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Introducció 
 
 

El fil que lliga els autors i les obres d’aquest treball, tan diferents i a la vegada tan iguals, 

és el següent: la inquietud produïda per una realitat inexorable i un instrument –el 

llenguatge– poc eficient per aprehendre-la i descriure-la. El silenci fa acte de presència, 

doncs, en els escrits on les paraules no troben mitjà que les canalitzi: aquestes queden 

estancades dins el seu món metalingüístic i res les remet al flux en moviment que 

s’esdevé imparable al seu voltant. 

 I és que, des que Nietzsche proclamà, per una banda, la sentència «Déu ha mort» 

i per l’altra, des que la raó es veu escindida per ella mateixa en un joc etern de miralls, 

cap principi lògic vincula l’individu amb el món. El solipsisme esdevé quelcom 

insalvable: l’ésser –en aquest cas l’escriptor– s’adona més que mai que viu dins una 

presó de conceptes i sap que mai més tornarà a gaudir innocentment del món exterior. 

El filòsof afirma que “los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en 

evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada 

pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La «cosa en sí» (esto sería 

justamente la verdad pura, sin consecuencias) es totalmente inalcanzable.”
1
 Davant 

l’experiència pura, “la cosa en si” que no es deixa copsar intel·lectualment, més val 

guardar silenci si es vol participar intuïtivament de la seva veritat. 

 El silenci en literatura esdevé paradoxalment no llenguatge, blanc tipogràfic, 

dispersió de les paraules en l’espai, alliberades del discurs. Georg Steiner i Octavio Paz 

coincideixen al considerar que Mallarmé dispara el tret de sortida del que serà l’estètica 

de l’absència en la literatura del segle XX. Llenguatge i silenci són les dues cares de la 

mateixa moneda gastada per l’ús: si la primera ja no serveix per comercialitzar amb una 

realitat cada cop més complexa i inefable, només cal girar-la i tornar a provar sort a 

l’hora de negociar amb aquesta. Així doncs, els textos que es comenten en aquest treball 

reprodueixen aquest fet de girar la moneda cap a un o altre costat segons la disposició 

en què es troben els seus personatges davant la veritat del món exterior.  

Al primer apartat del treball s’analitzen textos els personatges dels quals opten 

pel silenci per tal de donar pas –i fusionar-s’hi místicament– a la totalitat dels fenòmens 

                                                
1 Nietzsche, Friedrich (1990), “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, dins Nietzsche, 

Friedrich i Vaihinger, Hans. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La voluntad de ilusión en 

Nietzsche (Madrid: Tecnos) 22. 
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exteriors que els transcendeix. Com així manifesten el lord Chandos d’Hugo von 

Hofmannsthal o el Panégyotis de Marguerite Yourcenar, abandonar l’activitat 

intel·lectual (ergo el llenguatge) és un pas necessari perquè la consciència individual 

deixi de veure’s escindida i participi definitivament i dinàmica de la unitat. Renegar de 

les paraules i lliurar-se al silenci obre la porta del blanc còsmic, de la llum sintètica on 

convergeixen totes les realitats inintel·ligibles. 

El següent apartat està destinat a aquells personatges que, com els de Franz 

Kafka, T. S. Eliot, R. M. Rilke i Samuel Beckett, senten extraviar la seva persona en 

una realitat exterior que es fragmenta incansablement i que amenaça esbocinar la seva 

subjectivitat. Aquí, per tant, la complexitat i divergència del món exterior es trasllada 

també al món interior. L’individu, que no pot deixar de creure que embogeix dins 

aquesta alteritat succionadora on no regna cap lògica, espiritualitat o principi, desitja el 

silenci de l’aniquilament. L’anterior desig de fusió amb el blanc de l’Absolut es 

converteix ara amb la pulsió vers la negra i silenciosa mort. I és que el món s’ha obert a 

la contingència, a l’absurd, i l’única esperança que queda pels homes buits és esdevenir 

no-res. 

Així s’arriba al tercer i últim apartat, on s’estudien textos i personatges que 

prenen el buit, és a dir, el silenci de la pàgina en blanc, no com a meta o realitat alienant, 

sinó com a principi per a la seva desbordada llibertat creativa. El silenci apareix aquí, 

doncs, únicament en l’instant anterior al fiat de la creació. Així ho suggereix, per 

exemple, el relat “The Blank Page” d’Isak Dinesen. I és que tot i la falta de 

transcendència en la realitat –que ha esdevingut absurda i contingent–, l’escriptor no té 

per què abandonar-se al silenci o a l’anorreament de la seva persona. Mentre hi hagi 

imaginació i impuls creador, les paraules seguiran movent el món. Perquè, com diu 

Steiner, “solamente dos experiencias permiten a los seres humanos participar en esta 

ficción de verdad, en esta metáfora pragmática de la eternidad, de la liberación de los 

desgarradores dictados del tiempo biológico e histórico, es decir, de la muerte”: d’una 

banda, la creença religiosa –que Nietzsche en constata tanmateix l’afebliment a les 

acaballes del segle XIX– i, d’altra banda, l’experiència estètica, sempre apunt de 

confeccionar nous móns i noves veritats sobre les quals l’individu desemparat troba 

assossec.
2
  

                                                
2 Steiner, Georg (2001), Gramáticas de la creación (Barcelona: Círculo de Lectores, 2002) 260. 
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Aquests tres apartats equivaldrien, més o menys, a l’estètica de la modernitat i la 

de la postmodernitat en el sentit que John Barth ofereix a aquests termes al seu assaig 

“The Literature of Replenishment” (1980). El segon capítol seria el punt d’inflexió 

necessari que, com bé diu Umberto Eco en un text que es recollirà al treball, condueix 

del silenci o la pàgina en blanc a la reconciliació amb l’instrument lingüístic i narratiu. 

Acceptar la limitació de la nostra humanitat i de les eines que ens han sigut entregades 

per aprehendre i moure’ns pel món és indispensable perquè l’individu pugui obtenir 

plena consciència  de si mateix: és així com la seva voluntat i el seu potencial creatiu –

entesos a la manera nietzscheana– esdevenen il·limitats. Com apunta Albert Camús a la 

seva revisió del mite de Sísif, només dins d’aquest personatge es troba la força i la 

llibertat que l’ajudaran a fer més amè i habitable el món tràgicament absurd on ha estat 

llançat per unes mans absents que la tradició ha desconegut, desconeix ara i 

desconeixerà sempre. Així doncs, els últims autors ens conviden, per mitjà del gaudi 

estètic, a apreciar les realitats tangibles, el paradís terrenal on, privilegiat, viu l’ésser 

humà i que resulta ser més real que aquell de què parla la Bíblia i on ningú recorda 

haver residit mai. No val la pena lamentar-se per un Principi del qual hom res pot 

recordar. En paraules de Meursault, protagonista de l’Étranger, 

aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il (el capellà que vol fer-lo 

confessar abans que s’executi la pena de mort) n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il 

vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, 

sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n’avais 

que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait. J’avais eu raison, 

j’avais encore raison, j’avais toujours raison.” (Étranger, II, 183) 

 

 

Cada apartat es divideix, en segon lloc, en dos subapartats: el primer serveix a mode 

d’introducció de les problemàtiques i obres que es presenten en cada apartat, mentre que 

el segon es relaciona amb el tema de les sirenes. I és que, inicialment, s’havia concebut 

com un possible tema de treball l’estudi del silenci de les sirenes en la producció 

literària del segle XX. Tot i que finalment aquest s’ha obert a altres camps, més 

relacionats amb la lingüística i la crisi del llenguatge present en aquest segle, no s’ha 

abandonat la referència a les sirenes. De fet, aquestes tenen molt a dir respecte a la 

sensibilitat dels artistes del segle, els quals al·ludeixen repetidament –com més he llegit, 

més he pogut constatar aquest fet– a aquests éssers mitològics. Les sirenes, doncs, són 

cita obligada. 
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Pel que fa a les qüestions metodològiques, val a dir que tot i ser un treball centrat 

en la producció literària, no m’he pogut estar d’establir relacions, sempre que he 

considerat oportú, amb altres àmbits estètics i intel·lectuals: pintura, música i filosofia. I 

és que la sensibilitat d’una època s’entreveu no només a partir dels seus textos, sinó que 

totes les manifestacions artístiques estan estretament relacionades i unes ajuden a 

comprendre el per què de les altres. Així doncs, a tall d’exemple, no es pot parlar de les 

inquietuds que experimenta el narrador d’Ein Brief sense que es tensi lleugerament el 

cable que remet a  Wittgenstein. 

 Quant al corpus literari seleccionat com a objecte d’anàlisi, apuntar que els 

textos (que es recullen sota el títol “textos de creació” a la bibliografia) consisteixen en 

un recull de peces que he anat descobrint en algun moment de la recerca bibliogràfica –

els textos sempre remeten a altres textos, heus aquí el fenomen intertextual que 

relaciona com en una xarxa immensa tota la producció humana, com les biblioteques de 

Borges– i, sobretot, textos que d’assignatura en assignatura en aquests quatre anys de 

carrera m’han resultat reveladors i que ara convoco en motiu del tema del silenci. En 

aquest sentit, van començar a despertar i cavar de mica en mica en el meu interior unes 

inquietuds que ara plasmo en aquest treball sobretot les assignatures següents: 

Lingüística, Introducció als Estudis Literaris, Art Contemporani, Estudis de Literatura 

Alemanya, Literatura del segle XX, Literatura Contemporània, Correspondències 

Literàries, Temes i Mites Literaris, Psicologia, Literatura Europea Medieval, Pensament 

i Religions d’Àsia i Estètica i Filosofia de la Cultura. En gran suma deu el meu treball el 

contingut i textos revelats per aquestes matèries. 

 Pel que fa a les fonts secundàries, no menys il·luminadores han estat totes les 

obres de George Steiner recollides a la bibliografia, així com Los hijos del limo 

d’Octavio Paz, que malgrat haver-se citat poc, el contingut que han aportat es troba 

difuminat al llarg de tot el treball, del qual han participat activament a estructura-lo de la 

manera com s’ha descrit. Els pensaments de Nietzsche són essencials i ressonen també 

contínuament entre els paràgrafs. D’altra banda, tot i haver llegit molta bibliografia, he 

intentat que aquesta només servís d’instrument o base per elaborar les meves pròpies 

aproximacions i anàlisis textuals. Del close-reading fet directament dels textos primaris 

en deriva, potser, que el treball pequi d’excés de cites relatives als fragments analitzats. 

 Per últim, he intentat sempre que ha sigut possible –poques vegades pel meu 

gust–, reproduir les cites dels textos en la seva versió original. 
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En el pasado, la crítica tenía por objeto llegar a la verdad; en la edad moderna, la 

verdad es crítica. El principio que funda nuestro tiempo no es una verdad eterna,  

sino la verdad del cambio.  

 

(Octavio Paz, Los hijos del limo, 50) 
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2. El silenci blanc 
 

 

2.1. L’eclipsi de la raó 

 

Des dels seus primers escrits, el jove Nietzsche comença a donar cops de martell a la 

tradicional catedral de conceptes per tal d’entreveure el corrent dinàmic, canviant i 

heterogeni que flueix sota els seus fonaments. Uns dèbils fonaments que, això no 

obstant, han aguantat i s’han reforçat sistemàticament gràcies a un ciment considerat 

universalment vàlid i essencial: la raó. D’aquesta manera, les estructures d’aquest 

temple ordenat i consensualment legitimat per penetrar en la vida i ment de tots aquells 

qui es troben sota el seu domini, s’han polit i netejat de les males herbes imaginàries 

fins al punt de formar, tot al seu voltant, la necròpoli de les intuïcions
3
. En tal cementiri, 

tanmateix, tot un món irracional, marginat i cobert pel ciment castrador al llarg dels 

segles, conjura l’home des de l’ombra; el reclama i l’incita a estripar el tel conceptual, 

ja gangrenat, per tal que aflori la vida frenètica, sempre en constant dinamisme i 

regeneració. Aquesta és, segons Nietzsche, l’autèntica vitalitat que s’ha de traslladar des 

de sota dels fonaments, on ha estat supeditada i trepitjada per la raó, a la pròpia 

experiència. 

És així com el filòsof de la sospita –en aquest cas, l’objecte de recel és la raó i els 

seus instruments, com ara el llenguatge i la moral, així com la legitimitat que 

tradicionalment se’ls ha atorgat com a autoritats ordenadores de la realitat empírica–, 

marca una fita en la consciència i pensament occidental a les acaballes del segle XIX. 

La raó, acompanyada del seu fidel compatriota, el llenguatge, ja mai més podrà ser 

idolatrada i inqüestionada a la manera d’antany, cosa que pertorbarà l’escriptor disposat 

a aprehendre i donar exacta constància del món que l’envolta. Després que Nietzsche 

sentenciï frases com ara: “la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como 

tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una x que es para nosotros inaccesible 

e indefinible”
4
, autors com els que es comentaran en aquest apartat es veuran desbordats 

per una realitat exterior que ja no s’adequa ni es deixa domesticar o encasellar per cap 

                                                
3 Així ho expressa el filòsof: “la ciencia trabaja inconteniblemente en ese gran columbarium de 

los conceptos, necrópolis de las intuiciones; construye sin cesar nuevas y más elevadas plantas, apuntala, 

limpia y renueva las celdas viejas y, sobre todo, se esfuerza en llenar ese colosal andamiaje que 

desmesuradamente ha apilado y en ordenar dentro de él todo el mundo empírico, es decir, el mundo 

antropomórfico.” (Nietzsche 1990, op. cit., 33) 
4 Ibid., 24. 
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esquema racional. La conclusió que se’n deriva adquireix una dimensió insòlita en el 

món artístic, especialment en l’especialitat literària, la qual marca un punt d’inflexió per 

a tota la producció del segle XX en endavant. Un estigma indeleble que tindrà 

conseqüències en el treball intel·lectual a partir d’ara, amb el qual hauran de conviure, si 

ja mai més incapacitats d’obviar-lo. 

El primer qui tematitza aquesta incapacitat de l’escriptor a l’hora de parlar amb 

certesa, sense vacil·lar, ja sigui de les realitats més abstractes com de les més 

quotidianes, és l’austríac Hugo von Hofmannsthal. I ho fa de manera precoç, tan bon 

punt comença el segle XX, tot apuntant una sensibilitat literària –sobretot a la que Allan 

Janik i Stephen Toulmin anomenen “la Viena de Wittgenstein” i juntament amb 

escriptors com Kafka i Rilke– que s’anirà arrossegant fins a la postmodernitat. En efecte, 

l’any 1902 publica Ein Brief, una carta on Philip, lord Chandos, intenta explicar al seu 

mentor Francis Bacon la disposició anímica i acadèmica en què es troba abstret: “ese 

extremo de pusilanimidad e impotencia que es ahora el estado permanente de mi 

interior.”
 5
 I és que creu haver “perdido por completo la capacidad de pensar o hablar 

coherentemente sobre ninguna cosa.” (EB: 39) Les paraules, que havien estat dipòsit i 

garantia d’un significat exacte, d’una veritat absoluta en relació amb el món des que In 

principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum
6
 (Jn 1, 1), ara 

se li “desintegraban en la boca como setas mohosas.” (EB: 40) “Todo se me 

                                                
5 Hofmannsthal, Hugo von (1902), “Una carta”, dins Carta de lord Chandos y otros textos en 

prosa (Barcelona: Alba, 2010) 38. A partir d’ara, quan extregui alguna cita de l’obra, indicaré al final, 

entre parèntesis, la sigla EB seguida del número de pàgina corresponent a la susdita edició.  
6 La Bíblia catalana (vid. bibliografia) ho tradueix així: “Al principi existia / el qui és la Paraula. 

/ La Paraula estava amb Déu / i la paraula era Déu.” (dins NT, p. 171) Per tant, aquest Verb o Paraula 

original ja té contingut dins seu tot el discurs sobre allò que s’esdevindrà a la història del món, des de la 
primera nit dels temps fins l’Apocalipsi. Un discurs que engloba també tota forma i substància que 

existeix a la terra perquè tot és Un amb l’essència divina omnipotent i omnipresent, cosa que garanteix 

veracitat i autenticitat. I aquest discurs que es troba amb Déu s’encarna en la figura de Jesucrist, qui entra 

en el devenir històric per tal d’anunciar a l’home que la seva paraula és la vertadera, perquè és al mateix 

temps la paraula del Pare.  

La Bíblia grega, abans que la Vulgata, tradueix aquest Verbum llatí com a Logos (λογος), una 

noció clau des del començament de la filosofia grega (i que acabarà nodrint i configurant tot el pensament 

occidental). El logos grec ve a significar la raó o llei absoluta, universal, allò que transcendeix l’home i és 

el principi segons el qual s’ordena el món, l’experiència i el llenguatge. L’home intel·lectual occidental 

dotat d’un pensament racional i virtuts necessàries començarà una recerca incansable per tal de desxifrar 

el lloc ocult i significat últim darrere d’on s’amaga aquesta Idea (en sentit platònic) transcendent.  
La síntesi i voluntat d’adequació entre les tradicions judeocristiana i grecollatina (sobretot a 

partir dels esforços de l’escolàstica medieval), afavoreix que conceptes com raó, veritat, llenguatge, 

pensament i Déu estiguin destinats a anar de la mà fins ben entrat el segle XIX. I és que el Verb, racional, 

vertader i coherent, vist en aquesta clau teològica, és la llum que guia el camí de l’home savi i 

benaventurat: “En ell hi havia la vida, / i la vida era la llum dels homes.” (Jn 1, 4; id.) Un dels altres 

atributs de la raó és la llum. “Ego sum lux mundi”, es pot llegir en el pantocràtor de Sant Climent de Taüll; 

i només cal recordar que el segle XVIII, el de la Raó o la Il·lustració, també és conegut com el segle de 

les Llums. És important destacar en aquest sentit, i en relació amb futures qüestions del treball, l’estret 

vincle que s’estableix entre la llum i els colors, especialment el blanc i el negre. 
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desintegraba en partes, las partes otra vez en partes, y nada se dejaba ya abarcar con un 

concepto” (EB: 41) –continua atònit lord Chandos.  

La realitat que descriu sembla correspondre al món dionisíac nietzscheà, on tot 

canvia constantment d’aparença i cada àtom cobra vida per si sol. De la mateixa manera 

que el quadre pictòric impressionista es comença a disgregar, esquerda la línia o si es 

vol, el figurativisme rígid a fi de plasmar una “impressió” fugitiva més fidel al moment 

i sur le motif que l’artista observa à plein air, l’escriptor sent que la tela rígida del 

llenguatge conceptual, limitada i inflexible, se li queda petita a l’hora de descriure una 

heterogènia realitat, plural i curullant de diversitat. L’exterior és un etern ball de 

màscares que sembla no poder-se interrompre, ni aturar ni descriure, ja que l’home 

racional ha estat vivint massa temps dins la presó del llenguatge
7
 i se sent atordit al no 

poder comprendre més enllà de què li permeten els barrots custodiats per la lògica. En 

aquest sentit és vàlid el raonament de Ludwig Wittgenstein segons el qual “los límites 

de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.”
8
 

“Toda la experiencia se me aparecía en aquella época como una gran unidad: entre 

el mundo espiritual y el mundo físico no veía ninguna contradicción” (EB: 37); ara, 

emperò, un abisme insalvable separa el seu intel·lecte metòdic de l’indomable món 

exterior. Com Adán i Eva, se li ha prohibit menjar del fruit del coneixement absolut. 

Però Philip no es troba al paradís, on bé podria saltar-se el precepte diví al tenir el fruit 

tan a la vora, sinó que més aviat se sent com Tàntal a l’infern, castigat per un constant 

“retirarse de las ramas cargadas de frutos que cuelgan sobre mis manos extendidas, ese 

retroceder del agua murmurante que fluye ante mis labios sedientos.” (EB: 39)  

Per contra, la dansa dionisíaca creix en desmesura fins al punt que el lord veu la 

seva ment excedida per aquesta bacanal irrefrenable de la qual ja no pot fer sentències, 

classificacions o descripcions a la manera dels autors clàssics. El seu projecte 

enciclopèdic –l’enciclopèdia com a paradigma de la Il·lustració– queda aleshores 

frustrat: “todo eso me parecía sumamente indemostrable, falso e inconsistente.” (EB: 41) 

                                                
7 En relació amb la presó del llenguatge, Nietzsche diu que “así como los romanos y los etruscos 

dividían el cielo mediante rígidas líneas matemáticas y conjuraban en ese espacio así delimitado, como en 
un templum, a un dios, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante matemáticamente 

repartido y en esas circunstancias entiende por mor de la verdad, que todo dios conceptual ha de buscarse 

solamente en su propia esfera.” (Nietzsche 1990, 27, la cursiva és de l’edició) Aquesta quadrícula amb 

què es divideix el món a fi d’ordenar el caos recorda la tasca que Ludwig Wittgenstein emprèn al 

Tractatus, on pretén construir una lògica del llenguatge que classifiqui i ordeni tots els fenòmens que 

esdevenen en el món, més enllà dels quals res es pot saber perquè, al no poder-se pensar amb la lògica, 

serien il·lògics. 
8 Wittgenstein, Ludwig (1921), Tractatus lógico-philosophicus (Madrid: Tecnos, 2013): 234. La 

cursiva és de l’edició.  
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Lord Chandos viu en un extrem solipsisme, “una sensación terrible de soledad; me 

sentía como alguien que estuviese encerrado en un jardín lleno de estatuas sin ojos” (EB: 

42). Entre aquestes “estatuas sin ojos” ja no es troba l’esfinx que qüestiona: ara és 

l’home quaerens qui pregunta enfront la naturalesa, fill directe del positivisme del segle 

XVIII i sabedor tanmateix que ara ja no adquirirà la resposta definitiva a les seves 

inquisicions. Aquestes estàtues fan referència també als conceptes, dels quals Philip 

afirma impotent que “no podía llegar hasta ellos.” (EB: 42) I és que les paraules 

participen d’una dinàmica autorreferencial –les paraules remeten sempre a altres 

paraules–, tot perdent la connexió necessària amb el món que abans designaven en total 

correspondència. Els escriptors admeten –com Antonin Artaud– que aquestes s’han 

“osificado, que los vocablos, todos los vocablos, se han helado y envarado en su propia 

significación, en una terminología esquemática y restringida. [...] La palabra solo sirve 

para detener el pensamiento; lo cerca, pero lo acaba; no es en suma más que su 

conclusión.”
9

 També Mallarmé havia aplaudit, després de Nietzsche
10

, l’element 

autorreferencial del llenguatge, segons el qual allò que atorga a la paraula rosa tota la 

seva legitimitat i força vital és precisament “l’absence de toute rose.”
11

 

Philip ha adquirit consciència que el món exterior és allò que transcendeix 

l’enteniment, i se sent angoixat davant d’aquest fet. Ha perdut la clau
12

 que, quan era 

jove, innocent i intel·lectualment ambiciós, quan creia que era capaç d’elaborar una 

obra titulada Nosce te ipsum (EB: 37), l’ajudaria a desvetllar tots els secrets ocults en la 

                                                
9 A Rest, Jaime (2009), “Epílogo: El «silencio privilegiado»”, dins El laberinto del universo: 

Borges y el pensamiento nominalista (Buenos Aires: Eterna Cadencia) 172. 
10 En la seva obra esmentada es qüestiona una inquietud d’ordre primordial que es trobarà a la 

base del naixement –el màxim exponent del qual és Ferdinand de Saussure– i desenvolupament de la 

lingüística, també producte d’aquest turbulent fin de siècle i objecte d’interès al llarg del segle XX: “¿Qué 

sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, del sentido de la 

verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las 

realidades?” (Nietzsche 1990, op. cit., 21) A què ell mateix respon que tal creença no seria més que una 

il·lusió ingènua pròpia de l’home racional, qui necessita edificar i dotar de sentit la realitat on viu. La 

“veritat”, amb tot, és molt diferent a la convicció tradicional; les paraules i les veritats que expressen no 
son sinó, en consonància amb Artaud, “metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, 

monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como 

metal.” (Ibid., 25) 
11 Steiner, Georg (1989), Presencias reales: ¿hay algo en lo que decimos? (Barcelona: Destino, 

1991) 121. 
12  Element simbòlic que la psicoanàlisi identificaria amb l’element castrador, a saber: el 

Llenguatge, la Raó, el Simbòlic, el Superjò. El Diccionari de símbols de Jean Chevalier explica que la 

clau és símbol del poder, el domini, Déu o el capitost. A Chevalier, Jean i Alain Gheerbrant (1969), 

Diccionario de símbolos (Barcelona: Herder, 1986) 670. Aquesta idea tornarà a aparèixer més tard. 
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naturalesa fins arribar al seu sentit últim. L’angoixa que suposa “confessar que la vida 

ens sobrepassa i no la comprenem”
13

 es pot canalitzar de maneres diferents.  

La primera seria –i així ho intueix al principi Hofmannsthal– crear un nou 

llenguatge capaç d’establir una relació més fidel i directe amb l’experiència sensible, 

“porque la lengua, en que tal vez me estaría dado no sólo escribir sino también pensar, 

no es ni el latín, ni el inglés, ni el italiano, ni el español, sino una lengua de cuyas 

palabras no conozco ni una sola, una lengua en la que me hablan las cosas mudas y en la 

que quizá un día, en la tumba, rendiré cuentas ante un juez desconocido.” (EB: 50-51) 

Aquesta és, sens dubte, l’elecció dels artistes de la modernitat o d’avantguarda, 

l’autèntica preocupació dels quals consisteix a inventar i desenvolupar un nou idioma 

creatiu amb la finalitat de superar els obstacles de representació que suposava el 

tradicional llenguatge figuratiu, ja invàlid i obsolet. És així com en pintura neixen els 

moviments impressionistes, fauvistes, cubistes, futuristes, dadà i un llarg etcètera que no 

són el tema a tractar, però que sí que serveixen a nivell simptomàtic per corroborar 

l’esperit de recerca de nous llenguatges anticonvencionals que envaeix i impulsa el 

caràcter transgressor de molts artistes de la primera meitat del segle XX. 

En literatura és més difícil trobar un nou llenguatge no representatiu, ja que tot 

acte d’escriptura suposa fer ús d’unes paraules, gramàtica i sintaxi determinades; el 

monòleg interior, la fragmentació del discurs o l’ús dels blancs tipogràfics són alguns 

dels recursos emprats pel nou moviment modernista, per exemple. Això no obstant, tota 

obra literària ha de respectar uns mínims d’ordre discursiu, racionalitat lingüística i 

coherència argumentativa si és que vol ser compresa.
14

 Si es prioritza l’experimentació 

sobre la comprensió –inclús forçant els límits del llenguatge hom no aconsegueix 

desprendre’s de les paraules– trobem obres com Finnegans Wake de James Joyce.  

                                                
13 Camus, Albert (1942), El mite de Sísif: Assaig sobre l’absurd (Barcelona: Edicions 62, 1987) 

17. Aquest assaig literari-filosòfic de Camus serà molt útil i utilitzat en l’últim apartat del treball per 

comprendre la sensibilitat de les obres i les decisions que prenen els personatges tractats. 
14  Molts dels autors modernistes capgiren les convencions de manera molt conscient i tot 

emprant unes formes i continguts altament hermètics, amb un determinat to profètic. És el cas, per 
exemple, de T. S. Eliot, que fins i tot adjunta unes notes per accedir més fàcilment a la lectura de The 

Waste Land; sense oblidar-nos d’autors difícilment desxifrables, tant a nivell d’estructura com de 

contingut, com Joyce o Beckett. Alguns crítics del postmodernisme com ara Ihab Hassan han apuntat que 

“és d’aquesta relativa dificultat d’accés –[...] «llur esperit cultural aristocràtic»– que neix la relativa 

impopularitat de la narrativa moderna.” I arran de la complexitat dels seus textos “tota una necessària 

indústria sacerdotal d’explicadors, anotadors i caçadors d’al·lusions, per fer de mitjancers entre el text i el 

lector” –contra els qui s’oposava aferrissadament Susan Sontag en el seu assaig Against Interpretation 

(1966). A Barth, John (1980), “La literatura del reompliment” a Els Marges (Associació Els Marges de 

Llengua i Literatura, 1983) 285. 
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En aquesta disciplina artística suposa conseqüentment una paradoxa irresoluble 

voler descriure la realitat exterior o interior fent ús d’un no-llenguatge fora del 

llenguatge. Els escriptors sempre es trobaran limitats per la matèria prima indispensable 

per a escriure: la llengua. En aquest punt es troba Philip, qui se sent impotent a l’hora de 

traduir en paraules a Bacon “un estado inexplicable que normalmente permanece 

encerrado en mí.” (EB: 50) Tot i així, i superant aquesta contradicció, lord Chandos 

aconsegueix escriure i fer-se entendre, si bé no transmetent exactament les sensacions 

que ell voldria; per fer-ho, no ens quedaria més remei que convertir-nos en ell mateix i 

tenir la seva pròpia consciència. El solipsisme que ja havia identificat la fenomenologia 

husserliana i que reafirma Wittgenstein tot dient “Yo soy mi mundo”
15

 resulta, doncs, 

insalvable: el subjecte està destinat a viure escindit de l’alteritat o objecte exterior.  

