
 
  



	  
	  

	  

S I N O P S I  
 

ovel·la? Assaig filosòfic? Autobiografia? Deliri? Thomas 
l’Obscur és un llibre exigent, un repte per a qualsevol lector, 
però sobretot per al que entengui la literatura com a simple 

desenvolupament d’un fil narratiu, amb personatges descrits amb detall i 
unes coordenades d’espai i temps ben delimitades. De Thomas l’Obscur, 
algú n’ha dit una obra hermètica, però això és un tòpic, com tots, molt 
empobridor. El que és cert és que, a partir d’un llenguatge condensat fins 
a l’extrem, Blanchot suggereix més que no pas explicita. D’alguna 
manera, amb aquest llibre, el lector ha de reaprendre a llegir. De tant en 
tant —sobretot al principi—, Blanchot hi escampa algunes boies perquè 
al lector li sembli que neda en aigües més o menys segures, però és un 
miratge i prou. I és que, aparentment només, l’estil de Blanchot remet a 
una mena de free jazz lingüístic. Aparentment, perquè en aquest llibre 
domina una prosa poètica que s’esfilagarsa fins al límit, que lluita per 
sortir de si mateixa, que es clava, confon, ofega, i que també (o sobretot) 
és una reflexió constant sobre el poder en positiu i en negatiu de les 
paraules. Thomas l’Obscur no és un llibre fàcil. 

La boira inicial que acompanya Thomas (el protagonista?) mentre es 
banya al mar no desapareix de l’obra en cap moment. Com que no hi 
veiem clar, doncs, costa molt no fer-se preguntes a mesura que llegim (o 
que ens sembla que llegim): qui és aquest Thomas? És mort? Qui és 
Anne? On s’esdevé el que s’esdevé? Què s’esdevé? O és que no s’esdevé 
res? És encertat considerar el llibre una actualització del mite d’Orfeu i 
Eurídice? O és simplement una reflexió recargolada sobre la 
impossibilitat de morir? Una llista d’apories centrades en la mort? Ens 
trobem en un remolí imparable, com els que Thomas troba quan 
s’endinsa al mar en el primer capítol. 
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El darrer capítol dels dotze que componen el llibre sembla que obri una 
escletxa d’optimisme, en un ambient que sembla (en aquesta obra 
tot sembla) de creació, de naixement, i que potser ens permetrà respirar 
una mica alleugerits. Però només ho sembla. Aquest moment de creació 
acaba fonent-se amb un de destrucció, de final, tot i que de final 
obert. Thomas l’Obscur, tant si ho volia Blanchot com si no, és un llibre 
enigmàtic. Els pocs crítics que han gosat dir-ne alguna cosa l’han 
relacionat amb Camus i Beckett; però potser un repàs als interessos del 
Blanchot crític literari n’aporta algunes claus més concretes: Celan, Char, 
Nietzsche, Kafka, Bataille, Hölderlin i Mallarmé.  

Maurice Blanchot va (re)escriure Thomas l’Obscur durant gairebé vint 
anys. És per això que n’hi ha diverses versions. La que va considerar 
definitiva és més curta que la inicial, ja que, amb els anys, l’autor francès 
va anar aprimant el text. Aquesta és la que hem publicat.  
 
 
 
 
 
 
 

«Una reflexió constant sobre el 
poder en positiu i en negatiu de 

les paraules.»  
 
 



	  
	  

	  

A U T O R  
 

aurice Blanchot va néixer a Quain el 1907 i va morir a 
Le Mesnil-Saint-Denis l’any 2003. Durant gran part de 
la seva vida es va dedicar a reflexionar sobre la literatura i 

el silenci i a practicar-los tots dos. Amic d’Emmanuel Lévinas, Gorges 
Bataille i Jacques Derrida, sempre va citar Kafka com a influència 
principal. Blanchot fou un dels grans escriptors i assagistes francesos 
del segle XX, i fins ara havia romàs inèdit en català. 
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A R N A U  P O N S ,  T R A D U C T O R  

 
rnau Pons (Felanitx, 1965) és traductor de l’alemany, el 
francès, el portuguès, l’italià i l'hebreu. Poeta, assagista i 
editor, l’any 2015 va rebre el Premio Nacional a la Mejor 

