Veus baixes
Maig de 2012

Veus baixes 0, maig de 2012, Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater
Edita el col·lectiu Veus baixes
Palma
ISSN 2254-5336
Els articles d'aquesta revista es publiquen amb llicència Creative Commons:
se n'autoritza la reproducció sempre que se'n citi l'autor,
que sigui sense propòsits comercials
i que no se'n facin elaboracions derivades.

ÍNDEX
TESTIMONIS
Narcís Comadira Sobre Gabriel Ferrater 9
Marta Pessarrodona Més enllà de la poesia: un apunt 15
DOCUMENTS
Enric Blanes Una carta de Ferrater des de Libourne, el 17 de maig de 1940 19
ESTUDIS
Pere Ballart Poetes en cinc llengües: la poètica implícita de Gabriel Ferrater 45
Arnau Barios Un esforç de lectura: «Babel’» de Ferrater 65
Jaume Bosquet La poesia de Gabriel Ferrater a l'aula 79
Jordi Julià La valoració i el prestigi dels assaigs de Gabriel Ferrater 93
Miquel Àngel Llauger No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrera» 109
Elisenda Marcer El gris ressò de la ferralla o la mediació de l’espai urbà en la
poesia de Gabriel Ferrater 117
Jordi Martí Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Biedma: els conxorxats 135
Salvador Oliva Un aspecte menor de la poesia narrativa de Gabriel Ferrater 141
Dolors Oller Meditació inacabada 149
Sebastià Perelló Em toca creure que sé el que dic 155
Joan Manuel Pérez i Pinya «Hiberno ex aequore». Notes de lectura sobre un poema no
canònic. Del cànon poètic i les decisions autorals 169
Núria Perpinyà La inestable modernitat de Gabriel Ferrater 203
Josep Maria Ripoll Gabriel Ferrater: de la influència personal a la literària 225
Simona Škrabec Un poeta «intolerable»? 249
Fèlix M. Valls Ferrater s'hauria menjat A. Fabra 259
RESSENYA
Enric Blanes Bonet, Eduard. Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre les ciències i les
lletres. 267

PRESENTACIÓ
Aquest any 2012 es compleixen noranta anys del naixement de Gabriel Ferrater i
quaranta de la seva desaparició. No es tracta de cap d’aquells aniversaris «rodons» que solen
donar lloc a programes commemoratius, però sí d’una ocasió ben adequada per recordar-lo
i per mirar d’aprofundir en aspectes de la seva obra. La bibliografia sobre el mestre és
important en quantitat i en qualitat. Ferrater, però, és un continent literari i intel·lectual de
gran magnitud, i la seva exploració dóna troballes de gran interès: testimonis, documents,
estudis, interpretacions, lectures de textos. Ferrater ja és un clàssic i, com a tal, ja no
l’esgotarem: el tindrem sempre, ofert perquè el tornem a entendre, com una pàtria.
Voldríem que els escrits que aquí oferim siguin una mostra d’aquesta vigència i d’aquest
interès.
Amb aquesta voluntat de recordar Ferrater i d’aportar coses noves al seu coneixement,
presentam aquests Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater. Hem dividit els textos en
quatre seccions. A la primera hi ha els testimonis, les aportacions de dos noms rellevants de
les nostres lletres que varen rebre de manera directa el seu mestratge. Hem volgut
singularitzar en una secció de «Documents» la interessant troballa d’unes traduccions de
Lorca al francès fetes per un Ferrater gairebé adolescent. La tercera secció inclou els estudis
que sobre aspectes ben diversos de l’obra de Ferrater han escrit tretze bons lectors de la
seva obra, alguns dels quals es troben entre els seus millors coneixedors del moment. Els
Studia es clouen amb una quarta secció, «Ressenya», que tracta de fer justícia a una peça
ineludible de la bibliografia ferrateriana
Aquests planes conformen el número 0 de Veus baixes. Revista de versos i lletres, una nova
publicació electrònica que neix amb la voluntat de ser un espai d’estudi i difusió entorn de
la literatura. Tindrà una especial inclinació cap a la poesia, però estarà oberta a tot allò que
hi cap sota l’epígraf de lletres. La revista neix amb més il·lusió que recursos, però ben
decidida a aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.
El caràcter monogràfic d’aquest número inaugural no determina que aquest hagi de ser el
format dels números vinents. Tenim la voluntat d’oferir, abans de final d’any, un número 1
de temàtica més diversa, i en el qual hi hagi, al costat dels estudis, espai per a la creació i per
a la presentació de textos traduïts. El temps anirà determinant, després, l’alternança entre
números de contingut divers i números més o menys centrats en un autor o un aspecte
qualsevol de la literatura.
Es fa imprescindible, en una presentació com aquesta, expressar l’agraïment als
col·laboradors. En aquest cas, no es tracta de cap fórmula convencional o retòrica. Per a
nosaltres, ha estat del tot encoratjador (i commovedor, gosaríem poder dir) que
coneixedors de Ferrater amb indubtable prestigi literari i acadèmic hagin vingut a bé a
col·laborar desinteressadament en un projecte de perfils amateurs. Voldríem que el resultat
final estigués a l’alçada de la seva confiança i que la seva participació fos el millor auguri de
cara al futur de les nostres veus baixes.

Testimonis

SOBRE GABRIEL FERRATER

Narcís Comadira

Aquests paràgrafs que segueixen formen part d’un llibre, Marques de foc. Els poemes i els
dies, que actualment estic acabant. Hi parlo dels poetes i els poemes que m’han marcat, al
llarg de la meva vida. Els dono aquí, a tall de primícia, tot i que, segurament, encara no són
del tot definitius. Serveixin com a modestíssim homenatge a Gabriel Ferrater, en el norantè
aniversari del seu naixement i quarantè de la seva mort.
Sobre Gabriel Ferrater he escrit un paper, publicat a Sense escut, on explico quan i com el
vaig conèixer i la meva relació amb ell. També vaig escriure’n un de més breu sobre la seva
poesia, publicat a Gabriel Ferrater, in memoriam, que recullen les actes del simposi que li va
dedicar la Universitat Pompeu Fabra i que van editar Dolors Oller i Jaume Subirana. A
aquests escrits em remeto, perquè aquest no és pas el lloc de repetir tot el que allà hi ha
escrit.
Que la meva relació amb Ferrater ha estat important ho mostren totes les vegades que
l’he anat citant, aquí i en altres llocs. Ha estat un dels meus mestres, per dir-ho d’alguna
manera. Però això no vol pas dir que la meva poesia hagi estat subsidiària de la seva. He
estat un bon deixeble si recordem allò que va dir Nietszche: malament pagues el teu mestre,
si continues essent-li deixeble. Tant per la meva formació, com per la generació a què
pertanyo, tinc i he tingut sempre una concepció de la poesia una mica diferent de la seva.
Per començar, mai no he fugit de la música verbal, perquè jo sempre he cregut que era
important en la poesia, així com sempre he cregut que el color era important en la pintura.
També sempre he tingut un component diguem-ne metafísic, cosa que a Ferrater
l’horroritzava. Així, li agradava repetir: «sempre que, traduint de l’alemany, em trobo la
paraula Geist, jo tradueixo per intel·ligència» (Geist vol dir esperit). Però una cosa important em
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va ensenyar, l’ús de la llibertat i el respecte per l’obra dels altres. I així un dia, després
d’haver llegit el mecanoscrit d’El verd jardí, em va dir que hi havia dos poemes que no li
agradaven pas, eren «La catedral» i «Meditació de novembre», i jo li vaig dir que, si li
semblava, els podia treure del llibre. I em va contestar que no, que un poeta s’ha de
comprometre amb allò que fa i que potser anunciaven algun camí que podia ser interessant.
I va afegir que endavant, i encara, com per reforçar-ho: «que així com en Tal (aquí va dir el
nom d’un poeta jove) em sembla que no té res a dir, tu sí que em sembla que tens alguna
cosa a dir». Jo m’ho vaig prendre com un poetam habemus. Una mena de consagració.
El que m’agradava de Ferrater era que et respectava, s’interessava per tu i pel que feies. I
creia que la poesia havia de dir alguna cosa, que no valia la pena de perdre el temps en un
joc verbal, per intel·ligent i divertit que fos. Ell no el va perdre, el temps, i la seva obra va
marcar un canvi en la poesia catalana, com reconeixen els estudiosos. Va obrir un camí que,
de tota manera, em sembla que ben pocs han seguit com cal, perquè la famosa poesia de
l’experiència ha acabat sent una monòtona poesia de la banalitat sinó de la més ridícula
ximpleria. I és que tot depèn de la categoria de l’experiència de cadascú, del sentit literari de
qui l’escriu, aquesta experiència, de la seva exigència moral i de la seva capacitat de
formalitzar-la, eliminant-ne la ganga convenient per fer-la universal. De fet, per mi, tota
poesia que valgui la pena ho és, de l’experiència. El que importa és saber-la filtrar, aquesta
experiència. I Ferrater en sabia.
I fins i tot, a vegades, la filtrava massa, de manera que alguns dels seus poemes costa
entendre’ls del tot. O potser sóc jo qui no els acaba d’entendre del tot. Encara. Ars longa...
El primer poema seu que vaig llegir, una bona entrada al poeta, va ser «In memoriam”,
un llarg poema narratiu de records de la guerra. Però, per mi, la gran poesia de Ferrater no
és pas aquest poema ni «Poema inacabat». Són els poemes curts. Molts són els que m’han
tocat i m’han marcat de forma indeleble. N’hi ha un, «Atra mater», que sempre m’ha
fascinat per la seva exactitud en la descripció d’un paisatge residual. I, a més, aquesta
descripció implica un retret profund a la bogeria de la guerra. I si, a través del poema «In
memoriam”, havíem arribat a pensar que l’experiència de la guerra havia estat divertida per
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aquell adolescent que llavors era Ferrater, la ferida que li va causar la guerra civil va ser
profunda. La guerra, la civil espanyola o qualsevol guerra, apareix sovint als seus poemes.
ATRA MATER
És massa gran, el camp
de bardissa excitada
pel vent de vora mar.
Aquí, un lloc tan obert?
Per què, tan pla? I els peus
trepitgen reservats,
que no els doblegui un clot
com una serp, de sobte.
I tan callat? Els ulls
que el sol ungleja, sotgen
ombres. On, la terrible,
que ha fet fugir les veus?
Fins que el cobert de zinc
i de fusta fungosa
que surt al pas com una
captaire negra i fera
de nafres (—tu que tornes?
vella, l’indret de por
eres tu?) s’obre el ventre
ple de fetus metàl·lics
(—si tot el mal que duies
a dintre, ja el vas fer):
bombes que van sobrar.
Vibra una sargantana.
l’herba es menja el rovell.
No surt ningú. No guarden
aquests munts de rebuig.
Es va esquerdant l’eixut
crostisser de records.
Una guerra civil,
uns aeròdroms pobres.
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A «La ciutat», la tendresa ferrateriana es posa de manifest en l’últim vers. Fa pensar en
l’estrofa final de «El dissabte al poblet» de Giacomo Leopardi:
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.
Noiet enjogassat,
la teva edat florida
és com un dia d’alegria ple,
un dia clar, serè,
que s’avança a la festa de la vida.
Estat suau, edat feliç aquesta;
gaudeix-ne, petit meu.
No vull dir-te res més; no et sigui greu
si és que tarda a arribar la teva festa.