Una altra de les opcions que es presenta és la següent: rebutjar el fet de viure en 

aquest món irracional que ens desboca tot ocasionant un neguit insòlit i insostenible i 

amenaça destruir la nostra subjectivitat i identitat més preuades –allò que ens queda de 

la substància aristotèlica o de l’ego cartesià. Així expressa Camus aquesta solució un 

cop s’ha arribat als “llocs deserts i sense aigua on el pensament arriba als seus confins”: 

“En aquest últim tombant, on el pensament vacil·la, hi han arribat molts homes, i dels 

més humils. Aquests renunciaven aleshores a allò que tenien en més estima: la seva 

vida.”
 16

 I, si no es vol renunciar a aquesta, queda finalment una última opció: renegar 

del llenguatge, que per a la nostra raó insatisfeta suposa l’autèntica font d’angoixa i 

limitació. El problema no s’eradica, però el sentiment de frustració minva. Camus, en 

aquest sentit, diu que “d’altres, prínceps de l’esperit, han renunciat també, però en la 

seva revolta més pura només han arribat al suïcidi del seu pensament.” (Id.) 

S’endevina ràpidament que un d’aquests “prínceps de l’esperit” és, en el cas 

present, ni més ni menys que lord Chanos, el primer qui ens posa en contacte amb el 

tema del silenci. Aquest ha optat pel suïcidi del seu pensament, ja que ha escollit el 

silenci com a conseqüència de la seva “renuncia total a la actividad literaria.” (EB: 33) 

Finalment s’arriba a una conclusió que ja Nietzsche havia profetitzat:  

No existe ningún camino regular que conduzca desde esas intuiciones a la región de los 

esquemas espectrales, las abstracciones; la palabra no está hacha para ellas, el hombre 

                                                
15 Wittgenstein, op. cit., 237. Idea que es troba en consonància amb la frase citada a la nota al 

peu nº 7. L’individu que raona està destinat a viure no dins el món, sinó en el límit d’aquest. 
16 Camus 1942, op. cit., 22. Aquests que, segons Camus, opten per l’aniquilament o el suïcidi 

físic seran els protagonistes del segon apartat del treball. Les idees expressades per l’autor francès 

respecte a “llocs deserts i sense aigua” remeten inevitablement a poemes com The Waste Land de T. S. 

Eliot, que també es tractarà al següent capítol. 
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enmudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante 

concatenaciones conceptuales jamás oídas, para corresponder de un modo creador, 

aunque sólo sea mediante la destrucción y el escarnio de los antiguos límites 

conceptuales, a la impresión de la poderosa intuición actual.
17

   

 

En paral·lel al silenci literari de Philip trobem que artistes d’altres àmbits creatiu han 

arribat a aquesta mateixa conclusió: l’eliminació definitiva del motiu (de l’element 

referencial) i el cabussament desesperat en el silenci i/o blanc. Umberto Eco resumeix 

aquest procés de síntesi dins el moviment modernista que va des de l’anhel per 

descriure una realitat més directa –el show en comptes del tell que havia postulat Henry 

James– fins l’anihilació de la realitat representada: 

después la vanguardia va más allá, una vez ha destruido la figura, la anula, llega a lo 

abstracto, a lo informal, a la tela blanca, a la tela desgarrada, a la tela quemada; en 

arquitectura será la expresión mínima del curtain wall, el edificio como estela, 

paralelepípedo puro; en literatura, la destrucción del flujo del discurso, hasta el collage 

estilo Bourroughs, hasta el silencio o la página en blanco; en música, el paso del 

atonalismo al ruido, al silencio absoluto (en este sentido, el primer Cage es moderno).
18

 

 

Efectivament el gest de lord Chandos, encara que arriba a la conclusió del silenci molt 

abans i es corona vaticinador dels moviments avantguardistes, pot equiparar-se amb els 

intents de John Cage en música, Kazimir Malévich i El Lissitzky –i posteriorment 

Tàpies– en art pictòric i Wittgenstein en filosofia
19

. Per pintar amb quatre pinzellades 

les fites conclusives d’aquests artistes que han marcat un punt d’inflexió en la història 

artística, es pot afirmar sense titubejar que Cage sorprèn principalment per la seva peça 

“musical” 4’ 33’’ (1952). Tot i que pel seu to irònic i la manera com interpel·la 

activament l’auditori també es podria concebre com a obra postmodernista, és evident 

que el compositor és fruit de la inspiració que ronda la modernitat. La seva col·lecció 

d’assaigs titulada Silence, que inclou escrits compresos entre els anys 1939 i 1961, 

conté textos, per exemple, que recorden les essencialistes poesies repletes de blancs 

tipogràfics de Mallarmé i els cal·ligrames d’Apollinaire. I és que, en aquesta peça que 

                                                
17 Nietzsche 1990, op. cit., 36-37. La cursiva és meva. Segons aquesta cita de Nietzsche, lord 

Chandos seria un d’aquells qui “emmudeixen” davant el calidoscopi que és la realitat, mentre que els que 

“parlen mitjançant metàfores rigorosament prohibides o concatenacions mai abans escoltades” són els 

autors modernistes que experimenten i innoven a la recerca de noves tècniques, altament creatius i 

transgressors vers la norma establerta, vers “los antiguos límites conceptuales”. 
18 Eco, Umberto (1983), “Lo posmoderno, la ironía, lo ameno”, dins Apostillas a El Nombre de 

la rosa (Barcelona: Lumen, 1984) 72 i 74. Les cursives són meves. 
19 Tot i que aquest pensador creu que “la mayor parte de las proposiciones y preguntas que se 

han escrito sobre asuntos filosóficos no son falsas sino sinsentidos.” Tota la filosofia hauria de ser, segons 

ell, crítica del llenguatge (Wittgenstein, op. cit., 145-146). 
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dura exactament quatre minuts i trenta-tres segons, un silenci absolut s’apodera de la 

sala després que el director pronunciï Tacet. No falta res: ni els intèrprets, ni els 

instruments, ni el director d’orquestra, ni l’auditori, ni la partitura que divideix l’obra en 

tres moviments; només desconcerta –mai millor dit– per la seva paradoxal absència la 

no-música, o aquesta música concebuda com a silenci. 

 Al seu torn dins l’esfera pictòrica, Malévich passa de l’abstracció al seu propi 

moviment, el suprematisme, i colpeix l’espectador amb el quadre Blanc sobre blanc 

(1918). Cap element figuratiu distreu la mirada d’allò que és realment essencial: 

penetrar en l’obra i el seu univers desbordant de creació total. En suma el blanc és, com 

s’anirà comentant –i a diferència del negre on arriba Mark Rothko– el color que millor 

casa amb la idea de totalitat o absolut. Malévich percep d’aquesta manera la realitat del 

quadre suprematista: 

En efecto, ¿qué es la tela? ¿Qué es lo que allí está representado? Al examinar la tela 

vemos, ante todo, en ella una ventana a través de la cual descubrimos la vida; la tela 

suprematista representa el espacio blanco y no el espacio azul. La razón de ello es clara: 

el azul no da ninguna representación real de lo infinito. [...] El infinito suprematista 

blanco permite a los rayos de la vista avanzar sin encontrar límite.”
20

 

 

Finalment, el recolzament teòric a aquest plantejament ve donat de la mà de 

Wittgenstein
21

, pensador citat fins a la sacietat arran de la sentència amb la qual conclou 

el Tractatus: “De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca.”
22

 És així com totes 

aquestes personalitats –fruit d’una mateixa època i sensibilitat– topen amb les 

limitacions de la raó i el llenguatge, considerades inesgotables durant els segles XVIII-

XIX. Ara, però, els homes intel·lectualment intuïtius s’han alliberat de la cotilla que tant 

els estrenyia, i davant la impressió que els ocasiona el món vist des d’una nova mirada 

alliberada però tot just d’infant, desemboquen al blanc i/o silenci. L’ingredient intuïtiu 

                                                
20 González García, Ángel, Francisco Calvo Serraller i Simón Marchán Fiz (1999), Escritos de 

arte de vanguardia 1900/1945 (Madrid: Istmo) 296. 
21  Més concretament del que es coneix com “el primer Wittgenstein”, que és l’autor del 

Tractatus (1921). El “segon Wittgenstein”, malgrat que reuneix encara bona part de la manera de pensar 

del primer, és qui es reconeix com l’autor de les Philosophische Untersuchungen (Investigacions 

filosòfiques, publicació pòstuma). En aquesta darrera obra, el pensador madur es retracta d’algunes de les 
afirmacions o “greus errors” del Tractatus, i la seva rectificació correspondria a la dels autors 

postmodernistes que, després d’haver arribat davant el mur insalvable del silenci, reculen i creuen que és 

possible seguir vivint –només fa falta un canvi d’actitud– dins la presó del llenguatge. 
22 Wittgenstein, op. cit., 278. Encara que he emprat l’edició citada a la nota al peu nº 8, m’agrada 

molt més la traducció d’aquesta altra edició que, a més a més, és bilingüe (no recollida a la bibliografia, 

però l’esmento aquí): “De lo que no se puede callar, mejor es callarse.” (De l’original: “Wovon man nicht 

sprechen kann, darüber muβ man schweigen.”) A Wittgenstein, Ludwig (1921). Tractatus logico-

philosophicus. Introducció de Bertrand Russell i traducció al castellà d’Enrique Tierno Galván. Madrid: 

Alianza, 1973, 202 i 203. 
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triomfa finalment davant l’element lògico-racional. Lord Chandos ho expressa amb 

aquesta metàfora: “ya no cae el sol luminoso de los días felices.” (EB: 36) Aquest “sol” 

no és sinó la raó que tradicionalment tot ho ordenava i il·luminava, l’ontos on platònic 

sota el qual el món material, subordinat al món ideal, cobrava sentit i definia l’objectiu 

últim de l’home cavernícola: deixar el món de les ombres i aparences i ascendir 

dialècticament cap a l’Ésser autèntic del món intel·ligible, camí metafísic al final del 

qual acabava convertit en filòsof-basileus. Aquest podia aleshores mirar el Sol 

directament, ja que la dialèctica l’havia fet digne coneixedor de la Idea essencial, 

caracteritzada pels atributs de Veritat, Bellesa i Bondat. Idea que el neoplatonisme i el 

cristianisme, evidentment, identificaran amb Déu. 

 Els artistes comentats inverteixen el procés: l’home intuïtiu –per seguir amb les 

nocions nietzscheanes– posseeix una veritat més plena que l’home racional. Tots ells 

s’han instruït a base dels preceptes intel·lectuals i il·lustrats, i quan descendeixen al 

món material per alliberar els cavernícoles de la seva ignorància, ja no en poden sortir. 

Perquè el món de la caverna, amb el seu joc encisador d’ombres i aparences sempre en 

constant dinamisme, transcendeix les Idees pures, eternes i inamovibles que el pretenen 

subjugar. 

 

2.2. El silenci absolut (o quan les sirenes canten) 

 

El sentiment d’inefabilitat que s’apodera de Philip davant la realitat d’un món físic que 

el desborda és similar a l’estat en què es troba Panégyotis, l’home que va estimar les 

Nereides,
23

 després d’haver escoltat el cant d’aquestes senyoretes del mar.
24

 Ja es tracti 

de nereides o de senyoretes del mar, aquests éssers marins sens dubte dotats de trets 

femenins i màgics no deixen de ser la versió actualitzada de les sirenes del cant XII de 

L’Odissea
25

.  

                                                
23 Yourcenar, Marguerite (1938), “L’homme qui a aimé les Néréides”, dins Nouvelles orientales 

(París: Gallimard, 1963) 79-88. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquest relat, indicaré al final, 

entre parèntesis, la sigla HN seguida del número de pàgina corresponent a la susdita edició. 
24 Per fer ús del títol d’un dels contes de Joaquim Ruyra, “Les senyoretes del mar”, el qual es 

troba a Ruyra, Joaquim (1920), “Pinya de Rosa”, dins Narracions (Barcelona: Edicions 62, 2011) 119-

121. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquest conte, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla 

SM seguida del número de pàgina corresponent a la susdita edició. 
25 Homer, “Cant XII”, dins L’Odissea (Barcelona: La Magrana, 2006) 283-299. A partir d’ara, 

quan extregui alguna cita d’aquest cant, indicaré al final, entre parèntesis, la paraula Odissea seguida del 

número de pàgina corresponent a la susdita edició (al ser una versió en prosa, aquesta no conté totes les 

indicacions del versets). 

És important destacar que les sirenes no són originàriament dones aquàtiques amb cua de peix –

tal i com avui dia es coneixen–; la mitologia de l’Antiguitat descriu la part superior del seu cos en forma 
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 En l’obra homèrica les sirenes destaquen, més que pel seu físic –que no ens el 

descriu– pel seu cant. Circe adverteix Odisseu d’aquesta manera del poder de la seva 

veu: “qui sense saber-ho s’hi apropa i escolta la veu de les sirenes, ja mai l’esposa i els 

fills petits no se li posaran al voltant joiosos perquè ha tornat a casa; elles el sedueixen 

amb el seu cant sonor, assegudes en un prat.” (Odissea: 284) Així que, tan bon punt 

Odisseu ha escoltat els consells de la deessa de belles trenes, comunica als seus 

companys de tripulació: “En primer lloc m’ha ordenat que evitem el cant i el camp florit 

de les sirenes seductores. M’ha suggerit que jo sol les escoltés, però lligueu-me ben fort 

amb una corda, perquè romangui ferm i dret a la base del pal.” (Odissea: 289) 

 Si analitzem amb els instruments de la psicoanàlisi l’episodi de les sirenes és 

fàcil d’apreciar els dos móns psíquics, totalment oposats i irreconciliables, que hi 

intervenen: el de les sirenes i el d’Odisseu. El primer pertany a l’esfera de l’inconscient, 

sempre atribuït a l’element femení, aquàtic, obscur i irracional; el segon procedeix del 

món del superjò, l’àmbit masculí, terrestre, lluminós i racional
26

. Sempre que s’acosta 

un vaixell de navegants les sirenes canten amb la intenció d’arrossegar-los al món Real 

–com diria Lacan– o l’“Allò”, regit pel principi de plaer –segons la terminologia 

freudiana–i a fi que arraconin la raó i abandonin les seves preocupacions, consistents 

sobretot al retorn a la llar –que pertany a l’àmbit del simbòlic lacanià o principi de 

realitat freudià. Per contra, Odisseu es nega a abandonar les seves obligacions i vol 

seguir vivint dins el món conscient (vol tornar a casa, veure Penélope i ser el rei d’Ítaca), 

encara que es deixa delectar per la seductora veu de l’inconscient. Els instruments que 

fa servir per dur a terme tal empresa transgressora són fàcilment identificables amb 

l’element castrador, aquell que, segons Lacan, representa la Llei simbòlica, l’Autoritat, 

                                                                                                                                          
de dona i les extremitats inferiors en forma d’au; a més a més, si bé l’illa on Circe indica que viuen està 

envoltada d’aigua, a L’Odissea se les situa al bell mig d’un prat florit i cobert de les restes òssies dels 

navegants que han estat seduïts pel seu cant. García Gual comenta que després de l’Antiguitat, la tradició 

va començar a confondre i barrejar els atributs de les sirenes i les nereides, que sí que eren unes nimfes 

que vivien al fons del mar. D’aquí que la sirena adoptés cua de peix i comencés a considerar-se símbol de 

la bellesa i plaer més que de saviesa. A García Gual, Carlos (2014), Sirenas: Seducciones y metamorfosis 

(Madrid: Turner) 126-128. 
26  Segons els règims de la imatge establerts per Gilbert Durant al seu llibre Les Structures 

anthropologiques de l’imaginaire (1960), les sirenes correspondrien al règim nocturn místic, totalment 
femení i passiu, on s’anul·len els contraris i s’atura el pas del temps. D’altra banda, Odisseu formaria part 

del règim diürn, simbolitzat per la força i l’heroi masculí, actiu i que lluita contra el monstre del temps. 

Això no obstant, no hem d’oblidar que aquest personatge se sent terriblement atret pel món nocturn i 

femení, de manera que no dubta en cap moment, per exemple, a l’hora d’haver de baixar als inferns o 

escoltar el cant de les sirenes. Sap perfectament que, si vol incrementar el seu coneixement, cal endinsar-

se en totes les esferes possibles. Es podria afirmar llavors que Odisseu és l’heroi que ha aconseguit viure 

en l’equilibri del “jo” o el conscient, és a dir, sense deixar-se reprimir del tot pel “superjò”, però sense 

caure en la irracionalitat devoradora de l’“allò”. En conclusió, Odisseu és un cas particular dins els herois 

diürns. 
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el Pare i/o la Raó (derivat del Superjò freudià). L’amenaça de la castració o principi 

patern ajuda l’infant a créixer i abandonar el món Real, lligat al principi matern, per tal 

d’accedir al Simbòlic, regit pel principi de realitat on haurien de viure tots els adults que 

han superat l’etapa edípica
27

. La castració ve donada, en el text, pels elements fàl·lics i 

restrictius: les cordes que lliguen, la cera que penetra en les orelles i el pal on Odisseu 

s’ha d’encadenar.
28

  

 D’altra banda, les sirenes són receptacles d’una saviesa profunda, mistagògica, 

que representa la cara oculta del coneixement intel·lectual. Les sirenes inciten Odisseu a 

escoltar el seu cant revelador de misteris procedents del més enllà: 

Tu, vine cap aquí, gloriós Odisseu, gran honor dels aqueus, atura la nau perquè puguis 

escolar la nostra veu. Per aquí ningú no ha passat mai de llarg amb la seva nau negrosa 

sense escoltar la dolça veu de les nostres boques, sinó que sempre tothom se n’ha 

tornat després d’haver-se delectat i de saber més coses. [...] Coneixem tot el que passa 

damunt la terra nodridora de molts.” (Odissea: 290) 

 

Aquest saber relegat tradicionalment a les dones i de naturalesa intuïtiva i imaginària, 

com ja s’ha comentat, ha sigut marginat pel dominant i autoritari corrent del pensament 

occidental; només certs afluents alimentats per fonts òrfiques o pitagòriques s’han 

allunyat de la tradició imperant i han mantingut viu aquest saber de connotacions 

iniciàtiques, de manera paral·lela encara que subterrània fins que ha començat a brollar i 

“contaminar” el flux exterior de manera sistemàtica sobretot a partir del segle XIX. 

Les sirenes ens diuen que per assolir el coneixement totalitari no n’hi ha prou 

amb deixar-se guiar per les llums, sinó que també és important descobrir l’altra cara de 

la realitat. En altres paraules, l’home racional pot arribar a mirar el Sol directament i 

ascendir fins a l’esfera intel·lectual no només perquè es deixa il·luminar per la raó i 

s’aparta de l’aparença. Per molt encegat que estigui per la primera i per molt endins que 

vulgui enterrar la segona (fins a desterrar-la de la seva memòria), hom procedeix del 

món de la caverna. Llum i ombra, raó i desraó, intel·lecte i imaginació són dues cares de 

la mateixa moneda, ambdues fonamentals per assolir el coneixement absolut. 

                                                
27 Eagleton, Terry (1988), “Psicoanálisis”, dins Una introducción a la teoría literaria (Mèxic: 

Fondo de Cultura Económica) 196-200. 
28 En paraules de Circe: “fes-te lligar de mans i de peus dins la nau, dret arran de la base del pal. 

Només després que t’hagin fet nusos a les cordes, escolta amb delectança el cant de les sirenes.” (Odissea: 

285) Segons l’explicació que ofereix Odisseu: “Aleshores vaig tallar a bocinets un gran rotllo de cera 

amb el bronze punxegut i el vaig prémer amb les mans robustes. Aviat la cera s’estovà, perquè la meva 

gran força la pressionava i també l’escalfaven els raigs d’Hèlios, el sobirà Hiperiònida. I vaig anar tapant 

les orelles de tots els companys un darrere l’altre. Ells, per altra banda, em lligaren de mans i peus, dret a 

la base del pal i també hi fermaren les sogues.” (Ibid., 289) La cursiva és meva, i indica el vocabulari 

relacionat amb la instància castradora hiperpresent en el fragment. 
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 Encara que aquesta explicació sembla fregar superficialment el tema principal 

del treball, ha sigut indispensable per establir un primer contacte amb els fragments que 

tot seguit s’analitzaran. En suma, bona part dels textos moderns analitzats al·ludeixen 

en un moment o altre a les sirenes. I no en són una excepció la carta de Hofmannsthal i 

els contes de Yourcenar i Ruyra, els quals fan aparèixer aquests éssers femenins com a 

símbol de la totalitat i el coneixement autèntic. Una totalitat on el silenci i el blanc 

lluminós –ja no lligat a la raó, sinó a allò que la transcendeix: l’absolut– hi tenen molt a 

veure. 

 Lord Chandos, quan parla del seu projecte abandonat a causa de que “ya no cae 

el sol luminoso de los días felices”, explica que “ansiaba yo sumergirme en esos 

cuerpos rutilantes, desnudos, en esas sirenas y dríadas” (sic.) (EB: 36). La seva intenció 

era, així doncs, desvetllar tota la realitat oculta, conèixer les veritats i essències 

necessàries, els conceptes i idees universals; la seva pretensió consistia a accedir al 

sentit últim de les coses. Una empresa, com es pot veure, d’elevats interessos filosòfics 

o, si es vol dir d’una altra manera, hermenèutics: “Quería descifrar como jeroglíficos de 

una sabiduría inagotable y secreta, cuyo hálito creía percibir a veces como detrás de un 

velo
29

” (Id.) i segueix lamentant que ell “intuía que todo era una metáfora y cada 

criatura una llave de la otra y sentía que sería afortunado quien fuese capaz de empuñar 

una tras otra y abrir con ella tantas de las otras como pudiese abrir.” (EB: 38) Però, com 

s’ha comentat anteriorment, aquesta clau ha estat extraviada. La interpretació 

psicoanalítica, bé que no deixa de ser una lectura més de les vàries que pot suggerir un 

text, sí que ofereix alguna clau –en aquest cas, l’agafarem– també vàlida per comentar 

determinades idees. La clau, en aquesta direcció, simbolitzaria l’element racional –amb 

totes les connotacions castradores susdites– que s’abandona a favor de la fusió amb 

l’allò irracional i intuïtiu. Mig segle més endavant, el germà d’Irene i veu narradora del 

conte “Casa Tomada” de Julio Cortázar reproduirà un gest semblant després 

d’abandonar d’una manera que desconcerta el lector la seva pròpia casa: “Rodeé con mi 

brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos a la calle. Antes de 

                                                
29 La imatge del vel darrere el qual s’oculta el misteri té una gran força en la tradició exegètica 

medieval. Descórrer o destapar aquest vel significa desvelar allò ocult. Al roman de La Queste del Saint 

Graal, per exemple, la visió oberta del Sant Grial, de la meravella que només es revela als iniciats, té lloc 

al palau de Sarraz. Un halo místic es desprèn dels textos Ein Brief i “L’homme qui a aimé les Néréides”,  

idea llargament referida en aquest subapartat. 

La tradició icònica és present també en el segon relat, el qual s’insereix dins el món grec (influït 

per l’art bizantí). Les icones eren imatges mediadores entre el món material i el món diví; a partir d’elles i 

la fe del creient, l’invisible es feia visible. Val a dir que quan el text descriu breument la casa del jove 

Panégyotis, diu que hi ha “une lampe allumée devant le mur des icônes” (HN: 81). 
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alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla.”
30

 

Dit això, Philip i els germans de Cortázar que es deixen prendre la casa i tiren la clau 

opten per immergir la seva existència en una existència contemplativa i silenciosa. 

 També tira la clau Panégyotis, personatge de Yourcenar, qui renuncia als béns i 

preocupacions materials –propietats, esposa, diners (vanitas vanitatum)– “à dix-huit ans 

pour avoir rencontré les Néréides nues.” (HN: 81) El contacte amb el món instintiu el té 

just a l’edat que havia de convertir-se en adult, quan havia de sortir del complex d’Èdip. 

Però des que ha vist les nereides nues, el jove ha deixat de ser un vailet eixerit amb 

pronòstic d’èxit per convertir-se en la màxima expressió de l’instint de sàtir estupefacte: 

“Les Nymphes l’ont abêti pour mieux le mêler à leurs jeux, comme une espèce de faune 

innocent. Il ne travaille plus ; il ne s’inquiète plus ni des mois ni des jours” (HN: 86). El 

narrador de Yourcenar en destaca les principals característiques físiques, antiheroiques, 

com ara “son visage hâve et vacant”, “ses yeux de bête malade” (HN: 80) i “un sourire 

un peu écœurant déformait ses lèvres” (HN: 84). 

 Seguidament, el que més subratlla de Panégyotis és “sa station contemplative et 

gémissante” (HN: 80) com a conseqüència d’haver vist aquests “beaux démons de midi” 

(HN: 86). L’estat de desvaliment en què es troba el jove i els “bêlements inarticulés” 

que profereix (HN: 80) no deixen de recordar Benjy Compston, un dels personatges de 

The Sound and the Fury (1929) de William Faulkner. Ambdós han estat privats de 

l’enteniment, de les nocions espaciotemporals i els principis de causalitat –instàncies 

molt representatives, com es ve dient, de l’home intel·lectual–, però premiats a canvi 

d’un coneixement sinestèsic basat en els instints i les intuïcions més primàries, molt 

properes al món natural. Si ens desviem al pol oposat trobem les figures de Quentin 

Compson i Jean Démétriadis, en l’obra de Faulkner i Yourcenar respectivament. El 

primer és descrit com el típic home intel·lectual, xapat a l’antiga, que viu i acaba morint 

en consonància amb els seus ideals; el segon, que en un punt del relat usurpa la veu del 

narrador, es pinta a ell mateix com “l’homme raisonnable, l’homme riche, qui ne trouve 

si souvent que l’ennui et le vide sur ma route.” (HN: 80) Aquest últim –que s’adequaria 

perfectament a l’arquetip del burgés comú– és qui finalment descriu la imatge 

demacrada de Panégyotis entre un toc de repulsió i una espurna d’enveja confessada. 

