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ANTONIO LOZANO

Vostè té tot el dret a optar per la
versió en glucosa, és a dir, llegir en
paper la traducció al castellà
d’aquesta obra, però haurà traït el
seu esperit si no es decanta per
l’original en silici, és a dir, descar-
regant-se la seva aplicació per a
iPhone o iPad i avançant-hi amb el
GPS encès. Concebuda com una
experiència interactiva per tres
individus que tenen en comú ha-
ver col·laborat a McSweeney’s

–una revista capdavantera en la
recerca de fórmules alternatives
per explicar i consumir relats co-
mençant pel format i el packa-
ging–, els quals han estès la seva
creativitat al camp del disseny i els
videojocs, La historia silenciosa és
un atractiu exemple d’aquesta li-
teratura transmitjana que busca
aliances entre elements físics i
virtuals en la tasca de captar nous
adeptes a la lectura, a partir de la
reinvenció d’allò anteriorment co-
negut com a llibre.

Els logoresistents
Estemdavant d’un cas en el qual la
forma determina el contingut, de
manera que la “novel·la” es basa en
dos pilars fonamentals. D’una
banda, un pretext narratiu molt
suggeridor que garanteix que l’au-
diència s’enganxi i que en l’opció
digital obtingui el plus d’una ver-

sió enriquida amb material extra
(informes de camp accessibles
només si un es troba en les localit-
zacions pertinents i que amés té la
possibilitat d’ampliar). Aquest es-
quer és un d’aquests misteris de
caire sobrenatural que estan po-
blant la ficció televisiva actual (Per-
didos, FlashForward, The left-
overs…) i que es mouen sempre
sobre la corda del buit i del ridícul
si no se’ls vehicula cap a un cert
sentit: aquí hi ha l’aparició d’una
generació de nens tancats en un
silenci inexpugnable (logoresis-
tents) a la qual ni la ciència ni la
medicina no saben donar resposta,
la gestió de la qual per part de la
societat desemboca en el caos, la
violència i el mil·lenarisme, atròfia
que permet als autors indagar des
de l’entreteniment enqüestions so-
bre la identitat i la cohesió social
quehan tretdepolleguera antropò-

legs, sociòlegs, psicòlegs i filòsofs
del llenguatge. D’altra banda, una
narrativa coral, gairebé imperativa
des del moment en què parlem
d’un projecte serialitzat nodrit
d’actualitzacions setmanals en lí-
nia, és a dir, dotzenes de testimo-
nis del fenomen (pares, professors,
metges, líders de cultes, agents de
la llei, els mateixos malalts…). Què
ens queda més enllà d’un esti-
mulant experiment narratiu i,
sobretot, si ho llegim a la manera
arcaica, sense mirar una pantalla
ni animar-nos, doncs, a formar
part d’una obra col·lectiva? Un
text sens dubte hipertrofiat en pà-
gines i personatges que, no obstant
això, va alliberant puntuals troba-
lles de gran impacte, sobretot en
termes d’espais, ja siguin psíquics,
virtuals o físics d’inspiració ballar-
diana, i de mètodes futurs de con-
trol mental. |

MARC SOLER

Per què el títol d’aquest llibre por-
ta el nom del bosc que surt a l’obra
de Shakespeare?Què es proposa el
seu autor prenent a l’assalt per veu
interposada d’un actor –podia ser
d’una altra manera?– l’obra del
geni inesgotable de Stradford-on-
Upon?

Tenim, doncs, un actor en el
paper de Duncan, el rei assassinat
aMacbeth. L’actor, tancat al came-
rino abans de començar la repre-
sentació, es lliura a un seguit de re-

flexions que el fan dubtar de sortir
a escena. A partir d’aquí el text
s’anirà construint al voltant de la
seva vida d’actor, del temps, el tea-
tre i el que volia dir o no Sha-
kespeare. I fins a quin punt l’hem
entès o interpretat bé –dalt de l’es-
cenari i quan el llegim–. Però so-
bretot el text esdevé una excavació
sobre el sentit final de la paraula, el
llenguatge i la memòria: el que
diuen i el que amaguen. Des
d’aquest punt de vista potser no
ens hauria de sorprendre tant que

el nom d’un bosc –i no un bosc
qualsevol– doni títol al llibre: els
arbres (les paraules) no ens deixen
veure el bosc de la realitat o “el
moll de l’os del món”. Si el que de-
signen les paraules resulta tan in-
cert, no serà que menteixen i que
ens deixem enganyar? És d’això
–diu l’actor– que ens adverteix
tothora el dramaturg.
Tot i que el text gira al voltant

