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Resum || Aquest assaig compara la manera com els escriptors Ezra Pound i Henri Michaux
incorporen en el seu pensament i a la seva obra poètica un diàleg amb l’escriptura xinesa, i
específicament amb la noció d’ideograma com a una manera d’entendre la seva naturalesa.
Tant Pound com Michaux comparteixen un alt grau de fascinació per la dimensió pictogràfica de
l’escriptura xinesa, que consideren menys radicalment divorciada de les coses que l’escriptura
alfabètica, però a Pound predomina una apropiació de l’ideograma com un element que s’integra
en el muntatge de cites, percepcions, anècdotes i imatges per mitjà del qual construeix els seus
Cantos, mentre a Michaux l’ideograma serveix com a punt de partida per imaginar una escriptura
alliberada de la presó del sentit.
Paraules clau || Ideograma | Ezra Pound | Henri Michaux
Abstract || This essay compares the way in which writers Ezra Pound and Henri Michaux
incorporate a dialogue with Chinese writing in their thought and poetic works, and especifically
with the notion of ideogram as a way to understand the nature of Chinese writing. Both Pound
and Michaux share an intense fascination with the pictographic dimension of Chinese writing,
which they see as less radically divorced from things than alphabetic writing. Pound, however,
incorporates the ideogram as an element that is integrated into the montage of quotations,
perceptions, anecdotes, and images through which his Cantos are constructed, while for Michaux,
the ideogram serves as a starting point to imagine a kind of writing that would be freed from the
prisonhouse of meaning.
Keywords || Ideogram | Ezra Pound | Henri Michaux
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Proposo en aquest assaig un contrapunt entre dos escriptors que van
incorporar a la seva obra un diàleg intens i fecund amb l’escriptura
i poètica xineses, i en particular amb la noció d’ideograma com a
manera de comprendre la seva singularitat. Tant Ezra Pound (18851972) com Henri Michaux (1899-1984) van prendre com a punt de
partida informacions efectives sobre l’escriptura xinesa, recollides en
fonts considerades rigoroses en el seu moment, però a partir d’elles
van dur a terme una reflexió altament imaginativa i especulativa
sobre la noció d’ideograma (un terme la pertinença del qual ha
estat qüestionat per diverses descripcions e l’escriptura xinesa) i
una apropiació de procediments vinculats a ella en la seva mateixa
producció poètica.
No m’interessa aquí, per tant, avaluar en quina mesura el que
Pound i Michaux van pensar sobre l’escriptura xinesa correspon
o no realment a la seva realitat lingüística efectiva (o al que la
sinologia actual accepta com a descripció adequada d’aquesta),
sino comprendre la manera com certes nocions sobre l’ideograma
van arribar a constituir claus fonamentals per a la seva producció
poètica, punts de partida per al que Eric Hayot ha anomenat
«somnis xinesos» (Hayot, 2006). No hem d’oblidar, però, que com
en tots els somnis, les transformacions a les quals se sotmeten els
objectes reals que hi apareixen no són només simptomàtiques de
certs trets del subjecte que els somia, sinó maneres en les quals el
subjecte encara el que és Real i es fa càrrec de l’escissió entre el
que és imaginari i el que és simbòlic2. No s’hauria de descartar del
tot, aleshores, que les teories i variacions per moments delirants
d’aquests escriptors a partir de l’escriptura i poètica xineses tinguin
alguna cosa a ensenyar als qui intenten comprendre-les rigorosament
(i que per això solen descartar de ple els seus estats de somni com a
simples fantasies). Aquest assaig forma part d’un projecte més ampli
que pren com a punt de partida el contrast entre Pound i Martínez
per abordar el tema del diàleg entre certes idees sobre l’escriptura
i cultures xineses i diverses poètiques i estètiques occidentals del
segle XX (entre les quals es troba la poesia concreta brasilera del
grup noigandres, la producció del poeta xilè Juan Luiz Martínez i la
producció teòrica i cinematogràfica de Raúl Ruiz). Potser en el marc
d’aquest desenvolupament més ampli sigui possible intentar articular
quins aspectes d’aquests somnis xinesos tenen encara alguna cosa
a dir-nos a la llum del dia.