 Dèiem que la llum de la raó s’ha apagat també per a Panégyotis. Després d’haver 

tingut el seu primer contacte amb les nereides, “il n’était cependant pas encore 

                                                
30 Cortázar, Julio (1951), “Casa tomada”, dins Casa Tomada y otros relatos (Madrid: Alfaguara, 

2006) 17. 
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complètement muet. Des syllabes saccadées s’échappaient de sa bouche comme les 

derniers gargouillements d’une source qui meurt” (HN: 84). Però poc a poc augmenta la 

seva mort intel·lectual fins a esdevenir un fet irreversible: “son esprit s’en est allé pour 

ne plus revenir, et la parole ne renaîtra plus jamais sur ses lèvres : Homère déjà savait 

qu’ils voient se consumer leur intelligence et leur force, ceux qui couchent avec les 

déesses d’or.” (HN: 87) 

 Un punt rellevant a comentar d’aquest text és la presència constant del blanc, 

així com del camp semàntic vinculat a tres conceptes que es miren simultàniament: el 

sol/migdia, la llum/claror i el daurat/ros/or. Si un color pogués desprendre’s del 

llenguatge de la nouvelle, aquest seria sense cap mena de dubte el blanc encegador, el 

que compon la llum més pura i directa. En efecte, la paraula blanc i derivats –on he 

inclòs també els mots myrte i jasmin al tractar-se de flors blanques que ajuden a causar 

aquest efecte de puresa i il·luminació buscat per l’autora– es troben nou vegades al llarg 

de només deu pàgines.
31

 Dels tres altres conceptes, el relat n’està plegat talment un 

camp de mines. També Ruyra diu que les senyoretes del mar que apareixen quan els sis 

vailets s’han adormit vora el mar “són blanques com carn de peix; llurs cabells finíssims 

tenen tons irisats; brillen en llurs capets pintetes d’escata [...] sos ulls són gotetes de 

llum com les que produeix de vegades en el mar el fregadís dels rems.” (SM: 120) 

 Des del bell inici, el narrador de “L’homme qui a aimé les Néréides” introdueix 

el paisatge marítim tot advertint-nos de “le vain espoir de se protéger du soleil.” (HN: 

79) Les coordenades espacials, així com les constants referències al migdia –moment en 

què els raig de sol cauen més verticalment i directa– ens traslladen per un instant a 

l’episodi crític de L’Étranger (1942) de Camus, referit al darrer apartat del treball des 

d’una altra perspectiva. I és que el sol adquireix dins aquesta nouvelle unes qualitats que 

s’estenen des del perill –“le dangereux soleil” (HN: 83)– fins a la fascinació més 

preciosista, tot suggerint la relació entre ambdues nocions. De fet, tot enlluernament 

rebut en desmesura acaba resultant perjudicial: sobrevé un eclipsi dels sentits exteriors. 

S’obren, emperò, els interiors: només cal recordar què va passar-li a sant Pau al caure 

del cavall. Per aquesta mateixa lògica esdevé el sol imatge i atribut de les nereides, “les 

folles nymphes couleur de soleil.” (HN: 85) Sempre que fan aparició, és “en plein 

chaleur, en plein soleil” (HN: 83), perquè “en elles, la lumière de l’été se fait chair, et 

                                                
31 Són: “la petite pièce de métal blanc” (p. 80) ; “une chemise merveilleusement blanche” i “de 

draps blancs” (p. 82); “le blanc de l’œil” (p. 84); “leurs bras blancs” (p. 85); “une fleur de jasmin” i “un 

caillou blanc” (p. 86); “des vêtements de toile blanche” i “des brins de myrte” (p. 87). 
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c’est pourquoi leur vue dispense le vertige et la stupeur. Elles ne sortent qu’à l’heure 

tragique de midi ; elles sont comme immergées dans le mystère du plein jour.” (Id.) 

 L’encontre entre les nereides i Panégyotis podria haver-se produït, en plena 

canícula, d’una manera semblant com es troben Galatea i Acis a la Fábula de Polifemo 

y Galatea de Luis de Góngora. Però el cas és que, després d’haver vist aquests éssers 

femenins, símbol del coneixement que tot ho ultrapassa, Panégyotis “contemple le soleil 

sans ciller ; peut-être trouve-t-il du plaisir à considérer cet objet d’une blondeur 

éblouissante.” (HN: 85) Com l’home cavernícola platònic que ascendeix convertint-se 

en filòsof i pot mirar el Sol a la cara sense danyar la vista esdevé el jove de Yourcenar. 

Tanmateix la dialèctica s’inverteix: ell ha estat privat de la raó per viure per sempre més 

en l’atractiu món dels misteris. Com Ulisses, que en vida ha entrat i sortit dels inferns, 

Panégyotis apareix després de la visió completament “nouveau, aussi transformé que 

s’il avait passé par la mort. Ses yeux étincelaient, mais il semblait que le blanc de l’œil 

et la pupille eussent dévoré l’iris” (HN: 84). I és que aquestes “présences mystérieuses”, 

“ces Néréides de nos campagnes sont innocentes et mauvaises comme la nature qui 

tantôt protège et tantôt détruit l’homme.” (HN: 82-83) Elles ofereixen un coneixement 

iniciàtic a aquells qui tenen prou valor per renunciar al món dels sentits. En el relat es 

diu que “les Néréides ont ouvert au jeune insensé l’accès d’un monde féminin aussi 

différent [...] ; elles lui ont apporté l’enivrement de l’inconnu, l’épuisement du miracle, 

les malignités étincelantes du bonheur.” (HN: 86) Com ja s’ha comentat, món femení, 

desconegut/inconscient, misteri i malignitat estretament relacionada amb la felicitat més 

plaent són conceptes que sempre han anat de la mà. Per la seva banda, les senyoretes del 

mar de Ruyra no es queden enrere, ja que la seva diversió consisteix a “mormolar 

paraules misterioses a l’orella dels que dormen. Els parlen de la poesia del mar, del 

bellugueig encantador de les ones, de llurs variades i finíssimes colors [...]” (SM: 120-

121) I, un cop aquestes han actuat “l’encís ja s’és realitzat. Ja ni temporals ni penalitats 

de cap mena no podran destruir en el cor d’aquells xicots l’afició a la vida marinera.” 

(SM: 121) També Panégyotis –ens diu Jean Démétriadis– “il est sorti du monde des 

faits pour entrer dans celui des illusions, et il m’arrive de penser que l’illusion est peut-

être la forme que prennent aux yeux du vulgaire les plus secrètes réalités.” (HN: 87)  

 Seguint en aquesta mateixa línia mistagògica i tornant a Philip
32

, el lord 

explicava a la seva carta que ha perdut la fe en l’intel·lecte, moment a partir del qual viu 

                                                
32 Les pàgines 42-46 de la citada edició d’Ein Brief es podrien confondre, pel seu vocabulari, 

amb un autèntic tractat místic. Apareixen aspectes heretats directament de la tradició mística: la sacralitat 
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“una existencia que transcurre tan trivial e irreflexiva” (EB: 42) que només adquireix 

sentit quan, d’una manera semblant a Panégyotis, és a dir, tot deixant-se guiar per la 

intuïció i la contemplació, es fusiona amb l’Absolut. Durant aquests “momentos 

dichosos y estimulantes” (Id.) d’autèntica revelació, Philip afirma que l’entorn “puede 

de pronto adoptar para mí en cualquier momento, que de ningún modo soy capaz de 

propiciar, una singularidad sublime y conmovedora” (EB: 43). La intrusió del misteri 

sagrat en el món quotidià pot aparèixer, per tant, en qualsevol moment, i el subjecte 

sofreix un rapte místic que ni s’espera ni pot explicar; només pot propiciar-lo si es 

desprèn dels seus sentits i fa callar l’intel·lecte. La recepció, és a dir, el fet de contenir 

dins un mateix aquest Tot, indica passivitat; el subjecte místic és com un recipient que 

la divinitat decideix arbitràriament omplir “hasta el borde con aquel caudal de 

sentimiento divino que crece suave y súbitamente.” (Id.) És llavors quan cada objecte 

ínfim de la naturalesa, cada una de  

esas criaturas mudas y a veces inanimadas se alzan hacia mí con tal abundancia, con tal 

presencia de amor, que mi mirada dichosa no es capaz de caer sobre ningún lugar 

muerto alrededor de mí.
33

 Todo, todo lo que existe, todo lo que recuerdo, todo lo que 

tocan mis pensamientos más confusos, me parece ser algo. […] Siento en mí y 

alrededor de mí una equivalencia maravillosa, absolutamente infinita y [...] no hay 

ninguna en la que yo no pudiese transfundirme.” (EB: 46) 

 

Aquest estat que ens descriu lord Chandos és ni més ni menys que la fusió i total 

participació amb i de l’infinit que presenta Dante al final de la Commedia, o el plaent i 

dolorós èxtasi místic que afirmen haver viscut mulieres religiosae com Àngela de 

Foligno, Marguerite Porete o Hildegard von Bingen. Totes aquestes persones parlen 

amb uns termes molt semblants, i ens animen a apostar per l’amor en comptes de la raó 

                                                                                                                                          
de la divinitat, la inefabilitat de la fusió amb l’absolut, la voluntat d’unió, l’estat contemplatiu i passiu del 

rapte místic, la relació entre llum i visió, etc.  

Claudio Magris opina també que “Lord Chandos es un místico, pero uno que se autodefine como 

«un místico sin misticismo» [...] Entre el empirista (que reduce lo real a los elementos simples que lo 

constituyen y que se agregan y disgregan en diversas combinaciones) y el místico (que vislumbra 
igualmente a Dios en el mar, el cielo o el estiércol) hay sólo una diferencia de lenguaje.” A Magris, 

Claudio (1984), “La herrumbre de los signos: Hofmannsthal y la Carta de Lord Chandos”, dins El anillo 

de Clarisse: tradición y nihilismo en la literatura moderna (Barañáin: Eunsa, 2012) 71. 
33 Davant la visió de l’Absolut els ulls no poden apartar la mirada. Dante, qui també participa del 

misteri dalt del Paradís, diu que “Mi mente así miraba toda obsesa, / atenta, arrebatada, inmóvil, fija, / 

cada vez más de su mirada presa.” A Alighieri, Dante (1472), “Paraíso XXXIII”, dins Divina Comedia 

(Madrid: Alianza, 2012) vv. 97-99, 628. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquest cant XXXIII 

del Paradís, indicaré al final, entre parèntesis, la paraula Commedia seguida del/s verset/s corresponent/s 

a l’obra original i el número de pàgina on es troba dins la susdita edició 
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per tal de comprendre, “como si pudiésemos establecer una nueva y premonitoria 

relación con toda la existencia, si empezásemos a pensar con el corazón.” (EB: 46)
34

 

 L’altre element fonamental amb què coincideixen tots els qui han estat premiats 

amb la visió de la totalitat és la dificultat d’explicar-la. I és que la persona arravatada 

per la divinitat sofreix un excessus mentis que ni pot recordar detalladament, ni pot 

descriure amb paraules del llenguatge comú quan torna al seu estat normal. És aquesta 

la conclusió on hom arriba quan ha participat d’un coneixement que transcendeix el 

racional: la inefabilitat. La incapacitat de comunicar mitjançant el llenguatge ordinari 

s’apodera d’aquests escriptors, que expliquen de manera obsessiva aquesta impotència 

que els condueix al silenci:  

 Les senyoretes del mar parlen a cau d’orella “de quelcom que les nostres 

paraules no poden dir.” (SM: 121) 

 “No me resulta fácil explicarle a grandes rasgos en qué consisten esos buenos 

momentos; las palabras me vuelven a faltar.” (EB: 42) 

“Pues es algo completamente innominado y probablemente apenas nominable 

lo que se me anuncia en tales momentos llenando como un recipiente cualquier 

aparición de mi entorno cotidiano con un caudal desbordante de vida superior.” (EB: 

42-43) 

“[…] para expresarla todas las palabras me parecen demasiado pobres.” (EB: 

43) 

 “[…] desearía prorrumpir en palabras de las que sé que, si las encontrase, 

subyugarían a esos querubines en los que no creo” (EB: 45). 

“Pero cuando me abandona ese extraño embelesamiento, no sé decir nada 

sobre ello; y entonces no podría describir con palabras razonables en qué había 

consistido esa armonía que me invade a mí y al mundo entero ni cómo se me había 

hecho perceptible” (EB: 46-47). 

“La vista gana al habla, y de soslayo / dejo ya el habla, que a tal vista cede” 

(Commedia, vv. 55-56, 627) 

“No es rica mi habla, ni eficaz tampoco, / a mi concepto; el cual, si lo valoras / 

por lo que vi, tal es que ni aun es poco.” (Commedia, vv. 121-123, 629)
35

 

 

I després d’haver sortit d’aquesta mort mística on l’intel·lecte queda anul·lat per 

l’excessus mentis (definit per Dante com: “[…] hirió la mente mía / un fulgor que a 

aclarar su duda viene” (Commedia, vv. 140-141, 630), hom queda per sempre més sumit 

en la nostàlgia més profunda. És per això que Panégyotis, per exemple, cerca 

malaltissament en la naturalesa, en les flors i les pedres, missatges xifrats que li indiquin 

el pròxim encontre amb les nereides divines. Així ell, tot taciturn, “retournait 

inlassablement à l’endroit où s’était passée l’apparition” (HN: 85). Als sis vailets de 

                                                
34 El darrer vers de la Divina Comèdia resa així, sempre en relació amb la visió divina: “Amor 

que mueve al sol y las estrellas.” (Commedia, v. 145, 630) 
35 Les cites es podrien multiplicar ad infinitum, però se n’han recollit les suficients perquè quedi 

ben exemplificat aquest argument de la inefabilitat. Les cursives són meves i recalquen la dificultat de 

l’escriptor a l’hora de trobar les paraules adequades per explicar el seu trànsit espiritual.  
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Ruyra que també han estat iniciats als misteris mentre dormien “deu-los el benestar de 

la muntanya, i sempre els veureu tristos i enyoradissos.” (SM: 121) També la febril 

mirada de lord Chandos busca sense parar “aquello cuya forma insignificante, cuyo 

estar tumbado y apoyado no advertido por nadie, cuya muda esencia se puede convertir 

en fuente de aquel enigmático, mudo y desenfrenado embelesamiento.” (EB: 48) Quan 

la sacralitat no penetra en el món profà i ha de conformar-se a viure com sempre, ara 

amb la companyia –que no deixa de ser un extrem solipsisme– de la indiferència, 

l’enyorança i l’entumiment, confessa Philip: “vivo una vida de un vacío apenas 

inimaginable” (EB: 47). 

 Tots ells segueixen la tradició mística que es lamenta –com Àngela de Foligno 

quan deixa de viure l’experiència d’unió amb la divinitat
36

– de l’extinció del sentit últim 

del cosmos en la seva persona. Dante, que només és capaç de transmetre al lector el 

secret sacre amb una “lengua de infante” (Commedia, v. 107, 628), invoca a la seva 

memòria la   

Summa Luz que al humano pensamiento 

de tan alta trasciendes, en mi mente 

revive en lo posible aquel momento, 

y haz que se haga mi lengua tan potente, 

que una chispa al menos de tu gloria 

pueda dejar a la futura gente. 

(Commedia, vv. 67-72, 627) (La cursiva és meva) 

 

Un cop analitzats els textos i per anar concloent aquest apartat, és important destacar, en 

primer lloc, l’angoixa que manifesten els subjectes narratius a causa de l’escissió que els 

separa del món. Subjecte/món; jo/alteritat; intel·lecte/accident; ment/cos; Idea/aparença 

(o essència/representació); coneixement racional/coneixement intuïtiu; home/dona són 

les dues cares de la lluna, l’etern conflicte dialèctic que s’ha transmès de generació en 

generació i és tan vell que arriba, reculant en el temps, fins on a l’ésser humà li ha estat 

possible conèixer. La cara il·luminada i privilegiada ha sigut tradicionalment la de la raó. 

Ara bé, quan la nostra esfera física eclipsa la cara visible de la lluna es produeix 

l’eclipsi de la raó, i és que la lluna deixa de rebre directament els raigs del Sol. És 

llavors quan la lluna, privada de llum, ja no il·lumina les nostres passes i la nit es torna 

obscura. L’home busca una altra font de comprensió i seguretat i es gira cap al sol. Però 

                                                
36 Àngela de Foligno, per posar un exemple de dona mística del període medieval (en aquest cas 

va viure entre els segles XIII-XIV) vocifera com si estigués posseïda: “Amor no conocido, ¿y por qué me 

dejas? [...] ¿y por qué y por qué y por qué?” (Memorial, cap. III, lín. 109-113) A Cirlot, Victòria i Blanca 

Garí (1999), La Mirada interior: escritoras místicas y visionarias (Barcelona: Martínez Roca) 193. 
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l’astre rei, alter ego diürn de la lluna i primera font de Raó (és el tradicional Logos), no 

albira la seva aliada quan es produeix aquest eclipsi, de manera que deixa de rebre, 

també, el seu propi reflex de raó projectat per la cara il·luminada de la lluna, que actua 

com si d’un mirall es tractés. Ara el Sol il·lumina la Terra, però la presència racional 

s’ha afeblit. El subjecte modern, que ha deixat de comprendre aquesta inèdita situació 

amb el seu intel·lecte (la nit és fosca i la lluna no brilla) veu despertats els seus instints 

més irracionals i, espantat, suplica perdre’s en el Sol. 

 Tal és la nostàlgia de Llum que senten els protagonistes dels textos analitzats 

quan arriba la foscor i el món es cobreix d’aparences estranyes. Nostàlgia d’aquell raig 

de raó que il·luminava cada un dels objectes i els banyava de sentit, tot convertint-los en 

familiars i acollidors. Ara aquestes presències adopten nous significats indesxifrables, i 

hom se sent extraviat: tot és diferent i desconegut als seus ulls (aquella sensació que 

Freud va batejar d’unheimlich).
37

 Així doncs, Panégyotis, lord Chandos, els vailets de 

Ruyra, Malévich, Cage i Wittgenstein, seguint la línia d’una sensibilitat ja abans traçada 

per les místiques i Dante –per recollir els noms dels autors que s’han anat citant al llarg 

del text, però la llista és bastant més llarga–, són presa d’una gran nostàlgia d’Absolut
38

. 

El món ha deixat de concebre’s com tradicionalment es comprenia: com la 

metàfora d’un Llibre, un Tot coherent i cohesionat que comprenia el discurs de Déu i/o 

el Logos, els quals, a més a més, n’eren garantia i legitimació. El cosmos, per 

consegüent, no podia sinó tenir un sentit últim que Déu bé coneixia, i l’empresa de 

l’home intel·lectual era sortir a la recerca lògica d’aquesta veritat essencial. Al final del 

camí trobaria la clau que convertiria en intel·ligibles tots els misteris, com pretenia 

Philip Chandos. La imatge del llibre còsmic vist com un Tot unit i significatiu on 

resideix la mateixa divinitat és descrita per Dante quan intenta recordar la seva ascensió 

a les últimes esferes del Paradís: 

                                                
37 En l’alemany original “das Unheimliche”, que es traduiria com “allò sinistre”. Assaig que es 

pot trobar a Freud, Sigmund (1973), “Lo siniestro”, dins Obras completas, vol. 3 (Madrid: Biblioteca 

Nueva) 2483-2505. 
38 Expressió que George Steiner utilitza per posar títol al seu recull d’assaigs que tracten sobre el 

marxisme de Karl Marx, la psicoanàlisi de Freud i l’antropologia estructural de Lévi-Strauss. Segons 
l’estudiós, aquests pensadors són com “messies seculars”, i les seves ideologies que han mogut les masses 

occidentals durant els últims 150 anys són considerades “metarreligions”, “antiteologies”, “mitologies” o 

“credos substitutoris” que intenten omplir el buit deixat per la teologia cristiana. Steiner afirma que “en 

este momento del siglo XX, tenemos hambre de mitos, de explicaciones totales, y anhelamos 

profundamente una profecía con garantías.” A Steiner, George (1974), Nostalgia del absoluto (Madrid: 

Siruela, 2001) 16 i 22.  

Camus, per la seva banda, ja havia diagnosticat al llibre d’assaigs El mite de Sísif que l’absurd –

que es comentarà àmpliament al següent capítol– deriva del “divorci entre l’esperit que desitja i el món 

que decep, la meva nostàlgia d’unitat” (Camus 1942, op. cit., 67). 
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tanto que lo vi todo en ese día!  

En su profundidad vi que se interna, 

atado con amor en su volumen, 

cuanto en el mundo se desencuaderna.  

(Commedia, vv. 84-87, 628) 

 

I “la forma universal de esta atadura” (Commedia, v. 91, 628) resulta ser ni més ni 

menys que un nodo (en l’original toscà), un nus on tot està comprès –en tots els sentits 

de la paraula– i ben lligat. Aquest nus és, en efecte, la imatge de la Totalitat, que bé 

podria relacionar-se amb el símbol ∞ (Infinit). Un Tot que el subjecte modern ha vist 

fragmentar-se davant dels seus ulls i tornar-se inintel·ligible fins al punt de no ser ja 

Una realitat unida, sinó una realitat plural i heterogènia. Lord Chandos recorda que quan 

encara brillava el sol a la seva vida “toda la existencia se me aparecía en aquella época 

como una gran unidad: entre el mundo espiritual y el mundo físico no veía ninguna 

contradicción” (EB: 37). I segueix afirmant que “por todas partes estaba yo justo en 

medio y jamás percibí en ello una mera apariencia” (EB: 38): ell era l’homo mensura, el 

subjecte renaixentista, hereu de l’auctoritas disposat a adaptar i aportar una lectura 

antropològica de l’univers. Quan aquesta ambició pròpia de l’ésser humà comença a 

esmicolar-se per mà de la mateixa empresa racional –que acaba autoqüestionant-se a 

ella mateixa com a instrument per aprehendre el món– no queda altra opció: l’home se 

sent embogir i, al percebre el seu intel·lecte i figura antropològica desplaçats del centre, 

veu esbocinar-se la seva identitat egocèntrica (l’ego cartesià). 

 En segon lloc, s’adverteix que davant la tragèdia de l’home modern es planteja 

la primera solució: aspirar a fusionar-se amb el nus, amb aquest Absolut també 

simbolitzat pel Sol de llum pura i encegadora i les Sirenes de blanca pell, alhora 

metàfora de l’astre i l’espectre lumínic (que ha deixat d’interpretar-se com emblema del 

logos o ontos on a la manera dels filòsofs a partir de Plató). I el secret per fer-ho ens 

l’han insinuat els escriptors: aparcar l’intel·lecte i adoptar el silenci que revesteix els 

més sacres misteris; els jovenets de Ruyra es posen a dormir, Panégyotis oblida les 

obligacions que hauria de complir un noi de 18 anys, i Philip abandona el projecte 

enciclopèdic que volia titular ingènuament Nosce te ipsum. L’únic consol que queda és 

fer tabula rasa: acceptar que la totalitat és indicible i infinita i no deixa abastar-se pels 

conceptes d’un ésser humà, mortal i finit per naturalesa. I què millor que, en comptes 

d’obsessionar-se a trobar la millor manera de comprendre-la –sempre fallida, ja que 

aquesta realitat absoluta és, paradoxalment, desconeguda quan és coneguda i coneguda 
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quan és desconeguda–, unir-s’hi en una actitud contemplativa. Participar com un 

element més dins d’aquest tot coherent ajuda a prevenir el fet de veure la pròpia 

identitat fragmentada en mil bocinets inconnexos i irrecuperables. Lord Chandos es 

delecta d’aquesta manera quan es dissol en el blanc silenciós del no-llenguatge: 

Entonces siento como si yo mismo entrase en fermentación, formase pompas, bullese y 

reluciese. Y el conjunto es una especie de pensar febril, pero un pensar con un material 

que es más directo, líquido y ardiente que las palabras. Son también remolinos, pero no 

parecen conducir, como los remolinos del lenguaje, a un fondo sin límite sino, de algún 

modo, a mí mismo y al más profundo seno de la paz. (EB: 49-50) 

 

On el silenci ha substituït la lògica –ja sigui adoptat per respecte al fet sagrat, ja sigui 

per actitud escèptica– queden eliminades les contradiccions i irracionalitats, cosa que 

permet a l’individu salvaguardar dins aquest Tot la seva subjectivitat.  

 El sentiment d’inefabilitat i voluntat de dissoldre’s en el blanc absolut recorda, a 

part de la ja comentada tradició mística occidental, la sensibilitat oriental, en especial el 

taoisme
39

 i el budisme. El budisme primitiu postulava l’extinció de l’atman (la 

individualitat essencial, el “si mateix” com a substància fixa) en aquesta realitat superior 

que està en constant canvi i moviment i que és com una gran xarxa con tots els elements 

s’interrelacionen i participen en l’esdevenir. La doctrina budista, doncs, presenta com a 

objectiu arribar a la il·luminació (nirvana), i per fer-ho és primordial oblidar-se del si 

mateix i la predisposició als desigs i sentits materials, inclús del mateix desig d’assolir 

el nirvana. El budisme zen, que deriva del primer budisme (el theravada) i es nodreix 

del corrent taoista d’origen xinès, també té com a finalitat el Śūnyatā, la vacuïtat de 

l’individu a fi que aquest esdevingui juntament amb els moviments dinàmics de la 

realitat, on tot està connectat per fils invisibles. Segons aquesta doctrina seria vàlid el 

proverbi xinès que creu que l’aleteig d’una papallona es pot sentir a l’altra punta del 

món. Encara que ens desviem una mica del tema del treball, és interessant observar que 

en especial la sensibilitat del budisme zen (amb el taoisme molt arrelat a les seves bases) 

té molt a dir sobre les pràctiques del silenci que s’estan tractant en aquest treball. 

En suma, la totalitat és també pels adeptes d’aquesta espiritualitat percebuda 

com un ensō (cercle no acabat de tancar, símbol tradicional de l’infinit, de contorn negre 

i contingut blanc). L’ensō, igual que el nus dantesc, és símbol d’il·luminació, del 

                                                
39 Pel que fa al tema de la inefabilitat, el Daodejing atribuït a Laozi, presentat per la tradició com 

el fundador del taoisme, comença sentenciant: “El curso que no se puede discurrir no es el curso 

permanente. / El nombre que se puede nombrar no es el nombre permanente.” A Lao, Zi, Tao Te King: 

libro del curso y de la virtud (Madrid: Siruela, 1998) inici fragment I. 
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principi còsmic que tot ho harmonitza. El budisme tibetà també se serveix del nus infinit, 

un dels vuit símbols predilectes o asta-mangala, com a imatge de l’eternitat. No passa 

desapercebut, a més a més, el caràcter geomètric del nus dantesc, l’ensō zen i el nus 

tibetà. Dante deixa constància d’una idea que va anar adquirint molta força al món 

medieval, segons la qual la forma geomètrica és la més representativa de la divinitat. I 

és que l’herència pitagòrica ja havia transmès que les relacions numèriques –molt 

estudiades per Dante a l’hora de compondre i distribuir els seus cants– són essencials 

per comprendre el cosmos, ja que l’arkhé o principi fonamental d’aquest és el nombre: 

segons els pitagòrics, l’estructura universal és aritmètica i geomètrica perquè consideren 

que no hi havia activitat més pura i ordenadora que la de les matemàtiques (en les seves 

vessants de geometria, aritmètica i àlgebra). La presència del llenguatge numèric en 

relació amb l’organització de l’espai i el temps és també fonamental en l’àmbit de la 

música, iniciat per Pitàgores i sublimat per Plató.
40

 

 El mite d’Er, relat que conclou La República de Plató, descriu la visió universal 

tot bevent d’aquestes fonts pitagòriques i òrfiques. I és que el guerrer Er, havent mort en 

batalla, desperta al cap d’uns dies de la seva pira funerària i és capaç de narrar allò que 

la seva ànima ha vist en el més enllà. Com Dante en el seu viatge des de l’Infern fins al 

Paradís, com Odisseu o Panégyotis, que també han passat per la mort –els primers n’han 

sortit exempts, no pot explicar el mateix l’últim–, Er entra en contacte amb el món 

transcendent. En la seva narració explica la visió cosmològica o “fus de la Necessitat” 

fent ús ni més ni menys que d’imatges geomètriques (el cercle) i conceptes com la 

música de les esferes, la llum, el color blanc i les sirenes
41

. Aquests elements que molts 

escriptors han plasmat a les seves obres, per tant, conformen l’harmonia de l’Absolut.  