Aquest «No vull dir-te res més» és germà del «Plena de nens que només sabran / coses
que jo sé, i que no vull dir-los. » de «La ciutat».
LA CIUTAT
Plena de carrers per on he tombat
per no passar els indrets que em coneixien.

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 13 -

Plena de veus que m’han cridat pel nom.
Plena de cambres on he cobrat records.
Plena de finestres des d’on he vist créixer
les piles de sols i de pluges que se m’han fet anys.
Plena de dones que he seguit amb la vista.
Plena de nens que només sabran
coses que jo sé, i que no vull dir-los.

A «Boira» és Yeats qui hi ressona, al primer vers i, de retruc, Ronsard, que és qui ressona
a Yeats.
BOIRA
Molt abans que te’ls tornis vella i grisa,
l’ombra del núvol meu damunt l’estesa
de natura i conreu: la teva terra,
com un floc lleu de cendra, imperceptible
per tots ells, però encara no per tu,
quan se l’endugui un últim pàl·lid vent
s’arrissarà convulsa per l’adéu,
i et deixarà el record d’un fred caduc.
Sé com, després, se’ls obriran les vies
del sol, quan, dins la múltiple sorpresa
de fulles nobles, els fibli l’orella
l’àgil flauta infernal del teu migdia.
Ho sé jo, que ara emboiro el teu profund
crepuscle matinal. Tot desesper
d’alçar-me, m’emparraco en esbarzers
i omplo de plor còrrecs d’incertitud.

És el dolor d’un home fet que veu que la noieta que estima i que ara ell emboira, acabarà
per sortir al sol del seu migdia, el de la vida adulta, i que ell ja no hi tindrà res a fer. Ella
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creix, però ningú no se n’adona, sumida encara com està en el seu crepuscle matinal.
Només ell sap el que passarà, ell, boira que desespera d’alçar-se, que s’emparraca en
esbarzers de cabòries com aquestes i omple de plors la incertesa de la seva vida. Coses,
entre altres, que ell sap i que els nens sabran i que no vol dir-los.
L’argument d’aquest poema, tal com l’acabo d’explicar, podria ser de Pavese, i és que
crec que Ferrater el va llegir molt i bé. Però, llegit el poema, no té res a veure amb l’estil de
Pavese. Ferrater, aquí, ja desplega el seu expressionisme una mica bennià. Gottfried Benn
és un poeta que Ferrater estimava, de qui va traduir alguns poemes, en la seva joventut, al
castellà, traduccions que va publicar a Papeles de Son Armadans (1957).
Molts altres poemes de Gabriel Ferrater m’han marcat en un moment o altre de la meva
vida. «Tres llimones», per exemple, el final del qual vaig posar com a epígraf de La llibertat i
el terror, o bé «Teseu», un fragment del qual també el vaig fer servir per encapçalar el mateix
llibre. O bé «La mala missió» o «A través dels temperaments». Poemes tots que se’t queden
a dins, que portes amb tu. I amb ells, l’experiència d’una vida que et va passar a prop,
imperceptible en la seva autèntica i dolorosa veritat, com són imperceptibles, de fet, les
vides de tothom. Naixem i morim sols, i també vivim sols. Però les experiències serioses de
la solitud dels altres, formalitzades, és a dir, convertides en literatura, convertides en
poemes, ens fan companyia.

MÉS ENLLÀ DE LA POESIA: UN APUNT

Marta Pessarrodona

Aquest any, entre moltes d’altres commemoracions, de les quals no és exempt el
quarantè aniversari del retrobament de Gabriel Ferrater amb el déu salvatge (Yeats), hi ha el
cinquantè aniversari de la publicació de The Golden Notebook, de Doris Lessing. Era la
tercera novel·la de l’autora, en la qual va aconseguir tornar a ser com una novel·lista
primerenca. És a dir, profusa, excessiva. L’obra, fa anys que és una icona del nou
feminisme (women’s lib) i considerada amb justícia una gran novel·la.
Fins aquí, alguna pacient lectora (genèric que inclou lector) es preguntarà què té a veure
Lessing amb Ferrater. Doncs bé, per a mi molt. Intentaré explicar-ho.
No devia fer ni tres mesos que érem parella (1968) quan va comparèixer amb un
exemplar de la novel·la, en préstec de la biblioteca del British Institute de Barcelona.
L’havia manllevat per a mi i, segurament, perquè no l’havia trobat en cap llibreria (era
habitual que em regalés llibres i estrangers, diguem). Qualsevol que conegui l’obra sap que
és voluminosa. Davant del meu agraïment per l’oferta i el meu plany, conseqüència del meu
coneixement rudimentari de la llengua anglesa en aquella època, com sempre la seva
resposta va ser contundent: «Així n’aprendràs!», va dir. Ai las!, no sé si vaig aprendre gaire
llengua anglesa amb aquell exemplar. Per aquell temps viure m’ocupava més temps que no
pas llegir.
L’interès de l’anècdota, crec que rau en el fet que palesa (i sempre m’ha palesat) la
seriositat i, en especial, la diversitat dels interessos intel·lectuals —canviants, això sí— de
GF. Si bé una de les primeres afirmacions seves quan ens vam conèixer va ser la de dir-me
que ja no era poeta (recordem l’any: 1968), ans lingüista, feia encara més anys que havia
deixat de ser lector de novel·les, com recorda Jaime Gil de Biedma a les seves memòries.
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En Gabriel li va oferir vendre-li la seva excel·lent col·lecció —i si pensem en la segona
meitat del segle XX, encara era més excel·lent— de novel·la anglosaxona, quan es va
desinteressar pel tema i va passar a una altra cosa, a una altra dèria, sempre intel·lectual.
Tornant, però, a aniversaris i a la relació Ferrater i The Golden Notebook, he de dir que,
quan la Generalitat de Catalunya va atorgar el Premi Catalunya a Lessing (ombra Baltasar
Porcel pel que feia al premi) i se’m va demanar de presentar-la, vaig recordar aquesta
característica ferrateriana, qui, per altra banda, considerava la Lessing persona una pesada,
que sempre demanava signatures per protestar d’una cosa o altra. Sé, per altra banda, que jo
no era la primera dona a qui imposava aquella lectura. Això, però, és una història llarga que
no vull incloure en aquest apunt d’avui. Tan sols diré que no sols he llegit i rellegit la
novel·la, ans la vida ha estat prou clement, en aquest cas, per conèixer-ne molt de prop
l’autora. A cada lectura i, també, a cada dinar o sopar londinenc a casa de Doris, no he
pogut deixar de pensar en el Gabriel i en aquell exemplar de The Golden Notebook que a
penes vaig llegir.