NOTES
1 | Aquest treball forma part
del projecte FONDECYT
1150699, «La imaginación
del ideograma: entre Pound
y Michaux», l’autor del qual
és investigador responsable.
Una versió prèvia, molt més
reduïda, d’aquest treball, va
ser presentada en el Segon
Col·loqui Internacional
«Perspectivas en torno al arte
contemporáneo», realitzat el 13
i 14 de maig de 2014 a Salta,
Argentina, i es va publicar a les
actes d’aquesta trobada. Un
altra versió diferent d’aquest
treball va ser presentada en
el Seminari «El valor de las
imágenes», el 7 i 8 d’octubre
en el Museu d’Arts Visuals de
Santiago, Xile.
2 | La terminologia d’aquesta
frase remet, per descomptat,
a la teoria lacaniana de
manera solta. Per constatar
la pertinença d’aquesta
remissió en el context d’una
discussió sobre la recepció
del pensament xinès a
occident, es pot consultar
profitosament l’assaig de
François Cheng «Lacan y el
pensamiento chino» (a VV.AA.,
Lacan: el escrito, la imagen).
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0. Introducció: els «somnis xinesos» de Pound i
Michaux

La idea de juxtaposar Pound i Michaux a propòsit del seu interès
en l’escriptura xinesa, que serveix com a punt de partida d’aquest
projecte, prové del brillant assaig de Richard Sieburth Signs in Action:
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Pound/Michaux, en el qual aborda ambòs autors com a instàncies
de la pulsió cratilista que va estudiar Gérard Genette en el seu
Mimologiques, la persistent convicció que hi ha «entre la “palabra”
y la “cosa”, una relación de analogía, de reflejo (de imitación) que
motiva, es decir justifica, la existencia y la elección de la primera»
(Genette, 1976: 7), contra la contundent definició saussuriana del
signe com a arbitrari i immotivat. La juxtaposició que articula Sieburth
subratlla com l’interès d’ambdós autors en els ideogrames xinesos
permet plantejar-se preguntes més àmplies sobre la relació entre
el cratilisme, el modernisme i les poètiques del signe, i mostra de
manera eficaç els nombrosos punts de contacte entre la manera
com els projectes literaris de Pound i Michaux dialoguen amb
aquestes qüestions. En aquest assaig, pretenc mostrar que, malgrat
la importància innegable d’aquestes coincidències, és possible
postular que la manera com un i altre autor s’apropien de l’ideograma
xinès és en realitat oposat, i privilegia en el cas de Pound el muntatge
d’unitats discretes que remeten a una constel·lació històrica i cultural,
mentre en el cas de Michaux parteix d’una fascinació pels aspectes
cal·ligràics del signe que eventualment l’alliberen de la subordinació
a l’ordre del sentit. A Pound els ideogrames són signes capaços de
poder-se llegir d’un cop d’ull de forma instantània, independentment
del coneixement del codi lingüístic específic del qual formen part,
mentre a Michaux són figures originades en un impuls mimètic del
qual s’han anat distanciant fins a tornar-se indesxifrables, opaques,
la qual cosa permet contemplar-los com un repertori de gestos
intraduïbles i per això més eficaços que qualsevol llenguatge verbal.

1. La imatge dinàmica, el muntatge: l’ideograma com
a mètode
La primera trobada que va tenir Ezra Pound amb l’escriptura xinesa
es va produir quan va conèixer, a principis de 1913, la vídua de
l’orientalista Ernest Fenollosa (1853-1908), qui li va confiar les notes
que el seu marit, que havia mort feia poc, havia pres durant el seu
estudi al Japó de la literatura clàssica xinesa i japonesa. A partir
d’aquestes notes, Pound edita l’assaig El carácter escrito chino como
medio para la poesia (inclós més tard en el seu volum d’assajos
Instigations, de 1920) i publica les traduccions de poemes xinesos
clàssics recollits a Cathay (1915) i dels drames Noh japonesos (Noh,
or Accomplishment,1917). Pound també comença a incorporar
caracters xinesos a la seva poesia a partir del «Canto XXXIV»,
publicat el 1934, primer en una quantitat bastant reduïda i després
de manera més intensa en els Cantos LII-LXX, publicats el 1940.
Va ser justament durant les dècades de 1930 i 1940 quan es va
consolidar la simpatia de Pound (que residia a Itàlia des del finals
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Pound va introduir la seva edició de l’assaig de Fenollosa afirmant que
es tractava no d’«una simple discusión filológica, sino [de] un estudio
de los fundamentos de toda estética» (a Fenollosa, 1977: 25). El text
de Fenollosa va tenir una enorme influència en poetes nord-americans
del segle XX, però en general va ser sistemàticament denigrat
pels sinòlegs, una tendència que acaba de revertir la lúcida edició
crítica de Saussy, Stalling i Klein (2008), que proposa una avaluació
equilibrada del que en el text de Fenollosa poden considerar-se errors,
hipòtesis arriscades però defensables i afirmacions encertades quan
es comprenen a partir del context històric i intel·lectual en el qual
s’originen. En el cas de Pound (i dels diversos poetes que en això
van seguir el seu exemple) el text de Fenollosa va funcionar, d’una
banda, com a una poètica que proposava, a partir de l’exemple de la
poesia xinesa clàssica, una nova manera de comprendre la sintaxi
(o de reemplaçar-la per procediments paratàctics) i de practicar la
poesia a partir de la superposició d’imatges verbals carregades de
sentit, que Pound posaria en pràctica primer en els poemes de les
seves etapes imaginista i vorticista i després en els seus Cantos.
D’altra banda, Pound va prendre també el text de Fenollosa, amb les
seves crítiques a la lògica i l’escolàstica, com un model per al treball
crític i teòric, a partir del qual va desenvolupar el que ell anomenava
el «mètode ideogramàtic», un tipus de pensamenet basat en la
juxtaposició de «detalls lluminosos» particularment significatius el
muntatge dels quals permetia produir intuicions més encertades
que les derivades d’un desenvolupament argumental sistemàtic4.
Aquest «mètode ideogramàtic» combinava fets, imatges, frases,
relats i observacions de la realitat per produir un sentit de conjunt
més complex que cada una d’elles preses de manera individual, un
procediment que es podria assimilar al del muntatge cinematogràfic
que, en aquells mateixos anys, Eisenstein pensava també en diàleg
amb els ideogrames xinesos (a partir del seu estudi del japonès en
els anys vint5).

