. Avui o
sense presumir de l’avenir que sortirà d’aquí, res o quasi un art, reconeguem fàcilment
que la temptativa participa, amb imprevist, persecucions particulars i estimades en el
nostre temps, el vers lliure i el poema en prosa. Llur reunió s’acompleix, ho sé, la de la
Música sentida en el concert; en retrobem diversos mitjans havent-me semblat que
pertanyien a les Lletres, les reprenc. El gènere, que n’esdevingui un com la simfonia, a
poc a poc, al costat del cant personal, deixa intacte l’antic vers, al qual servo un culte i hi
atribueixo l’imperi de la passió i dels somnieigs; mentre que seria el cas de tractar, de
preferència (tal com segueix) tals temes d’imaginació pura i complexa o intel·lecte: que
no resta cap raó d’excloure de la Poesia— única font.

PREFACI
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UN COP DE DAUS
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MAI

NI QUE FOS LLENÇAT EN CIRCUMSTÀNCIES
ETERNES

DEL FONS D’UN NAUFRAGI
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SIGUI
que

l’Abisme

emblanquit
estén

furiós

sota una inclinació
plana desesperadament

d’ala

la seva

per
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 recaiguda  a la bestreta d’un mal dreçar el vol difícil
i cobrint els dolls brollants

tallant al ras els salts

molt a l’interior resumeix

l’ombra enfonyada en la profunditat per aquesta vela alternativa

fins a adaptar
a l’envergadura

la seva profunditat badada en tant que el buc

d’un bastiment

penjat de l’un o l’altre bord
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EL MESTRE
sorgí

inferint

d’aquesta conflagració

que es

com hom amenaça

l’únic Nombre que no pot

hesita
cadàver pel braç

més que no pas
jugar
com maníac canut

la partida
en nom de les ones

un

naufragi això
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fora d’antics càlculs
on la maniobra amb l’edat oblidada

antany empunyava la barra

als seus peus
de l’horitzó unànime

prepara
s’agita i mescla
al puny que l’estrenyeria

un destí i els vents

ésser un altre

Esperit
per llençar-lo

dins la tempesta
replegar-ne la divisió i passar altiu

apartat del secret que guarda

envaeix el cap
raja en barba submisa

directe de l’home

sense nau
no importa

on vana
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ancestralment per no obrir la mà
crispada

més enllà de la inútil testa

llegat en la desaparició

a algú
ambigu

l’ulterior dimoni immemorial

tenint
de contrades nul·les

induït
el vellard vers aquesta conjunció suprema amb la probabilitat

aquell
la seva ombra pueril

acaronada i polida i tornada i rentada
feta flexible per l’onada i sostreta
als ossos durs perduts entre la post

nascut
d’un esbargiment

la mar per l’avi temptant o l’avi contra la mar
una sort ociosa

Prometatge
el vel d’il·lusió del qual repercuteix sobre llur obsessió
talment com el fantasma d’un gest

vacil·larà
s’esfondrarà

follia
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NO ABOLIRÀ
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COM SI

Una insinuació

al silenci

en algun proper

voleia
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simple

enrotllada amb ironia
o
 el misteri

precipitat
udolat

terbolí d’hilaritat i d’horror

al voltant de l’abís
sense enjoncar-lo

ni defugir

i en bressola el verge indici

COM SI
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ploma solitària perduda

llevat que



8
5

núm. 6, hivern 2005

la trobi o la fregui una toca de mitjanit
i immobilitzi

al vellut rebregat per un esclafiment llòbrec

aquesta blancor rígida

irrisòria

en oposició al cel
massa

per no marcar
exíguament

qualsevol

príncep amarg de l’escull

se’n cofa com d’allò heroic
irresistible però contingut
per la seva petita raó viril

en llamp
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neguitós
expiatori i púber

mut

El lúcid i senyorial plomall
al front invisible

llampurneja
després ombreja

una estatura bufona tenebrosa
en la seva torsió de sirena

amb impacients escates últimes
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riure
que

SI

de vertigen

dempeus

el temps
de bufetejar

bifurcades

una roca

falsa mansió
de seguida

evaporada en boires

que va imposar
una fita a l’infinit
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ERA
eixit dels estels

SERIA
pitjor

no
més ni menys

indiferentment però tant
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EL NOMBRE

EXISTÍS
altrament que al·lucinació esparsa d’agonia

COMENCÉS I CESSÉS
sorgint si negat i clos quan aparegut

en fí
per alguna profusió escampada en raresa

ES XIFRÉS
evidència de la suma per poc que una

IL·LUMINÉS

L’ATZAR

Cau
la ploma

rítmic suspens del sinistre
sebollir-se

en les escumes originals
adés d’on féu un bot el seu deliri fins a un cim

marcit
per la neutralitat idèntica de l’avenc
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RES

de la memorable crisi
o va ser

l’esdeveniment
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acomplert en vista de tot resultat nul
humà

NO HAURÀ TINGUT LLOC
una elevació ordinària aboca l’absència

SINÓ EL LLOC

inferior clapoteig qualsevol com per dispersar l’acte buit
abruptament qui sinó

per la seva mentida
hagués fundat

la perdició

en aquests paratges
del vague

en què tota realitat es dissol
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EXCEPTE
a l’altitud

POTSER
tan lluny com un indret



9
3

núm. 6, hivern 2005

es fusiona amb el més en-enllà

fora de l’interès
quant a ell assenyalat

en general
segons tal obliqüitat per tal declivitat

de focs

cap a
deu ésser

el Septentrió també Nord

UNA CONSTEL·LACIÓ

freda d’oblit i de desuetud
no tant
que no enumeri

sobre alguna superfície vacant i superior
el cop successiu

sideralment
d’un compte total en formació

vetllant
dubtant

rodant
brillant i meditant

abans d’aturar-se
en algun punt darrer que el consagra

Tot Pensament emet un Cop de Daus
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