Documents

UNA CARTA DE FERRATER DES DE LIBOURNE,
EL 17 DE MAIG DE 1940

Enric Blanes

“I, tant se val, jo hi tinc una certa fe en les criaturades; ben mirat
són lo més bonic de la vida, i en la seva aparent poca-solta hi ha tal
vegada una oculta transcendència de lo més pregon del nostre esser.”
JOAN MARAGALL
“A mida que s'acostaven a Orleans, la carretera s'omplia de gent.
Venien de tots els pobles veïns, tots els camins i caminets abocaven
fugitius. La carretera feia un pendent suau i un tros lluny tenia cases a
banda i banda.”
MERCÈ RODOREDA

Recordo que, al començament de Google, cap al 1996, si cercaves el cognom Ferrater
(segurament mitjançant la cerca avançada per filtrar-hi les referències a Ferrater Mora, el
filòsof), t'apareixien només uns centenars de resultats, menys d'un miler. Un podia arribar
fins al final de la llista, i localitzar-hi un enllaç insòlit cap a una capsa de la col·lecció Alfred
A. Knopf del Harry Ransom Center, a la Universitat de Texas a Austin, a nom de Jill Jarrell
Ferrater. M'havia arribat a posar en contacte amb el curador de la col·lecció, sense poder
obtenir-ne els documents.
Tractant enguany de veure què hi havia a la capsa, vaig tornar al web del Harry Ransom
Center. Vaig tenir la sorpresa que, de capses, ara n'hi havia dues, i vaig confirmar
l'expectativa que demanar-ne el contingut es devia haver tornat una operació simple. La
capsa a nom de Jill Jarrell Ferrater conté un parell de cartes amb l'editor Alfred A. Knopf:
Jill Jarrell li demana si pot enviar-los un capítol de prova com a traductora a l'anglès de
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narrativa en castellà contemporània, i l'editor mateix li respon que estarà encantat de rebre
la provatura. No té gaire valor.
La segona capsa correspon a la col·lecció Carlton Lake, especialitzada en literatura
francesa, i té la descripció següent:
García Lorca, Federico, 1898-1936. "Ciudad sin sueño," handwritten manuscript,
signed, translated by Gabriel Ferrater, 1p; also includes: "Niña ahogada en el pozo"
translated by Ferrater, 10pp , 1940. Includes signed handwritten letter 1940 May 17. -111.3

Els documents que em va fer arribar Arcadia Falcone, conservadora del Harry Ransom
Center, són els que copio literalment a continuació, respectant el fet que Ferrater va
escriure en una llibreta (quadriculada, amb pautes horitzontals més espaiades que les
verticals), acarant a l'esquerra el text original i a la dreta la traducció dels dos poemes:
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24, r. Lataste
Libourne, 17 mai 1940.
Monsieur,
Je vous envoie le texte espagnol et la traduction de deux poèmes de Federico Garcia
Lorca qui, je crois, sont inédits en français, et qu'il vous intéresserait peut-être de publier
dans votre revue.
Je n'ai pas l'autorisation, et j'ignore si le droit, de vous les offrir. Vous le saurez sûrement
mieux que moi, et aussi, s'il faut demander l'autorisation, à qui.
Au cas où vous acceptiez mes traductions, pourrais-je vous demander de m'envoyer le
premier nº de votre revue – car, à ce que j'ai lu, elle ne se vend qu'incorporée à Cahiers
d'Art?
Veuillez croire à mes sentiments distingués
Gabriel Ferrater [signatura]
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FEDERICO GARCIA LORCA

