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Arantxa Bea
Si les contradiccions defineixen
l’ésser humà, Emily Dickinson
en representa l’essència per
excel·lència. Filla d’un advocat
calvinista, fou profundament re-
ligiosa però no assisteix a precs
col·lectius ni a sermons ni a
misses: sa casa és el temple i el
seu cor habita al cel; se sentí
molt propera al sofriment de
Crist, però en algun poema vol
esquivar la mirada de Déu i hi
confessa: «El Paradís no m’a-
grada». Dugué la humilitat a
l’extrem —«No sóc ningú»— i a
la vegada aquesta renúncia ab-
soluta la destaca entre la resta
dels mortals, reafirma la seua
individualitat, la converteix en
única. Reconeix la insignifi-
cança de l’existència i intenta
transcendir-la a través de la pa-
raula: a diferència de la carn, el
verb no mor.

Si el suggeriment captiva —
allò apenes entrevist, ocult i re-
velat alhora—, Emily Dickinson
fou la gran seductora: «Tot el
que es troba al seu voltant queda

en el misteri», escriuen al pròleg
Carme Manuel Cuenca i Paul
Scott Derrick, responsables d’a-
questa edició bilingüe, impor-
tant perquè molts dels poemes
s’hi tradueixen per primera ve-
gada al català.

De la vida de la poeta nord-
americana se sap ben poc i mol-
tes dades romanen entre inte-
rrogants: ¿sentia pel reverend
Charles Wadsworth, amb qui
mantingué una llarga corres-
pondència que després manà
destruir, un amor platònic o una
gran amistat?, ¿i per l’editor Hig-
gison o per Susan Gilbert, ami-
ga d’infantesa i posterior cun-
yada, la persona a què mostrà
més poemes? La seua vertade-
ra vida transcorre endins; en so-
ledat es busca i es defineix, s’a-
nomena de nou, renaix, es
transforma a través del llen-
guatge. Aquesta dona que es re-
clogué voluntàriament a sa casa
de Amherst (Nova Anglaterra),
considera la poesia una forma
d’indagació per accedir al secret
que les coses amaguen. També,
i sobretot, al seu enigma.

La veritat i la bellesa són el
mateix per a Dickinson i per
arribar-hi el camí és sinuós,
sempre en penombra: «Digues
tota la veritat mes digues-la de
biaix / El triomf es troba en els
Rodeigs», recomana. Així, la
seua veu es mostra dura, entre-
tallada, irònica, mai complaent
amb el lector aliè perquè escriu
solament per a ella mateixa i no-
més respecta els dictats del seu
interior —un interior immens
que acull un funeral, que bull

com un volcà i on habita el més
aterridor dels fantasmes: «Un
mateix rere d’un mateix, ocult /
Espantaria més».

La mort, el gran misteri, és,
juntament amb la soledat, el seu
tema: els límits amb la vida, la
immortalitat, l’eternitat, el des-
tí, la condemna i la salvació. I
també totes les manifestacions
del dolor: l’angoixa, l’aflicció, el
desesper, la pena, la ferida, el
deixament. La relació amb la na-
tura la posa en contacte amb la
inspiració: abelles —«llibertines
de les rosades»—, mosques,
ocells i papallones brunzen i vo-
len en els seus versos. Desco-
breix la felicitat en la senzillesa
de la pedra petita i, molt de tard
en tard, sent llàstima pels
morts: «Meravella que el Sepul-
cre / No se senta solitari / quan
els Homes i els Joves i els Carros
i Juny, / Van al Camp a “Segar”».

Imagine Emily Dickinson en-
claustrada a sa casa mirant el
món a través d’una finestra. Me-
nuda, fràgil d’aparença i amb
una existència tranquil·la —la
cambra, l’hort, un passeig pel
poble petit— al seu interior lliu-
rava batalles gegantines. Se-
gons Harold Bloom, «Dickinson
ens educà perquè pensem més
subtilment i perquè siguem més
conscients de com és de difícil
trencar amb les reaccions con-
vencionals que ens han estat pro-
fundament inculcades». Em que-
de amb la imatge de la vida de
l’últim poema d’aquesta antolo-
gia: «L’aiguamoll és dolç amb els
seus secrets, / Fins que trobem
una serp».

