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hima, Josep Pla, Joan Fuster, Pere
Gimferrer i Josep Piera, encara dubta
de la seva capacitat per generar idees
i, molt pitjor encara, condemna els
seus millors crítics al silenci o als
llibres d’història literària.
Potser alguns pensaran que la
precedent no ha estat una introducció adequada al llibre El poeta sense
qualitats, de Jordi Julià, però s’ha de
dir aviat que una de les virtuts més
sorprenents d’aquest estudi és situar
Ferrater en el lloc que li correspon
com a un dels crítics literaris que
millor han sabut interpretar la literatura contemporània i, fins i tot,
altres vessants de l’art, com ara la
pintura. L’escriptor de Reus no sols fa
brollar una idea de l’assaig literari
que apuja el nivell d’una època massa encarcarada; també es pot afirmar, a la llum del llibre de Julià i de
les nostres pròpies lectures, que el

mena de narrativa global amb arrels
en la cultura de tots els temps, Ferrater posa les bases, de vegades no
superades, d’una poesia que sense
perdre de vista el seu vessant artístic,
s’integra amb la contemporaneïtat
per construir un discurs modern,
lluny de les faramalles jocfloralesques. Tots dos transformen les idees
literàries del seu temps i ho fan des
d’una vida adreçada a l’assaig crític
de les societats que viuen. Ho fan des
de la creació, però els hauria estat
impossible sense el seu esforç crític.
Seria injust, però, veure aquest llibre només com una reivindicació del
vessant menys celebrat de Ferrater.
Jordi Julià parla sempre des de la
cultura, des d’un món referencial,
una capacitat d’anàlisi i una independència que marcaran sens dubte
la projecció del seu treball. El poeta
sense qualitats pretén, i assoleix amb
èxit, una lectura global que situï
l’autor en el lloc que li correspon.
Així, ens diu que la seva poesia marca
l’inici de la tradició poètica contemporània, en temes, llengua literària i
formes mètriques; ressegueix la influència de Shakespeare –a partir de
la seva obra Ferrater va entendre que
es podia dir tot– i de Carner. Un estudi fonamental, aquest dels orígens,
si tenim en compte que Ferrater va
recuperar el decasíl·lab de l’oblit en
què l’havia soterrat la tradició catalana o que deixa de banda la rima
consonant i dóna pas a una poesia
més narrativa, aspectes que serien

i ha països que saben
conviure amb el pes de les
tradicions. Són territoris
oberts al canvi de tendències que transformen pas
a pas les concepcions literàries. No
parlem d’aquelles idees que aporta
cada generació i que, per un esdevenir lògic, molt aviat quedaran bandejades, sinó de canvis fonamentals,
cops de timó que ens fan veure la
història o els gèneres literaris d’una
manera diferent. La crítica literària
s’ha revaloritzat durant els últims
anys de la mà d’una idea més globalitzadora i inclusiva del concepte
d’assaig;
al
capdavall
aquell que, si mirem enrere, sempre han tingut present els grans creadors.
“La vida és assaig”, s’ha
arribat a dir a finals del
segle XX, una frase encertada si tenim en compte
els autors que seguint el
camí de l’assaig han marcat el pas davant una novel·la repetitiva o massa
complaent amb el mercat
editorial. Si tenim la valentia, i sobretot la voluntat creativa, d’aixecar la
bandera de la crítica i posar-la al nivell de l’assaig,
si coincidim que, després
de l’obra de Ricardo Píglia,
W.G. Sebald i Claudio Magris, la crítica ja ha demostrat amb escreix que la
tradició l’ha situada més
enllà de les vel·leïtats periòdiques o acadèmiques, és
arribada l’hora de reivinARXIU
dicar vessants dels nostres Gabriel Ferrater el dia del seu casament, el 2 de setembre del 1962
escriptors del tot silenciades per la seva dedicació paral·lela al poeta és una conseqüència directa un bon punt de partença per a molts
gènere imperant.
d’aquesta interpretació de la vida poetes dels 70.
A Catalunya, país de tradicions com un assaig crític que fa servir la
L’escriptor de Reus volia escriure
que no s’ha oblidat mai de mirar cap creativitat del llenguatge per enri- una poesia tan interessant com la
al futur i que sempre ha tingut es- quir les seves propostes.
prosa, com la novel·la, qüestió que ha
pecial interès a registrar els avanços
portat Narcís Comadira a agrair-li la
del món de la cultura, hi ha encara UNA LECTURA POLIÈDRICA
seva opció impressionista. Però Julià
l’assignatura pendent d’obrir sense Julià ho deixa ben clar des del primer apunta també que el canvi mètric es
traves el territori de l’assaig. La crí- capítol quan afirma que tracta de fer converteix en sinònim de canvi
tica literària, els llibres personals una lectura polièdrica i de defugir el constant per no caure en l’amaneramite. Això implica estendre el nostre ment que Ferrater tant criticava en la
–dietaris, llibres de viatges– i tota
aquesta escriptura que ara s’ha bate- interès a altres vessants de l’autor pintura.
jat com no-ficció, conflueixen en un que s’han conegut tard i, encara, de
Al capdavall, El poeta sense qualitats
gran apartat que parla de la necessi- manera limitada. No són altres que la mereix una relectura de l’obra ferratat que té l’ésser humà de llegir d’u- seva capacitat com a crític i com a teriana. Si el de Reus va rellegir la
na manera crítica el seu entorn, de pensador de la cultura. I no seria una història amb la mirada d’un poeta, a
promoure interpretacions que l’as- consideració al marge analitzar, com la llum de l’estudi de Jordi Julià posaig literari sempre ha sabut cana- molt bé apunta Julià, Ferrater des de dem concloure que eren uns ulls ben
litzar. És, però, un camí ple de para- la idea de renovació que li va inspirar ensenyats, capaços d’ajudar-nos a
doxes, com ara la sorprenent cons- el seu admirat Borges. Mentre l’ar- navegar per la cultura del segle XX.
tatació d’observar com guanya l’es- gentí lluita contra una literatura De pocs autors podem esperar un
criptura assagística en interès i vir- ancorada en la tradició indigenista, compromís d’aquest calibre. No
tuts a mesura que s’apropa al el de Reus se les ha de veure amb una oblidem, però, que per entendre
territori de la ficció. El que és cert és poesia de cançoner, ben lluny de les compromisos aliens hem d’assumir
que un país capaç d’oferir discursos preocupacions existencials i socials també els nostres, com a éssers que la
tan plurals en el terreny de l’assaig que recorren Europa. Borges assoleix cultura dignifica: “No sóc sinó la mà
crític com ara Gaziel, Maurici Serra- els seus objectius i s’inventa una amb què tu palpeges”.
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Vindicació
del vers
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Miquel Bezares, El convers.
Premi de poesia Miquel de Palol 2003.
Edicions 62 / Empúries.
Barcelona, 2004.