x

DEUS POÈMES

x

(traduits par Gabriel Ferrater)
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CIUDAD SIN SUEÑO
(Nocturno de Brooklyn Bridge)
No duerme nadie por el cielo.
Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna
huelen y rondan las cabañas.
Vendrán las iguanas vivas
a morder a los hombres que no sueñan
y el que huye con el corazón roto
encontrará por las esquinas
el increíble cocodrilo quieto
bajo la tierna protesta de los astros.
No duerme nadie por el mundo.
Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Hay un muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla,
y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.
No es sueño la vida. Alerta.
Alerta. Alerta.
Nos caemos por las escaleras
para comer la tierra húmeda
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VILLE SANS SOMMEIL
(Nocturne de Brooklyn Bridge)
Personne ne dort dans le ciel.
Oh non, personne.
Personne ne dort.
Les créatures de la lune
flairent et rôdent tout autour des cabanes.
Les iguanas vivants
viendront mordre les hommes manqués de rêve
et celui qui s'enfuit et dont le cœur a été rompu
trouvera aux coins des rues
l'incroyable crocodile de quiétude
sous la tendre protestation des étoiles.
Personne au monde ne dort.
Oh non, personne.
Personne ne dort.
Il y a un cadavre au plus lointain cimetière
qui gémit pendant trois ans
parce qu'il a un paysage sec au genou,
et l'enfant qu'on a enterré ce matin pleurait tant
qu'on a dû faire appel aux chiens pour qu'il se taise.
La vie n'est pas une songe. Alerte.
Alerte. Alerte.
Nous tombons dans les escaliers
pour manger la terre humide
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o subimos al filo de la nieve
con el coro de las dalias muertas.
Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva.
Los besos atan las bocas
en una maraña de rosas recientes,
y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso
y el que teme la muerte la llevará sobre los hombros.
Un día
los caballos vivirán en las tabernas
y las hormigas furiosas
atacarán los cielos amarillos
que se refugian en los ojos de las vacas.
Otro día
veremos la resurrección de las mariposas disecadas
y aun andando por un paisaje
de esponjas grises y barcos mudos
veremos brillar el anillo
y manar rosas de nuestra lengua.
Alerta, alerta, alerta.
A los que guardan todavía
huellas de zarpa y aguacero,
a aquel muchacho que llora
porque no sabe la invención del puente
o a aquel muerto que ya no tiene
más que la cabeza y un zapato,
hay que llevarlos al muro
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ou bien nous gravissons le tranchant la neige
avec le chœur des dahlias morts.
Mais il n'y a ni d'oubli ni sommeil. Chair vive.
Les baisers lient les bouches
en un emmêlement de roses récentes,
et celui qui souffre de sa douleur en souffrira sans répit
et celui qui craint la morte la portera sur les épaules.
Un jour
les chevaux vivront dans les tavernes
et les fourmis furieuses
attaqueront les cieux jaunes
qui se réfugient dans les yeux des vaches.
Un autre jour
nous verrons la résurrection des papillons disséqués
et, marchant encore sur un paysage
d'éponges grises et de vaisseaux muets
nous verrons luire la bague
et les roses couleur de notre langue.
Alerte, alerte, alerte.
Ceux qui gardent encore
les traces des griffes et des orages,
ce garçon qui pleure
parce qu'il ne connaît pas encore l'invention du pont,
on ce mort
qui n'a plus que sa tête et un soulier,
il faut les porter au mur
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donde iguanas y sierpes esperan,
donde espera la dentadura del oso,
donde espera la mano del niño
y la piel del camello se eriza
con un violento escalofrío azul.
No duerme nadie por el cielo.
Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Pero si alguien cierra los ojos,
azotadlo hijos míos, azotadlo.
Haya un panorama de ojos abiertos
y amargas llagas encendidas.
No duerme nadie por el mundo.
Nadie, nadie. Ya lo he dicho.
No duerme nadie.
Pero si alguien tiene por la noche
exceso de musgo en las sienes,
abrid los escotillones para que vea bajo la luna
las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros.
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où les iguanas et les serpents attendent,
où le dentier de l'ours attend,
où la maire de l'enfant attend,
et où la peau du chameau se hérisse
avec un violent frisson bleu.
Personne ne dort dans le ciel.
Oh non, personne.
Personne ne dort.
Mais si quelqu'un ferme les yeux,
fouettez-le, mes enfants, fouettez-le.
Qu'il y ait un horizon de yeux ouverts
et d'amères plaies embrasées.
Personne au monde ne dort.
Non. Personne. Je l'ai déjà dit.
Personne ne dort.
Mais si, la nuit, quelqu'un
a un excès de mousse aux tempes,
ouvrez les écoutilles pour qu'il voie sous la lune
les coupes anéanties, le poison et le crâne disert des théâtres.
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NIÑA AHOGADA EN EL POZO
(Granada y Newburg)
Las estatuas sufren con los ojos
por la oscuridad de los ataúdes,
pero sufren mucho más
por el agua que no desemboca.
...que no desemboca
El pueblo corría por las almenas
rompiendo las cañas de los pescadores.
Pronto. Los bordes. Deprisa.
Y croaban las estrellas tiernas.
...que no desemboca
Tranquila en mi recuerdo. Astro. Círculo. Meta.
Lloras por las orillas de un ojo de caballo.
...que no desemboca
Pero nadie en lo obscuro podrá darte distancia,
sino afilado límite, porvenir de diamante.
...que no desemboca
Mientras la gente busca silencios de almohada
tú lates para siempre definida en tu anillo.
...que no desemboca.
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ENFANT NOYÉE DANS LE PUITS
(Grenade et Newburg)
Les statues souffrent dans leurs yeux
à cause de l'obscurité des bières,
mais elles souffrent plus encore
à cause de l'eau que rien ne reçoit.
...qui jamais ne trouve son cours.
Le peuple courait sur les créneaux
en brisant les ligues des pêcheurs.
Tout de suite. Les bords. Vite.
Et les tendres étoiles croissaient.
...qui jamais ne trouve son cours.
Tranquille dans mon souvenir. L'étoile. Le cercle. Le but.
Tu pleures sur les rives d'un œil du cheval.
...qui jamais ne trouve son cours.
Au fond de l'obscur, il n'y aura pas pour toi de lointain horizon,
mais une tranchante limite, un avenir de diamant.
...qui jamais ne trouve son cours.
Pendant que les gens cherchent des silences d'oreiller
tu palpites à jamais définie ta bague.
...qui jamais ne trouve son cours.
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Eterna en los finales de unas ondas que aceptan
combate de raíces y soledad prevista.
...que no desemboca.
Ya vienen por las rampas. ¡Levántate del agua!
Cada punto de luz te dará una cadena.
...que no desemboca.
Pero el pozo te alarga manecitas de musgo,
insospechada ondina de su casta ignorancia.
...que no desemboca.
No, que no desemboca. Agua fija en un punto
respirando con todos los violines sin cuerdas
en la escala de las heridas y los edificios deshabitados.
Agua que no desemboca.
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Eternelle sur les morts des vagues qui acceptent
la lutte des racines et la solitude prévue.
...qui jamais ne trouve son cours.
Les voici sur les rampes. Lève-toi de ton eau!
Chaque point de lumière te donnera une chaîne.
...qui jamais ne trouve son cours.
Mais le puits tend vers toi ses petits doigts de mousse,
ondine insoupçonnée dans sa chaste ignorance.
...qui jamais ne trouve son cours.
Non, qui n'a pas de cours. Eau clonée en un point
et respirant par tous les violons sans cordes
sur l'échelle des plaies et des édifices inhabités.
Eau que rien ne reçoit.
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A qui envia Gabriel Ferrater des de Libourne, prop de Bordeus, el 17 de maig de 1940,
aquesta breu carta amb dos poemes de García Lorca i la seva traducció? A Georges
Hugnet, editor de L'Usage de la Parole, suplement literari bimestral de la revista de Christian
Zervos Cahiers d'Art. El primer suplement havia aparegut al desembre de 1939, el segon al
febrer de 1940, el tercer a l'abril, amb cobertes respectivament de Man Ray, Max Ernst i
Joan Miró.
La batalla de França havia començat el 10 de maig. El dia 13 tres divisions de tancs
Panzer trenquen el front prop de Sedan amb el suport de fortíssims atacs aeris de la
Luftwafe. S'estén el pànic i es donen les primeres ordres de destruir els ponts del Mosa. El
IX Exèrcit Francès es rendeix en massa; divisions franceses són encerclades i anihilades per
unitats de tancs alemanyes. El general Rommel aconsegueix avançar 48 km endins de
França en només 24 hores, i el mateix 17 declara que ha fet deu mil presoners amb només
setze baixes. La desmoralització és total. Churchill, que acaba de ser nomenat primer
ministre el 10 de maig, vola fins a París el 16, i el general francès Gamelin li reconeix que ja
no té forces de reserva per defensar la capital. Mentrestant, els Països Baixos han capitulat
el 15. El 26 es produirà l'evacuació de Dunkerque, i el juny de 1940 és el temps de "Lliçó
d'història".
Recordem que Ricard Ferraté havia aconseguit que el nomenessin canceller del consolat
de Bordeus el 1938 i s'hi havia endut la família. Però Gabriel havia volgut quedar-se a
Barcelona per si el mobilitzaven. “¿Saps que jo era un sentimental? Aquell juny vaig negarme a anar-me'n a França, perquè, en plena batalla de l'Ebre, si em cridaven havia d'anar-hi, i
etcètera.”, li havia explicat a Baltasar Porcel en l'entrevista inclosa a Papers, cartes, paraules. El
pare va anar a buscar-lo a Barcelona a final de setembre i va aterrar a França el 30, el dia
que Daladier signava els acords de Munic amb Hitler per reservar-li pau francesa, com
explica a ”Cançó idiota”. Assisteix al liceu Michel de Montaigne, de Bordeus, un lloc
ordenat, on “el va sorprendre que els nois pensaven a guanyar-se la vida mateixa que tenien
al davant”. Cursa seconde, i es fa fins i tot amic d'un noi de la família Bérard, nebot del gran
editor de L'Odissea. A França, Gabriel Ferrater comença a afegir la erra al cognom, en la
documentació acadèmica conservada, i a la carta a L'Usage de la Parole.
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Amb el final de la guerra civil, a la primavera de 1939, la família es trasllada de Bordeus a
Libourne --ciutat on hi havia un camp de refugiats jueus que havien fugit del III Reich. No
acabarà el curs 1939-1940 per la invasió alemanya. Sabem que escriu textos que no s'han
conservat: un assaig sobre Lautréamont i poemes surrealistes en francès. Manté una
abundant correspondència, avui perduda, amb el poeta surrealista Joe Bousquet. Llegeix
Henry de Montherlant i Pierre Jean Jouve; La nàusea, i s'escriu amb Sartre; Céline, les
Bagatelles pour un massacre. Hi respira un ambient de llibertat, i hi té força llibres, d'acord amb
Ramon Gomis (“Alguns se'ls van endur de Reus i Barcelona. Durant la guerra civil va
morir l'oncle Joan, que tenia una bona biblioteca, en especial de poesia.”, pàg. 150 del llibre
El Gabriel Ferrater de Reus). Amb disset anys ja havia llegit i dominava prou el castellà i el
francès per gosar traduir els poemes de García Lorca de manera competent.
Cahiers d'Art, la revista amb suplement literari a què Ferrater destinava la seva traducció,
era una revista d'avantguarda influentíssima en l'escena artística d'entreguerres, amb seu al
barri de Saint-Germain-des-Près. Creada el 1926, havia estat una de les primeres revistes
parisenques que s'havien imposat internacionalment. S'ocupava de pintura, escultura,
arquitectura, música, amb molta cura de les reproduccions fotogràfiques, que eren
abundants, i de la qualitat de la impressió –la subscripció era cara--, amb una tipografia
clara i una composició de conjunt harmoniosa, amb exigència en la tria i el to dels textos,
valuosos sense ser ni periodístics ni erudits. El 1939 se n'havia publicat el volum 14, amb
10 números, en dos lliuraments; el 1940 se'n comença a publicar el volum 15, del qual
surten 4 números, en dos lliuraments, amb el segon i el tercer suplements de L'Usage de la
Parole. Cahiers d'Art era l'aparador de l'art de París i de tot Europa arreu del món, i un model
per a altres revistes de vocació internacional. El juny de 1940 se'n suspèn la publicació, amb
el quart suplement literari en premsa.
L'ànima de la revista era Christian Zervos, grec afincat a París des del 1918, que estava
en contacte amb els principals galeristes. Zervos és un dels primers a destacar la
importància excepcional de Picasso en l'art del segle XX, i és l'editor del seu Catàleg raonat,
en 33 volums, en el qual va treballar tota la vida, des del 1929 (el primer volum apareix el
1932; el segon, el 1942; el darrer, pòstum, el 1978). Picasso és, de fet, un dels mentors de la
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revista, que, per posar un exemple, va il·lustrar profusament la composició del Guernica al
taller de Grands Augustins, en un reportatge de Dora Maar que es considera una peça
clàssica del seu gènere. A Cahiers d'Art, hi van aparèixer els noms més importants de l'art
modern, i un número sencer dedicat al surrealisme, el 1935. Durant la guerra civil la revista
Cahiers d'Art va ser al costat de la República Espanyola.
Christian Zervos va publicar també llibres, com ara L'art de la Catalogne de IXe au XVe
siècle, de Gudiol, el 1937 (catàleg de l'exposició impulsada pel Comissariat de Propaganda a
París, que es va prorrogar fins al 1939), o Les œuvres du Greco en Espagne, del mateix Zervos,
el 1939, i estudis sobre art primitiu, prehel·lènic o extraeuropeu. Havia organitzat, a la
galeria d'art de la seva muller Yvonne, exposicions de Piet Mondrian, Alvar Aalto, Le
Corbusier, Julio González, Hans Arp, Man Ray, Joan Miró, Alberto Giacometti, Vassily
Kandinsky, Max Ernst, Pablo Picasso. La galeria va cessar totalment l'activitat, també, amb
l'entrada de les tropes alemanyes a París, el 14 de juny de 1940. Zervos va quedar-se a París
tot l'estiu, treballant en el segon volum del Catàleg raonat de Picasso, a qui escriu diverses
cartes, el 25 de maig, el 10 de juny, l'11 de juliol i el 18 de juliol. Després es va refugiar a
Vézelay. El govern de Vichy li va retirar la nacionalitat francesa.
Cahiers d'Art s'havia anat obrint a la literatura a mitjan dècada dels 30, amb gran
intensitat, fins al punt que l'arriben a considerar un òrgan dels surrealistes (si bé el primer
any de vida de la revista, el 1926, Robert Desnos ja hi havia presentat el surrealisme). Entre
el 1935 i el 1940 Paul Éluard, un dels escriptors surrealistes més actius amb André Breton,
hi pren el paper de conseller literari, i Zervos crea un primer suplement de lletres a càrrec
de Pierre Guéguein. El 1939 apareixerà L'Usage de la Parole, a càrrec de Georges Hugnet,
poeta i artista que acabava de ser excomunicat del moviment surrealista per André Breton
precisament perquè mantenia amistat amb Paul Éluard (la ruptura de Breton i Éluard
s'havia produït el 1938 per discrepàncies polítiques). Hugnet és el probable receptor de la
carta de Ferrater enviada a rue du Dragon 14, de París.
Els autors que col·laboren a L'Usage de la Parole són Jacqueline Allan, Hans Arp, Gaston
Bachelard (amb un article titulat “Lautréamont matemàtic”), Pierre Balascheff, Jacques
Baron, Lucien Becker, Pierre Berger, Pétrus Borel, el mateix Joe Bousquet, Leonore
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Carrington, Marc Chagall, Salvador Dali, Luc Decaunes, Lise Deharme, Yanette DelétangTardif, Marcel Duchamp, Fernand Dumont, Paul Éluard, Armel Guerne, Georges Hugnet,
Valentine Hugo, Pierre Jean Jouve, Thomas Lowell Beddoes, René Magritte, Sherry
Mangan, Michel Manoll, Jeanne Mégnen, Joan Miró, Pablo Neruda, Louis Parrot, Francis
Picabia, Pablo Picasso, Man Ray, Pierre Reverdy, Alberto Savinio, Sophie Taeuber-Arp,
Tristan Tzara, Robert Valançay, Jacob van Hoddis, Jean Wahl. La revista recupera també
textos de Clemens Brentano, Lewis Carroll, Nikolai Gogol, Jean Rostand, Achim von
Arnim. Amb l'inici de la batalla de França, Georges Hugnet serà un dels primers autors a
posar el seu esforç intel·lectual al servei de la Resistència amb “Non vouloir”, text publicat
el 1940, sense data, amb una coberta de Joan Miró.
El fons de manuscrits i correspondència de Cahiers d'Art es va dispersar en dues vendes
el 1978 i el 1998 i va córrer perill de dissolució, fins que el 2005 la Biblioteca Kandinsky del
Centre Pompidou de París va acabar rebent nombrós material vinculat a Zervos, que estan
restaurant i inventariant. És probable que procedeixin d'aquelles vendes la carta i les
traduccions de Gabriel Ferrater catalogades ara dins la Col·lecció Carlton Lake de
Manuscrits Francesos, adscrita al Centre de Recerca en Humanitats Harry Ransom de la
Universitat de Texas a Austin, un fons de gairebé 350.000 peces relacionades amb la
literatura francesa, segurament el més important que hi ha fora de França, que inclou un
inventari específic dels papers de Georges Hugnet.
El prestigiós i avantguardista suplement L'Usage de la Parole rep, just a l'inici de la batalla
de França, una carta del jove Gabriel Ferrater, un noi que està a punt de fer els 18 anys,
amb dos poemes surrealistes de Federico García Lorca. Per què tria aquests poemes?
Sembla obvi que la filiació surrealista dels textos, el seu caràcter inèdit a França, el moment
històric, la presència de Picasso en el nucli de Cahiers d'Art i l'afinitat amb la República
Espanyola devien ser qualitats ben favorables a la publicació, a part que Lorca era un autor
reconegut, el que més de la seva generació. Ja havia estat editat a França el 1935, i la
Nouvelle Revue Française, gran revista francesa del moment, n'havia publicat, en tres números
seguits, el 1938, la traducció de Bodas de sangre. El seu assassinat havia causat consternació i
se n'havien demanat explicacions amb insistència al govern il·legal del general Franco, el
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militar que havia acabat obtenint el poder a Espanya l'any anterior, secundat per l'exèrcit
alemany.
“Ciudad sin sueño” i “Niña ahogada en el pozo” pertanyen a Poeta en Nueva York, un
llibre que es va publicar pòstumament, precisament el 1940. García Lorca havia donat
diferents conferències recital sobre Poeta en Nueva York entre els anys 1932 i 1935, i el 1936
havia lliurat l'original, perquè n'anés preparant l'edició, a José Bergamín, director editorial
aleshores, poc abans del darrer viatge a Granada. El 1939, l'original va sortir de Madrid a
París, on Bergamín exercia d'agregat cultural de la República, dins la maleta de la secretària
de l'editorial. Bergamín el va poder editar finalment a l'editorial Séneca, que havia fundat a
Mèxic, amb un pròleg seu, acompanyat del famós poema d'Antonio Machado “El crimen
fue en Granada”. Era el juny de 1940. Un mes abans, n'havia sortit una edició bilingüe,
amb el mateix pròleg de Bergamín, a Nova York mateix, amb traducció de Rolfe
Humphries per a l'editorial Norton, que partia d'un esforç previ de Norton i Humphries
per preparar una antologia de Lorca. “Ciudad sin sueño” figura dins la secció “III Calles y
sueños” de Poeta en Nueva York, i “Niña ahogada en el pozo”, dins la secció “V En la
cabaña del Farmer”.
La versió dels dos poemes que envia Ferrater prové de la famosa Antología poética de
Gerardo Diego del 1932, que havia tingut una repercussió enorme i que esdevé l'element
cohesionador de la seva generació –la generació del 1931, com pròpiament s'hauria de
denominar si fem cas de les raons de Gregorio Morán. Diego havia demanat als 17 poetes
antologats material inèdit, atès que tractava de cobrir el període 1915-1930, i García Lorca
n'hi va fer arribar tres poemes, “Ruina”, “Ciudad sin sueño” i “Niña ahogada en el pozo”,
que figuraven amb els números 14, 15 i 16 al final de la seva selecció, amb una nota que
precisava que els dos darrers formarien part d'un llibre titulat Poeta en Nueva York. La tria de
Diego representava una nova estètica, basada en la força plàstica de la imatge, i va resultar
polèmica per les exclusions (Jaime Gil de Biedma, molts anys més tard, va dir que era la
primera vegada que un grup utilitzava una antologia com a mesura de política literària). Es
va vendre molt bé (a Catalunya particularment, li havia arribat a dir a Gerardo Diego, per
carta, el seu editor, de manera que podem suposar que la biblioteca de la família Ferraté
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devia incloure l'Antología poética). També la segona edició, el 1934, amb uns quants autors
més, va ser un èxit. Diego, d'altra banda, es va esforçar molt a escampar el llibre entre els
hispanistes i els lectors d'espanyol d'arreu del món, amb l'ajuda dels antologats.
L'edició crítica de Poeta en Nueva York que va preparar Maria Climenta Millán ha fixat el
text de “Niña ahogada en el pozo” apartant-se en un detall de les edicions de Bergamín i de
Norton del 1940: ha recuperat els punts suspensius inicials del vers que clou les estrofes,
“...que no desemboca”, un detall tipogràfic que Gabriele Morelli havia tret a la llum el 1997
en el seu magnífic estudi sobre l'elaboració i la recepció de l'Antología poética. Gerardo
Diego, en les cartes conservades, insisteix a la impremta que els punts suspensius han de
reproduir-se en el marge del paràgraf, amb el que fent caixa a l'esquerra amb els versos
precedents. La còpia de Ferrater presenta els punts suspensius i aquesta composició
peculiar, i a més a més reprodueix la partició dels versos del 1932, que difereix del text
definitiu publicat el 1940, on sovint dos versos del 1932 en formen un de sol. Ferrater,
doncs, parteix de l'antologia de Diego, l'única font que podia tenir disponible el maig de
1940 a Libourne. Cal descartar que partís de la segona edició de l'Antología poética de Diego,
perquè aquesta va afegir quatre poemes nous de García Lorca (entre els quals un fragment
de l'”Oda a Walt Whitman”, de Poeta en Nueva York, i “Canción de la muerte pequeña”, que
s'ha adscrit tant a Tierra y luna com a Poeta en Nueva York), però en va suprimir “Ciudad sin
sueño”.
El jove Ferrater fa una traducció fidel, fluida, amb mínimes adaptacions per donar el
ritme de l'original (així, l'inici de “Ciudad sin sueño”: “No duerme nadie por el cielo. Nadie,
nadie. / No duerme nadie”, traduït per “Personne ne dort dans le ciel. / Oh non, personne.
/ Personne ne dort.”). Enumerem ara les diferències entre el text del 1932 i la còpia de
Ferrater. Pel que fa a “Ciudad sin sueño”, Gerardo Diego separa els versos 19 i 20 en dues
estrofes diferents; el vers 28 conté l'única badada destacable de Ferrater, que canvia el
substantiu venas per rosas i tradueix, doncs, roses; al vers 59, hi falta la coma davant el
vocatiu. Pel que fa a “Niña ahogada en el pozo”, Ferrater no posa el punt final als versos 5,
10, 13 i 16, en el reiterat “...que no desemboca”, però sí al vers 19; al final del vers 8, en el
text del 1932, apareix un De prisa, mentre que Ferrater escriu Deprisa; també difereixen el

