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A Cap nom del món aquest 
lingüista i corrector ara jubilat 
aprofundeix en les reflexions al 

voltant de la paraula i el llenguatge, que 
són la pedra angular de la seva poètica. 
És una veu d’un marcat to metafísic que 
és expressat, alhora, de manera molt 
propera, i que aferma la seva solidesa i 
coherència volum rere volum.

—Els poemes d’aquest llibre, a 
quina època pertanyen?

—Vaig fer un llibre que es deia En 
nom de la paraula. Després, vaig 
continuar escrivint i acumulant obra, 
fins que va aparèixer una circumstància 
dolorosa, que és que vaig tenir un 
càncer, que ja he superat, sortosament. 
Arran d’aquest càncer, vaig deixar una 
mica de banda els poemes que estava 
fent i vaig fer La mort i la paraula, que 
va guanyar el Carles Riba el 2009. Amb 
conseqüències d’aquest llibre i amb 
alguns dels poemes que anava fent vaig 
fer La runa de la veu i L’Oració Total. 
Mentre feia aquests tres llibres, alguns 
poemes no hi encaixaven i anaven 
formant una seqüencia, que és Cap nom 
del món. Són poemes que van des del 
2003 al 2014. El tipus de poema s’assem-
bla. Potser aquests són encara més 
austers que la poesia que faig. I agafen 
un caràcter filosòfic i poc metafòric; més 
de reflexió sobre la paraula, la poètica, la 
mort i la paraula.

—Aquí, de fet, les reflexions sobre la 
paraula van molt lligades a les idees de 
com dir la mort...

—Per mi, la reflexió sobre la mort, 
quan no és una mort concreta i de 
malaltia, és una reflexió que, d’alguna 
manera, és simplement la negació del 
llenguatge. La mort és la negació del 
nostre ser lingüístic, és el silenci absolut, 
la no-consciència de ser. És en aquest 
sentit que faig anar la mort. De vegades, 
en alguns llibres em pregunto què deu 
sentir un ser no lingüístic davant del 
món. 

—No sap què sent perquè no ho pot 
posar en paraules...

—No sap què sent. És viure sense fer-
ne consciència. Però per nosaltres, no 

tenir consciència seria com la mort. És 
com un oxímoron irresoluble. Tots tenim 
la sensació que el paradís devia ser 
aquest no interrogar-te sobre res. 
Justament el pecat és interrogar-se sobre 
el bé i el mal. Per cert que, segons la 
imatge bíblica, ho fa una dona. La 
consciència lingüística és l’expulsió del 
paradís. Aleshores tenim consciència de 
la mort, de la nostra caducitat...

—I el llenguatge és aquesta impossi-
bilitat d’entendre-ho tot, però al 
mateix temps és l’única taula de 
salvament...

—Sí, la doble cara del llenguatge. És 
allò que diu Proust, que quan anomenes 
el sofriment fins i tot sents alegria. En el 
moment que ets capaç de verbalitzar el 
dolor fins i tot estàs content. La meva 
poesia defensa viure una mica amb 
aquesta consciència i acceptar-la, 
perquè, si no, tot ho vas posposant.

—Quines diferències veu en aquest 
llibre respecte a la seva obra anterior?

—D’alguna manera, és com una 
metafísica crítica. Jo vinc de l’avantguar-
da, de la poesia visual, de la poesia 
surrealista, del món de Foix, de Tàpies... 
El que passa és que jo, com la mateixa 
avantguarda, vaig entrar en una crisi de 
creativitat. El meu procés, a partir d’un 
llibre que es diu L’absent [1989], sempre 
ha sigut cada vegada fer el traç més clar. 
Evitar certes imatges simplement 
inspirades, evitar l’ornamentació 
excessiva i fer un procés de depuració, 
de decantament. Vaig voler poder parlar 
de les coses més denses intel·lectual-
ment amb un llenguatge quotidià. Sóc 
fill d’aquesta segona avantguarda, la de 
després de la Segona Guerra Mundial, 
però ara me la miro ja com una tradició 
més. Per mi, aquesta experimentació ha 
arribat a una mena de carreró sense 
sortida. 
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Carles Camps Mundó

«El paradís devia 
ser aquest 

no interrogar-te 
sobre res»

Després de La runa de la veu i 
L’Oració Total, fa un parell d’anys, 
Carles Camps Mundó (Cervelló, 
1948) publica ara el volum de 

poemes Cap nom del món, amb 
el jove segell valencià Edicions 

del Buc. 
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