
ELS CRÍTICS

Construcció

En els tres primers poemes, una veu 
autònoma, com si fos la de l’autor, 
reflexiona sobre l’amor experimen-

tat en el passat; sobre els efectes, en el 
present, de recordar el que s’ha viscut; 
sobre l’expressió vivencial en les arts. De 
fet és un sol sentiment que retrobarem en 
els poemes dedicats a Camille Claudel, 
però aquí són reflexions sense anècdota. 

En el segon bloc (20 poemes) titulat 
“Cant de Camille”, es cedeix la paraula a 
Camille Claudel en monòlegs escrits, com 
en el monòleg de Molly Bloom, sense ni 
un signe de puntuació que ens permeti 
precisar o respirar. D’ella escoltem la seva 
passió, el seu desengany i la repercus-
sió del que experimenta en el seu ofici 
d’escultora. En el tercer bloc (9 poemes) 
titulat “Lletres a Camille”, l’autor vol recre-
ar, en primera persona, les ponderacions 
que, sobre el que hem conegut de Camille 
Claudel, li adrecen nou escriptores. En 
els poemes, per cert, hi ha, encastats en el 
text, títols d’obres de les autores com “un 
espai propi, i un far” en el poema, és clar, 
de Virginia Woolf, o les referències a les 
camèlies o a La mort i la primavera en el 
de Mercè Rodoreda. Els noms d’aquestes 
escriptores són fonamentals per enten-
dre l’interès d’aquest darrer bloc: Emily 
Dickinson, Simone de Beauvoir, Teresa 
de Jesús, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Mercè 
Rodoreda, Safo de Lesbos, Elisabeth Bis-
hop i Sylvia Plath. Amb aquestes nou veus 
Bernat Nadal aconsegueix mostrar els 
sentiments de Camille en l’experiència de 
dones de cultures, èpoques, conviccions i 
sensibilitats molt diferents. És a dir, els fa 
universals. Aquesta estructura del llibre és 
el millor encert del llibre de Bernat Nadal.

 S’entén que Bernat Nadal hagi triat 
la figura de Camille Rodin per fer-ne un 
llibre de poesia, perquè en la seva vida 
es poden seleccionar alguns sentiments 

fonamentals en la naturalesa humana: 
l’amor, el treball i la solitud. Camille Clau-
del (germana del poeta) va ser una escul-
tora que es dedicà amb passió al seu ofici; 
va estimar —amb moltes intermitències 
i amb l’hostilitat de l’entorn familiar— 
Auguste Rodin del qui fou, dels 19 als 24 
anys, deixebla, col·laboradora i amant. 
Ell l’abandonà i ella acabà internada en 
un manicomi els darrers trenta anys de 
la seva vida. En aquest material biogràfic, 
Nadal hi ha trobat l’experiència de l’art, de 
la passió sexual i de la marginació i l’ha 
expressat en aquests poemes. Ancorar 
aquests temes en la vida d’un personatge 
real hi afegeix un plus de veracitat i de 
dramatisme. 

Però “la poesia no es fa amb idees sinó 
amb paraules”, deia Mallarmé. I les de 
Nadal són notables en alguns fragments 
dels seus poemes, com quan parla de 
les escultures com “figures quasi a punt 
d’alenar”, o de l’art que “allibera la pedra 
del silenci”, o del seu amic que “va fugir 
com un gos que ha agredit el seu amo”, 
o de l’autoconsciència que troba en “el 
mirall [que] no em coneix i em diu com 
els metges que estic folla”, o de la mort 
irrecuperable del passat que és com “un 
ramell de records que no espera visites”. 

Als poemes, em sembla, els falta flu-
ïdesa i tenen rugositats com la pedra de 
l’escultor abans de polir, però el conjunt 
té una força inèdita i una intel·ligència 
constructiva molt notable. L’“Epíleg” de 
Laura Borràs pot ajudar a entendre-ho. 
En qualsevol cas, el tema central d’aquest 
llibre ens arriba en les paraules que Ber-
nat Nadal assigna a Sylvia Plath:

«Llavors la vida passa
en un instant i et mostra 
la immensitat tan buida: 
no t’emportaràs res» 
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