Traducción per la seva traducció de Cristall d’alè, de Paul Celan, editada 
per LaBreu. A més de Celan, de qui acaba de traduir Reixes de llengua, 
també ha traduït Dino Campana (Cants òrfics, Lleonard Muntaner), 
Itzakh Katzenelson (El canto del pueblo judío asesinado, Herder), Helberto 
Helder (Última ciència, Pagès) i Maurice Blanchot (Thomas l’Obscur, 
Flâneur). 
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U N  T A S T  D E L  L L I B R E  

 
homas es va asseure i va mirar la mar. Va estar-se immòbil una 
estona, com si hagués vingut per observar els moviments dels 
altres nedadors, i encara que la boira li impedia de veure-hi gaire 

lluny, es va quedar tot obstinat amb els ulls fits en aquells cossos que 
suraven difícilment. Després, com que una ona més forta l’havia tocat, va 
baixar, ell també, pel pendent de sorra i va lliscar fins que va entrar dins dels 
remolins, que de seguida el van submergir. La mar estava tranquil·la, i 
Thomas estava acostumat a nedar una bona estona sense cansar-se. Avui 
havia triat, però, un itinerari nou. La boira amagava la riba. Un núvol havia 
baixat damunt la mar i la superfície es perdia en una lluïssor que semblava 
l’única cosa vertaderament real. Uns remolins el sacsejaven, tot i que no 
tenia la sensació d’estar enmig de les ones i de rodar entre elements 
coneguts. La certesa que l’aigua mancava feia fins i tot que el seu esforç per 
nedar es convertís en un exercici frívol que només li aportava desànim. 
Potser li hauria bastat dominar-se per foragitar aquells pensaments, però 
com que les mirades no se li podien aferrar a res, creia contemplar el buit 
amb la intenció de trobar-hi algun ajut. Va ser aleshores quan la mar, 
esvalotada pel vent, es va desfermar. La tempesta l’enterbolia, la dispersava 
per regions inaccessibles, les ràfegues tragiraven el cel i, al mateix temps, hi 
havia un silenci i una calma que feien pensar que tot ja havia estat destruït. 
Thomas va mirar d’alliberar-se de les onades fades que l’envaïen. Un fred 
molt viu li paralitzava els braços. L’aigua girava en terbolins. ¿Era allò 
realment aigua? Ara l’escuma li voleiava davant dels ulls com volves 
blanquinoses, ara l’absència de l’aigua li agafava el cos i l’arrossegava amb 
violència. Va respirar més a poc a poc, durant una estona va guardar dins la 
boca aquell líquid que les ràfegues li llançaven contra el cap: dolçor tèbia, 
beuratge estrany d’un home mancat de gust. Després, ja sigui pel cansament 
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o bé per una raó desconeguda, els membres li van produir la mateixa 
sensació d’estranyesa que l’aigua en què rodaven. D’entrada aquesta 
sensació li va semblar gairebé agradable. Mentre nedava, seguia amb una 
mena de somieig en què es confonia amb la mar. L’embriaguesa de sortir de 
si, de lliscar dins el buit, de dispersar-se en el pensament de l’aigua, li feia 
oblidar qualsevol neguit. I fins i tot quan aquesta mar ideal en la qual ell 
s’anava transformant més i més íntimament s’hagué transformat, ella 
també, en la vertadera mar en què estava com negat, no es va trasbalsar tant 
com hauria calgut: hi devia haver alguna cosa insuportable en el fet de 
nedar així, a l’aventura, amb un cos que li servia només per pensar que 
nedava, però sentia també un alleujament, com si hagués descobert per fi la 
clau de la situació, i com si per a ell tot es limités a continuar el seu viatge 
interminable amb una absència d’organisme en una absència de mar. La 
il·lusió no va durar pas gaire. Li va caldre gronxar-se d’una banda a l’altra, 
com una nau a la deriva, dins l’aigua que li donava un cos per nedar. ¿Una 
sortida? ¿Lluitar per no ser emportat per l’ona que era el seu braç? 
¿Enfonsar-se? ¿Negar-se amargament en un mateix? Aquell hauria estat 
certament el moment d’aturar-se, però li quedava una esperança i encara 
va nedar com si en el fons de la seva intimitat restaurada hagués descobert 
una nova possibilitat. Nedava, monstre mancat d’aletes. Sota un 
microscopi gegant es convertia en un amàs emprenedor de cilis i de 
vibracions. La temptació va prendre un caràcter ben insòlit, quan, de la 
gota d’aigua, va mirar d’escapolir-se cap a una regió vaga i tanmateix 
infinitament precisa, una mena de lloc sagrat, tan apropiat per a ell 
mateix que en tenia prou de ser-hi per ser; allò era com un forat imaginari 
en el qual s’enfonsava, perquè, ja abans de ser-hi, la seva empremta hi 
havia estat marcada. Va fer, doncs, un darrer esforç per ficar-s’hi del tot.  

 



	  
	  

	  

F I T X A  T È C N I C A  
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Autor: Maurice Blanchot 
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