 El poeta simbolista Mallarmé no és menys, i en el seu poema Un coup de dés 

jamais n'abolira le hasard (1897) s’uneix a l’analogia de fer del món el Llibre on tots 

els elements es corresponen i harmonitzen tot seguint la famosa théorie des 

correspondances baudelairiana. I, en aquest Llibre que és el Cosmos no pot deixar 

                                                
40 En aquest sentit, lord Chandos havia parlat de la Totalitat que antany volia aprehendre amb 

l’instrument de la raó com “una cosa maravillosa como la música y el álgebra.” (EB: 36) Segons Steiner 

(2001), “En el lenguaje, las matemáticas puras no podrían ser más que silencio.” (op. cit., 189) 
41 Er relata a Glaucón que “el huso mismo giraba entre las rodillas de la Necesidad. En cada uno 

de estos círculos había una sirena que giraba con él, haciendo oír una sola nota de su voz siempre con el 

mismo tono; de suerte que de estas ocho notas diferentes resultaba un acorde perfecto.” Els vuit cercles 

són blancs i brillants, sobre els quals se situen les sirenes que, aquí, són al·legoria dels cossos celestes. A 

Plató. “Libro décimo”, dins La República o el Estado (Madrid: Espasa Calpe, 1997) 436-437. 
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d’haver-hi referències a les sirenes, els blancs, la música i l’Infinit
42

. El poema del 

simbolista francès, si bé és un accident físic i finit, s’emplena d’una espiritualitat i 

misticisme provocats, en part, per la presència dels blancs tipogràfics i la distribució 

inèdita de l’espai. Recursos que, emprats per primera vegada per artistes com 

Apollinaire en els seus cal·ligrames i Mallarmé en aquest poema, donen el tret de 

sortida a l’estètica avantguardista i a una tendència experimental que seguiran escriptors 

de la sensibilitat de Faulkner, Juan Rulfo –a The Sound and the Fury (1929) i Pedro 

Páramo (1955) respectivament– i Georges Perec a Espèces d’espaces (1974). 

En l’àmbit artístic, el pas de la figuració a l’art cada cop més abstracte, i d’aquí, 

al geomètric, a l’ús del blanc i el creixent minimalisme revestit amb connotacions 

essencialistes també visita la pintura avantguardista: des dels impressionistes, que ja 

comencen a obrir la porta al blanc de la tela per tal d’aportar lluminositat els seus 

quadres –quelcom inèdit fins llavors– fins a trobar la radicalització en casos com el 

Blanc sobre blanc de Malévich, ja esmentat, o d’altres quadres elaborats per Piet 

Mondrian, Giorgio de Chirico, Joan Miró o Vasili Kandinsky. De fet, l’últim d’aquests 

pintors afirma al seu tractat artístic Über das Geistige in der Kunst (1912) que “en todo 

arte, la última expresión abstracta es el número.”
43

 L’artista rus també considera que la 

música és la més aplaudida dins l’esfera divina perquè és “la más inmaterial de las 

artes.”
44

 És el llenguatge, en efecte, menys contaminat per l’element físic i mundanal. 

La influència del pintor rus, que ha estat educat en el si d’un món oriental on la tradició 

icònica ha tingut sempre una forta presència, es manifesta clarament quan parla de la 

“necesidad mística”
45

 que mou l’artista-profeta-visionari a realitzar la seva obra d’art. 

Com Dante i bona part dels artistes de la modernitat, ell és qui ascendeix fins dalt de tot 

de la piràmide i contempla la visió vertadera que no està a l’abast de la “massa”.  

                                                
42 Al “Prefaci” del poema Mallarmé ja subratlla la importància dels blancs i els silencis en el text: 

“Los «blancos», en efecto, asumen importancia, impresionan de entrada; la versificación los exigió, como 

silencio en torno”. A “Un Golpe de Dados jamás abolirá el Azar”, dins Mallarmé, Stéphane (1897), 

Antología (Madrid: Alberto Corazón, 1971) 119. La referència a la “torsión de sirena” apareix a la pàgina 

140 del poema dins d’aquesta edició.  

George Steiner creu que “podemos datar razonablemente el final de la estética clásica […] desde 

los juegos de Mallarmé con las ausencias, con los espacios en blanco del texto.” (Steiner 2001, op. cit., 33)  
Aquests exercicis experimentals de Mallarmé influiran, per exemple, a Octavio Paz –qui el cita 

freqüentment a Los hijos del limo– a l’hora d’engendrar el poema Blanco (1966), on els silencis i els 

blancs juguen, a la manera del poeta simbolista francès, un paper essencial. 
43  Vasili, Kandinsky (1912), De lo espiritual en el arte: Contribución al análisis de los 

elementos pictóricos (Barcelona: Paidós, 1996) 99. Com que la cursiva sempre correspondrà en les 

posteriors cites a la tipografia de l’edició, he optat per destacar amb negreta les idees que m’han semblat 

importants i que il·lustren l’argument que vaig presentant. 
44 Ibid., 46. 
45 Ibid., 68. 
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En darrer lloc, Kandinsky elabora una reflexió sobre els colors molt reveladora i 

útil per a concloure aquest apartat, ja que quant al blanc afirma que 

es el símbolo de un mundo, donde han desaparecido todos los colores como 

cualidades y sustancias materiales. Ese mundo está por encima de nosotros que no 

nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene un gran silencio, que 

representado materialmente parece un muro frío infranqueable, indestructible e 

infinito. Por eso el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. 

Interiormente suena como un «no sonido», que puede equipararse a determinadas 

pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un 

contenido sin constituir el cierre definitivo de un proceso. […] El blanco suena como 

un silencio que de pronto se puede comprender. […] Quizá la tierra sonaba así en 

los tiempos blancos de la era glacial.
46

 

In principio era el blanc, el silenci, les sirenes que movien l’univers de les quals res més 

es pot ja expressar, si bé tota informació suplementària resultaria excessiva. Per 

prevenció, ho deixarem amb què “ceux qui les ont vues se consument doucement de 

langueur et de désir ; ceux qui ont eu la hardiesse de les approcher deviennent muets 

pour la vie, car il ne faut pas que soient révélés au vulgaire les secrets de leur amour.” 

(HN: 83) 

 Veure les sirenes blanques i sentir de seguida com flaqueja la raó és l’indici que 

adverteix l’individu de les mesures consegüents que ha d’adoptar: renegar de la lògica i 

fondre’s en l’absolut sense qüestionar-ho. Els revestiments silenciosos que custodien 

l’Absolut només poden ser descoberts a aquells iniciats que deixen enrere, doncs, el seu 

intel·lecte o les ànsies de comunicar posteriorment el misteri amb pèls i senyals. Ara bé, 

la raó que tot ansieja saber-ho i se li concedeix participar del sacre misteri no en surt 

il·lesa si posteriorment s’enfronta amb la mateixa divinitat que li ha ofert el do. El 

privilegi esdevé aleshores la seva fortuna a la vegada que la seva perdició. Ben coneguts 

són els casos, en la mitologia clàssica, de Tirèsies o Cassandra: ambdós premiats amb el 

do de conèixer el futur o fer profecies, però cec el primer i condemnada a no ser mai 

escoltada la segona. És innecessari recordar el càstig de personatges mítics com Adan i 

Eva o el tità Prometeu, els quals s’han guanyat el favor diví però usurpen el 

coneixement havent estat tal acte sacríleg explícitament prohibit pels seus déus. En 

efecte, sembla que la possessió del coneixement i la permissió de transmetre’l sense 

contemplacions han anat sempre renyits; serà tal vegada un caprici dels déus, els únics a 

qui la naturalesa divina els fa dignes de conèixer i preservar la veritat absoluta que mou 

el món, les estrelles i els humans. 

                                                
46 Kandinsky, op. cit., 77-78. 
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Este desecamiento, este agotamiento, que hasta tal punto llegó a afectar al centro 

mismo de la existencia intelectual y moral de Occidente, dejó un inmenso vacío. 

 

(George Steiner, Nostalgia del Absoluto, 15) 

 

 

 

La contingencia universal se llama, en la esfera existencial, orfandad. 

 

(Octavio Paz, Los hijos del limo, 77) 
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3. El silenci negre 
 

 

3.1. La mort silenciosa 

 

El món ha esdevingut un carnaval d’allò més dionisíac quan s’ha acabat expulsant el 

convidat tradicionalment més venerat: la raó. Ara els demés hostes s’atreveixen per fi a 

manifestar-se sota les seves formes originals; les aparences grotesques, heterodoxes i 

extravagants poden ara mostrar-se sense témer el menyspreu de la primera. La realitat es 

fragmenta en milions de cristalls de colors de la mateixa manera que la ciència moderna 

ha descobert que la molècula es pot dividir en àtoms, i aquest desintegrar-se en parts 

subatòmiques. Els semblants marginats en èpoques passades per l’altiva raó celebren 

des de la seva absència un aquelarre que fa trontollar el món: els fonaments s’esfondren 

i l’ésser humà, qui li havia confiat ingenu la seva raó de ser, ha quedat desemparat. En 

paraules de Nietzsche, l’individu fill de la Il·lustració havia lliurat “su vida a la razón y 

a los conceptos para no verse arrastrado y no perderse a sí mismo” i el científic 

positivista havia construït “su choza junto a la torre de la ciencia para […] servirle de 

ayuda y encontrar él mismo protección bajo ese baluarte ya existente.”
47

  

Tres esdeveniments fins llavors inconcebibles s’afegeixen a aquesta atmosfera 

de décadence i contribueixen a incrementar exponencialment la sensació de 

desorientació que plana sobre Europa, on a les primeres dècades del segle XX encara 

s’arrossegaven els fantasmes del turbulent i contradictori fin de siècle. Aquests són, 

d’una banda, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i les seves desastroses 

conseqüències que van sentir-se en tots els àmbits (socials, polítics, econòmics, etc.); la 

fragmentació de l’Imperi austrohongarès arran d’aquesta (1867-1918), que provocà 

l’angoixa, exili i desemparament dels seus habitants; i, en darrer lloc però no la menys 

trasbalsadora, la Segona Guerra Mundial (1939-1945), la qual va transportar des del 

mateix infern unes realitats absolutament aberrants i catastròfiques. 

D’aquesta manera, a més a més de l’afebliment de la creença religiosa i la 

desconfiança vers la raó que s’havia anat gestant en el clima de la modernitat, prenen 

partida de la situació uns fets irracionals que amenacen esquerdar fins a la deformació 

l’individu contemporani. Nietzsche va morir just l’any en què s’encetava el nou segle, 

                                                
47 Nietzsche 1990, op. cit., 33. 
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però la seva descripció de l’estil decadent és nogensmenys útil per fer-nos una idea de 

les opinions intel·lectuals que corrien en el clima de l’època: “en cada caso, anarquía de 

los átomos, disgregación de la voluntad y «libertad del individuo» [...] la vibración y 

exuberancia de la vida queda reprimida y comprimida en las figuras más pequeñas, y el 

resto, vitalmente empobrecido. Por todas partes parálisis, tedio y rigidez, o bien caos y 

hostilidad”
48

.  

Segons critica Nietzsche i com s’ha pogut veure en els personatges descrits en 

l’apartat anterior, els homes moderns tenen la necessitat de trobar un nou principi 

espiritual o ideològic que els guiï. La nostàlgia d’absolut i de coherència ordenadora els 

fa viure en una “miseria vital y exigen del arte y la filosofía paz, silencio y mar en 

calma, o bien embriaguez, espasmo y aturdimiento”
49

, i és per això que es deixen nodrir 

i arrabassar per la música idealista de Richard Wagner. El filòsof vitalista arremet 

contra el compositor, que considera decadentista i seductor de les masses només perquè 

“se inventó un estilo que «significa lo infinito»; se convirtió en el heredero de Hegel... 

la música como «Idea».”
50

 La idea transmesa per la música wagneriana és un narcòtic, 

és la catarsi i consol que necessita l’extraviat home modern per enfocar una vida buida 

de significat. Segueix Nietzsche amb la provocació: “no hay en el ámbito del espíritu 

cansancio o decrepitud, no hay riesgo para la vida o negación del mundo a los que su 

arte no dé secretamente amparo [...] toda la falsa moneda de la trascendencia y el más 

allá, tienen en el arte de Wagner su portavoz más sublime.”
51

 

De tot això se’n deriva una primera descripció de la condició del subjecte 

modern, sobre la qual reflexionaran molts artistes i escriptors de la primera meitat del 

segle XX. Aquests presenten una segona opció vital que adopta l’individu davant la 

falta tant d’una lògica com d’una fe prou poderoses per a poder suportar i compondre 

d’una manera satisfactòria tot el món que es desplega al seu voltant. La primera, 

explicada en l’apartat anterior, consistia a assolir la síntesi dels contraris amb la fusió en 

el blanc silenciós; a aquesta conclusió salvífica que permetia preservar dins un Tot la 

coherència del món i del subjecte havien arribat Hofmannsthal amb Philip Chandos, 

Yourcenar amb Panégyotis, el primer Wittgenstein, Malévich, Mallarmé, Kandinsky 

                                                
48 Nietzsche, Friedrich (1895), El caso Wagner. Nietzsche contra Wagner (Madrid: Siruela, 2005) 

35. Totes les cursives corresponen a la tipografia de l’edició.  
49 Ibid., 85. L’exaltació de la pau interior recorda una de les coses que lord Chandos valorava 

dels seus instants de participació mística amb la totalitat de l’experiència (EB: 50). 
50 Ibid., 42. 
51 Ibid., 49. 
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(inspirant-se conscientment o inconscient amb la tradició mística i sensibilitat oriental), 

etc.  

La segona conclusió no la podran explicar lúcidament els següents personatges 

literaris –ells recorren una altra sort o, millor dit, desgràcia– però sí que es pot intuir a 

partir de l’anàlisi de fragments de textos d’autors com Franz Kafka, T. S. Eliot, Samuel 

Beckett, R. M. Rilke o Robert Musil. Aquests individus s’acaben lliurant al suïcidi –

idea que havia introduït Camus– o bé sofreixen un “«desprendimiento de sí»: principio 

de la décadence, voluntad de acabamiento así en el arte como en la moral.”
52

 

 Quan un cos absorbeix la llum de l’espectre visible, és a dir, quan conté tota la 

multiplicitat de colors i no emet llum, esdevé l’oposat del blanc: el negre. Kandinsky 

elabora també un diagnòstic revelador d’aquest color: 

El negro suena interiormente como la nada sin posibilidades, como la nada muerta 
después de apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. 

Musicalmente es una pausa completa y definitiva detrás de la que comienza otro 

mundo, porque lo que esta pausa cierra está terminado y realizado para siempre: el 

círculo está cerrado. El negro es algo apagado, como una hoguera quemada; algo 

inmóvil como un cadáver, insensible a los acontecimientos e indiferente. Es como 

el silencio del cuerpo tras la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más 

insonoro, sobre el que cualquier color, incluso el de resonancia más débil, suena con 

fuerza y precisión. No como sucede con el blanco, sobre el que todos los colores 

pierden sonido y a veces se disuelven, dejando un tono débil, sin fuerza.
53

  

 

Negre, no-res sense possibilitats, apagar-se el sol, silenci, falta d’esperança, immòbil 

com un cadàver, acabament, etc., són conceptes que ajuden a definir l’estat agònic en 

què es troben els protagonistes dels autors esmentats. El món s’ha fragmentat davant 

dels seus ulls, i a falta d’una personalitat prou consistent per suportar aquesta 

inestabilitat exterior, han vist escindir-se en mil peces també el seu interior. Rimbaud ja 

havia pronosticat la incoherència interior del subjecte amb la frase simptomàtica “Je est 

un autre”,
54

 a la qual se sumen les emergents teories psicoanalítiques freudianes que 

postulaven la divisió de la psique en diferents parts diferenciades (jo, superjò, allò). 

L’home modern sensible a totes aquestes idees ja no podrà mai més sentir-se com una 

substància indivisible i equilibrada ni raonar amb el cogito cartesià. L’homo mensura 

                                                
52 Nietzsche 1895, op. cit., 86. 
53 Kandinsky, op. cit., 78. 
54 Steiner 1989, op. cit., 125. Aquest autor afirma que Mallarmé i Rimbaud són els primers 

escriptors d’anunciar la posterior desconstrucció derridiana; el primer ho fa establint la ja comentada 

separació del llenguatge respecte a la referència externa (el mot “rosa” no conté l’essència de la rosa 

empírica) i el segon apunta la desconstrucció de la primera persona del singular: “donde el «yo» no es un 

«yo» sino una nube de Magallanes de energías momentáneas en continuo proceso de fisión, no puede 

haber autoría en ningún sentido único y estable.” (p. 127) Aquest fet apunta també “la mort de l’autor” 

postulada per Roland Barthes. 
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clàssic i renaixentista acaba per adonar-se’n que ni ell és el centre ordenador del caos, ni 

l’univers està construït a la seva imatge i semblança. L’antropomorfisme ja no esdevé 

una eina útil per donar una explicació del per què de tot plegat.  

 A més a més, la realitat moderna esdevé a cada pas més complexa i insuportable 

per aquell temperament tranquil i nostàlgic de totalitat. Georg Simmel se n’adona 

només entrar el segle XX i a “The Metropolis and Mental Life” (1903) elabora un 

diagnòstic de l’experiència de l’individu a la creixent i divergent metròpoli. La 

característica més marcada de la nova vida moderna metropolitana, en contraposició 

amb la desassossegada vida rural, és “la intensificación del estímulo nervioso, que 

resulta del rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones externas e internas […] 

el tumulto apresurado de impresiones inesperadas, la aglomeración de imágenes 

cambiantes y la tajante discontinuidad de todo lo que capta una sola mirada.”
55 

És així 

com la pluralitat d’impressions i bombardejos sensitius que es multipliquen en aquesta 

frenètica vida urbana esquincen els nervis del metropolità, qui se sent trastornat per 

aquest món –sovint irreal
56

– en constant canvi i moviment. 

Per tal de preservar la seva vida subjectiva, l’urbanita –continua Simmel– 

“desarrolla una especie de órgano protector que lo protege contra aquellas corrientes y 

discrepancias de su medio que amenazan con desubicarlo; en vez de actuar con el 

corazón, lo hace con el entendimiento.”
57

 Un intel·lecte instruït en superficialitat i 

educat de manera que sàpiga passar per alt tot el conjunt d’estímuls que rep 

incansablement. D’aquesta actitud d’indiferència, reserva, insensibilitat i tedi vers 

l’entorn és incondicionalment exclusiu de la metròpolis i rep un nom: psiquisme blasé.
58

 

És allò que Nietzsche havia diagnosticat, mitjançant uns conceptes no gaire diferents 

(decrepitud, desencant, apatia, etc.) com l’inici de la decadència de la vida moderna. 

Amb tot, Simmel opina que revestir-se amb aquesta actitud és bàsic per a poder 

sobreviure en aquest cosmos altament estimulant, és a dir, per tal que “la persona se 

                                                
55 Simmel, Georg (1903), “La metrópolis y la vida mental”, a Bifurcaciones: revista de estudios 

culturales urbanos 4 (2005) 2. La cursiva consta en aquesta publicació. 
56 Al primer capítol de The Waste Land, T. S. Eliot descriu cap al final –i torna a repetir la cita al 

tercer capítol, v. 207 i al cinquè, v. 377– la ciutat metropolitana (en aquest cas Londres) com una “Unreal 
City / […] A crowed flowed over London Bridge, so many, / I had not thought death had undone so 

many.” Cita extreta de Eliot, Thomas Stearns (1922), La tierra baldía (Madrid: Cátedra, 2014) 210 (I, vv. 

60, 62-63). A partir d’ara, quan extregui algun vers d’aquest poema indicaré al final, entre parèntesis, la 

sigla TWL seguida del número de cant i el/s vers/os corresponent/s al poema així com el número de 

pàgina que correspon a la susdita edició. 
57 Simmel, op. cit., 2. A diferència del que pretenien els personatges de l’apartat anterior, que 

apagaven l’intel·lecte i es movien amb el cor [Philip animava a “pensar amb el cor” (EB: 46)], ara 

l’individu sensible és aquell qui més perill corre a la ciutat. 
58 Ibid., 4. 
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resista a ser suprimida y destruida en su individualidad por cualquier razón social, 

política o tecnológica.”
59

  

L’individu hipersensible i d’una naturalesa profunda que, per contra, queda 

constantment meravellat pel món exterior i fracassa en l’intent d’actuar amb l’intel·lecte 

blasé acaba demacrat i fora de si; “atomizado internamente y sujeto a presiones 

psíquicas inimaginables”, es converteix en víctima i aliment de la devoradora alteritat 

urbana.
60

 

 Per donar color a aquestes descripcions tan visuals són il·lustratives les obres 

pictòriques de poetes futuristes com ara Umberto Boccioni i les seves La Strada Entra 

Nella Casa (1911) o Visioni simultanee (1911), o les de pintors expressionistes com per 

exemple Ernst Ludwig Kirchner i les seves Nollendorfplatz (1912) o Postdamer Platz 

(1914) o George Grosz i Großstadt (1917). Els quadres i els artistes són contemporanis, 

però com es pot observar, es destaquen dos aspectes molt diferents de l’àmbit urbà: 

mentre que Boccioni n’exalta una estrident sinestèsia on es fusionen i ballen colors, 

sons, volums, etc., que semblen haver de sortir de la tela en qualsevol moment a causa 

de la seva violència, Kirchner i Grosz deixen constància d’una realitat alienadora que va 

més en consonància amb els personatges literaris que es presentaran tot seguit: les 

figures desdibuixades que es desplacen pel carrer col·lideixen les unes amb les altres 

perquè són cossos errants, els rostres dels quals semblen haver perdut la guspira de vida. 

Tots són iguals i formen part d’una gran massa humana extraviada. L’angoixa 

provocada per les formes punxegudes, allargades i agressives, l’absència de punt de 

fuga i l’ús de colors apagats, amb predomini del negre, sembla ser alhora la 

conseqüència inquietant d’un estat d’ànim originari de profunda desolació. I és que les 

obres expressionistes, més que ser una representació aproximada de la realitat, són el 

resultat de la percepció interior que l’artista diposita a l’escena que contempla o descriu. 

 Les cares que apareixen als quadres de Kirchner, Grosz o Emil Nolde bé podrien 

posar semblant als deformes personatges de Kafka, Beckett, T. S. Eliot i Rilke. O més 

que personatges amb totes les de la Llei (paraula que inevitablement remet a Kafka), 

s’hauria de parlar més aviat de fluxos de fluixes veus que pugnen en el buit per a no 

acabar d’extingir-se; les emeten persones sense nom com ara “l’innommable” de 

                                                
59 Simmel, op. cit., 1. 
60 Ibid., 5. Aquest assagista compara en un parell d’ocasions (pp. 9 i 10) la metròpoli amb l’arena 

que a Roma havia sigut espai d’entreteniment alhora que l’espai de combat entre gladiadors. Ara són els 

urbanistes els qui han de lluitar constantment en aquest espai urbà per preservar la seva singularitat i no 

veure’s abduïts per la vertiginosa realitat. A la pàgina 9 es llegeix: “la metrópoli es la arena genuina de 

esta cultura que trasciende toda vida personal.” 
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Beckett, sense atributs com “der Mann ohne Eigenschaften” de Robert Musil, inclús 

físicament buides per dintre com “the hollow men” de T. S. Eliot. Veus difícilment 

articulades per persones que han deixat de ser humans: com Gregor Samsa, que es 

transforma en una repulsiva espècie de “ungeheuren Ungeziefer”, o com la bestiola 

indefinible que construeix un refugi on amagar-se sota terra, ambdós personatges de 

Kafka. 

 Aquests caràcters literaris es troben de cop en un món que s’ha obert a la 

contingència. No hi ha cap raó ni creença cohesiva, de manera que ara ja no només és la 

realitat exterior, sinó també la realitat interior del subjecte la que s’esquerda. I és que 

l’individu viu en la decadència del món Occidental que tant preocupava T. S. Eliot: una 

realitat molt més alienant i desvinculant que aquella on residien l’aristòcrata lord 

Chandos, que podia sortir a cavalcar lliurement pel camp, o el plàcid món grec del jove 

Panégyotis. El solipsisme s’incrementa, ja que “en ningún lugar se llega a sentir tanto la 

soledad y la desubicación como entre la multitud metropolitana.”
61

  

 Per començar amb el testimoni d’una d’aquestes veus narratives en procés de 

fragmentació interior, Malte Laurids Brigge confessa en aquest esbós de carta: 

Soc a París, els que ho saben se n’alegren; gairebé tothom m’enveja. Tenen raó. És una 

ciutat gran, molt gran, plena de temptacions insòlites. Pel que fa a mi, he de reconèixer 

que, en certa manera, m’hi he deixat endur. [...] M’he deixat endur per aquestes 

temptacions, i això ha tingut com a conseqüència certes modificacions, potser no en el 

meu caràcter, però ben segur en la meva idea del món i de les coses; en qualsevol cas, 

en la meva vida. Sota aquestes influències s’ha configurat en mi una concepció del tot 

diversa i nova de les coses: existeixen certes peculiaritats que em diferencien i em 

separen dels homes més que cap experiència no ho havia fet fins ara. Apunta un món 

transformat. Una nova vida, plena de noves significacions. De moment, se’m fa una 

mica difícil, perquè tot és massa nou. Sóc un principiant en les meves pròpies 

condicions de vida.”
62

 

 

L’angoixa que experimenta el personatge creix exponencialment a mesura que es van 

llegint les seves anotacions als quaderns. El carrer, inicialment concebut com un lloc ple 

d’expectatives on aprendre i desenvolupar una nova manera de veure les coses esdevé 

un lloc de desvari. Rilke, que va viatjar a París incitat per Rodin, coneixia de primera 

mà fins a quin punt pot sentir-se succionat allà el nucli individual d’una persona 

d’origen campestre. Per a Malte, l’afluència de gent que camina en totes direccions és 

com un carnaval desenfrenat que acaba descol·locant tot propòsit: “com jo més 

                                                
61 Simmel., op. cit., 7. 
62 Rilke, Rainer Maria (1910), Els quaderns de Malte Laurids Brigge (Barcelona: Proa, 1991) 64. 

A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquesta obra, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla MLB 

seguida del número de pàgina que correspon a aquesta edició. 
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intentava, impacient, d’avançar, ells més s’aplegaven i s’estrenyien. [...] A les 

cantonades, la gent estaven encastats els uns en els altres, imbricats entre si, i no s’hi 

feia present cap moviment d’avançada, només un lleuger i silenciós balandreig.” (MLB: 

47) Un vertigen incurable s’apodera d’ell i li fa percebre unes impressions que no 

s’ajusten a la realitat: “Però encara que ells eren plantats i jo corria com un foll al marge 

de la voravia, on la gernació s’estripava, la veritat era, en el fons, que ells es bellugaven 

i jo restava palplantat.” (Id.) Edvard Munch bé podria haver elaborat el retrat d’aquest 

narrador amb el mateix estil expressionista que dibuixa –o desdibuixa– l’individu del 

seu famós Skrik (1893).  

La inestabilitat que sent quan surt al món exterior només és apaivagada quan 

aquest es refugia a casa o a la biblioteca, allunyat del tumult urbà. I és que –

s’autoconsola Malte– “si no tingués tanta por, llavors em consolaria pensant que no és 

impossible de veure-ho tot diferent a cada pas i, malgrat tot, viure. Però tinc por, tinc 

una por inexpressable per aquesta transformació inacabable de les coses
63

. El fet és que 

encara no m’he acostumat ni poc ni gens a aquest món” (MLB: 50). Al contrari que lord 

Chandos, qui no deixa de meravellar-se pel caràcter transmutat de les coses, abans 

inadvertit, ara Malte, també procedent del món rural, no aconsegueix acostumar-se a un  

món fluctuant que ha perdut tota consistència i amenaça també robar el seu equilibri 

individual. Mentre que el primer renuncia al món intel·lectual a favor de la participació 

instintiva amb l’exterior, el segon es refugia a casa i busca asil a la biblioteca, entre 

llibres de poetes, per tal d’amagar-se dels rodamóns i preservar la seva delicada 

integritat. Una protecció semblant és la que busca el protagonista de Der Bau (1923) 

dins la construcció elaborada per ell mateix amb la finalitat de defensar-lo de les 

hostilitats de l’entorn exterior. Ell s’excusa dient que “no estoy destinado a la vida al 

aire libre”
64

 i “el hecho mismo de salir, de abandonar la protección de la casa, ya 

provoca tales sentimientos insanos” (DB: 915) que no li queda cap altra opció que viure 

d’esquenes al món. Adopta el discurs victimista, com si d’un neuròtic es tractés, de que 

“hubo tiempos felices en que llegaba a decirme que tal vez la hostilidad del mundo 

contra mí había terminado, o se había calmado, o que el poderío de la obra me ponía a 

                                                
63 La categoria de l’unheimlich torna a banyar l’escena, ara pejorativament: “encara una estona, i 

tot haurà perdut el seu sentit, i aquesta taula i la tassa i la cadira a què s’aferra, tot allò quotidià i immediat 

esdevindrà incomprensible, estrany i difícil.” (MLB: 49) 
64 Kafka, Franz (1923), “La obra” [“La construcción”], dins Narraciones y otros escritos (Obras 

completas, vol. III) (Barcelona: Galaxia Gutenberg i Círculo de Lectores, 2003) 917. A partir d’ara, quan 

extregui alguna cita d’aquesta obra, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla DB seguida del número de 

pàgina que correspon a aquesta edició. 
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salvo de la guerra de exterminio que hasta entonces nunca había dejado de librarse.” 