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 40 -

vers 14, amb oscuro el 1932 i obscuro en la transcripció de Ferrater, i la puntuació del vers 23
(“rampas, ¡levántate” el 1932; “rampas. ¡Levántate” en la còpia), i, finalment, el text del
1932 separa el vers final en estrofa a part, mentre que Ferrater l'uneix a l'estrofa anterior.
El lector que ja coneixia aquests poemes notarà que la partició dels versos de la versió
del 1932 difereix en general de la versió definitiva del 1940. Prenguem la primera estrofa de
“Ciudad sin sueño” a tall d'exemple: els versos 1 i 2 en l'antologia del 1932 i en la còpia de
Ferrater acabaran sent un sol vers el 1940, i així mateix els versos 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9, i 10 i 11.
Igualment en el cas de “Niña ahogada en el pozo”, la versió del 1940 unirà parells de versos
de la versió copiada per Ferrater en un de sol: així, els versos 1 i 2 en faran un de sol, els 3 i
4, 6 i 7, 8 i 9, només a les dues primeres estrofes.
És veritat que el Ferrater adult no esmenta gairebé mai García Lorca, en els llibres
pòstums que se n'han anat publicant. Les dues úniques referències no són tampoc
elogioses: contrasta la qualitat d'alguns poemes de Manuel Machado amb “el
agarrotamiento de los romances gitanos de Lorca” (Escritores en tres lenguas, pàg. 321), i en
parla malament al final de l'entrevista amb Federico Campbell a propòsit d'un exemple
d'insensatesa metafòrica (Papers, cartes, paraules, pàg. 521).

Els seus amics poetes de

Barcelona preferiran més aviat Antonio Machado. Jaime Gil de Biedma llegirà amb atenció
sobretot Jorge Guillén i Luis Cernuda; fins i tot a les entrevistes, parlarà ben poc de Lorca
(llevat d'una que va tenir com a fil conductor la manifestació de l'homosexualitat en la
poesia de la generació del 1931). De totes maneres, no descarto que, al cap dels anys,
Ferrater conservés una certa estimació per aquests dos poemes precisament per la seva
filiació surrealista.
El testimoni presentat en aquest article indica que potser no hem valorat encara prou la
fecunditat del surrealisme en la poesia de Gabriel Ferrater. La carta i les traduccions del
Harry Ransom Center complementen les notícies que ja teníem sobre la lectura adolescent
de tots els autors de l'escola surrealista, d'acord amb el que va explicar el seu germà Joan a
Ramon Gomis el 1974, quan el va entrevistar en preparació del seu llibre El Gabriel Ferrater
de Reus. Complementen el que ja s'havia dit sobre l'escriptura a l'exili de poemes surrealistes
en francès, sobre la lectura de Sigmund Freud, sobre la correspondència amb el poeta Joe
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Bousquet, un autor de més pes en aquell moment que potser no ens imaginem ara. La tria
de Cahiers d'Art, del seu suplement L'Usage de la Parole, i la tria també dels poemes de García
Lorca de Poeta en Nueva York, ens fan imaginar una gran familiaritat de Ferrater amb la
literatura i l'art d'avantguarda, que, combinada amb la seva visió racional de la realitat,
explicaran anys a venir el seu interès incontestable i la seva capacitat d'apreciació de l'alt
valor de la poesia de J.V. Foix. La càrrega moral de les seves metàfores, no reductibles a
termes racionals, expressió de la densitat i la complexitat de la vida, com va observar
Arthur Terry, deu molt a l'escola surrealista. I és que
el superrealisme, usat
amb talent, és més realista
que el realisme academista.