Les tribulacions d’un antropòleg anglés al Camerun
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DAGUERROTIP. Emily Dickinson (1830-1886) en un retrat de l’any 1847.
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A. B.
Més enllà de l’aportació al co-
neixement de l’ésser humà que
el seu treball de camp al Came-
run signifiqués, Nigel Barley
conclou en el relativisme antro-
pològic: «Ser anglés sembla tan
fictici com ser dowayo». El pro-
fessor escriu l’afirmació ins-
tal·lat de nou al seu confortable
apartament, després d’haver
viscut any i mig amb la tribu
d’indígenes africans a finals de
la dècada dels setanta, d’haver
patit fam —perd dihuit quilos
de pes—, soledat i incompren-
sió: ha d’aprendre la llengua
dels nadius per no condicionar
les respostes dels informadors
—idioma diferent del fulbe, que
ells utilitzaven per al comerç,
els rudiments del qual Barley
havia estudiat a Anglaterra.
Passades unes setmanes, l’avo-
rriment i la incomunicació l’o-

bliguen a dedicar-se a l’única
tasca al seu abast: la recopilació
de fets. Al cap de dos mesos de
clapotejar per aquella zona —
arriba en plena època de plu-
ges—, ha agafat «tota mena de
fongs malignes que ignoraven
olímpicament els remeis que ha-
via por tat». Intoxicacions di-
verses, atacs d’hepatitis i malà-
ria l’acompanyaran fidelment
mesos després del retorn.

Com en qualsevol narració
d’aventures, els ajudants soco-
rren al desvalgut home blanc:
són els francesos, que l’ensen-
yen a esquivar la burocràcia
camerunesa, absurda, inútil i
corrupta fins a límits inconce-
bibles per a un europeu mitjà;
i els missioners nord-ameri-
cans, els quals —tret d’un o dos
de la vella escola—, lluny de
ser els agressius imperialistes
culturals que Barley imagina-

va, els troba «extremadament
insegurs d’imposar els seus
punts de vista». En Matthieu, el
jove que l’etnògraf contracta
com a assistent, de vegades es-
devé un entrebanc més en la in-
vestigació.

Assistir a un festival de cala-
veres, participar en un juí do-
wayo, ser testimoni de l’escan-
dalós frau d’unes eleccions lo-
cals —els indígenes no saben
per a què es la votació—, pre-
senciar els ritus que envolten la
collita de mill o el funeral d’una
dona, i aconseguir que els brui-
xots mostren els seus estris i
llocs sagrats és un procés llarg
i ple de dificultats, sovint insos-
pitades. Lentament i pacient-
ment, l’antropòleg estructura el
sistema mític de la tribu al vol-
tant de la pluja i la fertilitat hu-
mana. Resulta especialment
emocionant el moment de la

descoberta feliç, o la confirma-
ció d’una pràctica deduïda a par-
tir de l’observació pertinaç i de
la informació tan costosament
obtinguda.

L’experiència al Camerun
causa en el professor anglés un
agraïment incondicional pel fet
de ser occidental i viure en una
cultura que de sobte sent «molt
valuosa i vulnerable»; al mateix
temps, la seua «fe liberal en la
salvació econòmica i cultural del
Tercer Món» rep un xoc mortal.
Malgrat les penúries, Nigel Bar-
ley, que al començament del lli-
bre es reconeix com un dels «de-
licats nous antropòlegs» que han
estudiat a les biblioteques, es
dóna compte que en el treball de
camp «hi ha alguna cosa insi-
diosa que crea hàbit». Al cap de
sis mesos, abandona la plàcida i
ben fornida Europa per tornar a
la terra fangosa dels dowayos.
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LLIBRESLa selecció de la setmana

A través de la poesia, l’escriptora d’Amherst (Nova Anglaterra) intentà accedir
al secret de les coses. L’antologia bilingüe que ha publicat Denes permet apro-
ximar-se a l’univers inquietat de la gran poeta nord-americana del segle XIX.

L’enigma Emily Dickinson
"""

La mort, el gran
misteri, és el seu
tema. També la
soledat i totes les
formes del dolor

"""

De la vida d’aquesta
autora se sap
ben poc i moltes
dades romanen
entre interrogants