NOTES
3 | Les traduccions del xinès
publicades per Pound en
aquest període inclouen:
Confucius: The Great Digest &
Unwobbling Pivot (1951), The
Confucian Analects (1951),
The Classic Anthology Defined
by Confucius. (1954). Per a
un estudi de les traduccions
del xinès que conté Cathay,
vegeu Wai-lim Yip (1969), Ming
Xie (1999) i Claro (2012); per
a una anàlisi del seu treball
sobre el Shijing (The Classic
Anthology) i altres textos de la
tradició confuciana, vegeu L.S.
Dembo (1963) i Mary Paterson
Cheadle (1997). Zhaoming
Qian (1995 i 2003) ha abordat,
com a autor i editor, la relació
de Pound i el modernisme
angloamericà amb la Xina de
manera general.
4 | Sobre el mètode
ideogramàtic de Pound, vegeu
Gefin (1982) i Haroldo de
Campos (ed., 1994).
5 | Vegeu l’assaig «El
principio cinematográfico y
el ideograma» (Eisenstein
2006: 33-47). Ja Hugh Kenner
a The Pound Era havia
proposat la connexió entre
Eisenstein i Pound (1973:
162), que Haroldo de Campos
desenvolupa de manera
molt interessant en el seu
Ideograma: Lógica, poesia,
linguagem.
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dels anys vint) pel feixisme de Mussolini, a qui coneix personalment
el 1933. Les seves conviccions polítiques, que Pound va mantenir i
difondre amb entusiasme durant el desenvolupament de la Segona
Guerra Mundial, el van dur a ser detingut per les Forces Aliades,
enjudiciat per alta traició a la pàtria als Estats Units, i posteriorment
reclòs a partir de 1945 en una institució per a malalts mentals com
a forma de salvar-lo d’una possible pena de mort. Va ser durant els
seus anys a l’hospital de Saint Elizabeths que Pound va publicar una
sèrie de traduccions de textos xinesos clàssics realitzats per compte
propi (i ja no a partir dels esborranys de Fenollosa3). Com es pot
veure, la trobada amb el treball de Fenollosa i la seva concepció de
l’escriptura xinesa van marcar profundament el desenvolupament de
l’obra del poeta modernista.

Aquest procediment, que comparteixen la poesia i la prosa de Pound,
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Los Cantos emprenden la tarea de definir desde la inmensidad de la
historia una cultura ideal, una configuración moderna. Los Cantos
despliegan el panorama de su mente, sus opiniones sobre el arte, sobre
la usura, sobre la historia, etc. […] En cuanto a sus logros poéticos,
los Cantos son desiguales, resultado de impulsos que muchas veces
tienen poca o ninguna relación con lo que es poesía, pero nos dan el
verdadero espectro de las fuerzas que actuaron en la vida de Pound.
Sus teorías económicas pueden o no ser válidas, su concepto de la
cultura china estar lleno de errores, y su antisemitismo ser deplorable,
pero al final parece que estos juicios y críticas carecen de importancia.
El valor de los Cantos reside en lo que podemos usar de ellos, y todavía
su verdadero potencial no ha sido explotado. (Power, 2009: 40)

Sense concordar necessàriament amb la noció que el contingut
idelògic dels Cantos manqui d’importància (considero precisament
el contrari), em sembla indubtable que un judici crític respecte a
aquesta obra ha de fer-se càrrec de les seves contradiccions com
a part de la seva potencial contribució a la literatura i a la crítica, i
el mateix es pot dir de l’intent d’articular la manera en què Pound
s’apropia dels ideogrames xinesos com a punt de partida del seu
projecte poètic, polític i intel·lectual.
En la concepció de Pound de la poesia com a llenguatge carregat
al màxim de sentit, la poesia clàssica xinesa es caracteritza pel seu
alt grau de fanopoeia, «la capacidad de proyectar imágenes en la
imaginación visual6» (Pound, 1968: 25). Si les altres dues maneres
de carregar el llenguatge de sentit, la melopeia i logopoeia (maneres
vinculades a les dimensions musical i conceptual del llenguatge,
respectivament), són de traducció extremadament difícil ja que
estan molt íntimament vinculades a l’especificitat de les maneres de
significar de cada lengua,