Nota final a peu de pàgina
Escriure aquest article ha estat un plaer que dec en primer lloc a uns amics de Mallorca que no
he vist mai en persona; especialment a un, Joan Manuel Pérez i Pinya. Durant unes setmanes m'ha
fet feliç constatar que al món i a Catalunya hi ha institucions que funcionen i que són a l'abast de
qualsevol: el Harry Ransom Center de la Universitat de Texas a Austin, el Museu Nacional d'Art de
Catalunya, la meva Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha tanta gent que ha treballat bé abans
que nosaltres i que ens aplana el camí. A part del col·leccionista Carlton Lake, que va encetar
precisament les seves adquisicions de manuscrits francesos el 1936 amb una edició rara de Les fleurs
du mal, he tingut el goig de llegir i treure profit de la biografia de Ramon Gomis El Gabriel Ferrater de
Reus (Barcelona: Proa, 1998); de l'edició de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca,
preparada per María Clementa Millán (Madrid: Cátedra, 1989, 278 pàg., dins «Letras Hispánicas»,
260); de l'edició de José Teruel de les famoses antologies de Gerardo Diego, Poesía española
[Antologías] (Madrid: Cátedra, 2007, 915 pàg., dins «Letras Hispánicas», 604); del detalladíssim estudi
i edició de correspondència de Gabriele Morelli titulat Historia y recepción de la Antología poética de
Gerardo Diego (València: Pre-textos, 1997, 345 pàg), i del darrer llibre a cura de Christian Derouet,
Zervos et Cahiers d'Art (Paris: Centre Pompidou, 2011, 219 pàg.). Si aquest article contribueix
d'alguna manera, ni que sigui mínimament, a fer-nos llegir millor Gabriel Ferrater, o a donar llum a
qualsevol altra recerca impensada, em donaré per més que satisfet.
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Estudis

POETES EN CINC LLENGÜES:
LA POÈTICA IMPLÍCITA DE GABRIEL FERRATER

Pere Ballart
Universitat Autònoma de Barcelona

Calen poques discussions, ben segur, per convenir que la millor forma de celebrar la
memòria d’un autor ha de ser, per damunt de tot, rellegir els seus textos, mostrar com en
són de vius encara, com ens continuen parlant i ajudant a entendre’ns. És per això que la
meva modesta aportació dins aquest espai dedicat a Gabriel Ferrater no vol regatejar gens
de protagonisme a les paraules mateixes que l’autor va escriure, en concret en el terreny del
pensament crític sobre literatura, i, en tot cas, si aspira a provar de dir alguna cosa de nou
serà tot enllaçant aquelles paraules d’una manera més o menys aclaridora i plausible. Sóc
conscient que la proposta tindrà poc d’original, però, si més no en un sentit, sí que pot ser
titllada d’excèntrica: vet aquí que el que exactament voldria és caracteritzar la poesia de
Ferrater des d’un punt que és fora, molt lluny del seu centre, en els comentaris crítics que
l’autor va dedicar a la producció d’altres poetes. La premissa inicial no pot ser, doncs, més
transparent: tot poeta que es transvesteix de crític mesura la poesia dels altres per aquella
que ell escriu o per aquella que, en tot cas, li agradaria arribar a escriure. En paraules de
Jaime Gil de Biedma, a la «Nota preliminar» que obre el seu recull d’assaigs El pie de la letra,
«los poetas metidos a críticos de poesía nunca resultamos del todo convincentes, aunque a
veces sí muy estimulantes, precisamente porque estamos hablando en secreto de nosotros
mismos». Si acceptàvem, doncs, aquesta llei, i també que el cas de Ferrater no en sigui cap
excepció, potser no serà del tot forassenyada la possibilitat de deduir una poètica implícita
—unes idees sobre la poesia i sobre la pròpia poesia, per dir-ho com Riba— a partir dels
articles sobre diferents poetes que Ferrater va incloure en l’avortada enciclopèdia de
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literatura per a la qual va treballar entre els anys 1963 i 1964 i que és a l’origen del volum
Escritores en tres lenguas. Com que el títol d’aquest recull (incomplet) publicat el 1994 és
absolutament espuri (i si es vol, fins i tot inexacte, perquè són cinc i no tres les llengües dels
escriptors compresos), i atès que un tant per cent molt alt dels autors que hi surten són
poetes, també jo m’he permès la petita vel·leïtat d’inventar-me el títol amb què encapçalo
aquesta nota, que pressuposa que perfectament podríem agrupar com un tot coherent la
suma dels articles enciclopèdics consagrats als poetes lírics —en una selecció, no ho
oblidem, en què figuren noms de la talla de Heine, Auden, Saint-John Perse, Carner o
Manuel Machado. En concret, defensaré que en aquesta col·lecció possible, Poetes en cinc
llengües, podem arribar a descobrir i definir tres ordres (de concreció decreixent) de notícies
sobre la poètica de Ferrater: (1) Opinions crítiques sobre la tradició poètica i el cànon que
declaren la pròpia filiació; (2) descripció i valoració de temes, procediments i formes afins a
la seva poesia, i (3) al·lusió concreta a textos que han estat deliberadament assimilats
(imitats o manllevats) en la seva poesia. Només qui no conegui aquest sector tan concret de
la producció crítica ferrateriana podrà estranyar-se que ens sembli factible trobar-hi tantes
coses: amb la rara concisió i agudesa d’un Calvino, d’un Borges o d’un Edmund Wilson,
Ferrater va aconseguir en aquests articles, en caracteritzacions que no solen passar de tres o
quatre pàgines, escatir el millor i més perdurable dels escrits de cada autor, donar raó de la
seva actualitat i connectar uns i altres dins el marc dels grans corrents literaris i artístics del
seu temps, en un exercici de crítica i comparatisme tan ambiciós —quant i més, atès aquest
treball d’extrema síntesi— que no s’explica que encara avui, malgrat les escassíssimes
excepcions (com ara els llibres de Jordi Julià dedicats al Ferrater crític1), no hagi tingut molt
més ressò en aquest petit país nostre.

1

JULIÀ, Jordi. La crítica de Gabriel Ferrater. Estudis d’una trajectòria intel·lectual. Lleida: Pagès Editors, 2004, i
JULIÀ, Jordi. L’art imaginatiu. Les idees estètiques de Gabriel Ferrater. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
2007.
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1. Tradició poètica i cànon
Potser per la rotunditat de les seves afirmacions, escampades per entrevistes i diversos
papers, ens havíem acostumat a la idea que Ferrater concebia molt esquemàticament la
tradició poètica europea, amb una enorme admiració per la poesia medieval, una acusada
reserva davant la renaixentista i barroca, el refús de l’efusiva lírica romàntica i un
indissimulat entusiasme per la poesia angloamericana moderna, d’inequívocs continguts
morals enunciats en el format d’un monòleg dramàtic reflexiu. Un examen conjunt
d’aquests articles, la pertinença dels quals al gènere enciclopèdic els assegura d’entrada una
equanimitat més que notable, revela una visió molt més ponderada de cadascun d’aquells
períodes, plena de matisos que no solament certifiquen els vastos coneixements del seu
autor, sinó sobretot el seu antidogmatisme, una generosa amplitud de criteri que li permet
reconèixer la grandesa fins i tot d’autors que són molt lluny de les seves preferències
estètiques.
Tot i que a la selecció no hi falten referències elogioses a la gran poesia èpica medieval
(de la qual són exponents obres com el Cant dels Nibelungs o Sir Gawain and the Green Knight),
o al caràcter fundacional d’un poeta narratiu com Chaucer, resulta, però, més interessant
veure com Ferrater proposa un replantejament de la poesia del període immediatament
posterior, tot connectant-la a partir d’una sensibilitat comuna, i com això es fa des de
l’anàlisi d’un poeta no prou valorat segons l’autor, Maurice Scève. Per a Ferrater, cal rellegir
aquesta figura del renaixement francès, si bé

antes de ninguna investigación, es casi obligado mirar a Scève como un eslabón en una
cadena de poesía amorosa meditativa que lleva, pudiera decirse, de Ausiàs March hasta
John Donne.

A part de ser plenament coherent amb els judicis expressats sobre March i Donne en
altres llocs (el metafísic anglès és també objecte aquí d’un article força extens), sembla
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significatiu que aquí Ferrater suggereixi que la millor poesia renaixentista forma una
unitat basada, no pas en l’estil amplificatiu i en una concepció musical del vers (com li
podem llegir, per exemple, en el marc de les reflexions mètriques incloses a Foix i el
seu temps), sinó en el conreu d’una modalitat poètica meditativa, de continguts ben
ajustats a una dicció caracteritzada per «efectos de concisión y de pretura»: de fet, les
qualitats que defineixen una manera —un «temple», en diria ell— que Ferrater atribuïa
també a altres autors de moments històrics molt diferents (com Sir Walter Ralegh,
també elisabetià, o bé els contemporanis William Empson o John Crowe Ransom, o el
mateix Josep Carner...), i que en darrer terme donaria raó de la «modernitat» d’aquells
autors clàssics.
Qui, per altra banda, sempre s’hagi pres al peu de la lletra aquell passatge de l’epíleg
de Da nuces pueris en què el poeta afirmava, contundent, «puc dir que he arribat a
allunyar-me molt de l’estètica romàntica, dins la qual ha nascut el meu temps», tal
vegada se sorprengui de no trobar aquí cap desqualificació global del moviment; ben al
contrari, Ferrater hi lloa la poesia de Blake (d’una «visión imaginativa, moral e histórica
[...] de una universalidad y hondura que en su época sólo admite comparación con la de
Goethe») i també l’escrita per l’emotiu John Clare, i fins i tot destaca la Defence of
Poetry de Shelley com

uno de los textos capitales para la interpretación, más allá de los románticos, de
toda la poesía del siglo XIX hasta el simbolismo, y caracteriza con decisiva agudeza
(y en una prosa bellísima) sus innovaciones respecto a la poesía de épocas anteriores.