(DB: 918) Però no, l’amenaça persisteix i l’individu decreix amb ella. 

 Els cossos humans que, com els pobres del Bulevard Saint-Michel o la rue 

Racine ja han cedit davant les ànsies anihiladores de la ciutat, es converteixen en 

l’autèntic terror del jove parisenc, de la mateixa manera que els sorolls d’animals 

provinents de fora i dins del cau que el personatge kafkià “logro adivinar, más que oír” 

(DB: 928) esdevenen la seva principal font d’intranquil·litat. Ambdós s’hi obsessionen 

d’una manera que frega la imantació més que la repulsió. Malte veu reflectida en 

aquests éssers que han deixat de ser persones normals i corrents la seva ansietat 

expressionista: que ell també acabi absorbit per la metròpoli. La identificació que sent 

amb aquests moribunds arriba fins a tal punt que, creient d’una manera totalment 

neuròtica que el persegueixen, el criden i li fan senyes
65

, és ell qui acaba seguint les 

seves passes. En els seus quaderns explica tot referint-se a un home que desvarieja 

enmig del carrer: “vaig sentir-me lligat a aquell home. Vaig comprendre que aquests 

saltirons vagarejaven pel seu cos, i miraven d’esclatar en un punt o altre. Em vaig fer 

càrrec de la seva por de la gent, i jo mateix vaig començar de guaitar els vianants per si 

s’estranyaven d’alguna cosa.” (MLB: 61) Acaba empatitzant completament amb ell, 

sempre vorejant la línia que separa l’atracció del rebuig: “sabia que, mentre ell 

caminava i intentava, amb un esforç infinit, de conservar un aire indiferent i distret, la 

terrible sotragada s’amuntegava en el seu cos; jo mateix vivia l’angoixa amb què ell 

sentia fer-se més i més potent aquell embat, i vaig veure que s’aferrava al bastó quan els 

sotracs començaven a sacsejar-lo per dintre.” (MLB: 62) 

La figura de l’home mentalment trastocat que també manifesta dificultats 

físiques a l’hora de caminar recorda automàticament els desvalguts personatges –en 

procés de despersonalització– de Beckett; és, per exemple, el cas de Molloy o Moran 

cap al final dels seus respectius informes. Ambdós protagonistes de la novel·la Molloy 

(1951)
66

 –Molloy apareix sobretot a la primera part, mentre que Moran exclusivament a 

                                                
65 “El secret de la situació no residia en el llapis, això ho sabia prou bé: vaig sentir que això era 

un signe, un signe per a iniciats, un signe que els proscrits reconeixen. [...] s’esdevé que topo de sobre un  

homenet o una dona vella que belluga el cap, m’assenyala alguna cosa i torna a desaparèixer, com si allò 

més imprescindible ja estigués fet.” (MLB: 42) Si abans eren les sirenes amb els seus cants que causaven 
l’encís, ara són els proscrits –éssers, per cert, també propers al món d’ultratomba– qui embruixen el jove. 

66
 Beckett, Samuel (1951), Molloy (Madrid: Alianza, 2012). A partir d’ara, quan extregui un 

fragment o cita d’aquest text, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla M seguida de l’apartat de l’obra 

en què es troba (I o II) i el número de pàgina que correspon a aquesta edició. 



 40 

la segona– pateixen d’una malaltia degenerativa de les articulacions que els obliga a fer 

ús de crosses.
67

 

  L’ansietat causa estralls en una personalitat tan sensible i influenciable com la 

de Malte, i així s’identifica i es confon cada com més amb aquestes criatures del carrer. 

Ell mateix admet haver “comprès aquell home solament perquè en mi també hi ha 

alguna cosa que avança, que comença a allunyar-me de tot i a deseixir-me’n. Com 

m’horroritzava, quan sentia dir d’un moribund que ja era incapaç de reconèixer els 

altres.” (MLB: 50) Les seves facultats intel·lectives es veuen minvades fins al punt de 

no poder estructurar coherentment i ordenada el seu discurs; l’angoixa altera els seus 

pensaments quan són traduïts en les paraules que anota als seus quaderns, fet que 

acostuma a produir-se quan el jove torna a casa després d’haver viscut un esdeveniment 

atordidor.
 68

 Finalment, alarmat per tot el què està succeint dins el seu psiquisme, 

conclou que  

Encara un quant temps seré capaç d’escriure tot això i de dir-ho. Però arribarà un dia 

que la mà s’allunyarà de mi, i quan li indicaré d’escriure, escriurà paraules que jo no 

volia dir. Vindrà el temps d’una altra explicació de les coses i els mots no podran 

enllaçar-se, i tot sentit s’escamparà com una nuvolada i caurà com l’aigua de la pluja. 

[...] Però aquesta vegada no escriuré, sinó que seré escrit. Sóc una impressió que es 

transformarà. (MLB: 50)  

 

Malte, així doncs, acaba assumint l’imminent desintegració de la seva persona i, junt 

amb aquesta, la seva faceta d’escriptor. Adopta la passivitat silenciosa que caracteritza 

tots els personatges d’aquest segon apartat, els quals més que tractar-se de persones, 

                                                
67 Fins que de res serveix aquest ajut, ja que la decadència del primer personatge ha arribat a tal 

extrem que no pot caminar erigit. El text ens dóna pistes per interpretar que Molloy, tot i presentar-se a la 

primera part de l’obra, és la mateixa persona que Moran en un nivell més avançat del desprogrés físic i 

mental que sofreix. També es trobaria a l’estat immediatament anterior al de Worm, que apareix al 

següent llibre de la trilogia: L’Innommable (1953). Així doncs, comença explicant Molloy: “Seguidme 

con atención, la pierna ya rígida me dolía, esto se da por supuesto, y normalmente la otra me servía de 

punto de apoyo. Pero resulta que esta última, quizá a causa de su progresiva rigidez, que no dejaba de 

provocar algunos trastornos en nervios y tendones, comenzaba a dolerme todavía más que la otra. [...] 

Ahora tendría que apoyarme, andando con mis muletas, sobre la que llevaba más tiempo enferma.” (M, I,  

114-115). La caquèxia i artritis deformant van augmentant fins que no li queda altra opció que arrossegar-

se pel terra com un cuc (d’aquí el nom “Worm”): “Tendido boca abajo, utilizando mis muletas como 

garfios, las hundía ante mí en los sotos, y cuando las sentía bien afirmadas, avanzaba arrastrándome a 
pulso […] en el movimiento reptante, detenerse equivale a descansar instantáneamente, e incluso el 

mismo movimiento es una forma de descanso [...] y así avanzaba por el bosque, lentamente, pero con 

cierta regularidad, y daba mis buenos quince pasos diarios” (M, I, 134) 
68 Per exemple, quan es veu obligat a sortir de casa perquè l’estufa fumeja i fa el ja comentat 

passeig que li causarà tant d’estupor al veure’s absorbit per la multitud carnavalesca: “Us creureu que hi 

ha cases així? No, tornareu a dir que tot m’ho invento. Aquesta vegada és cert; no m’estalvio res, però 

tampoc afegeixo res. ¿D’on ho trauria? Tothom sap que sóc pobre. Ho sap tothom. He parlat de cases? [...] 

No sé si he dit que em refereixo a aquestes parets nues.” (MLB: 45) El seu discurs, com es pot apreciar, 

s’interromp i es presenta d’una manera més desordenada que en altres fragments escrits amb serenitat. 
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com s’ha dit i així ho descriu el jove de vint-i-vuit anys, són impressions, ombres o veus 

a punt d’exhaurir-se.
69

 Tots ells són individus inarticulats que viuen en una important 

disharmonia tant amb el món exterior com interior; només són capaços d’exhalar frases 

inconnexes i sense sentit com aquestes de “The Hollow Men” (1925) eliotians: “Pues 

Tuyo es / la Vida es / pues Tuyo es el” (THM: 106). Aquest intent frustrat de 

comunicació queda incomplet de la mateixa manera que Malte Laurids Brigge deixa 

inacabats els seus quaderns perquè acaba disgregant-se entre el flux metropolità, i és un 

altre personatge qui finalment els recopila i s’encarrega de publicar-los. Ja s’havia 

concebut en literatura que un discurs comencés ex abrupto, però el fet de deixar una 

obra inacabada, sense punt i final, és quelcom insòlit i dóna molt de joc a la 

interpretació. També Kafka inacaba l’obra Der Bau amb aquesta frase truncada: “al 

menos el animal habría interrumpido con cierta frecuencia su trabajo y habría aguzado 

el oído, pero todo siguió igual, el” (DB: 943). Bé podria ser que l’escriptor hagués 

abandonat el text per emprendre un altre projecte, però també és legítim interpretar que 

a la veu narrativa li succeeix quelcom (perd definitivament la raó, l’acaba matant 

l’animal que creu que resideix dins les seves cavitats, etc.) que no deixa acabar-li el 

discurs. És així com el silenci usurpa la propietat bucal d’aquests personatges en vies 

d’anorreament i a l’espera del silenci definitiu que és la mort. Perquè tal i com inicia 

Malte l’entrada de l’onze de setembre al seu diari: “Així, doncs, aquí ve a viure la gent? 

Jo hauria dit que s’hi moria.” (MLB: 17) 

En aquest “reino crepuscular” (THM: 104), que no és sinó una extensió del regne 

de la mort, habiten uns cossos que es veuen a ells mateixos com 

Somos los hombres huecos 

somos los hombres rellenos 

apoyados uno en otro 

la mollera llena de paja. ¡Ay! 

Nuestras voces resecas, cuando 

susurramos juntos 

son tranquilas y sin significado.  (THM: 103) 

                                                
69 Els homes buits eliotians es defineixen, en aquest sentit, com “Figura sin forma, sombra sin 

color, / fuerza paralizada, gesto sin movimiento”. A Eliot, Thomas Stearns (1925), “Los hombres huecos”, 

dins Poesías reunidas, 1909-1962 (Madrid: Alianza, 1978) 103. A partir d’ara, quan extregui algun vers 
d’aquest poema, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla THM seguida del número de pàgina que 

correspon a aquesta edició. 

 El poema “Umbra vitae” (1912) de Georg Heym també descriu figures urbanites, entre les quals 

“Muchos son sombras. Escondidas y turbias. / Sueños que rozan puertas mudas.” A Ernst Stadler, Georg 

Heym i Georg Trakl, Tres poetas expresionistas alemanes (Madrid: Hiperión, 1997) 125. A partir d’ara, 

quan extregui algun vers d’un poema d’aquesta antologia, indicaré, al final de la cita i entre parèntesis, el 

nom del poeta i poema a què pertany, seguits del número de pàgina de la present edició. A una nota al peu 

oferiré, aprofitant que és una edició bilingüe, el text alemany original. En aquest cas: “Schatten sind viele. 

Trübe und verborgen. / Und Träume, die an stummen Türen schleifen” (Heym, “Umbra vitae” 124). 
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La sensació de sentir-se buit és comuna a tots aquells qui han vist la seva existència 

infinitament esmicolada, ja que han perdut la substància que des d’Aristòtil agrupava 

l’home en un sol cos unit. Malte afirma desoladorament: “Em sentia buit. Com un tros 

de paper que no embolica res” (MLB: 63). Finalment, el jove parisenc es veu com els 

captaires, que han passat a ser “deixalla, closques d’home que el destí ha escopit sobre 

la terra. Empapats encara de la salivada del destí, s’enganxen a una paret [...] o corren 

lentament carrer avall tot deixant al darrera una traça fosca i bruta.” (MLB: 41) Són com 

“Die Blinden”, uns éssers decrèpits que  

[...] no se avergüenzan 

de sus vestidos rotos 

y caminan a tientas con enormes bastones. 

No tienen tiempo 

ni se hablan entre sí 

y sus rostros son cerúleos […]
70

 

 

(Trakl, “Los ciegos” 159) 

 

Els rostres de les persones són caps nus, sense cara, ja que aquesta ve donada per les 

múltiples màscares estripades i canviants que hom es col·loca segons el moment; res és 

estable perquè ara l’existència respon a les diferents necessitats de la vida moderna, 

sovint absurdes. “Vaig poder-la-hi veure: hi vaig veure la forma buida de la cara” –diu 

Malte després de la impressió que li produeix veure la cara d’un proscrit a qui li ha 

caigut la careta (MLB: 19). Al poema “Umbra Vitae” –una de les posteriors edicions del 

qual va ser, per cert, il·lustrada per Kirchner– el poeta expressionista alemany Georg 

Heym descriu els homes del carrer com “polvo que apenas dura, / perdiendo en el 

camino sus cabellos, / brincan, aprisa mueren / y yacen en el campo con la cabeza rota” 

(Heym, “Umbra vitae” 123).
71

 

Lord Chandos adverteix que dins la seva cambra, mentre llegeix les paraules 

dels autors clàssics, li sembla estar en un jardí ple de fràgils estàtues sense ulls, i és per 

això que, horroritzat, sent l’impuls de sortir a l’exterior (EB: 42). Ara, però, es produeix 

el cas contrari: el món del museu o la biblioteca és un lloc de solidesa, com ja s’ha 

                                                
70 “Aber sie schämen sicht nicht, / in ihren härenen Röcken, / und schlagen den Weg mit den 

riesigen Stöcken. / Sie haben nicht Zeit / und sie sprechen nicht / und  [...] ihr Leichengesicht [...]” (Trakl, 

“Die Blinden” 158). 
71 “Sie sind wie Staub, der hält noch eine Weile. / Die Haare fallen schon auf ihren Wegen. / Sie 

springen, daβ sie sterben, und in Eile, / Und sind mit totem Haupt im Feld gelegen“ (Heym, “Umbra 

Vitae” 122). 
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comentat a propòsit dels Quaderns, mentre que és l’exterior i la seva sistemàtica 

fragmentació allò que suposa una amenaça. Ara les estàtues sense guspira de vida no 

són les paraules, sinó la gent del carrer: “Los ojos no están aquí / no hay ojos aquí / en 

este valle de estrellas que mueren / en este valle hueco” (THM: 104). L’efecte 

vertaderament unheimlich, doncs, deriva del fet de trobar-se amb una vida sense vida, el 

primer indici del qual es manifesta en els ulls: tal és el cas del monstre creat per Victor 

Frankenstein al Frankenstein (1818) de Mary Shelley, o l’Olímpia del conte Der 

Sandmann (1817) de E. T. A. Hoffmann, ambdós del segle XIX.  

Els habitants de la vida moderna són presentats més o menys a la manera dels 

engendres del segle anterior per aquests escriptors i pintors de la primera meitat del 

segle XX. Aquests configuren cossos tan sinistres com els que apareixen en els quadres 

metafísics de Giorgio de Chirico: una barreja d’éssers-marioneta, lligades les seves 

extremitats desmembrades per fils i mecanismes, i d’éssers grisos i rígids, produïts en 

sèrie i gairebé inerts com una persona que acaba de defallir, com els de Paul Delvaux. 

Tenen una vida automatitzada, descolorida com la nina que veu Malte enmig del carrer 

la qual li fa reflexionar si “està així descolorida perquè alguna vegada va ser de molts 

colors” (MLB: 69). Perquè seguint la teoria de Simmel, l’individu hipersensible que no 

es protegeix amb l’intel·lecte i es deixa endur massa per les emocions i els estímuls és 

qui més dificultats tindrà per preservar el seu nucli individual. I el personatge de Rilke 

té tots els números per a ser un d’aquests: justament es trasllada de la solemnitat del 

camp al dessacralitzat París per aprendre a veure, a contemplar tant la bellesa com la 

lletjor de la ciutat a l’estil baudelairià: l’absorció ininterrompuda de colors el converteix 

progressivament en un ésser negre (resultat de l’acumulació de tots els colors), és a dir, 

en un ésser emmalaltit.
72

 I, d’aquí, en un ésser buit. 

 El caràcter descolorit i polsegós d’aquests fràgils personatges estatuaris que 

semblen elaborats a partir d’argila remet automàticament a la referència bíblica “ets pols, 

i a la pols tornaràs.” (Gn 3, 19) T. S. Eliot, un gran coneixedor de les tradicions 

occidentals i les seves obres canòniques, utilitza repetidament el leitmotiv d’aquesta 

pols; a The Waste Land (1922) se’n troben múltiples exemples. I és que aquest autor 

americà proposa, mitjançant l’ús sistemàtic de fonts i arquetips clàssics en els seus 

                                                
72 Malte es queixa perquè a la gran ciutat “tot penetra en mi més a fons i no s’atura al lloc on 

solia tenir terme. Tinc un interior que no coneixia. Ara tot hi fa cap.” (MLB: 18) Aquest jove, en comptes 

d’actuar amb l’intel·lecte com aconsellava Simmel, experimenta amb tanta profunditat els estímuls de 

l’exterior que sent com “tot se’m fica a dintre d’una revolada: dins meu, tot se sent a casa. Després de tot 

això em sentia força esgotat, diria fins i tot atabalat.” (MLB: 47) 
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textos –basats tanmateix en el referent contemporani–, establir uns equivalents, 

analogies o personatges exemplars que serveixin per a reedificar o dotar de solemnitat la 

decadent realitat occidental que viu la primera meitat del segle XX. 

Amb relació al tema de la pols –que també s’ha llegit al poema de Heym– un 

dels personatges profètics d’Eliot diu: “I will show you fear in a handful of dust.” (TWL, 

I, v. 30, 200) Els personatges d’aquest llarg poema, de qui només escoltem veus 

inconnexes i entretallades talment d’un cor polifònic es tractés, erren pel món, i amb ells 

“sighs, short and infrequent, were exhaled, / And each man fixed his eyes before his 

feet.” (TWL, I, vv. 64-65, 210) Com es pot observar, tots ells estan molt lligats a la terra, 

on pertanyen i on aniran a parar quan per fi s’acabi la seva deplorable existència. Amb 

tot, T. S. Eliot recorre també al motiu de la “death by water” –de fet, és el títol del quart 

cant del poema–, un motiu que resulta irònicament tràgic perquè tot el text parla d’una 

infèrtil, eixuta i erma terra. Ara bé, no hi ha mort més asfixiant i agònica que la mort per 

aigua. 

 Així doncs, els espantaocells que presenten desoladorament aquests escriptors 

viuen en un estat d’eterna asfíxia, cosa que els defineix no com “perdidas almas 

violentas, sino sólo / como los hombres huecos” (THM: 103) I és que la seva tragèdia es 

troba justament en el component passiu: són criatures resignades, tedioses, immòbils, 

que han perdut la capacitat d’actuar o reflexionar. La realitat exterior els ha superat fins 

al punt d’espatllar-los interior, com si fossin màquines desgastades després d’haver estat 

explotades llarg temps. Els seus són cossos decrèpits, o d’impotents bèsties maltractades. 

D’aquesta manera se sent Gregor Samsa, qui es converteix en una bestiola que repugna 

tota la seva família; Josef K., que mor degollat “com un gos” a Der Prozess (1925); o el 

Malte Laurids Brigge de Rilke, qui lleugerament abans que Kafka explica que “com un 

escarabat que la gent ha trepitjat, brolles de tu mateix, i la teva minsa duresa i elasticitat 

no té cap sentit.” (MLB: 66)
73

 

 “Así es como acaba el mundo” –conclouen els homes buits eliotians– “no con un 

estallido sino con un quejido.” (THM: 106, la cursiva és de l’edició) El lament final en 

forma de dèbil queixa, a què segueix una mort silenciosa, és el cant de signe de tots 

                                                
73 El narrador de La transformació (1915) relata la mort de Gregor Samsa amb aquestes paraules: 

“«Y ahora qué?», se preguntó Gregor observando la oscuridad a su alrededor. Pronto descubrió que ya no 

se podía mover. […] A continuación, sin pretenderlo, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios 

nasales exhalaron el último suspiro.” I la petita tragèdia d’aquesta criatura anorreada s’acaba quan 

l’assistenta “empujó el cadáver de Gregor con la escoba un buen trecho y hacia un lado.” Sense més ni 

més. A Kafka, Franz (2011), La transformación y otros relatos (Madrid: Cátedra) 281-282. A partir d’ara, 

quan extregui alguna cita d’aquesta recopilació de textos de l’autor, indicaré al final, entre parèntesis, el 

nom del relat seguit del número de la pàgina que correspon a aquesta edició. 
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aquests personatges, que totalment dependents i desvalguts “vamos a tientas juntos / y 

evitamos hablar / reunidos en esta playa del río hinchado” (THM: 105). Van al riu a 

esperar la mort per aigua, que esdevé la seva única esperança. A saber, la mort i el 

silenci que aquesta concedeix esdevé l’eterna espera d’aquests éssers que han perdut 

tota raó de ser. No són ja ni capaços de pensar en el suïcidi, perquè dins seu s’ha fos tota 

espurna de vida, i el seu cap està buit; però segueixen movent-se per inèrcia dins 

l’absurd: són com els “musulmans” dels camps de concentració. 

 Ànsies de mort, silenci i passivitat són conceptes que van estretament lligats, i 

així ho assenyalen tots els textos analitzats. Al seu poema explica Heym que “quien va a 

morir se sienta para levantarse / y acaba de decir sus últimas palabras. / Se desvanece 

pronto. ¿En dónde está su vida? / Sus ojos se quiebran como el cristal.” (Heym, “Umbra 

vitae” 125)
74

; una de les anònimes veus narratives de T. S. Eliot confessa que “[...] I 

could not / speak, and my eyes failed, I was neither / living nor dead, and I knew 

nothing, / looking into the heart of light, the silence.” (TWL, I, vv. 38-41, 202 i 204) El 

motiu ja comentat dels ulls, la pèrdua de sentit i el feixuc moviment cap enlloc d’una 

massa anònima i homogènia, sense individualitats ni rostres, també són temes intrínsecs: 

“los suicidas andan en grandes hordas / buscando entre la noche su existencia perdida” –

poetitza Heym (Heym, “Umbra vitae” 123).
75

 Pel que fa a Malte Laurids Brigge, 

observa el comportament d’un d’aquests “proscrits” –com ell els anomena– que li crida 

molt l’atenció, ja que percep que “ell sabia que s’estava allunyant de tot: no solament 

dels homes. [...] Així s’estava assegut i esperava que tot fos acomplert. I ja no es 

defensava.” (MLB: 49) Ja no es defensava perquè esperava impassiblement aquell 

definitiu i esperançador “knock upon the door.” (TWL, II, v. 138, 224) El cop de porta 

de la mort. 

 Dos relats breus de Kafka, “Niños en el camino vecinal” i “Un sueño” –tot i que 

la llista podria ser molt més llarga– manifesten la pulsió de mort mitjançant l’acte del 

dormir (tema molt recorrent en tota l’obra de l’escriptor). Al primer dels contes, els nens 

estan jugant pel camí quan de sobte, d’una manera una mica inquietant, es posen a 

dormir a la rasa del costat de tram. Es fa al·lusió al son definitiu: 

                                                
74 “Wer stirbt, der setzt sich auf, sich zu erheben, / und eben hat er noch ein Wort gesprochen, / 

auf einmal ist er fort. Wo ist sein Leben? / Und seine Augen sind wie Glas zerbrochen.” (Heym, “Umbra 

vitae” 124) 
75 “Selbstmörder gehen nachts in groβen Horden, / die suchen von sich ihr verlornes Wesen” 

(Heym, “Umbra vitae” 122). 
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Nosotros caíamos por voluntad propia. Todo tenía una calidez uniforme, no sentíamos 

calor ni frío en la hierba, sólo cansancio.  

Cuando uno se giraba de lado poniéndose la mano debajo de la oreja, le apatecía (sic.) 

dormir. Cierto que quería levantarse con la cabeza bien alta, pero sólo para caer en una 

zanja aún más profunda. Luego, con el brazo cruzado sobre el pecho y las piernas 

ladeadas, uno quería lanzarse contra el aire para caer de nuevo con toda seguridad en 

una zanja más profunda todavía. Y no parar nunca de hacerlo. (“Niños en el camino 

vecinal” 151) 

 

Tant o més sinistre és el següent relat, on es narra un somni de Josef K (personatge que 

sovint es comprèn com un dels més evidents alter ego kafkians). El narrador comença 

explicant amb el seu to irònic que un bon dia K. vol anar de passeig, i després de fer 

unes quantes passes es troba al cementiri. Allà veu una tomba oberta que “ejercía sobre 

él una especia (sic.) de fascinación y creía que jamás podría llegar a ella con la rapidez 

suficiente. [...] era como si allí reinara un gran júbilo.” (“Un sueño” 359) 

Progressivament aquesta tomba es va situant vora seu, fins que K. acaba, no se sap ben 

bé com, agenollat davant la sepultura. En determinat moment surt un artista
76

 que 

precipitarà els esdeveniments; al final serà el protagonista mateix qui acabi cavant la 

seva tomba amb els seus propis dits: “cavó con todos los dedos en la tierra, que apenas 

ofrecía resistencia; todo parecía preparado; sólo para mantener las apariencias había 

sido cubierta con una ligera capa de tierra, inmediatamente debajo de ella se abría un 

gran agujero de paredes escarpadas en el que K. se hundió vuelto de espaldas por una 

suave corriente.” (“Un sueño” 361) I amb la visió d’estar enterrat dins el propi llit de 

mort, Josef es desperta. El protagonista no se sent tanmateix atordit, ni creu que hagi 

tingut un malson; per contra, es desperta inquietantment “fascinado por esta visión” (Id.) 

que fa joc amb l’atracció i goig que experimenta al principi del relat quan veu la tomba 

oberta.  

 És previsible la interpretació que hagués fet Freud d’aquesta narració partint de 

la seva hipòtesi que “el sueño es la realización (disfrazada) de un deseo reprimido.”
77

 

Segons la teoria psicoanalítica, gestada per l’autor alemany de manera contemporània 

als escrits de Kafka, Josef K. realitzaria dins el somni potser allò que no és capaç de fer 

en vida, ja sigui perquè encara no n’és conscient, ja sigui perquè no s’atreveix a 

                                                
76 És fàcil endevinar amb quina figura s’identifica irònicament aquest “artista”, ja que té unes 

habilitats i atributs molt visibles: en primer lloc, surt de darrere d’uns matolls (referència bíblica de 

l’esbarzer ardent –Ex 3, 2–); porta una gorra de vellut, que més tard es convertirà en el símbol del 

sionisme (per tant, la religió jueva es fa present) i, per últim, té les habilitats divines de fer sonar i parar 

les campanes de la capella o bé de dibuixar figures en l’aire. 
77 Freud, Sigmund (1900), “La deformación onírica”, dins La interpretación de los sueños (vol. I) 

(Madrid: Alianza, 1983) 227. La cursiva és de l’edició. 
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executar-ho. El fet que no es desperti espantat, o que accepti tan silenciosament i grata 

la sentència de la seva mort (com tots els éssers kafkians que són condemnats per una 

culpa que desconeixen) suggereix que el personatge experimenta –inconscientment o 

conscient, si aquesta idea latent ha superat la censura– una pulsió de mort. Seguint 

aquest fil argumentatiu, el malson no respondria al contingut angoixant del somni, sinó 

que es correspondria amb la pròpia vida: la vida és el malson. 