i ha en la poesia catalana actual
una tremenda confusió entre el
que per naturalesa des de fa
molt de temps són dos oficis
distints: el del poeta (o escriptor
de versos) i el del recitador (rapsode, joglar
o digueu-ne com vulgueu). Hi ha poetes que
reciten molt bé, com n’hi ha que saben
cuinar o fins i tot tocar el piano. I n’hi ha,
potser la majoria, que no reciten tan bé
com escriuen: què hi farem, en aquesta vida
és difícil excel·lir en dues coses alhora.
Aquesta reflexió ve a tomb perquè el present llibre és això: una vindicació del vers
com a unitat escrita, en contraposició a la
reivindicació de l’oralitat del vers que trobem sovint, com li és propi, en molts recitals i fins i tot, moltes vegades –potser
massa–, en mitjans impresos.
No deu ser del tot casualitat que els dos
darrers llibres de poemes de Miquel Bezares (Llucmajor, 1968) incloguin la paraula vers en el seu títol (Versllum, de l’any
2000, i El convers, que ens presenta ara). Els
versos que escriu Bezares són també versos per escoltar, però per escoltar amb els
ulls. Una mica com allò de la différence de
Derrida: la seva diferència és només perceptible sobre la pàgina escrita, on la tipografia esdevé tan significativa com el
ritme o la rima o més. Es tracta d’un camí
poc explorat en la tradició catalana (encetat per Junoy i Papasseit) i en general
marginat de les poètiques que formen
part de l’establishment literari. En el cas de
Bezares, però, i a diferència dels primers
avantguardistes catalans, la disposició tipogràfica sobre la pàgina no té una finalitat estrictament mimètica, sinó que
proposa dispersions de sentit anàlogues,
però no equivalents, a les que es poden
aconseguir per procediments estrictament fonètics. Millor que explicar-ho,
mostrar-ho, amb els versos del poeta i
narrador mallorquí:

H

, tors sorrenc,parpell
a estremida,ll
avi assedegat,genoll
nafrat,orell
a sensibilíssima,
El convers continua, doncs, la trilogia iniciada amb Versllum. Es tracta, en aquest cas,
d’un poemari format per dues seccions simètriques de 27 poemes cadascuna, titulades Introvèrsia (novament el mot incorpora la paraula vers) i El convers, com el
mateix títol del llibre. La proposta de Bezares arrenca del modernist nord-americà
e.e. cummings i es podria dir que és, en la
forma, una iniciativa comparable a la de
Susan Howe i Charles Bernstein en la poesia nord-americana, i paral·lela si es vol
–per citar un exemple de la seva mateixa
fornada– a la de la valenciana Maria Josep
Escrivà (un cognom que –casualment?–
novament evoca l’escriptura). En el cas
d’aquests joves autors en llengua catalana
cal assenyalar que es troben amb una dificultat no gens negligible: com molts poetes de primera línia de la modernitat, e.e.
cummings no té cap llibre traduït al nostre
idioma, la qual cosa vol dir, simplement,
que la seva proposta no ha estat incorporada a la nostra llengua literària, i la feina
està per fer.
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