Que Ferrater aprecia la vitalitat expressiva del període, enlloc no és més clar que en
l’article dedicat a Heinrich Heine, que propicia l’ocasió perquè el nostre poeta declari de
manera inequívoca quins noms conformen de debò el seu cànon romàntic; la tria no pot
ser més significativa:
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Heine, con Goethe, con Hugo, con Byron y tal vez con nadie más, [es] una de las
fuentes de influencia verdaderamente universales, no encerradas en el ámbito de una
lengua, para la poesía del siglo pasado, hasta que Baudelaire modificó todo el
panorama del romanticismo.

La llista és tancada (jo personalment crec que sobre el «tal vez» que escriu l’autor
s’ha dreçat, un moment, l’ombra de Giacomo Leopardi) però revela certament quina
mena de romanticisme és la que Ferrater avala com a impulsora d’una genuïna
imaginació poètica: la d’una lírica dúctil tot i el rigor formal, irònica, visionària —
arribat el cas— però arrelada profundament, també, en la realitat mundana. Pensem que
diferent no hauria estat una nòmina del període en què trobéssim en canvi, Coleridge,
Nerval i Hölderlin, per exemple. Tanmateix, més enllà d’una selecció concreta
d’escriptors, em sembla que el més destacable de tot és el valor que se’ls atorga com a
elements generadors d’una continuïtat, d’una tradició, per una banda, i el caràcter
supranacional dels seus mites i creacions, per l’altra. El que gairebé no requereix
comentari és el fet que s’atribueixi a Baudelaire (recordem que Les fleurs du mal «volia
dir la poesia, certament») el mèrit personal d’haver capgirat tot aquell estat de coses i,
des de la significació que va cobrar una aventura poètica tan individual, haver conduït la
pràctica de l’escriptura de poesia cap a uns cursos força peculiars i diferents dels que
l’havien precedit. Per dir-ho amb l’expressiva metàfora amb què el mateix Ferrater ho
deia, en la seva entrada «Baudelaire» per a la Gran Enciclopèdia Catalana,

com una plataforma giratòria que ha donat una orientació nova a tota la poesia
occidental, Baudelaire és el darrer gran romàntic francès, i el més gran al costat
d’Hugo, però és l’iniciador d’una nova sensibilitat [...] que [...] ha expulsat des de fa
un segle fins ara, la poesia de la “bellesa” en el sentit grecollatí.

Cal no perdre de vista, no obstant, que quan Ferrater, per un motiu o altre, s’ha de
referir a la poesia vuitcentista en una visió de conjunt, gairebé mai no deixa de constatar
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que per una mena de crisi de superproducció, si em passeu el símil, el projecte romàntic
s’encalla, i que això fa que la recerca de noves vies expressives entri, més enllà de les
aptituds genials d’algun autor, en un impasse del qual el simbolisme sembla ser
l’exponent més ostensible. Tot comentant la poesia de l’alemany Christian Morgenstern,
per exemple, apunta que d’aquest autor és més interessant la poesia grotesca que la
seriosa i que aquest fet posa de manifest «un estado de crisis en la poesía postromántica,
de Alemania y de toda Europa —salvo tal vez en Francia, donde la reorientación de
Baudelaire retrasó la crisis hasta nuestro siglo». La supranacionalitat d’aquest fenomen,
comú a les principals literatures europees, és constatada per l’autor quan, a propòsit de
Georg Trakl, es refereix a «un estilo anterior al expresionismo: el del “modernismo”, del
estilo internacional finisecular». Això explica, segurament, que tots els elogis que
Ferrater dedicarà a molt diversos poetes del segle XX es drecin sobre el rerefons
d’aquella crisi, de la qual uns i altres, cadascú a la seva manera, semblen aparèixer com
a superadors. Les diferents formes d’avantguarda es justifiquen, segons Ferrater, com un
camí per poder «abandonar la claustración de su maestro [l’al·lusió assenyala
directament aquí Mallarmé] y del simbolismo en general», d’on que, per exemple, en
l’article dedicat a Saint-John Perse, del qual he tret la cita, el poeta d’Anabase sigui
ponderat precisament per haver sabut «devolver a la literatura el vigor sensorial» perdut
durant aquell període.
Si el paradigma més genuí de la poesia romàntica, com hem vist, era encarnat per un
nombre ben petit d’autors, tampoc ara és Ferrater menys explícit a l’hora d’assenyalar
els, segons ell, màxims responsables d’haver posat fi a la involució simbolista. Un nom
en principi esperable, com el d’Eliot, és significativament preterit a favor del de W. H.
Auden; la raó és que mentre que el «hieratisme» i l’«esteticisme» del primer, d’òbvies
influències simbolistes, el converteixen en màxim representant de «la “vanguardia”
francoamericana», en canvi Auden, juntament amb l’anomenat «grup d’Oxford» i altres
poetes com Robert Graves (afins tots ells, subratlla Ferrater, per «su común entronque
con Thomas Hardy»), és vist com una figura quasi revolucionària:
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Con Auden la poesía recuperó vastas extensiones de terreno perdido,
potencialidades de expresión y de asimilación temática: tonos populares, poemas
argumentativos y narrativos, dramatismo y canto, noticias de actualidad y
exhortaciones didácticas.

És sens dubte l’article dedicat a aquest poeta, que tan influent havia de ser en el
mateix Ferrater i en els seus companys de generació, el que millor aclareix quin és
l’avenç d’aquesta nova poesia respecte de la que el simbolisme havia entronitzat:

[Auden és] el poeta máximamente sugestivo y enriquecedor para sus sucesores en
el arte, a quienes ha enseñado, por ejemplo, a desarrollar con plena convicción y
libertad un movimiento narrativo o argumentativo, quebrando la rigidez de la imagen
“simbolista”, inexplicada e inexplicadora de nada exterior a ella misma, que para la
época precedente —precedente a Auden o a Brecht o a Pavese— parecía el único
interés legítimo de la poesía.

Un cop més —i no ens cansarem d’admirar aquest seu poder de síntesi—, l’apunt
precís i sentenciós de Ferrater dibuixa d’un sol traç tot un mapa literari: gràcies a ell
veiem clar que l’espontaneïtat de les cançons de Bertolt Brecht o el caràcter narratiu
dels llargs poemes de Cesare Pavese són altres possibles formes de superació d’aquella
poesia estàtica, supeditadora absoluta del sentit a la música, temàticament intransitiva
—«retorcida sobre sí misma», escriu Ferrater—, que caracteritzava el simbolisme.
En aquest sentit, admeto que aquesta calorosa aprovació d’Auden no arribi a
sorprendre gaire els qui ja coneixen la reconeguda filiació ferrateriana «a l’ombra de la
branca de la poesia anglesa» en el cèlebre passatge de la nota que clou Da nuces pueris,
però la lectura minuciosa dels articles sobre altres poetes coetanis crec que ajuda a
percebre que aquestes afinitats electives no priven el crític de saber captar els encerts
també quan provenen d’estils que no són exactament el que ell prefereix posar en
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pràctica. Ningú diria que el superrealisme o l’expressionisme són moviments que
permetin sense cap problema abraçar i donar raó de la producció poètica de Ferrater, el
qual en aquestes mateixes pàgines no s’estalvia, certament, al·lusions al «vago
patetismo en que ha ido cayendo la poesía francesa derivada de Rimbaud y más o
menos emparentada con el superrealismo», o al simple «decorativisme» d’una poesia
com la d’Ezra Pound, o al «total desgarro pasional» i al caràcter «tòpic» de força motius
del repertori expressionista. I tanmateix, qui tant es distancia d’aquests usos és també
qui sense contradicció aplaudeix, per exemple, que Saint-John Perse practiqui arreu, i
havent-ho après precisament de Rimbaud, «un efecto de extraordinaria fantasía
mediante la precisión realista de las imágenes combinada con procedimientos, casi
trucos a veces, de “desenfoque”», o bé que Gottfried Benn representi la «realización
rotunda y perdurable» d’un expressionisme vital, amb tensió dramàtica, per damunt
d’un altre de molt limitadament esteticista.
Aquesta saludable equanimitat, però, enlloc no és més clara que quan Ferrater ret
comptes d’aquella poesia que pròpiament no va subvertir cap dels pressupòsits
simbolistes, com ara l’anomenada poesia pura, d’obsedida voluntat formal i caràcter
metapoètic, amb què l’autor s’enfronta tot construint l’article sobre el nord-americà
Wallace Stevens. En ell podem llegir que, en efecte, sobre el poeta d’Harmonium va
influir poderosament «la teoría estética que pudiera llamarse simbolista “común”, una
de cuyas formas últimas fue la idea de “poesía pura” en Paul Valéry», però amb tot —i
la remarca torna a ser de les que desplega un vast horitzó de sobte—, en Stevens

el hedonismo cobra gravedad [...] y confiere a su poesía un peso moral sin duda
superior al de Valéry o del primer Jorge Guillén.