 Un cop fetes aquestes reflexions de caire psicoanalític s’arriba a una conclusió: 

aquests caràcters literaris que esperen la mort, el silenci i el descans etern no desitgen 

sinó el regressus ad uterum
78

. I és que davant d’una vida buida, absurda, que ha perdut 

la capacitat de generar sentit, l’individu erra pel món
79

 a la recerca obstinada d’un 

principi, i aquest el troba justament en El Principi: la matriu, on la vida va començar 

d’allò més plàcida i l’individu se sentia íntegre, estimat i protegit. Allà tot s’unia en 

veritable coherència, ja que es preservava la Unitat primordial. La imatge de la mare bé 

podria identificar-se amb el Paradís perdut, aquell estadi primari on Adan i Eva vivien 

sense preocupacions perquè encara no havien menjat el fruit de l’arbre del coneixement 

del bé i el mal. La consciència i/o la moral, per tant, és la capacitat de reflexionar sobre 

un mateix que ha escindit irreparablement i dolorosa l’individu del món. I aquesta 

separació traumàtica, aquesta castració –seguint amb la línia psicoanalítica– que també 

podria identificar-se amb el part ja mai més podrà desfer-se: l’individu ha estat expulsat 

del principi de plaer (el món Real, on regna l’Inconscient) i ha penetrat tràgicament i 

desconcertat al principi de realitat (el món Simbòlic, on governa el Superjò). Hom està 

destinat a viure deslligat de la unitat des que es trenca el cordó umbilical.  

En el cas dels personatges literaris d’aquest segon apartat, la principal font de 

nostàlgia d’Absolut brolla de les llàgrimes dels qui ploren per la Unitat perduda, la qual 

vindria representada per la figura de la matriu. I és que dins la panxa materna el fetus és 

lliure d’actuar a la seva voluntat i caprici, aliè i despreocupat dels perills exteriors. Com 

en el Paradís, res li és prohibit excepte dues coses: conèixer, que suposaria la pèrdua de 

la innocència i, per tant, del paradís (ergo el naixement), i el fet de ser immortal inclús 

vivint en el transcurs del temps, a la manera dels déus. Cal dir que dins la matriu o el 

Paradís no existeix la immortalitat, sinó el desconeixement o no concepció del temps. El 

                                                
78 Eagleton explica que Freud encunya aquest terme al veure que l’espècie humana presenta un 

“aterrador impulso hacia la muerte [...]. La meta final de la vida es la muerte, un retorno a un estado 

dichosamente inanimado donde el ego ya no puede ser lastimado.” Rep, així, l’impuls de Tànatos. 

(Eagleton, op. cit., 192). 
79  Viorica Patea comenta que “la alienación en el mundo contemporáneo se inserta en las 

estructuras del destierro bíblico.” (nota el peu 182 a Eliot 1922, op. cit., 233) 



 48 

temps, així doncs, s’anul·la
80

, idea que recorda l’imaginari nocturn místic de Gilbert 

Durand. A diferència de l’imaginari diürn, aquí no hi ha acció ni desenvolupament, sinó 

que la passivitat i anul·lació de contraris s’apoderen de l’escena, sovint figurada d’una 

manera circular. Dins el cercle regna el silenci i la calma absoluta. Un altre motiu a tenir 

en compte és l’element de l’aigua, sovint identificat amb l’origen de la vida. En aquest 

sentit, l’aigua s’equipararia amb els fluids amniòtics del ventre matern, i aquesta idea es 

podria relacionar també amb la desitjada mort per aigua tan recorrent a les poesies de T. 

S. Eliot. De fet, ja a l’inici de tot, a l’epígraf de The Waste Land, es recupera un 

fragment del Satiricó de Petroni que presenta la Sibil·la penjada dins una ampolla 

desitjant la mort.
81

 Una mort que es va posposant perquè l’aigua ha emigrat de les terres 

absolutament ermes i sense font d’aigua/vida que contemplen les veus narratives del 

poema. 

Com es venia apuntant, els personatges de Kafka, Beckett, Rilke i T. S. Eliot 

erren obstinadament a la recerca del Principi, que sembla ser l’únic sentit pel qual 

l’instint els manté en vida. Quan, per exemple Malte comença a sentir la seva existència 

“infinitament esmicolada” invoca el sentit original amb aquestes paraules: 

Oh, mare, tu, l’única que vas sortir a l’encontre de la calma, llavors, en la infantesa! 

Que l’arreplegues i dius: sóc jo, no t’espantis. Que tens el coratge, al ple de la nit, de 

ser aquesta calma per al qui té por, per a qui mor de por. Encens un llum [...] i poses el 

llum damunt la taula, a poc a poc, i no hi ha dubte: ets tu, ets la llum a l’entorn de les 

coses de sempre, cordials, que són allà sense cap sentit figurat, bones, d’una peça, 

veritables. [...] ¿Hi ha cap poder que iguali el teu en la sobirania de la terra? (MLB: 66)  

 

Al igual que les sirenes, que a l’apartat anterior eren emissores de llum blanca –aquella 

que emana de l’Absolut– ara és la mare la font de llum, escalfor i benestar incondicional. 

És dins el seu úter on l’individu troba la pau i protecció tan anhelades. L’or que abans 

encarnaven les sirenes dóna ara color a les lletres que anuncien la mort plàcida 

simbolitzada pel regressus ad uterum; les lletres daurades com les de «Aquí descansa» 

que Josef K. veu que l’artista escriu a la seva tomba (“Un sueño” 360). Si lord Chandos 

demanava repetidament reviure la pau interior (EB: 50) que li oferia l’experiència de la 

                                                
80 La bestiola de Der Bau, la qual serà objecte d’anàlisi tot seguit, recolza aquesta idea: “dentro 

de la obra siempre dispongo de un tiempo infinito, pues todo cuanto allí hago es bueno e importante y me 

colma en cierta medida.” (DB: 926) 
81 Eliot, T. S (1922), op. cit., 191. Una nota al peu de pàgina apunta, en relació amb aquesta 

Sibil·la que és alter ego de tots els personatges eliotians, que “su hastío ante una vida que ha perdido el 

contacto con la fuente de regeneración refleja la aflicción de los personajes eliotianos, encarcelados en su 

propia soledad y condenados, al igual que ella, a un destino que cada vez se parece más a una muerte en 

vida.” (p. 192) 
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fusió amb la plenitud de la vida o ésser absolut –il·luminació mística–, ara la pau 

absoluta es troba en la mort, en el fet antagònic: de voler formar part del tot es passa al 

desig latent d’esdevenir no-res. “What is the sound high in the air / murmur of maternal 

lamentation / Who are those hooded hordes swarming / over endless plains, stumbling 

in cracked earth” (TWL, V, vv. 367-370, 268 i 270; la cursiva és meva) –s’interroga 

retòricament una de les veus de The Waste Land. Ara bé, no hi ha cap altre personatge 

que desitgi tant el regressus ad uterum com els antiherois de Kafka i Beckett. I aquesta 

idea batega sobretot en l’estructura subterrània dels textos Der Bau i Die Verwandlung 

(del primer) i la primera part de Molloy (del segon).  

 Ja des de bon començament Molloy afirma haver arribat “en el cuarto de mi 

madre” (M, I, 9), tot i que seguidament aprenem a posar les seves afirmacions sota 

sospita. I és que Molloy presenta totes les característiques d’un unreliable narrator: 

incorre en contradiccions, mostra senyals d’afàsia i una amnèsia confessada per ell 

mateix, qui afirma repetidament no recordar els llocs, temps, causes, etc. de fets relatius 

a la narració. Però l’indici de nombrar en primer lloc la seva mare ja és símptoma de 

l’imperatiu que conduirà Molloy –el qual oblida i reprèn intermitentment– des que 

comença a parlar fins que cau dins la fossa. El següent recull de cites serveix per a 

donar una idea aproximada de la força instintiva que té aquesta obsessió convertida en 

la necessitat del regressus ad uterum en la primera part de Molloy (les cursives són 

meves): 

“decidí ir a ver a mi madre. [...] teniendo en cuenta que no sabía qué hacer ni 

dónde ir, fue para mí un juego de niños, de niño único, llenarme la cabeza de tales 

razones, hasta el punto de que se me quitó toda otra preocupación y me entraron 
temblores ante la sola idea de poder verme privado de hacerlo en el acto.” (M, I, 23) 

“Yo me dirigía a casa de mi madre, a cuyas expensas yo agonizaba. Por lo que 

respecta a las señas de la susodicha (la casa de la madre), las ignoraba, pero sabía 

encontrar perfectamente la casa, incluso a oscuras.” (M, I, 32) 

“Ahora me acuerdo, tan repentina e inexplicable como de mi nombre, de que 

había salido para ver a mi madre la mañana de aquel día que tocaba a su fin. ¿Por qué 

razones? No me acordaba ya.” (M, I, 40) 

“necesitaba a mi madre, porque si no la necesitaba ¿a qué venía aquel empeño en 
ir a verla?” (M, I, 50) 

“naturalmente me refiero a mi madre, cuya imagen, durante algún tiempo latente, 

volvía ahora a inquietarme.” (M, I, 113) 

“Iba a ver a mi madre. Y de vez en cuando decía, Mamá, sin duda para darme 

ánimos.” (M, I, 135) 

 “¿cómo arrastrarme a través de aquella vasta extensión herbácea donde mis 

muletas no hallarían punto en que apoyarse? Quizá podría avanzar rodando. ¿Y luego? 

¿Me dejarían avanzar rodando hasta la casa de mi madre?” (M, I, 136) 
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Mentre que a Molloy s’apel·la directament al mot “mare”, a Der Bau el sentit d’aquesta 

és figurat per la construcció. La bestiola d’aquest text se sent talment es trobés ja dins 

l’úter, una cavitat que adquireix les connotacions d’un temple. Tal és la força del cordó 

umbilical que el lliga a la cova que quan es veu obligat a fer algunes incursions a 

l’exterior –que consisteixen bàsicament a vigilar l’entrada de la construcció des de fora– 

no abandona la inextirpable idea que “el castigo de tener que verme privado de ella por 

mucho tiempo me parece demasiado duro” (DB: 914), cosa que li fa plantejar-se aquesta 

conclusió: “Harto de la vida al aire libre, tengo la sensación de no poder aprender nada 

más allí, ni entonces ni más adelante. Y siento ganas de despedirme de cuanto me rodea, 

de descender a la obra y no regresar nunca más.” (DB: 919) 

 La relació entre el regressus ad uterum i el component aquàtic ja s’ha comentat, 

però el cas és que l’element de la pols/terra podria també esdevenir símbol de la 

matriu
82

 en tant que embolcalla l’individu en la seva profunditat com ho fa l’aigua, 

transportant-lo així a l’estat fetal; no fa falta apuntar el vincle entre la terra i el descans 

etern present en els rituals d’enterrament. Tant Molloy com Der Bau es mouen cap 

aquesta direcció, ja que constantment els personatges busquen el confort de la terra
83

 on 

poder-se rebolcar i sentir que es van rendint poc a poc a la son, com ho feien els nens de 

Kafka a les cunetes del camí veïnal. També la criatura kafkiana gaudeix estant “metido 

en mi montón de tierra” (DB: 942), i és que “siempre había imaginado esa cavidad 

como la estancia más bella [...] quedar suspendido en su curvatura, izarse, deslizarse 

hacia abajo, dar volteretas y volver a tener el suelo bajo los pies” (DB: 930). Molloy 

tanmateix “hacía correr la arena entre los dedos, cavaba en ella agujeros que llenaba 

enseguida, o que se llenaban enseguida, la arrojaba por el aire a manos llenas, me 

revolcaba en ella.” (M, I, 102) A la sorra se sent resguardat perquè “¿quién iba a querer 

hacerle daño a lo que yo era: un punto negro en la pálida inmensidad de la arena?” (M, I, 

111) 

                                                
82  Chevalier, op. cit., 137. Aquest diccionari ho confirma clarament: “El placer que 

experimentamos al andar sobre la arena, al echarnos sobre ella, al hundirnos en su masa flexible –que se 

manifiesta en las playas– se emparenta inconscientemente con el regressus ad uterum de los 
psicoanalistas. Es efectivamente como una búsqueda de descanso, de seguridad, de regeneración.” (pp. 

137-138) 
83 A Molloy també apareix l’element de l’aigua com a substitut del principi matern que tant se li 

resisteix: “me había paseado por aquel mar [...] y a veces me pregunto si llegué a regresar de tal paseo. 

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar [...] no veo el retorno” (M, I, 102-103). Quan se separa 

de l’aigua els seus mals incrementen: “Pero apenas hube dejado atrás la playa, hostigado por el temor a 

despertarme un buen día lejos de mi madre y con las dos piernas tan rígidas como mis muletas, mis 

puntos débiles empezaron a avanzar a pasos agigantados, y de la debilidad pasaron a la agonía” (M, I, 

119-120). 
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 En suma, dins la profunditat de la terra, ja sigui en sentit real/manifest o 

figurat/latent, l’individu troba el silenci, escalfor, tranquil·litat i protecció que tant 

ansieja: les parets intrauterines l’aïllen dels perills i sorolls estridents del món real. En 

efecte, el silenci es converteix en el protagonista de l’escena: és el bé més apreciat, ja 

que trobar el silenci equival a apagar el terrible soroll de la consciència i inquietuds 

interiors. A Der Bau es subratlla contínuament el silenci com element primordial; és el 

fi que legitima tots els mitjans, entre els quals existeix la possibilitat del propi 

aniquilament. “Lo más bello de mi obra es su silencio” (DB: 910); a la construcción 

“vacía y muda” (DB: 926) “todo está tranquilo y vacío” (DB: 924) –explica el terrícola. 

Tota petita pertorbació podria trencar la calma absoluta i contaminar “el manantial del 

que brota el silencio de la obra” (DB: 934). I això seria una tragèdia. 

 El regressus ad uterum possibilita viure indefinidament cabdellat sobre un 

mateix, tot gaudint d’un son profund on es tanquen els ulls i ja no és necessari parlar ni 

actuar: s’anul·la la consciència i la necessitat de reaccionar en resposta de l’alteritat. Ja 

s’ha comentat la importància que té el motiu del dormir en l’obra de Kafka, on els 

personatges es queden sobtadament paralitzats, immòbils o la son pica inesperadament 

la porta; ara s’entén per què. A saber, és l’única no activitat que permet tallar el contacte 

amb l’exterior, on l’individu perd la por a l’extermini de l’Altre –si fem ús de la 

terminologia lacaniana– perquè ha acceptat prèviament l’anihilació de la consciència de 

si mateix. L’imperatiu d’actuar deixa de ser indispensable per a sobreviure, cosa que 

agraeixen les insegures criatures kafkianes, privades d’acció, reacció i autodeterminació. 

Aquestes precarietats personals l’inciten, per tant, a trobar l’alliberament només en el 

descans. L’individu en procés d’extinció voluntari de Der Bau aplaudeix les “plazuelas 

circulares
84

 en las que puedo a gusto hacerme un ovillo, calentarme y descansar. Allí 

duermo el dulce sueño de la paz, del deseo satisfecho, de la meta conseguida, de la 

posesión de una casa.” (DB: 910) Per la seva banda, també Molloy, qui “hacía ya 

                                                
84  L’element circular apareix una i altra vegada en ambdues obres. El cercle, com ja s’ha 

mencionat a propòsit de l’imaginari nocturn místic, recorda la forma d’una cova, la panxa de la dona 

embarassada... en definitiva, l’element femení. El terrícola kafkià mesura la perfecció de la seva obra en 
tant que “círculo bellamente abovedado” (DB: 911). El cercle és la forma més perfecte i acabada, allò que, 

com el nus dantesc, és Un amb tot: “Es el hecho de estar todo acumulado en un único sitio lo que me 

tienta.” (DB: 914) És així com la forma circular viu en l’estructura mental més profunda d’aquests 

individus; fins i tot el seu vagabundejar pel món es veu impulsat per “la necesidad de describir círculos, 

de describir continuamente círculos [...] y me permitía esperar que avanzase en línea recta en dirección a 

mi madre.” (M, I, 135). El cercle es reprodueix, finalment, en el seu discurs: un monòleg que va donant 

voltes sobre les mateixes idees en un enroscar-se constant entorn d’un nucli reforçat per un conjunt 

d’indestructibles obsessions. Val a dir que aquest apartat està poblat per uns éssers decididament 

neuròtics. 
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bastante tiempo que sólo excepcionalmente abría los ojos” (M, I, 135),  explica el 

següent: “me deslicé, probablemente en un agujero cualquiera, y esperé allí, a medias 

dormido, a medias suspirando, gimiendo y riendo [...] luego reanudaba mi avance en 

espiral.” (M, I, 101)  

Els personatges de Beckett són possiblement els qui, de tots els personatges 

comentats, millor presenten de manera irònicament lúcida la desconstrucció –en clau 

derridiana– del seu discurs i habilitats lingüístiques a mesura que es degrada la seva 

consciència. Ja no hi ha marxa enrere un cop s’ha iniciat la regressió. Mica en mica es 

desprenen dels atributs superflus o superficials fins que finalment abandonen els més 

connaturals a la persona: la memòria, la parla, la consciència, etc. La veu se separa del 

cos, cobra una dimensió pròpia que es deixa sentir com un eco en el buit. L’afàsia 

apareix cada cop amb més freqüència fins que sobrevé la conseqüència definitiva i 

irreversible: la desconstrucció del subjecte i, per tant, el silenci.  

La consciència que intermitentment apareix en el grapat de deixalla humana que 

és Molloy és capaç de reflexionar gràcies a l’instint que l’aferra al reducte d’existència, 

una existència completament anorreada que s’enfonsa cada cop més dins un pou sense 

aigua ni terra: “de hecho, yo no me decía nada en absoluto, sino que oía un rumor, una 

mutación en el silencio, y le prestaba oídos, al modo de un animal que se estremece y 

finge estar muerto” (M, I, 131). La mort en vida a l’espera del descans en el silenci 

definitiu és l’agonia alhora que l’única salvació que troben els personatges que, com 

Molloy, es deixen caure “rodando hasta el fondo del foso” (M, I, 136) i callen resignats 

davant la burla d’un destí que els ha llançat d’una manera absurdament tràgica en aquest 

món privat de principi i sentit.  

 

3.2. El silenci existencialista (o quan les sirenes callen) 

 

Si és cert que les sirenes havien cantat a Odisseu, Panégyotis i lord Chandos tot 

revelant-los els misteris ocults que van més enllà del coneixement terrenal, ara les 

sirenes callen. El món s’ha obert a la contingència i cap coneixement transcendental es 

manifesta per a consolar l’absurda existència humana. L’ésser humà està sol i perdut 

enmig d’una vida on manca el sentit últim. Al breu relat de Kafka “Das Schweigen der 

Sirenen” (1919) el narrador constata que “éstas tienen un arma más terrible aún que el 
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canto: su silencio.”
85

 La hipersensibilitat nerviosa de Malte també fa que s’adoni al si de 

la metròpoli parisenca que “aquí hi ha una cosa més temible (que els sorolls): el silenci. 

[...] Tot es detura i hom espera, amb les espatlles encongides i les cares recollides en els 

ulls, el cop terrible.” (MLB: 18) L’home es queda quiet en el silenci esperant el moment 

de l’epifania, el qual es prorroga incansablement fins que sobrevé la mort. 

És com l’anunci de l’adveniment de Godot a la peça teatral En attendant Godot 

(1952) de Beckett. Els personatges l’esperen obstinadament, però un missatger apareix 

sempre per aplaçar l’encontre. No cal mencionar l’evident relació entre Godot i Déu 

(God en anglès) i l’absència d’ambdós en el món literari d’aquest segon apartat, malgrat 

que el Nou Testament narra que el Messies ja ha descendit al món històric a fi de salvar 

la humanitat del pecat original (una culpa que té unes connotacions semblants a la que 

remeten els personatges kafkians). De fet, aquest és un tema que es troba sempre al 

rerefons de l’obra de Beckett, en tant que les seves criatures són éssers desvalguts a la 

recerca d’un principi que no s’arriba mai a trobar. És així com, mentre Molloy no 

recorda el nom de la seva mare i li diu Mag, perquè “así satisfacía una necesidad, 

profunda y sin duda inconfesada, la necesidad de tener una ma, es decir, una mamá, y de 

anunciarlo en voz alta” (M, I, 25), la seva mare no li diu mai “fill”, sinó Dan: “Quizá 

Dan era el nombre de mi padre, sí, quizá me tomaba por mi padre.” (Id.) En aquest cas, 

Dan equival a la paraula pare (Dad en anglès). Ni el principi matern ni el principi patern 

es fa present en aquest món per a consolar aquests éssers vulnerables, els quals són 

víctimes d’una nostàlgia grotesca. Viuen un tràgic eclipsi del component messiànic –

fent ús d’una expressió de Steiner.
86

 De fet, al llarg de Molloy no apareix –tret de 

l’anterior frase anotada– cap referent a la figura del pare: Molloy només recorda la mare, 

i Moran és tot el contrari a la figura d’un pare exemplar i altruista. Podria dir-se fins i 

tot que maltracta físicament i psicològica el seu fill fins que aquest, com Moran mateix, 

s’extravia pel camí. 

Prufrock, personatge eliotià de “The Love Song of J. Alfred Prufrock” (1915), 

deixa anar el lament “I am no prophet”
87

 i contesta amb la negativa “No! I am not 

Prince Hamlet, nor was meant to be” (LSAP: 40). Hamlet és el prototip de l’home 

                                                
85 Kafka, Franz (1919), “El silencio de las sirenas”, dins Bestiario. Once relatos de animales 

(Barcelona: Anagrama, 1997) 53. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquest text, ho faré indicant 

al final, entre parèntesis, la sigla SS seguida del número de pàgina corresponent a aquesta edició. 
86 Steiner 2001, op. cit., 14. 
87 Eliot, Thomas Stearns (1915), “La canción de amor de J. Alfred Prufrock”, dins Prufrock y 

otras observaciones (València: Pre-Textos, 2000) 36. A partir d’ara, quan extregui un vers d’aquest 

poema, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla LSAP seguida del número de pàgina de la present edició. 
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intel·lectualment inquiet, un home que es qüestiona les coses però que també està dotat 

de la capacitat per actuar. A més a més, el príncep danès pot veure i rebre el missatge 

del fantasma del seu pare un cop aquest ha estat assassinat pel seu oncle. Com Odisseu, 

li arriben des del més enllà explicacions relatives als misteris de la mort.  

Però Prufrock, com l’Odisseu kafkià del relat “Das Schweigen der Sirenen” que 

tampoc esdevé receptor del cant de les sirenes, afirma “I have heard the mermaids 

singing, each to each. / I do not think they will sing to me.” (LSAP: 40) Les sirenes han 

esdevingut, doncs, imatge de la contingència o manca de principi essencial. La llum que 

emeten ja no és la llum blanca de l’absolut, de la totalitat dels fenòmens, sinó un raig 

tènue que amb prou feines il·lumina la vida de l’individu. A The Waste Land es diu que 

“[...] The nymphs are departed.” (TWL, III, v. 175 i 179, 232) Les nimfes han callat o 

han marxat tot deixant darrere les seves passes un paradís buit. A “Psalm” el poeta 

expressionista és envaït per una gran pena perquè “las ninfas han abandonado los 

bosques de oro.” (Trakl, “Salmo” 187)
88

 

Una nostàlgia de transcendència i una angoixa d’estar errant pel món sense sentit 

s’apodera d’aquests personatges pusil·lànimes.
89

 I és que ara els únics éssers alats que 

baixen a la terra són els coloms que venen a menjar els bocins ressecs de les mans dels 

proscrits (MLB: 69)
90

;  les veus que profereix la naturalesa han deixat de contenir un 

missatge diví: Molloy para atenció a “los rumores de la naturaleza y las acciones 

humanas, sin deducir de ellos lección alguna” (M, I, 75) i “voices singing out of empty 

cisterns and exhausted wells” (TWL, V, v. 385, 272). El buit i l’absència d’epifania són 

les úniques realitats que ressonen arreu: “There is the empty chapel, only the wind’s 

home.” (TWL, V, v. 389, 274) Un gran buit existencial sempre magnifica la dimensió 

del silenci que alberga dins seu. 

Madame Sosostris, la famosa pitonissa del poema d’Eliot, és considerada “the 

wisest woman in Europe” (TWL, I, v. 45, 204) tot i que té un gran refredat que 

possiblement li dificulti l’exercir de predir el futur amb certesa; a la seva baralla de 

                                                
88 “O unser verlorenes Paradies. / Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.” (Trakl, 

“Psalm” 186) 
89  Simmel apunta que “en efecto, en algunos puntos se notan retrocesos en la cultura del 

individuo en cuanto a espiritualidad, delicadeza e idealismo.”(Simmel, op. cit., 9) 
90 Els àngels de Trakal tenen unes ales amb què no poden volar perquè estan encarcarades: “de 

estancias crepusculares salen ángeles con alas enlodadas. / Los gusanos gotean de sus párpados viejos.” 

(Trakl, “Salmo” 189 i 191) (“Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln. / Würmer 

tropfen von ihren vergilbten Lidern.” Trakl, “Psalm” 188 i 190) Aquesta figura d’àngel és totalment 

dessacralitzada. 
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cartes del Tarot, en suma, no troba la figura de “The Hanged Man” (el Penjat).
91

 Sense 

fonament espiritual, la humanitat silenciosa “sangra en oscura cueva / forjando con 

metales duros el rostro redentor.” (Trakl, “A los enmudecidos” 243)
92

 En aquesta ja mai 

més fèrtil terra eixuta “se elevan las imágenes / de piedra, aquí reciben / la súplica de la 

mano de un muerto / bajo el titular de una estrella que se apaga.” (THM: 104) Els llavis 

tremolen de pietat formulant oracions vers “a heap of broken images, where the sun 

beats” (TWL, I, v. 22, 198). La llum dipositària del coneixement absolut que abans 

desprenien les sirenes ara “se apaga en mi boca” (Trakl, “De profundis” 193)
93

, i els 

homes buits, afamats de transcendència van “husmeando siempre / alrededor del viento 

/ el sol y la luz.” (Trakl, “Los ciegos” 159)
94

 

 El silenci es deixa sentir en aquest crepuscle espiritual obert a l’existencialisme. 

Tots aquests individus extremadament delicats i susceptibles de trencar-se en qualsevol 

moment estan assedegats de paraules coherents que donin una raó de ser a la seva 

miserable existència. Però res: “De Dios bebí silencio / en la fuente del bosque.”
95

 

(Trakl, “De profundis” 193) L’existència continua en aquestes pèssimes condicions fins 

que “mañana será ya todo silencio / [...] las noches cada año / se vacían aún más.” 

(Trakl, “Última vigilia” 155)
96

 

 El relat kafkià “Preocupación de un padre de familia” s’il·lumina a la llum de 

l’argument segons el qual l’estrany ésser que respon al nom Odradek equivaldria a la 

imatge d’un Déu que recull totes les característiques que s’han anat apuntant: silenci, 

buidor i inutilitat. La interpretació es veu recolzada pel fet que Odradek té forma 

d’estrella sostinguda al terra més o menys a partir d’una creu de fusta mal feta, es 

transporta d’un lloc a un altre –no se sap ben bé com–  fins arribar a ser omnipresent, no 

se’l pot agafar i el seu nom no té sentit per més que se’n busquin els orígens. Odradek 

és Odradek, si seguim la tautologia anàloga de l’esbarzer ardent de l’Antic Testament, 

el qual respon “Jo sóc el qui sóc” (Ex 3, 14) quan Moisès li pregunta per la seva 

                                                
91 La nota al peu de pàgina de l’edició consultada (Eliot, T. S. 1922, op. cit., 209-210) comenta el 

significat d’aquest personatge: té l’aspecte d’un màrtir i, penjat d’un peu de cap per avall, representa la 

inversió de l’ordre terrenal a favor del triomf de l’esperit sobre el cos. És una imatge que tipifica el déu 

universal (Crist, Osiris, etc.). Aquí el Penjat ha desaparegut, cosa que podria relacionar-se amb la mort de 
Déu que ja havia postulat Nietzsche. 

92 “[...] in dunkler Höle stummere Menschheit / füght aus harten Metallen das erlösende Haupt.” 

(Trakl, “An die Verstummten” 242) 
93 “Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.” (Trakl, “De Profundis” 192) 
94 “Und immer schnuppert ihr Leichengesicht / im Winde hermun / nach Sonne und Licht.” 

(Trakl, “Die Blinden” 158)  
95 “Gottes Schweigen / trank ich aus dem Brunnen des Hains.” (Trakl, “De profundis” 192). 
96 “Morgen schon ist hier das Schweigen / [...] die Nächte werden / Leerer nun, Jahr um Jahr.” 