NOTES
6 | «A casting of images upon
the visual imagination». Totes
les traduccions són meves si
no s’indica el contrari. Inclouré
el text original a peu de
pàgina en les cites de Pound i
Michaux.
7 | «Phanopoeia can, on the
other hand, be translated
almost, or wholly, intact.
When it is good enough, it is
practically impossible for the
translator to destroy it save by
very crass bungling, and the
neglect of perfectly well known
and formulative rules».
8 | Dono a continuació la
transliteració en pinyin i
una traducció del vers més
articulada que la versió paraula
per paraula que ofereix
Fenollosa: yuè yào rú qíng
xuě, la lluna irràdia (o brilla)
com pura neu. El poema és
de l’autor japonès Sugawara
no Michizane (855-903), la
qual cosa ens recorda que
Fenollosa va fer al Japó els
seus estudis de poesia clàssica
xinesa, i que aquest context va
tenir una gran influència en la
seva manera de comprendrela, com va assenyalar de
manera molt encertada Saussy
a la seva introducció a l’edició
crítica del seu text (2008).
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probablement sigui una de les seves contibucions al desenvolupament
de la poesia contemporànea més influents, juntament amb ser la
causa d’alguns dels seus desencerts més lamentables. Kevin Power
proposa un judici estètic al respecte que em sembla encertat:

la fanopoeia, por su parte, puede ser transmitida casi, o completamente,
intacta. Cuando es suficientemente buena, es prácticamente imposible
que el traductor la destruya salvo por torpe negligencia, y el descuido de
reglas perfectamente conocidas y formulables7. (Pound, 1968: 25)

Aquesta traduïbilitat absoluta de la poesia basada en imatges té a
veure amb el rol protagonist que efectivament tenen en la poesia
xinesa el que podríem anomenar imatges verbals, com la que cita
Fenollosa com a exemple: «月耀如晴雪 luna rayos como pura nieve8»
(Fenollosa, 1977: 31). Caldria dir que per a Pound la fanopoeia té a
veure precisament amb aquestes imatges verbals projectades en la
ment més que amb imatges visuals concretes o amb els aspectes
materialment disponibles del poema (com la seva tipografia i la seva
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A partir d’aquesta reflexió de Fenollosa, per moments Pound
sembla fascinat pel mite de l’escriptura xinesa com a eminentment
pictogràfica, com quan afirma que «l’ideograma xinès no intenta ser
la imatge d’un so, o ser un signe gràfic que evoca un so, sinó que
és encara la imatge d’una cosa», o quan apel·la al fet que un artista
com Gaudier-Breszka, «que estava acostumat a mirar la forma real
de les coses» (Pound, 1960: 21), podia comprendre els caracters
xinesos sense la mediació de cap estudi de la llengua9. Tanmateix,
l’argument de Fenollosa no es va reduir mai a aquest aspecte de
l’escriptura xinesa, d’importància menor com ell mateix assenyala,
sinó que postulava que el xinès posseïa una capacitat major que
idiomes com l’anglès per expressar processos, relacions entre
coses:

NOTES
9 | «Chinese ideogram does
not try to be the picture of a
sound, or to be a written sign
recalling a sound, but it is
still the picture of a thing […]
Gaudier Breszka, who was
accostumed to looking at the
real shape of things, could read
a certain amount of Chinese
writing without ANY STUDY».
10 | «[…] the Image is more
than an idea. It is a vortex or
cluster of fused ideas and is
endowed with energy».
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disposició a la pàgina, d’importància central per als cal·ligrames o
«ideogrames lírics» d’Apollinaire i per als poetes concrets del grup
noigandres). Tanmateix, és clar que la concepció de Pound també
suposa que una poesia composta a través d’ideogrames té un major
grau de visibilitat, seguint l’argument de Fenollosa, que sostè que
«la notació xinesa és molt més que signes arbitraris», ja que es
basa «en una vívida imatge taquigràfrica de les operacions de la
naturalesa», és a dir, produeix una relació natural entre cosa i signe:
«Leyendo chino no parece que estemos haciendo malabarismos
con fichas mentales, sino que vemos las cosas llevando a cabo su
propio destino» (Fenollosa, 1977: 33-34).