del granmunyidor de paraules que
és Shakespeare, el soliloqui incor-
pora citacions de poetes, narra-
dors, autors i directors teatrals,
assagistes –sorprèn l’absència de
Wyspianski– i fins i tot cineastes.
L’escull intertextual està resolt
d’unamaneramagnífica i cal desta-
car tres aspectes clau. L’un és la
tria deDuncan pel que diu: “Qui és
aquest que sagna?”. El segon, el sig-

nificat del “ser o no ser” hamletià
que fa pensar sobre el final dels
personatges shakespearians: Pròs-
per, entre tots. Cap comell expres-
sa els dubtes pels quals se sagna:
tornar a ser el Duc deMilà o restar
a l’illa on és ell mateix. I el tercer,
l’adaptació al cinema de la novel·la
Solaris de Lem, escrita per Tar-
kovski. Un exemple de com es tria
l’autoengany, l’al·lucinació deHari
produïda per l’oceà, abans que la
realitat de la seva mort.
En unes notes de fa anys,

Sunyol apuntava la necessitat
d’anar a “la recerca d’un text que
vagi més enllà d’allò que pot ser
dit”. Birnam va en aquesta di-
recció. I això malgrat la invocació
final a la Hari que representa la
impossibilitat d’escapar delsmirat-
ges del llenguatge i la memòria. |

ANNA CARRERAS

Sota els impulsos de Hölderlin i
Kafka, i amb un respecte absolut
per l’adjectiu i per la metàfora, la
poesia de Rose Ausländer (1901-
1988) formapart d’aquella lírica es-
crita pels supervivents de l’Holo-
caust –com el seu gran amic Paul
Celan–, amb qui va compartir hor-
rorsperò tambéuna intensa corres-
pondència poètica–, amb l’objec-
tiu de fer de l’art la recerca d’un
llenguatge primigeni, canviant el
vell vocabulari i trencant el vers
perpotenciar l’impactede laparau-
la. Aquesta antologia bilingüe edi-
tada per Igitur dóna la resposta a
lapreguntaque l’autora es formula-
va l’any 1971 al text “Todo puede
ser asunto poético”: per què es-
cric? La poesia és per a Ausländer

un element vital. Havent fugit a la
força de Bucovina a Viena durant
la Primera Guerra Mundial, i des-
prés d’emigrar en dues ocasions
alsEstatsUnits (onva escriurepoe-
sia en anglès), els seus versos par-
len de la mort, la guerra, la por,
l’horror, l’alienació, la solitud i la
deshumanització de l’ésser humà.
Rose Ausländer escriu, bàsica-
ment, perquè les paraules així li
dicten: “escríbenos”. També ho fa
perquè en la recerca de la seva
identitat, parlamésbé ambellama-
teixa en el plec sense paraules.
Tristament, per als jueus condem-
nats a mort, necessitats d’aixopluc
i consol, escriure era viure. Sobre-
viure, de fet,mentre “los niños han
envejecido”.
“Todo puede ser asunto poéti-

co”, diu la poeta. La singularitat, el
cosmos, la crítica a l’època contem-
porània, els paisatges, les coses, les
persones, els estats d’ànim, el llen-
guatge, la identitat, la natura,
l’amor. La seva poesia és compro-
mesa i neix a partir d’un instint.
Ella i les paraules “nos entende-
mos a ciegas / nos queremos”. Un
poema “tiene que lucir / como el
amor y el dolor”. Però malgrat la
desolació, sempre hi ha una nansa
–que en el cas d’Ausländer en són
més–: “En la naturaleza / muerta
los frutos viven / en el plato”. La
mitologia (Pegàs, l’home de la da-
lla, les fades i elsmacs, les deesses i
oracles), la literatura (Hölderlin,
Trakl, Rilke, Celan, Homer, Li-
Tai-Po), la pintura (Rembrandt,
Paul Klee, Monet, Cézanne, Cha-
gall) i lamúsica deBach. ComPaul
Celan,Ausländer va créixer aTxer-
nivtsí, en una regió multiètnica on
es parlaven quatre llengües.
Una poesia basada en el consol

del record futur i en la idea de viat-
jar ambelmónde lamàpernoviu-
re a casa-de-ningú. |

Prosapoètica

El bosc de la paraula

Poesia

Totpot ser poesia

Víctor Sunyol
Birnam

LABREU EDICIONS
128 PÀGINES
13 EUROS

Rose Ausländer
Mi aliento se llama
ahora (y otros
poemas)
Pròleg de Helmut
Braun i traducció de
Teresa Ruiz Rosas i
José Ruiz Rosas

EDICIONES ÍGITUR
211 PÀGINES
17 EUROS

Narrativa

Connecti
elGPS

Horowitz, Derby
i Moffett
La historia
silenciosa
Traducció de Ramón
Buenaventura

SEIX BARRAL
536 PÀGINES
20 EUROS

La Casa Nacional jueva a Txernivtsí, ciutat

d’Ucraïna on va néixer l’autora GETTY