(Trakl, “Letzte Wachte” 154) 
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identitat. Una fet anàleg es presenta amb el nom del superior de l’agent Moran a Molloy, 

que fa dir-se Yudi tot remetent-nos al tetragrama יהוה, una de les transliteracions del 

qual seria Jahvè. Per la mateixa regla de tres Gaber, missatger que transmet les ordres 

de Yudi a Moran, seria l’equivalent de l’arcàngel Gabriel. Però el cas és que a Molloy, a 

diferència de l’Anunciació bíblica, aquest missatger no aconsegueix fer arribar al seu 

receptor l’hermètic i important contingut, si bé sembla que quan li llegeix les 

instruccions de la missió ho fa com si recités la Bíblia.
97

 Moran, així doncs,  

“reflexionaba intermitentemente sobre las instrucciones [...] No llegaba a reconstruir las 

instrucciones de Gaber de un modo enteramente satisfactorio.” (M, II, 205) Hi ha 

interferències irreparables entre les jerarquies: l’emissor de dalt no es comunica 

directament ni prou clara amb el receptor que l’atén des de baix.  

Tal és la distància que separa l’individu de la Llei impassible i inassequible, 

leitmotiv dels textos de Kafka. Al breu relat “Un mensaje imperial”, seguint aquest 

mateix esquema, un emperador està al seu llit de mort i crida un missatger perquè enviï 

un contingut important a un dels insignificants súbdits (que coincideix amb el receptor 

del conte, és a dir, el lector). Això no obstant, el missatge no aconseguirà arribar mai a 

bon port, ja que els obstacles fins el substrat humà són infinits: 

si finalmente saliera precisamente por la puerta exterior –pero nunca, nunca llegará a 

ocurrir eso–, entonces se encuentra ante él la capital, el centro del mundo, donde se 

amontonan sus desechos. Nadie consigue abrirse paso en ella y menos aún con el 

mensaje de un muerto. –Pero tú estás sentado en tu ventana y sueñas con él cuando cae 

la tarde. (“Un mensaje imperial” 347) 

 

En definitiva, el món del principi diví i el món humà estan completament desconnectats 

i incomunicats. Els missatges es perden i es confonen com en el joc dels disbarats, tant 

quan es transmeten en sentit ascendent com descendent. Així, l’individu és incapaç 

tanmateix de penetrar en l’àmbit reservat i altament hermètic de la Llei, davant del qual 

s’esbalaeix i es torna pusil·lànime. Per posar el darrer exemple dels múltiples que es 

poden trobar en aquesta línia, la paràbola kafkiana “Ante la ley” (relat autònom, tot i 

que també forma part de la narració més extensa i inacabada Das Schloß -El castell en 

català-) és exemplar. I és que presenta la viva imatge de l’home desvalgut davant la 

figura castradora del guardià, emblema de l’Autoritat. Com passa a Das Urteil (1912) 

                                                
97 El narrador, que a la segona part de Molloy és Moran, explica: “Aquí están sus instrucciones, 

dijo Gaber. Se sacó una agenda del bolsillo, y empezó a leer. De vez en cuando cerraba la agenda, 

procurando no perder el punto, y se dedicaba a comentarios y consideraciones que no me incumbían, 

porque conocía bien mi oficio.” Davant la primera negativa de Moran de dur a terme la missió, Gaber 

contesta irònicament i subtil: “Está empeñado (el jefe) en que sea usted, Dios sabrá por qué” (M, II, 143). 
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quan el pare de Georg Bendemann s’aixeca del llit fins a tocar el sostre i el condemna 

de sobte i perquè sí a morir ofegat (“La condena” 196), al final de la paràbola “la 

diferencia de tamaño se ha alterado bastante en perjuicio del hombre.” (“Ante la ley” 

337) La incapacitat d’actuar del primer en tant que subjecte vulnerable davant el món 

hostil que s’obre davant seu contribueix a que es passi anys davant la porta del castell 

esperant simplement que algú li cedeixi l’entrada. Però de la fortificació insondable 

només arriben paraules inintel·ligibles magnificades pel silenci de l’edifici. 

 La comunicació amb l’Odradek, tornant al primer relat de Kafka, es també 

intranscendent i ineficaç, ja que “con frecuencia permanece en silencio durante largo 

tiempo” (“Preocupación de un padre de familia” 350). En suma, quan se li pregunta on 

viu, ell respon: «Domicilio indeterminado.» (Id.) És inútil conversar amb ell, no se’n 

treu mai l’entrellat perquè després de dir el nom –que és una tautologia– i el lloc on viu 

–que és indeterminat– “se da por terminada la conversación la mayoría de las veces.” 

(Id.) Treure una informació lúcida o un contingut rellevant respecte Odradek és missió 

impossible: “el conjunto parece no tener sentido” (Id.). El narrador aclareix que 

Odradek sembla tenir una aparença completa i acabada, però la descripció que en fa no 

s’adequa a aquesta idea, en tant que està fet de “trozos de hilo de las más diversas clases 

y colores, hilos rotos, viejos, atados entre sí, pero también entremezclaos.” 

(“Preocupación...” 348) El conjunt de fils desordenats que componen aquest ésser amorf 

no té res a veure amb el nus dantesc del final de la Commedia, el qual sí que conté dins 

seu i ben lligat la totalitat dels fenòmens i substancies de l’univers. “Uno estaría tentado 

de pensar que esta criatura habría tenido en tiempos (sic.) una forma que sirviera para 

algo, y que ahora sólo estaba rota” (Id.) –segueix oferint pistes el narrador com si el 

sentit últim d’aquest ésser-objecte fos una endevinalla que ha de resoldre el lector. 

En conclusió, la imatge d’Odradek és com una icona buida de significat: a través 

de la seva mera presència física no es poden escrutar els seus secrets (potser perquè mai 

n’hi ha hagut). És una tautologia on tot el contingut s’anivella en un mateix pla, igual 

com passa amb les definicions dels conceptes, que són paraules que parlen d’altres 

paraules sense poder sortir mai a trobar l’essència o cosa en si. 

De la sacralitat blanquinosa de les sirenes o el nus s’ha passat a la profanació 

més sòrdida, d’on les belles donzelles es veuen obligades a emigrar. La puresa del blanc 

que custodiava el silenci absolut en tant que totalitat inefable de la creació s’ha 

transformat –com Gregor Samsa– en un “blanc revell, fatigat i ranci” (MLB: 46) on hi 

ha escopides unes taques obscures que són presagi de la mort. El contingut essencial 



 58 

s’ha esfumat d’aquest món irònicament absurd on el silenci és la moneda de canvi. No 

hi ha explicació satisfactòria (la racional ja s’ha deixat enrere fa temps) davant la 

contingència, només el mutisme d’aquell qui viu dalt del castell
98

  i l’errar obstinat dels 

humans que, com Molloy, van “a la recerca de” en un exili interminable que es 

converteix: “de lento y penoso, como siempre había sido, dijera lo que yo dijera, en un 

verdadero calvario, sin estaciones ni esperanza de crucifixión” (M, I, 117).  

A la fi i en fi, la mort o extinció personal és “la esperanza solamente / de 

hombres vacíos.” (THM: 105) 

                                                
98 Camus diu que “així l’absurd esdevé déu […], i aquesta impotència per a comprendre, l’ésser 

que ho il·lumina tot.” (Camus 1942, op. cit., 49)  
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Aunque la vanguardia abre nuevos caminos, los artistas y poetas los recorren con tal 

prisa, que no tardan en llegar al fin y tropezar con un muro. 

No queda más recurso que una nueva transgresión: perforar el muro, saltar el abismo. 

 

(Octavio Paz, Los hijos del limo, 161) 
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4. El silenci irisat 

 

4.1. La superació del silenci 

 

Quan Kandinsky defineix els atributs del color blanc exposats en el primer apartat del 

treball també li sembla que el silenci suggerit per aquest color, al contrari de què passa 

quan observem el negre, “es un silencio que no está muerto sino, por el contrario, lleno 

de posibilidades.”
99

 Col·loca el blanc i el negre en dos extrems oposats del gràfic al mig 

del qual es dispersen els demés colors; el blanc, d’una banda, és símbol del naixement, 

de totes les possibilitats que poden desplegar-se només que una gota d’aigua o un 

prisma s’interposi en la trajectòria d’un raig de llum blanca. El negre, per altra banda, és 

allà on van a morir tots els colors i expira la llum: l’acabament que esperaven els 

desesperançats personatges del capítol anterior.  

 Però si bé el negre ha succionat, juntament amb tots els colors del món, els 

éssers de Rilke, Molloy, Kafka i Eliot, també és possible que el final esdevingui el 

principi d’una nova realitat. Com per art de màgia, només si hi creiem una mica, el 

negre es pot revertir i alliberar de nou tots els colors que ha fet presoners. Ara aquests 

tornen a emergir cap a l’exterior en formes tan boniques com la que ens ofereix un 

calidoscopi o l’arc iris. De l’individu depèn que davant seu assoleixi la seva màxima 

esplendor la visió de l’espectre solar.  

 Perquè el blanc –continuant amb l’anàlisi del color del pintor rus– “es la nada 

juvenil o, mejor dicho, la nada anterior al comienzo, al nacimiento.”
100

 Davant el 

silenci que precedeix tota creació, davant la pàgina en blanc, s’obre, inèdit i verge, un 

món de possibilitats on la imaginació i activitat mitopoiètica juguen un paper 

fonamental. Un paper que s’han atrevit, per fi, a usurpar del domini de la raó: ara la 

ficció també pot construir bases on assentar les seves realitats, no menys vertaderes que 

les del món intel·lectual. Des del moment que la raó ha estat desacreditada per 

aprehendre l’alteritat –representada principalment pel món que ens envolta i del qual res 

podem afirmar amb certesa, deien lord Chandos i Wittgenstein– i tot i així, molts 

individus se segueixen guiant pels seus principis apriorístics, el mateix dret per a crear i 

especular ha de tenir la facultat imaginativa. 

                                                
99 Kandinsky, op. cit., 77. 
100 Ibid., 78. 
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 La primera meitat del segle XX va desembocar a una deriva sense sentit, 

insensibilitat i absurditat la culminació del qual foren els fets irracionals de la Segona 

Guerra Mundial i la Shoah: un món que va conèixer per primera vegada i des de tant a 

prop l’arbitrarietat dels esdeveniments i la falta de principis edificadors. Des de llavors, 

el món s’ha obert per sempre més a la contingència, que desequilibra l’home en tant que 

aporta inseguretat i sensació d’indeterminisme: el fatum dels clàssics o la predestinació 

religiosa han perdut els fils que unien la causa amb els efectes, i ja que “silenciosos 

sobre el calvario se abren los aúreos (sic.) ojos de Dios” (Trakl, “Salmo” 191)
101

, l’ésser 

s’ha hagut de veure més que mai mogut per l’autodeterminació. Si bé tot pot o no pot 

esdevenir-se, i les conseqüències s’ajusten solament als fets immediats, l’ésser humà 

obté la consciència que el seu lliure albir és tan poderós que pot arribar tant aviat a 

destruir ciutats com moure muntanyes. La llibertat d’actuar i crear sense l’aprovació o 

inspiració del de dalt ha esdevingut, doncs, la motivació gràcies a la qual l’ésser viu 

troba la seva raó d’ésser en aquest món on no en coneixerà mai el Principi. 

 Un cop s’ha acceptat la pèrdua definitiva del Paradís –Meursault comença 

L’étranger (1942) amb la notificació: “Aujourd’hui, maman est morte”
102

– els 

personatges i obres que apareixeran en aquest darrer apartat del treball deixen d’errar 

pel món a la recerca de l’ideal o el principi original. Aquest és irrecuperable (de fet, mai 

ha existit), però això no treu que amb la força de la imaginació es pugui arribar a fer un 

simulacre d’aquest Paradís, ara en vida i a la Terra. L’artista disposa dels colors i les 

paraules suficients per emprendre tal projecte fictici i vitalici, només és necessari 

abandonar el discurs, per exemple, de Molloy, qui creu que “mi vida, mi vida, tan 

pronto hablo de ella como de algo ya terminado como de una tomadura de pelo que dura 

todavía” (M, I, 53) i despertar una decisiva voluntat de poder com la que proposava 

Nietzsche. S’ha perdut la transcendència, però ara més que mai l’art entra en joc a fi 

d’assentar les bases d’una nova llibertat creadora. 

  Umberto Eco havia advertit que els autors moderns, que s’havien desencadenat 

de la tradició per sortir a la recerca de noves tècniques amb l’objectiu de representar 

d’una manera més fidel i completa la realitat, han arribat a estripar la tela, a alterar les 

convencions lingüístiques, a experimentar amb les eines pròpies de cada disciplina 

artística. Ara bé, tots han arribat a la mateixa conclusió: a deixar la tela o la pàgina en 

                                                
101 “Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich Gottes goldene Augen.” (Trakl, “Psalm” 190) 
102 Camus, Albert (1942), L’étranger (Saint-Amand: Gallimard, 2003) 9. A partir d’ara, quan 

extregui alguna cita d’aquest text, indicaré al final, entre parèntesis, la sigla E seguida de l’apartat on es 

troba dins l’obra (I o II) i del número de pàgina que correspon a aquesta edició. 
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blanc, ergo al silenci (màxima non plus ultra). No hi ha cap instrument material o físic, 

és a dir, que procedeixi del discurs humà, que serveixi per a parlar de realitats que 

transcendeixen l’individu. És per això que –diu Eco– “llega el momento en que la 

vanguardia (lo moderno) no puede ir más allá, porque ya ha producido un metalenguaje 

que habla de sus imposibles textos (arte conceptual).”
103

 Però, com també apunta John 

Barth a “The Literature of Exhaustion” (1967), això no és motiu d’alarma o 

desesperança. No és un senyal d’acabament, ans de recomençament. Segueix Eco 

explicant la solució: “La respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, 

puesto que el pasado no puede destruirse –su destrucción conduce al silencio–, lo que 

hay que hacer es volver a visitarlo; con ironía, sin ingenuidad.
104

 Així doncs, la pèrdua 

de la innocència juga al nostre favor, ja que és a partir d’aquesta que es pot tornar a 

crear des del silenci com a punt de partida (que no s’ha de confondre amb ex nihilo). 

 Els autors de la segona meitat del segle XX –que correspondria amb la 

postmodernitat– s’adonen que la kafkiana Llei inexorable i inaccessible que mou el món 

no és sinó una arbitrarietat absurda que esdevé símbol de llibertat individual. En tant 

que l’únic govern que impera és el de l’absurd, el qual genera pors i apatia a través 

d’obstacles en forma de guardians amb abrics de pell (per ocultar la castració), 

l’individu que ha recuperat la consciència de si mateix és capaç de sobreposar-se a 

aquest anorreament. Perquè, com conclou el guardià del castell davant el pagès 

moribund: “Nadie más que tú podía conseguir ser admitido por aquí, porque esta 

entrada estaba destinada sólo a ti. Ahora me voy y la cierro.” (“Ante la ley” 337) Per 

aquest pobre personatge kafkià privat d’acció i decisió s’apaga el “resplandor que sale 

inextinguible por la puerta de la ley” (Id.), però ja no hi ha res a fer: mor sense poder 

actuar al respecte i sense deixar de creure que tot és producte d’una fatalitat. 

 No és el cas de Meursault de Camus, davant de qui també es manifesta –és un 

leitmotiv de L’étranger– una lluminositat encegadora que esdevé ara intolerable. Ja no 

és la llum acollidora i reveladora que es trobava Dante al final del Paradís, o la 

il·luminació mística que tant reclamaven les mulieres religiosae, Panégyotis o lord 

Chandos. Ja el dia de l’enterrament de la seva mare, Meursault es queixa de que “le 

soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le tendait inhumain et déprimant.” (E, I, 

27) “L’éclat du ciel était insoutenable.” (E, I, 29) –repeteix el personatge 

ininterrompudament. Però és sobretot a la platja d’Alger quan s’adona de la condemna 

                                                
103 Eco, op. cit., 74. 
104 Id. 
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que suposa tenir aquest sol silenciós i radiant de llum i calor sobre seu: “Pendant tout ce 

temps, il n’y a plus eu que le soleil et ce silence” (E, I, 89). No pot pensar, el cap li pesa 

i no és capaç de reaccionar lúcidament a causa d’un sol que li ha deixat la ment 

enterbolida, sensacions que es van incrementant a mesura que avança el capítol VI, 

l’últim de la primera part de la novel·la. Comença afirmant, per exemple, que “je ne 

pensais à rien parce que j’étais à moitié endormi par ce soleil sur ma tête nue” (E, I, 85) 

o “je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le 

soleil.” (E, I, 91) Dóna la sensació que Meursault estigui sofrint un càstig com el de 

Sísif, qui està condemnat per sempre més a arrossegar amunt i avall una roca al si de 

l’infern. Ara no és la roca, sinó el sol insuportable allò que provoca tedi i pesadesa, sota 

el qual l’individu sent que tot esforç és inútil i absurd: “la tête retentissante de soleil, 

découragé devant l’effort qu’il fallait faire pour monter” (E, I, 91). Oferint la mateixa 

resistència que la roca de Sísif,   

Toute cette chaleur s’appuyait sur moi et s’opposait à mon avance. Et chaque fois que 

je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je fermais les 

poings dans les poches de mon pantalon, je me tendais tout entier pour triompher du 

soleil et de cette ivresse opaque qu’il me déversait. A chaque épée de lumière jaillie du 

sable, d’un coquillage blanchi ou d’un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. 

J’ai marché longtemps. (E, I, 92) 

 

El sol i la calor esdevenen aquí símbols d’una inèrcia insostenible, d’un absurd que 

obliga l’individu a seguir caminant gairebé sense reaccionar, sense que res canviï o doni 

la sensació d’avançar cap endavant: “C’était le même soleil, la même lumière sur le 

même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà deux heures que la journée n’avançait 

plus” (E, I, 93). El sol ja no pot equiparar-se amb l’absolut, perquè aquest ha deixat 

d’existir: l’home es troba sol i deslligat enmig de la contingència d’aquest món que 

provoca angoixa i nàusea.
105

 

Amb tot, Meursault finalment assoleix la il·luminació, la qual li permet trencar 

definitivament amb la inèrcia que l’encadena en aquest “deixar-se portar” tediós: “A 

cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j’ai fait un mouvement en avant. 

Je savais que c’était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant 

                                                
105  El mot “nàusea” remet instintivament a l’existencialisme de Jean-Paul Sartre i la seva 

novel·la La Nausée (1938). La idea d’un món intranscendent que produeix una repulsió escatològica a 

l’individu és força recorrent a L’Étranger: “Je promenais toute la journée une nausée perpétuelle. Je ne 

comprenais pas pourquoi on me privait de cela qui ne faisait de mal à personne.” (E, II, 122) ; “j’ai eu 

l’impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige” (E, II, 160) ; “Tout ce 

que je faisais d’inutile en ce lieu m’est alors remonté à la gorge, et je n’ai eu qu’une hâte, c’est qu’on en 

finisse” (E, II, 161). 
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d’un pas. Mais s’ai fait un pas, un seul pas en avant.” (E, I, 94) Fastiguejat de tot i de 

tothom, sentint-se com un autèntic estranger en una terra on habiten personatges 

kafkians que pensen coses com “ni siquiera sé lo que busco, probablemente una 

prórroga tan solo” (DB: 936) o “A mí lo que ahora me gustaría es hablar de las cosas 

que aún me quedan, despedirme, terminar de morirme de una vez” (M, I, 9), el 

protagonista de Camus opta per actuar. En efecte Meursault, que ja no pot aguantar més 

el sol espès i infernal, posa fi al silenci absurd del món, i ho fa amb el soroll estrident de 

cinc trets que trenquen el fil sobre el qual reposa la calma impassible de la tarda: “Tout 

mon être s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. […] J’ai secoué la sueur et le 

soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une 

plage où j’avais été heureux.” (E, I, 95) I quan l’individu comprèn, quan adquireix a la 

fi la consiència de si mateix, les coses canvien d’aparença i ja no hi ha mai més marxa 

enrere. L’encís que abans produïen les nereides a Panégyotis ara ha estat desfet pels 

trets de Meursault, un individu que ha comprès que veure les coses blanques, negres o 

multicolor només depèn d’ell: “Aquest univers sense amo per sempre més no li sembla 

estèril ni fútil. Cada un dels grans d’aquesta pedra, cada fragment mineral d’aquella 

muntanya plena de nit, forma per ell mateix un món. La mateixa lluita per aconseguir 

els cims basta per a omplir un cor d’home.”
106

 

Quelcom semblant havia afirmat Nietzsche de manera precoç ja a finals del selge 

XIX: l’individu només pot obtenir una salvació plena i satisfactòria en aquest món a 

partir del lliure exercici de les pròpies capacitats per crear i engendrar des del buit. 

Aquests autors no són nihilistes, ans al contrari: són uns individus que afirmen la vida 

per damunt de tot, una vida buida de fonaments ontoteològics, però és justament això 

que permet que sigui viscuda amb una vertadera i màxima plenitud. La plenitud que 

l’ésser humà hi diposita. Quan no hi ha teories o conceptes que reprimeixin l’individu, 

aquest és capaç de reinventar-se contínuament, d’experimentar i jugar a crear formes del 

no-res. En efecte, com postulen determinades religions orientals com el taoisme, el buit 

és una faceta necessària perquè pugui moure’s i desenvolupar-se l’ésser. El silenci és 

una potència engendradora de significat, sempre nou, sempre dinàmic. 

Així doncs, Nietzsche eleva l’art –enllaçant-ho amb el primer apartat del treball–

per damunt de la raó: l’home intuïtiu per sobre de l’home racional. Quan el primer 

                                                
106 Camus 1942, op. cit., 156. Sísif –conclou Camús– cal imaginar-lo feliç perquè finalment ha 

conseguit adquirir consciència de si mateix i convertir-se en l’amo i senyor del seu propi destí. Aquesta 

consciència lliure, per res condicionada a l’hora de prendre decisions és el què dóna un sentit a l’absurd i 

una consistència dins aquest món ple d’incerteses. 
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utilitza l’intel·lecte no per fixar el món sinó per actualitzar-lo, per participar i jugar amb 

les seves formes, llavors aquest instrument “jamás es tan exuberante, tan rico, tan 

soberbio, tan ágil y tan audaz: poseído de placer creador, arroja metáforas sin orden 

alguno y remueve los mojones de las abstracciones”.
107

 És així com “el hombre 

intuitivo, aposentado en medio de una cultura, consigue ya gracias a sus intuiciones, 

además de conjurar los males, un flujo constante de claridad, animación y 

liberación.”
108

 

El teixit conceptual –edificat i consolidat al llarg dels anys per la lògica, la 

filosofia i teologia– s’esparraca, però sota seu no apareix el buit, sinó tot un món 

multicolor que celebra les seves saturnals. Nietzsche creu que “cuando en alguna 

ocasión un tejido de conceptos es desgarrado de repente por el arte llega a creer (l’home) 

que sueña.”
109

 I, com s’acostuma a saber, el món del somnis és aquell on tot és possible, 

on actua la imaginació i els desigs personals són satisfets (com s’ha vist que opinava 

Freud). És un món alliberat, no reprimit, receptacle de fantasies que no són menys reals 

que les que es crea l’individu guiat per la lògica i els conceptes estables. Encara que 

l’artista se segueixi servint de la mateixa matèria prima per confeccionar el seu univers, 

és a dir, de les imatges i les paraules –si no ho fes, no podria crear res i hauria de viure 

per sempre més en el silenci–, les jerarquies i legitimació que tradicionalment s’havien 

concedit a les dues esferes ara s’anivellen: cap és més útil o vertadera que l’altra, ja que 

es fa el silenci quan ambdues pregunten per la paraula “Realitat” o pel Principi absolut. 

En aquest sentit, les paraules de Nietzsche resulten sempre reveladores:  

Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el 

hombre indigente (l’home racional) para salvarse, es solamente un armazón para el 

intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte y, cuando lo 

destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente […] pone de 

manifiesto que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía 

por conceptos, sino por intuiciones.
110

 

 

Aquest fragment recorda, per la seva apel·lació a conceptes com la ironia i el joc, les 

paraules que més tard proferirà Eco i que ja s’han recollit unes quantes línies més amunt. 

És l’hora, doncs, de deixar volar la imaginació: és el moment del gaudi estètic, de la 

                                                
107 Nietzsche 1990, op cit., 35. 
108 Ibid., 37-38. 
109 Ibid.,34. 
110 Ibid., 36. 
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creació alliberada i, sobretot, de la superació del buit o silenci negre i nihilista. I tothom 

qui s’atreveixi és benvingut a aquesta festa que celebra l’intel·lecte intuïtiu.  

A Tres tristes tigres, Guillermo Cabrera Infante enceta un capítol titulat 

“Algunas Revelaciones”, però quan es gira la següent pàgina, i després la següent, 

aquestes apareixen en blanc.
111

 Blanc tipogràfic equival, en literatura, al silenci. Com ja 

s’ha comentat, les sirenes callen i ara és l’home qui ha de treure les seves pròpies 

conclusions. 

 

4.2. El silenci creador (o quan l’artista canta) 

 

En aquest moment ens adonem que el text breu “Das Schweigen der Sirenen” de Kafka 

tenia molt més a dir-nos. Però no, les sirenes segueixen mudes: “en efecto, al llegar 

Ulises, no cantaron las cantantes” (SS: 53). És més, “las sirenas desaparecieron ante su 

resolución, y, precisamente cuando más próximo estaba, ya no supo de esos seres nada 

más.” (SS: 54) És així com les sirenes desapareixen per sempre, i ja ningú més que 

Odisseu pot afirmar si aquestes van cantar o no. A no ser que algun dia s’inventi la 

màquina del temps, la resta dels mortals seguirem tota la vida sense obtenir una resposta 

sobre aquesta qüestió. 

 Odisseu, l’heroi a qui Theodor Adorno i Max Horkheimer veien representat 

l’home de la il·lustració –encarnat posteriorment en la figura del burgès–
112

, havia ideat 

un pla tecnològic a partir dels seus coneixements apriorístics: tapar amb cera les orelles 

dels seus companys de tripulació i lligar-se ell al pal de la nau per tal de vèncer a la 

vegada que escoltar la naturalesa salvatge que s’obria al seu pas. Amb tot, ja hem 

descobert que, segons el text de Kafka, la naturalesa no era dipositària de cap epifania: 

les sirenes no cantaven tal i com l’heroi s’esperava. Amb tot, aquest potser va fer veure 

que les sentia proferir els seus cants seductors, tot retorcent-se al pal de la nau i 

suplicant als seus companys que el deslliguessin per anar a l’encontre de les sirenes: el 

guerrer aqueu –explica Kafka– “quizá notó realmente que las sirenas callaron, y opuso a 

sirenas y dioses, en cierta manera como escudo, el simulacro mencionado más arriba.” 

(SS: 54) És a dir, l’astut heroi va fer una representació pensant que li servir-li de base i 

justificació per nodrir els seus relats futurs. I és que no hem d’oblidar que Odisseu és el 

                                                
111  Cabrera Infante, Guillermo (1967), “Algunas revelaciones”, dins Tres tristes tigres 

(Barcelona: Seix Barral, 2007) 283-287. 
112 Paris, Carlos (2001), Fantasía y razón moderna: Don Quijote, Odiseo y Fausto (Madrid: 

Alianza) 172. 
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narrador dels episodis dels cants IX-XII de L’Odissea, relats que explica en primera 

persona al banquet que al seu honor ofereix Alcínou, rei dels feacis, quan l’heroi és 

recollit per Nausica a la costa del seu regne. L’episodi de les sirenes justament es recull 

al cant XII, i ningú més que el rei d’Ítaca pot donar constància de si les sirenes cantaven 

o no, ja que els seus acompanyants restaven amb les oïdes tapades.  