Podría pensarse que una imagen es naturalmente la imagen de una
cosa y que, por tanto, las ideas radicales de la lengua china son lo
que la gramática llama nombres. Pero un examen atento revela que
gran número de los caracteres chinos primitivos, incluso los llamados
radicales, son imágenes taquigráficas de acciones o procesos. (1977:
34-35)

Si l’imatgisme de Pound semblava per moments emfatitzar la imatge
com a entitat aïllada, estàtica, en els anys de la seva evolució cap
al vortisme es va anar intensificant una concepció precisament més
cinematogràica de la imatge que emfatitza el seu caràcter dinàmic:
«La imagen», escriu el 1915, «es más que una idea. Es un vórtice
o racimo de ideas fusionadas y está dotada de energía»10 (Pound,
1973: 375). Els Cantos de Pound són el lloc on es posa a prova la
validesa poètica d’aquest mètode ideogràfic, però també l’obra en la
qual el mètode deixa de ser considerat només en tant que tècnica
literària i passa a adquirir una complexa càrrega ideològica i política.
Una de les primeres parelles de caràcters xinesos que Pound
inclou en els Cantos es troba precisament al final de la sèrie «The
Fifth Decad of Cantos XLII-LI», de 1937, que precedeix als cants
coneguts com els «Cantos de la historia china» (Cantos LII-LXI,
1940), pel seu muntatge de fets remots pensats com un contrapunt
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Miles murieron capturadas en sus pliegues;
En el cesto del pescador de anguilas
El tiempo era de la Liga de Cambrai12
正名 (Pound, 1986: 252)

Aquesta ètica nominalista calça perfectament amb la concepció
poètica de Pound, per a qui els bons escriptors són els qui
«conservan la eficiencia del lenguaje. Es decir, lo conservan preciso,
lo conservan claro». Per tant, «si la literatura de una nación declina,
la nación se atrofia y decae13» (Pound, 1960: 32). Els Cantos, de fet,
pretenien dur a terme aquesta funció de produir un llenguatge prou
precís, exacte, net, intens, com per transformar la civilització. Podem
adonar-nos a aquestes alçades que hi ha un vincle estret i directe
entre la ideologia feixista d’aquesta època dels Cantos i la seva
apel·lació a la rectificació dels noms confuciana14. No hi ha espai per
aprofundir aquí en les conseqüències del feixisme poundià, un tema
que ha fet córrer ja molta tinta entre els que l’estudien, però fer-se
càrrec del vincle entre idiograma i ideologia que ha assenyalat ja
Jean-Michel Rabaté (1986: 76-105) és certament una de les tasques
pendents d’aquesta exploració de la seva obra.
En el curs dels Cantos, els caràcters xinesos tenen una funció
irradiant i de condensació visual dels diversos temes que es van
entremesclant. No és casual que molts dels ideogrames que més
li interessen a Pound estiguin vinculats a la brillantor i a la claredat
solar: per a Pound l’ideograma és sempre un focus lluminós, un
signe resplandent que projecta directament el seu sentit en la ment
del lector, una concepció que els vincula al tema de la mística
neoplatònica que circula per diversos cantos, per exemple en la
invocació de la fórmula presa d’Erígena «omnia quae sunt, lumina
sunt», que en el Canto LXXIV apareix juxtaposada a l’ideograma 顯
(xiǎn), que es pot traducir com a adjetiu («evident, visible, patent,
obvi») o com a verb («manifestar-se, mostrar-se, revelar»).
Al lector que els consideri una barrera a la comprensió, Pound li
assegura que els ideogrames i altres paraules en llengua estrangera
només «refuerzan el texto pero casi nunca agregan nada que no esté
ya en el inglés15» (Pound, 1986: 256). De vegades els translitera,
indicant a través d’un número els seus tons (vegeu Fig. 1), altres
vegades els deixa com una presència muda, un vòrtex carregat
d’energia que es comunica a la mirada del lector encara que aquest
en desconegui el so o no en comprengui el sentit.

NOTES
11 | La idea apareix a Las
analectas, llibre XIII, capítol
3. Copio aquí el passatge
pertinent en la traducció
del mateix Pound: «1. TzeLu said: The Lord of Wei
is waiting for you to form a
government, what are you
going to do first? 2. He said:
Settle the names (determine
a precise terminology). […]
5. If words (terminology)
are not (is not) precise, they
cannot be followed out, or
completed in action according
to specifications. 6. When
the services (actions) are
not brought to true focus, the
ceremonies and music will not
prosper; where rites and music
do not flourish punishments
will be misapplied, not make
bullseye, and the people will
not know how to move hand
or foot (what to lay hand on,
or stand on). 7. Therefore the
proper man must have terms
that can be spoken, and when
uttered be carried into effect;
the proper man’s words must
cohere to things, correspond
to them (exactly) and no more
fuss about it» (Pound, 2003:
711-712).
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a la contemporaneïtat (específicament al règimen feixista de
Mussolini). Els caracters que s’usen estan al final del cant 51, que és
una recapitulació parcial del cant 45, «Con usura», i són l’expressió
正名 (zhèngmíng), literalment rectificació dels noms, que és per a
Confucio el primer pas per a un bon govern11.

12 | «A thousand were dead
in his folds; / In the eel-fishers
basket / Time was of the
League of Cambrai: / 正名».
13 | «If a nation’s literature
declines, the nation atrophies
and decays» (Pound, 1960:
32). Aquesta afirmació, que
Pound presenta com a pròpia,
es pot considerar una paràfrasi
lliure de la doctrina presentada
a «El gran prefacio» al Libro de
los cantos confucià respecte a
la relació de mútua reciprocitat
entre l’àmbit literari i l’àmbit
polític.
14 | Aquest vincle es torna
explícit en els textos polítics
de Pound, com «Una tarjeta
de visita», publicat a Roma el
1942, que comença amb una
definició de «fascio» («Miles de
velas juntas brillan con intensa
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luminosidad. La luz de ninguna
de ellas daña a la de otra. Así
es la libertad del individuo en el
estado fascista ideal» [Pound,
1973: 306]) y conclou amb una
apel·lació al 正名 (zhèngmíng)
confucià com a punt de partida
per aconseguir ordenar l’estat.
15 | «Other foreign words and
ideograms both in these two
decads and in earlier cantos
enforce the text but seldom if
ever add anything not already
stated in the English».
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NOTES

Fig. 1 Una página de los Cantos con caracteres chinos transliterados

La fantasia (amb ecos totalitaris) de la convergència harmònica del
llenguatge, la història, la política i l’estètica passa en bona mesura
per aquesta imaginació de l’ideograma, concebut com a un signe
lluminós que dóna a veure, tornant-lo evident, el sentit, en la seva
presència gràfica sobre la pàgina, sense la mediació d’un codi o
traducció.

2. L’escriptura alliberada: gestos, moviments
La relació de Michaux amb l’escriptura xinesa comparteix alguns
aspectes amb la de Pound, però és en general diametralment
oposada. Tot i que el lloc en què Michaux l’aborda més extensament
és el seu assaig Ideogramas en China, de 1975, aquí em centraré
en les seves observacions a Un bárbaro en Asia (1933) i en els
dibuixos del llibre Mouvements (1951), que em semblen un bon punt
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Si Pound veu en els caracters xinesos una llengua capaç d’ajustarse a les coses de manera precisa, confiable, i alhora dinàmica,
Michaux sembla veure-hi un possible escapament a la tirania del
sentit, de la lletra, del llenguatge. En ell la fascinació dels ideogrames
xinesos té a veure en gran mesura en el seu caràcter cal·ligràfic,
traçat a mà, en oposició al que podríem anomenar la tendència
tipogràfica de Pound, que sembla concebre’ls com una fórmula
iterable més que susceptible d’infinites variacions (en general, tret
d’algunes exepcions, els caracters inclosos en els cantos no estan
cal·ligrafiats sinó impresos a partir de blocs). Aquesta apreciació de
l’aspecte gestual de l’escriptura xinesa té a veure, òbviament, amb
l’exploració de Michaux del registre pictòric i les seves relacions amb
l’escriptura. De fet, una de les primeres temptatives en aquest àmbit
data de 1927, any en què produeix els dibuixos a tinta «Alfabeto»
i «Narración», ambdós exemples d’una escriptura mancada de
sentit, feta de signes inventats, que conserva de la transcripció de
signes verbals només la disposició lineal. Aquests experiments,
emparentats amb l’escriptura abstracta que produeix Klee, entre
d’altres, en aquests mateixos anys, són les primeres temptatives en
una direcció que l’obra madura de Michaux exploraria de manera
constant (a Captar, de 1979, i Mediante trazos, del 84).

NOTES
16 | «C’est qu’il n’y a pas
cinq caractères sur les vingtmille qu’on puisse deviner
au premier coup d’oeil, au
contraire des hiéroglyphes
d’Égypte dont les éléments,
sinon l’ensemble, sont
aisément reconaissables».
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d’entrada per a aquesta vessant de la seva obra.

Fig. 2 Henri Michaux, «Narration» (1927), detall

El 1930 i el 1931, Michaux realitza el viatge que després relataria
a Un bárbaro en Asia, i que conté un capítol dedicat a la Xina en
el qual hi figuren algunes notes sobre l’escriptura. En primer lloc,
crida l’atenció que, contra la tradició poundiana, Michaux subratlli
la dificultat de comprendre els caracters xinesos a primera vista, el
seu hermetisme a l’ull no entrenat: «No hay cinco de los veinte
mil caracteres que se puedan descifrar al primer golpe de vista, al
contrario de los jeroglíficos de Egipto, cuyos elementos, ya que no
el conjunto, pueden reconocerse con facilidad16» (Michaux, 1986:
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D’altra banda, si per a Pound la poesia xinesa, en estar basada en
imatges, és eminentment traduïble, per a Michaux:
un poema chino no se puede traducir. Ni en la pintura, ni en la poesía,
ni en el teatro hay esa voluptuosidad tibia, espesa, de los europeos. En
un poema, indica, y los rasgos que indica no son ni siquiera los más
importantes, no tienen una evidencia alucinante, la rehúyen, no siquiera
sugieren, como se suele afirmar, sino que de ellos se deduce el paisaje
y su atmósfera. (1986: 161)