 El relat de Kafka suggereix,
113

 per tant, la possibilitat que Odisseu fóra 

l’inventor del discurs segons el qual les sirenes van cantar per a ell tot aplaudint la seva 

glòria i revelant-li coneixements transcendentals. L’enginy d’Odisseu seria doncs com 

el d’un narrador de ficció capaç de configurar realitats que s’acaben adoptant com a 

vertaderes. La ficció entra dins l’esfera del món real reivindicant el seu paper dins la 

societat i la construcció de la tradició. El discurs de la tradició en clau històrica, en 

aquest sentit, no seria per molts crítics de la postmodernitat res més que l’artifici creat 

per un conjunt d’individus que, com el rei d’Ítaca, elaboren les seves ficcions i les 

transmeten com a certes i inqüestionables. I és que tot discurs, pel sol fet de ser 

comunicat i manipulat per persones, és producte d’una narració darrera la qual s’amaga 

l’enginy d’un artífex, indiferentment que sigui aquest propens a la subjectivitat o a 

l’objectivitat. I el narrador/escriptor n’és molt conscient. Com n’és conscient Borges i 

ho transmet irònicament al lector mitjançant el relat “Tema del traidor y del héroe”.
114

 

Un fet semblant el trobem en el mateix discurs de Dante a la Commedia, qui 

transmet com a autèntic el viatge que emprèn des de l’infern fins al Paradís. Al final, 

demana que la seva ment pugui recordar quelcom d’aquell estat d’il·luminació a fi de 

poder-ho explicar a les generacions posteriors: “haz que se haga mi lengua tan potente, / 

que una chispa a lo menos de tu gloria / pueda dejar a la futura gente.” (Commedia, vv. 

70-72, 627) L’elaboració literària, finalment, és el què preval. I els lectors o receptors 

dels relats de Dante, Odisseu o les místiques, els quals ratifiquen la visió de la 

resplendor divina enmig de les tenebres, tenim la opció de creure-ho o no, però l’artifici 

poètic sempre restarà davant nostre. Bé podem tanmateix suspendre per uns instants la 

nostra incredulitat i establir un pacte narratiu amb el text a fi de deixar-nos il·luminar 

pel seu món replet de sensacions, sentiments, idees i tot un conjunt de veritats que, 

                                                
113 És una de les dues interpretacions que aporta l’article “Ulises y el silencio de las sirenas” de 

Carlos A. Conchillo i José A. Sánchez publicat a la revista La balsa de la Medusa  (Madrid, 1988). 
114 En aquest sentit s’interroga Malte retòricament: “¿És possible que s’hagi malentès tota la 

història universal? ¿És possible que el passat sigui fals perquè se n’ha parlat a partir de les masses, com si 

es parlés d’una avançada col·lectiva de moltes ànimes, en comptes de parlar de l’individu […] que ja és 

mort? [...] ¿És possible que tots aquests homes coneguin fil per randa un passat que mai no ha existit? ¿És 

possible que cap realitat no sigui res per a ells; que llur vida es consumeixi sense lligat-se a res, com un 

rellotge de paret en una cambra buida?” (MLB: 30) 
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inclús tractant-se d’una ficció, poden arribar a enriquir la vida d’un ésser humà. El text, 

doncs, és el què queda quan han marxat Odisseu i les sirenes, i per què no deixar-nos 

encisar i seduir per la veritat de les paraules, gaudir de les imatges reals que aquest és 

capaç de despertar en la nostra ment. Les sensacions que un text transmet poden fer 

eriçar els cabells, més enllà de si el discurs té un referent empíric o no. Perquè la recerca 

de “la cosa en si” ja no té importància. Més val quedar-nos amb les realitats tangibles: 

“el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como 

hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen 

verdades.”
115

  

Si Déu no es presenta a oferir el consol de la transcendència en aquest univers 

abandonat de la seva mà, el text de Kafka diu que també “medios insuficientes y hasta 

pueriles pueden servir para la salvación” (SS: 53); a saber, la literatura és tan vàlida per 

salvar vides com el “calmante en la vida de los muertos” (M, I, 40) que ofereix la religió 

o els ideals wagnerians contra els quals tant s’oposava Nietzsche. Com posen de 

manifest tanmateix els textos de Camus, els ideals abstractes com el matrimoni, la 

religió, l’amor, “cela ne signifiait rien” (E, I, 69), ja que ens fan allunyar a la realitat 

indefinida i abstracte de les idees i perdre de vista la vida física, “cette vie absurde” que, 

malgrat tot, és l’única realitat concreta de què disposem. Si lord Chandos estava segur 

que “mi dichoso e innominado sentimiento surgirá para mí antes de un solitario y lejano 

fuego de pastores que de la visión del cielo estrellado” (EB: 48) –idea que recorda 

l’episodi bíblic dels pastors rebent la bona nova de l’àngel– ara és la visió del cel 

estrellat la que guanya força. Quan al final de L’étranger Meursault és condemnat a 

mort, el personatge explica que el canvien de cel·la, des d’on “je vois le ciel et je ne 

vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des 

couleurs qui conduit le jour à la nuit.” (E, II, 165) El narrador és conscient que li queda 

poc temps davant la certesa de la mort imminent, de manera que quan el capellà el visita 

perquè confessi el seu crim, ell li contesta enfadat “qu’il me restait peu de temps. Je ne 

voulais pas le perdre avec Dieu.” (E, II, 182) Els colors que ara contempla mirant el cel 

desassosseguen més que els missatges de salvació que poden oferir-li els inexistents 

déus. Aquí les sirenes –el so de les quals és emès ja sigui pels éssers mitològics, ja sigui 

pels aparells tecnològics que responen al mateix nom– s’intueixen, però són invisibles 

als ulls:  

                                                
115 Nietzsche 1990, op. cit., 35. També George Steiner pensa que “somos un animal cuyo aliento 

vital es el sueño narrado, pintado, esculpido y cantado.” (Steiner 2001, op. cit., 261)  
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A ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des 

départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indifférent. […] Si près de la 

mort, maman devait s’y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n’avait 

le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si 

cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de 

signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. 

(E, II, 185-186) 

 

Davant el caràcter mitològic, ja inaccessible, d’unes sirenes que són mudes i invisibles 

per la mirada ancorada al món real, l’artista descobreix que els pot usurpar el dret 

d’elaborar cants. I la força de les melodies de l’escriptor, com les de les sirenes, poden 

també salvar o conduir un ésser prou sensible a la perdició. L’ésser humà se sent feliç al 

reconèixer que de la il·lusió i la imaginació també es pot viure, que no tot desemboca en 

el silenci tràgic del món. Meursault, tot i estar físicament privat de llibertat perquè el 

tenen engarjolat, descobreix fins a quin punt és important la llibertat mental per on 

discorren els pensaments i imaginacions; tant és així –pensa l’estranger– “qu’un homme 

qui n’aurait vécu qu’un seul jour pourrait sans peine vivre cent ans dans une prison. Il 

aurait assez de souvenirs pour ne pas s’ennuyer.”  (E, II, 123) 

 Quelcom semblant opina Ruth Klüger, escriptora que va viure el més terrible 

extermini de drets, dignitat i llibertat individuals –i d’individus mateix– dins diversos 

camps de concentració nazis. Quan impera l’arbitrarietat més absurda, el silenci més 

negre, aleshores la poesia neix com l’última esperança inclús de la terra més erma. Així 

ho relata l’autora de Weiter Leben (1992): “Muchos de los reclusos de los campos de 

concentración hallaron consuelo en los versos que sabían de memoria. [...] El contenido 

tenía una importancia sólo secundaria y que lo que nos daba un apoyo era ante todo la 

forma como tal, el lenguaje”
116

. Klüger critica així el postulat d’Adorno segons el qual 

després d’Auschwitz (la màxima expressió del caos anihilador) no pot existir la creació 

lírica. Contràriament, Klüger afirma que dins aquesta presó existencialista on la llibertat 

és per sobre de tot allò no predicible,
117

 és a dir, la contingència en estat pur, la poesia 

és un elixir de vida, “un contrapeso al caos, un intento poético y terapéutico de 

contraponer a aquel absurdo y destructivo circo en el que sucumbíamos, algo 

lingüísticamente completo, rimado; o sea, en realidad, la más antigua pretensión 

estética.”
118

 

                                                
116 Klüger, Ruth (1992), Seguir viviendo (Barcelona: Círculo de Lectores i Galaxia Gutenberg, 

1997) 125. 
117 Ibid., 137. 
118 Ibid., 128. 
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 En un sentit més figurat, i sense menystenir la realitat històrica dels camps 

d’extermini, l’escriptor és tanmateix capaç de trobar i seguir el fil d’Ariadna que li 

permet moure’s amb certa llibertat dins la presó dels conceptes i l’absència del 

component referencial. Vladimir Nabokov, a tall d’exemple, presenta d’una manera 

magistral a l’obra The Real Life of Sebastian Knight (1941) com l’ingredient literari 

emergeix fins a cobrir per complet el silenci de la certesa empírica. V., el narrador de la 

novel·la, és el germanastre de l’escriptor ja defallit Sebastian Knight, i el seu objectiu és 

elaborar-ne una biografia tot recollint el màxim de material biogràfic contrastat, és a dir, 

verídic, possible. La idea d’objectivitat i criteri el porten a entrevistar-se amb tots 

aquells qui van rodejar la vida del seu germanastre, de la qual ha conegut molt poques 

coses. Amb tot, van sorgint sempre noves pistes relatives a informacions 

imprescindibles sobre la vida del seu germanastre que, això no obstant, se li resisteixen 

a ser desvetllades. L’empeny de V., qui actua com un autèntic detectiu, creix en 

proporció a la seva frustració. Com menys troba, més busca. Fins que, ja al final de la 

novel·la, accepta la impossibilitat de conèixer-ho tot sobre Sebastian i es va lliurant poc 

a poc al gaudi de la creació literària: i és que, per tal d’elaborar un document biogràfic 

exhaustiu, V. hauria d’haver sigut Sebastian, és a dir, s’hauria de suprimir l’alteritat, 

sempre visible però inassequible en la seva interioritat, com l’asfòdel que espera a 

l’altre banda de la riba sense deixar-se collir. 

 Cap al mig de la novel·la, V. està perseguint la que creu que és la pista definitiva, 

aquella que suposadament li desvelarà el misteri: la troballa de l’última amant de 

Sebastian, que pensa que va conduir el jove escriptor a l’amor i, d’aquest, a la mort. Ara 

bé, mentre busca obsessivament el significat de Rosebud (per establir un vincle amb el 

film Citizen Kane) gràcies al qual elaborarà una biografia perfecte, V. troba joies no 

menys incertes. A saber, en ple moment de la persecució de la pista de la dona 

desconeguda que va coincidir i enamorar Sebastian al sanatori de Blauberg, V. explica 

que “recogí las páginas más preciosas de la vida de Sebastian.”
119

 Unes pàgines que no 

tenen res a veure amb la pista inicial, ja que no tracten sobre l’últim gran amor fatal de 

Sebastian, ans del primer. És així com, seguint una pista, V. en troba una altra, i 

aconsegueix parlar amb Natasha Rosanov, la noia de qui Sebastian va enamorar-se quan 

els dos eren adolescents. I el biògraf, convertit en un autèntic escriptor, relata a partir de 

                                                
119 Nabokov, Vladimir (1941), La verdadera vida de Sebastian Knight (Barcelona: Anagrama, 

1988) 126. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquesta obra de Nabokov, indicaré al final, entre 

parèntesis, la sigla RLSK seguida del número de pàgina que correspon a aquesta edició. 
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la conversa que entaula amb aquesta dona què creu que devia passar en un dels seus 

encontres. Deixa que la imaginació arranqui el vol des d’una terra ara ja buida, 

irrecuperable, que calla davant la pregunta de l’investigador. Però V. no es deixa 

ensorrar pel silenci i pinta sobre la pàgina en blanc quatre propostes escenogràfiques on 

Sebastian i Natasha celebren el seu amor innocent. 

Las luces se apagan, el telón se levanta y aparece un paisaje ruso, en verano: la 

orilla de un río [...] Al timón está sentada una muchacha: pero dejémosla acromática, 

una mera silueta, una sombra blanca que el artista no ha llenado de color. […] 

Cambia el cuadro: otra orilla del río […] Sebastian sigue leyéndole a la 

muchacha que tiene junto a sí. El pintor no ha llenado aún el espacio en blanco, salvo 

el brazo tostado, estirado desde la muñeca hasta el codo por un vello luminoso. 

Como en el sueño de Byron, el cuadro vuelve a cambiar. Es de noche. El cielo 

está vivo de estrellas. […] 

Último cambio: […] Sebastian no está solo. Está sentado en el tronco blanco y 

ceniciento de un árbol caído. […] La figura de la muchacha sentada, en blanco, salvo el 

brazo y una mano leve y tostada que juega con un inflador de bicicleta. […] 

Cae el telón. Sí, eso es todo. Muy poco, pero conmovedor. (RLSK: 127-128) 

 

 

V. ha assolit sens dubte l’enginy de l’escriptor, un escriptor que, sense tenir davant el 

referent empíric, no s’està de fer un esquemàtic però preciosista bodegó –en aquest cas, 

ofereix quatre relats-retrat. És un escriptor que crea a partir del buit i des d’un passat 

que emmudeix quan se l’interroga. I és que, com conclou V., “la respuesta es la vida 

misma, y esto es lo más cerca que podemos llegar de una verdad humana.” (RLSK: 127) 

La vida flueix sense parar, i no pot ser empresonada sota cap concepte, ni cap biografia 

pot contenir tot allò que va ser o va viure una persona. Només la literatura ho pot arribar 

a figurar, encara que mai certificar; i una ficció pot ser més bella, més real i vívida, que 

mil constatacions àmpliament documentades. Pregunteu-li si no a l’escriptor de 

Flaubert’s Parrot (1984). The Real Life of Sebastian Knight ens diu quelcom semblant 

a això: no hi ha cap certesa més captivadora que la del llenguatge, que no hi ha res que 

aquest no pugui evocar o ultrapassar, i que “la «solución absoluta» está allí, en alguna 

parte, oculta en algún párrafo [...] entrelazada con otras palabras” (RLSK: 165). 

 Des de l’altra banda del laberint, el lector també pot decidir cap on vol estirar el 

fil que li ha tensat l’artista. En aquest sentit, la teoria de la recepció concedeix un paper 

fonamental al receptor, qui es considera co-creador de l’obra juntament amb l’escriptor. 

Una creació, dit així, es realitza a partir de les aportacions i suggeriments de l’escriptor i 

les interpretacions o continguts que el lector dipositi sobre el cos hermètic de l’obra. En 

estret vincle amb aquest corrent hermenèutic es troba el relat breu “The Blank Page” 

(1957) d’Isak Dinesen. El títol resulta ben aviat revelador: la pàgina en blanc, junt amb 
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el silenci que s’ha anat descrivint al llarg d’aquest treball, és l’absoluta alteritat, la 

diferència davant la qual havien callat o s’havien sentit aniquilats els personatges dels 

apartats anteriors. Aquí, la pàgina en blanc es manifesta com la tela buida reblerta de 

possibilitats, com la matriu engendradora. 

Aquest llenç en blanc, a diferència del Blanc sobre blanc de Malévich, no està 

acabat; no ha absorbit l’absolut on l’individu místic voldria fusionar-se, ni tampoc ha 

esdevingut el negre davant el qual la criatura kafkiana retrocedeix i corre a tancar-se 

dins la cova per por a ser anorreat. Aquesta pàgina en blanc és, en definitiva, el punt de 

partida des d’on l’artista desplega, en forma de dripping, el seu arc iris personal. És 

l’espai a partir del qual l’escriptor d’estètica borgeana construeix móns tan complexos i 

laberíntics com el de Tlön, Uqbar i Orbis Tertius; i lector que hi habita deixa brollar, 

desbordada i en totes direccions, la seva imaginació ja mai més reprimida. El silenci de 

la composició “musical” 4’ 33’’ de Cage deixa sentir el soroll de l’univers. On hi ha 

vida, res resta en silenci per sempre. La fabulació es posa en marxa automàticament. 

 A “The Blank Page” la sirena que destapa el misteri s’ha metamorfosat en una 

vella rondallaire, que és qui explica el conte de la pàgina en blanc mitjançant la tècnica 

del mise en abyme . Per aquesta, qui ha heretat de la seva mare, i aquesta de la seva àvia, 

l’ofici d’explicar històries, allò més important és ser fidel al relat. Perquè “cuando el 

narrador es fiel, eterna e inquebrantablemente fiel a la historia, al final es el silencio 

quien habla. Cuando la historia ha sido traicionada, el silencio no es más que vacío. 

Pero nosotros, los fieles, cuando hemos dicho nuestra última palabra oímos la voz del 

silencio.”
120

 El silenci, per tant, és millor narrador que qualsevol veu humana; en la 

pàgina en blanc es poden llegir històries més profundes que en les millors antologies 

impreses. 

 El color blanc, com en la nouvelle de Yourcenar, té una forta presència en 

aquesta narració: tot es cobreix d’una aura virginal, silenciosa, com si el misteri fos a 

punt de ser revelat per primera vegada. En el convent portuguès on viuen les monges 

carmelites hi ha “bueyes blancos como la leche” (TBP: 105), “virginales manos” (TBP:  

105) que sembren la llavor de lli, “la tela se extiende sobre la hierba para que se 

blanquee, y se lava una y otra vez hasta que parece que haya nevado en torno a los 

muros del convento.” (TBP: 105) Un halo delicat, fràgil, indici de que tot es manté 

                                                
120 Blixen, Karen (Isak Dinesen) (1957), “La página en blanco”, dins Últimos cuentos (Barcelona: 

Bruguera, 1985) 104. A partir d’ara, quan extregui alguna cita d’aquesta narració, indicaré al final, entre 

parèntesis, la sigla TBP seguida del número de pàgina que correspon a aquesta edició. 
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encara per estrenar, en la seva puresa original, embolica el relat. I no podria esperar-se 

menys, ja que les monges –explica el conte– tenen el privilegi de confeccionar els 

llençols de matrimoni que es lliuraran a les joves princeses de la casa reial, els quals 

s’estrenaran la nit de noces. A canvi, les carmelites reben el fragment central del llençol 

després d’haver-se usat i que conté la marca personal de cada donzella. El fragment de 

tela és llavors penjat, junt amb els demés i rodejat d’un marc daurat, a les parets d’una 

galeria del convent reservada a aquest fi. 

 És en aquest punt quan el significat de la pàgina en blanc s’esclareix: “En las 

manchas borrosas de las telas una persona de cierta imaginación y sensibilidad podría 

reconocer todos los signos del Zodíaco […] o discernir imágenes de su propio mundo 

de ideas” (TBP: 107). Enfront de la tela de lli blanca tacada lleugerament, les persones 

que s’hi troben cara a cara perfilen, dins la seva ment, tot de records, imatges i moments. 

“Cada pedazo de tela con el nombre inscrito en el marco que lo encierra tiene una 

historia que contar (la de cada princesa a qui correspon), y todos han sido puestos allí 

por fidelidad a la historia” (TBP: 108), però quan és contemplat per un ull extern, aquest 

fragment tacat veu proliferar la seva significació: el tros de llençol és concret i actua 

com un únic quadre –podríem considerar-lo abstracte–, però en ell es despleguen tantes 

històries com espectadors vénen a observar-lo
121

, i la taca central adopta tantes formes 

com imatges és capaç de configurar la ment humana. 

 Però l’autèntica imatge de l’alteritat radical no és sinó la de la pàgina 

absolutament blanca. Aquí ni una lleugera taca desdibuixada serveix de referent: “en 

medio de la larga hilera hay una tela que no es igual que las otras […] en la cartela no 

hay ningún nombre inscrito, y la sábana enmarcada es de lino blanco como la nieve de 

una esquina a la otra: una página en blanco.” (TBP: 108) Davant seu, relata la 

rondallaire, “las narradoras de cuentos hemos de cubrirnos con el velo y guardar 

silencio.” (Id.) I “es frente a la página en blanco donde las monjas jóvenes y viejas […] 

quedan sumidas en la más profunda de las reflexiones.” (Id.) 

 Si aquesta pàgina no conté cap taca, cap element que distregui el papalloneig de 

la imaginació, significa que la tela és encara verge. Com la princesa sense nom que va 

                                                
121 Perquè, segons Octavio Paz a propòsit de la lectura d’un text líric (aquí seria del quadre o de 

la pàgina en blanc), “cada lectura produce un poema distinto. Ninguna lectura es definitiva y, en este 

sentido, cada lectura, sin excluir a la del autor, es un accidente del texto. Soberanía del texto sobre su 

autor-lector y sus lectores sucesivos. El texto permanece, resiste a los cambios de cada lectura. Resiste a 

la historia. [...] El poema es una virtualidad transhistórica que se actualiza en la historia, en cada lectura. 

No hay poema en sí, sino en mí o en ti.” (la cursiva és de l’edició: Paz, Octavio (1974), Los hijos del limo 

(Barcelona: Seix Barral, 1990) 225. 
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lliurar-la al convent, encara no ha estat desvirgada. La pàgina en blanc es manté casta, 

pura, en qualsevol moment preparada per deixar projectar sobre seu tots els colors. És 

una obra que se situa a l’extrem oposat del quadre de Malévich, ja que aquest últim, al 

contenir la Totalitat, no pot donar cabuda a res més: és un quadre acabat, d’un silenci 

que conté l’absolut. La pàgina en blanc, en canvi, no pot estar acabada perquè ningú hi 

ha començat a escriure encara la primera paraula. En ella tot és possible, ja que 

reprodueix el moment anterior al fiat, a la creació. Davant seu, cada espectador pot ser 

l’artífex o demiürg del món que li agradaria concebre.
 122

  Aquesta pàgina, per tant, és la 

màxima expressió de la llibertat, de la possibilitat il·limitada. Com Odisseu quan es 

troba de cares al silenci de les sirenes, el receptor d’aquesta pàgina en blanc esdevé 

l’autèntic generador de la realitat. Una realitat que, malgrat tot, no podrà ser mai única o 

necessària, ja que s’actualitza cada cop que algú es troba davant el silenci del blanc.  

 En conclusió, cadascú té dins seu un rondallaire o, si es vol, una sirena capaç de 

seduir amb els seus cants. Les nostres cançons no parlaran de les veritats dels cels i els 

inferns, però evocaran certeses més reals: les nostres veritats individuals. Perquè “el 

germen último de la historia procede de algún lugar místico ajeno a la historia misma” 

(TBP: 105), i aquesta llavor inicial no es troba ni en el Paradís ni en el Principi 

transcendental, sinó en la nostra capacitat creativa. Està esperant que la deixem 

germinar. 

                                                
122 En aquest sentit, Steiner considera que “el dramaturgo, el contador de historias o el pintor de 

éxito es una gran miniatura de «Dios».” I segueix afirmant que “el arte y la literatura son posibles porque 

imitan el fiat divino, aunque en un nivel más humilde, siendo tal humildad la de la ficción por oposición a 

la verdad.” (Steiner 2001, op. cit., 174-175)  
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Conclusió 
 

Si s’hagués de presentar una conclusió relativa a cada apartat del treball, possiblement 

faria això: pel que fa al primer capítol, deixaria la pàgina en blanc. I és que seria 

extremadament complicat reproduir amb un mitjà tan insuficient com són les paraules 

allò de què han tractat les obres i què pretenien els autors. La realitat és molt més 

complexa per deixar-se inscriure en quatre paraules: no es poden fer judicis 

d’abstraccions ni generalitzacions, de manera que més valdria guardar silenci i deixar-

nos abduir pels mateixos textos, que parlen per si sols. 

 Amb relació al següent apartat, no hi hauria conclusió; ni tan sols hi hauria 

pàgina en blanc, ans un paper brut i estripat. Possiblement tornaria al llit i em posaria  

dormir, cargolada entre els llençols, sense voler saber res de totes les obligacions que 

m’esperen en aquest hostil món exterior. Allà esperaria impassible i obstinada que tot 

passés, sense fer front a la difícil redacció d’aquesta conclusió. 

 Per últim i quant a la conclusió del tercer capítol, afirmaria que, tot i haver 

elaborat un treball sobre el silenci literari, ha sigut possible parlar, un cop més, d’aquest 

tema aparentment inaccessible. I s’ha fet a partir de paraules.  

El silenci, representat en literatura ja sigui pel blanc tipogràfic, ja sigui per la 

fragmentació del discurs o a través de la menció que en fan els personatges, sembla ser 

incompatible amb qualsevol forma d’escriptura. És paradoxal si més no parlar del 

silenci a través del llenguatge. Pot ser el silenci, doncs, el tema d’un treball? S’arriba a 

la conclusió que sí. Com així mateix pensaven Umberto Eco o John Barth, seguirà 

existint la literatura sempre que existeixi l’escriptor intel·lectualment actiu. Si tot ja ha 

estat dit i és impossible crear ex nihilo, i encara menys voler representar la realitat 

exterior fidelment sobre el full de paper, sempre queda l’opció de fer una literatura que 

expliqui que “tot ja ha estat dit i és impossible crear ex nihilo, i encara menys voler 

representar la realitat exterior fidelment sobre el full de paper”. 

El silenci és adoptat per lord Chandos d’Hugo von Hofmannsthal, qui fins i tot 

renunciava a la seva activitat com escriptor, com a símbol d’entrada als misteris més 

sacres, a saber, aquells que es troben ocults en la naturalesa i que no es poden copsar 

amb l’intel·lecte. Aquest primer silenci, que tindria una correlació pictòrica amb el color 

blanc, és equiparable amb l’absolut i la llum: és el silenci que embolica el nus, allà on 

convergeixen tota la multiplicitat de fenòmens que esdevenen en el món. És el silenci 
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que es veuen obligats a adoptar aquells qui escolten el cant de les sirenes o les nereides, 

ja que aquestes –si més no les sirenes de L’Odissea– posseeixen la saviesa o 

coneixement de tot el què passa a la terra.  

El segon tipus de silenci té unes connotacions molt diferents del primer. 

L’individu es gira vers el cel i la seva mirada ja no veu l’absolut lumínic; el nus s’ha 

desfet i resulta que no embolicava res. El misteri és buit, no conté l’epifania, de la 

mateixa manera que les sirenes res poden ja cantar als navegants que, desesperats, les 

busquen en va. És el silenci de l’absurd, on l’habitant d’un món que ha vist escindir 

l’esfera divina de la terrenal ho veu tot negre. Al silenci del món responen els laments 

cada cop més dèbils d’unes criatures desmembrades. Queixes que ressonen en el buit 

fins exhaurir-se. 

Per últim, el darrer silenci és la superació de l’anterior i el pol invertit del primer. 

I és que el silenci absolut és el punt convergent on es fusionen totes les realitats en Una 

superior, mentre que el silenci derivat de l’absurd és el punt divergent. És d’aquest 

silenci, expressat per la pàgina en blanc o l’absència de referent, que l’espectre solar 

allibera tots els colors en un acte creatiu sense límits. És un silenci que no és acabament 

o finalitat, sinó començament i actualització constants. Pel que fa a les sirenes, aquestes 

són ara evocades i reinventades pel cant de l’escriptor, qui posseeix la llibertat i 

imaginació necessàries per decidir si aquestes eren o no eren seductores cantores. El seu 

cant mor per tal que el cant de l’artista pugui néixer, el qual concedeix alhora realitat al 

primer. I és que la literatura no deixa de ser un joc autorreferencial, un món de reflexes 

on els textos es van il·luminant i projectant els uns sobre els altres taques de color. És 

així com un text s’enriqueix. 

Però passa sovint que una d’aquestes taques de color que es llancen entre ells els 

textos en el seu joc lúdic es desvia, surt del món literari i penetra màgicament en el món 

dels fets. Llavors s’esdevé que un personatge com Jean Démétriadis, de “L’homme qui 

a aimé les Néréides” de Marguerite Yourcenar, troba tot passejant pel carrer “le fil 

soyeux, le mince fil, le fil égaré d’un cheveu blond.” (HN: 88) Un cabell d’or procedent, 

tal vegada, de la cabellera brillant de les sirenes. I no hi ha marxa enrere: l’encís és 

realitzat per sempre més. Ara aquest cabell li pertany. I és tan cert, tan tangible i tan real 

com ho és el “cheveu de femme” que  Meursault considera més vertader i atractiu que 

tots els principis metafísics i invisibles que mouen el món. 

Jo diria que així actua la literatura en aquell qui es deixa seduir pels seus encants. 
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