Un poema xinès, subratlla Michaux, no presenta una escena sinó
un conjunt d’escenes possibles que en la lectura es despleguen,
superposen i combinen com en el cinema. En aquest aspecte,
potser Michaux no és tan lluny de Pound, però crec que en els altres
el contrast és marcat i significatiu.
L’escriptura abstracta dels esbossos de 1927 reapareix a Mouvements,
de 1952, en un llibre que conté un poema, una sèrie de dibuixos a
tinta xinesa i un postfaci en el qual Michaux explica que, davant la
insistència que reprengués les seves composicions d’ideogrames,
va començar a provar amb el traçat de formes en moviment, formes
ritmades i vives que li arribaven a tota velocitat. Aquests dibuixos
llançats i gairebé joiosos, afegeix, són una manera de lliurar-se de
les paraules. Veig en ells, conclou Michaux, «liberadores, un nuevo
lenguaje que le da la espalda a lo verbal17» (Michaux, 1992: 201).

NOTES
17 | «Aussi vois-je en eux,
nouveau langage, tournant le
dos au verbal, des libérateurs».
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159). Per contra, a Michaux li interessa en els caràcters xinesos la
seva manca d’espontaneïtat, la seva elecció d’un detall per significar
un conjunt i la seva tendència a compondre encaixos (que és
precisament el tret que els historiadors de l’escriptura consideren en
el pas d’un conjunt de signes pictogràfics a un sistema d’escriptura
ideogràfic [Calvet 2007]).

Fig. 3 Seqüències de dibuixos de la sèrie Mouvements

La presentació a l’interior d’un llibre i la disposició en la pàgina
fomenten la lectura com una mena de seqüència de signes. Per
moments sembla que es tracta d’una mateixa taca que es va
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Fig. 4 Seqüències de dibuixos de la sèrie Mouvements

Alguns d’aquests dibuixos són més aviat una taca, altres els surten
el que semblen ser ales, braços, potes, extremitats, arrels, branques,
aletes, tentacles, membres. Per moments semblen anotacions
coreogràfiques (de fet, hi ha una obra de dança contemporània de la
coreògrafa canadenca Marie Chouinard que els interpreta d’aquesta
manera18). En general, tret del final de la sèrie, tendeixen a estar
construïts com una taca de la qual sorgeixen línies més fines, que
s’endevinen traçades ràpidament, línies que no serveixen de contorn
per definir una figura sinó que són elles mateixes formes retallades
contra el blanc de la pàgina. Cap al final de la sèria sorgeix una línia
prima (com si el pinzel s’hagués quedat sense alè) que sí produeix
dibuixos, figures amb contorn en les quals la línia defineix una forma
i no constitueix ja un cos (vegeu Fig. 5). En ells hi ha, d’una banda,
una clara tendència a la verticalitat, a produir figures erectes, tot
i que de vegades a la part inferior de la pàgina apareguin traços
horitzontals, figures jacents. El nombre de signes per pàgina i la
seva mida relativa va canviant, com si una càmara s’hi apropés
cada vegada més; de vegades romanen cada un en la seva casella,
de vegades es reuneixen en grups bigarrats en alguna zona de la
pàgina.

NOTES
18 | Vegeu-ne més detalls a
http://www.mariechouinard.
com/henri-michaux-351.html.
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transformant, passant per etapes successives de metamorfosi, o més
aviat aproximant-se des del que és amorf, l’informe, cap a una forma
reconeixible a la qual, tanmateix, mai arriba del tot. Distingim per
moments embrions de formes, contorns als quals podem assignar
un caràcter de siluetes, però sense estar mai segurs de si nosaltres
ens estem inventant aquest caràcter zoomorf o antropomòfic.

110

Fig. 5 Seqüències de dibuixos de la sèrie Mouvements

El text que es troba en el centre de les sèries no serveix per explicarles, sinó per reflexionar sobre el seu enigma, a posteriori, per proposar
no una interpretació sinó una mena de declaració de principis: no
se’ns diu què volen dir aquests signes, sí se’ns indica de quin impuls
sorgeixen i amb quina pulsió es relacionen. El poema conclou amb
una llarga seqüència de meditació sobre aquests «signes»:

19 | «Signes / non de toit, de
tunique ou de palais / non
d’archives et de dictionnaire
du savoir / mais de torsion,
de violence, de bousculement
/ mais d’envie cinétique
[…] / Signes non pour être
complet, non pour conjuguer,
/ mais pour être fidèle à son
“transitoire” / Signes pour
retrouver le don des langues /
la sienne au moins, sinon soi,
qui la parlera? / Écriture directe
enfin pour le dévidement des
formes / pour le soulagement,
le désencombrement des
images / dont la place
publique-cerveau est en
ce temps particulièrement
engorgée // Faute d’aura,
au moins éparpillons nos
effluves».
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NOTES

Signos
no de techo, de túnica o de palacio
no de archivos y de diccionario del saber,
sino de torsión, de violencia, de empuje
sino de ganas cinéticas […]
Signos no para estar completo, no para conjugar
sino para ser fiel a su «transitorio»
Signos para recobrar el don de lenguas
la suya al menos, que, ¿sino él quién la hablará?
Escritura directa en fin para el vaciamiento de las formas
para el alivio, el despeje de las imágenes
de las que la plaza pública-cerebro está en este tiempo particularmente
saturada.
A falta de aura, esparzamos al menos nuestros efluvios19. (Michaux,
1992: 17-19)

En aquest, el fragment final del poema, s’oposen l’arrogància dels
signes palatins, cortesans, als que no són sinó testimoni desbordant
d’un desig de dinamisme, i instruments no d’un sistema de significació
sinó d’una operació de buidatge, de neteja, de despullament. Com
va assenyalar Michel Beaujour a propòsit d’un altre text de Michaux,
tot el seu projecte literari s’organitza com a resistència a la tendència
del llenguatge empobrit a recaure en les formes convencionalment
literàries:
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4. El gest i el muntatge: contrapunts
Si els caràcters de Pound eren centres d’energia irradiant que
permetien articular la història, l’estètica i política en una visió coherent,
en un muntatage totalitzant, a Michaux semblen ser temptatives de
resistència a qualsevol sentit, gestos compulsius que projecten a
la pàgina un espai interior turbulent, un remolí de traços, un teatre
d’ombres fugaces que no es deixen desxifrar (tot i que tampoc
no es cansin mai de desafiar-nos a intentar-ho). Els dibuixos de
Michaux són sempre testimonis d’una travessia, d’una experiència
desbordant, a la qual el poeta es lliura de ple, però sense renunciar
a la lucidesa, com a les composicions executades sota la influència
de la mescalina en el seu Misérable miracle. Si per a Pound, en
línia amb les doctrines confucianes que li interessaven, l’ideal era
el d’una construcció recta de la voluntat en la qual les paraules i
les coses estaven en plena consonància, per a Michaux els únics
signes que valen la pena són els que s’allunyen de la semblança
amb les coses de les quals van sorgir els ideogrames: «No seguir
imitando a la naturaleza. Significarla. Mediante trazos, mediante
impulsos», escriu a Ideogramas en China: «Tal y como aparecen
actualmente, alejados de su mimetismo de antaño, los signos chinos
tienen la gracia de la impaciencia, el vigor de la naturaleza, su
diversidad, su inigualable forma de saber doblegarse, de resurgir,
de enderezarse20» (Michaux, 2006: 29).

NOTES
20 | Traducció de José Luis
Sánchez-Silva. «Ne plus imiter
la nature. La signifier. Par des
traits, des élans. […] Tels qu’ils
sont actuellement, éloignés
de leur mimétisme d’autrefois,
les signes chinois ont la grâce
de l’impatience, l’envol de la
nature, sa diversité, sa façon
inégalable de savoir se ployer,
rebondir, se redresser».
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Il se retranche dans l’indigence. Il choisit de revivre indéfiniment le
commencement du langage, et toute son entreprise consiste à tenir le
sens à distance. […] Autant qu’il est possible à un HOMME de le faire,
Michaux se réduit à la condition d’INFANS, et limite son horizon à celui
du ver de terre. Univers mou et asymbolique dont presque rien ne peut
être dit, traversé de pulsions. (Beaujour, 1983: 134)

Els traços de Michaux, des de Mouvements a Par des traits (1984),
passant per Saisir (1979), són exercicis d’una deliberada renúncia a
la raó, la voluntat i la consciència (que no s’ha de confondre amb la
tentativa surrealista de reemplaçar-les pel seu revers, l’automatisme
inconscient, sinó que s’han d’entendre com un esforç sostingut per
mantenir-les a ratlla), testimonis d’una tenaç batalla en contra del
sentit i contra l’alienació que necessàriament comporta tot sistema
simbòlic.
Ambdós escriptors prenen com a punt de partida una certa concepció
de l’ideograma com a mode d’escriptira radicalment divers del
nostre sistema alfabètic, un univers de signes actius, dinàmics, en
moviment, però a partir d’aquí la seva exploració pren rumbs oposats:
la resistència a la traductibilitat de Michaux, i la seva utopia d’una
escriptura alliberada finalment de l’exigència de significar, convertida
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en traç pur, gest, flux descentrat, es contraposa dramàticament al
projecte poundià d’una poesia en la qual les dimensions sonora,
visible i semàntica del llenguatge convergeixen en un ideograma
complex que d’un sol traç dirigeix, designa i dota de sentit el món.
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