Si el crític és sempre un jutge, cal dir que Ferrater exerceix la comesa amb una molt
notable objectivitat: en la seva conformitat amb determinats registres de la poesia
d’autors molt poc pròxims a la seva obra de creació demostra no haver-se obnubilat amb
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cap apreciació sectària. És una coherència, dit sigui de passada, que reforça la seva
credibilitat com a crític i que revela que els seus gustos literaris no estan dictats per cap
mena d’oportunisme, sinó que neixen d’una molt raonada aplicació d’un programa
estètic ben travat. En perfecta consonància, doncs, amb la seva valoració de Stevens,
n’hi hauria prou de recordar les conegudes opinions (fonamentades presumiblement
sobre un mateix criteri, netament favorable a una implicació moral del poeta) segons les
quals Ferrater, de la mateixa manera que no celebrava gaire la poesia d’Ungaretti
(pròxima, diríem, a les del primer Guillén i a Valéry), en canvi sí que tenia en alta
estima l’obra d’un Montale o d’un Riba, poetes que, d’altra banda, formen part
indiscutiblement d’un mateix plançó postsimbolista.
Per tancar aquest primer apartat que abunda en judicis que, com hem vist, permeten
reescriure la història de bona part de la poesia moderna i contemporània, voldria afegir que
significativament Ferrater mai no aborda la valoració d’un autor amb independència del
teixit de relacions culturals que la seva obra propicia; tan important és per a ell, com
apuntàvem abans, el fet que una obra, per les seves innovacions temàtiques o expressives,
engegui una estela de continuadors, que això per si sol esdevé de vegades un referent vàlid
per jutjar la vàlua del poeta que s’ha posat sota examen. No podem passar per alt, en relació
a aquesta idea, una afirmació com la que recull l’article dedicat a Malherbe: «Un poeta
“hermético” como Mallarmé o cortesano como Malherbe, puede muy poco en la historia
de una lengua». És a dir, que la possible excel·lència individual d’un poeta, per perfectes
que siguin les seves creacions (una qualitat, certament, de què no anava mancat cap dels dos
poetes esmentats), no li assegura en cap manera un lloc eminent dins la seva tradició. És el
mateix que suscita, per exemple, la valoració de l’alemany Stefan George; Ferrater confessa,
en l’article que li dedica, que no és possible emetre un judici segur sobre Stefan George
perquè la seva manera és tan «amanerada e idiosincrásica» que al moment d’escriure sobre
la seva poesia encara no és clar si generarà una tradició o no.
Com es pot apreciar, les restriccions temàtiques d’un poeta, o el seu biaix lingüístic
respecte de la pròpia tradició, són també elements a tenir molt en compte, més enllà de
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les característiques formals dels seus poemes, a l’hora de ponderar adequadament la
seva transcendència. La riquesa de l’anàlisi ferrateriana no oblida tampoc de fer atenció
a altres aspectes igualment remarcables com el mètric (en l’article dedicat a SainteBeuve aquest component és prou per dividir els poetes francesos del XIX entre els
seguidors de Baudelaire i els de Verlaine), o bé el de la naturalesa intel·lectual de la
formació de l’artista: en sintonia amb la seva recurrent defensa d’un necessari
acostament entre les dues cultures, humanística i científica, Ferrater també aprofita
aquestes pàgines per exaltar l’obertura de compàs amb què s’enfronten al món les
sensibilitats d’alguns dels poetes que ell personalment més apreciava; per exemple, La
Fontaine, de qui diu que compartia amb el seu coetani Molière la fortuna de ser en
l’època els únics autors «verdaderamente inteligentes, en un sentido ancho del término:
los únicos de mente no exclusivamente literaria, abiertos a las ideas y al mundo de la
gran cultura».

2. Temes, formes i procediments

Si els imponderables i les contingències que van envoltar l’avortada enciclopèdia per
a la qual van ser preparats aquests articles no priven que la selecció d’autors sobre què
ha escrit Ferrater sigui en ella mateixa molt significativa, com un autèntic cànon en què
hi ha explicables absències però on cap presència és refutable, caldrà convenir que, si
parem ara atenció a les causes per les quals el crític justifica la vàlua dels poetes que
comenta, encara ens adonem més clarament que l’argumentació adduïda il·lustra molt
bé quin és el pensament poètic de l’escriptor reusenc. Són, de fet, aquestes justificacions
les que millor revelen la poètica implícita de l’autor, l’autèntic detall del que ell creu
que és i ha de ser la poesia.
I ben mirat, l’artífex de Les dones i els dies no podia sinó propugnar, també a
propòsit dels altres, una poesia que en l’ordre temàtic parli de la realitat dels homes i les
dones, dels seus objectes, indrets i instants. Invariablement, serà el talent que el poeta
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hagi despès a captar en la seva vivesa tot aquest món de referències la xifra de la seva
qualitat artística. Per humil que sigui el seu entorn d’experiències, el poeta no pot deixar
de convertir-lo en tema i material del seu ofici. S’entén així l’elogi ferraterià del pretès
«provincianisme» del salzburguès Georg Trakl, que informa el decorat dels seus
poemes, «sus lugares y sus gentes; sus realia todos», i l’explicació és perquè, al cap i a
la fi, «los objetos determinan el estilo de un poeta mucho más que sus concepciones
estéticas o incluso sus temas morales o intelectuales». Davant la seva peculiar realitat,
davant del coin de la création que li ha tocat d’ocupar, el poeta serà permanentment
sensible a la intensitat i naturalesa de les seves impressions; així que per a Ferrater la
bona poesia, com diu en relació a l’obra de Thomas Hardy «es la de circunstancias en
sentido goethiano, la que registra “momentos” sin enlazarlos mediante filosofía
alguna». Això podria fer pensar tanmateix que es fa l’apologia d’una lírica de la pura
notació sensorial, gairebé decorativa. Però aquesta suposició s’esvaeix tan aviat com
veiem que l’autor, aquí i allà, avala els poetes que incorporen una dimensió moral al
registre de les seves experiències. Com George Meredith, per exemple, la millor
producció del qual és no pas la poesia descriptiva, sinó la composta des de la
perspectiva d’un poeta moralista, la poesia «que habla de seres humanos y no de árboles
y arroyos». O Joan Vinyoli, que trasllada als seus versos «en su inmediata sencillez» tot
d’objectes de la realitat, però no pel simple desig de retre’n compte, sinó perquè

los mira al trasluz, y para él son el «correlato objetivo» de una única y más honda
realidad: el largo saber de la vida que se ha acumulado en un hombre maduro, y
siempre la presenta a cada objeto en infinita relación con el todo que forman todos los
demás.

Tanta és la convicció que Ferrater diposita en aquesta concepció de la poesia, i tanta
la congruència entre els seus pressupòsits i judicis, que fins i tot la seva valoració
d’autors no suficientment reconeguts pel públic o la crítica té com a referent la
deliberació i l’encert amb què aquells hagin practicat un model de poema similar al
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descrit. Gràcies a aquest fet, qui s’acosta als articles té ocasió, també, de veure
rehabilitats poetes no sempre de primeríssim ordre, amb comentaris que certament
inviten a reconsiderar la seva ubicació dins el cànon, com és el cas del nord-americà
Edward Arlington Robinson:

Al realismo en los objetos que su interés por la novela le proporcionó, Robinson
añade un duro y deliberado realismo moral, de raíz estoica, una negativa a hacerse
ilusiones, que se expresa de modo admirable en poemas sobre el tema del amor [...].
Son virtudes que, cuando un poeta las posee de verdad y no meramente las finge,
pueden no hacer gran cosa por su éxito inmediato, pero sin duda favorecen su
perdurabilidad.

Tampoc no oblida declarar Ferrater, al llarg de tots aquests textos, quin és el seu ideal de
poesia pel que fa al control tècnic dels materials que hi tenen entrada, al seu grau de
subjecció a un disseny, a un patró organitzatiu. En aquest sentit apareix sempre com a
partidari d’una poesia formalment complexa, tensa, seca si cal (mai mel·líflua), però sempre
precisa, com hem vist, en la seva descripció de la realitat i a la vegada suggeridora i
imaginativa. El problema de la composició és aquí, com es diu a propòsit de William Blake,
el de «dar coherencia a su forma, es decir, encontrar un modo eficaz de simbolización de su
contenido». Aquest contingut, però, cal que el poeta l’hagi sabut concebre clarament des del
principi i que sàpiga en conseqüència resistir la temptació de diluir-lo en una vaporosa
imatgeria o en una musicalitat inconvenient. Milton i Joyce es converteixen en l’anàlisi
ferrateriana en autors molt adients per tal de veure ben representats aquests perills; el
primer, perquè algun cop cedeix a

la solemnidad obtenida mediante la vaguedad, lindando con la impropiedad del
lenguaje [...], procedimiento usual en la poesía romance, en Herrera o en el “estilo
noble” francés, pero que al inglés repugna, seguramente por su bien.
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La poesia de l’autor d’Ulysses, per la seva banda, peca per haver donat crèdit a «un
defecto de juicio crítico [...] extendido por casi toda la poesía postromántica»:

el error de creer que lo esencial en el verso es su “sonoridad”, y que se escriben
buenos versos cuando se juega hábilmente con ritmos y aliteraciones y aflautamientos.

Superats aquests esculls, el poeta que ha sabut fermar els seus versos no pot sinó
regalar al lector la seva millor virtut: una imaginació a la vegada rica i àgil, un concepte
que reapareix constantment en els comentaris crítics de Gabriel Ferrater quan són més
entusiastes. De manera que la bona poesia ha d’assemblar-se, per exemple, a la del
romàntic Clare, perquè «la acuidad de su visión es asombrosa, y se acompaña de [...]
dramatismo en el movimiento de las imágenes». O a la de l’espanyol Manuel Machado,
en els millors poemes del qual, que Ferrater no s’està de distingir i enumerar, cal
apreciar no pas

el grado de su calidad, sino el modo de la misma. Sin ellos, poco podría ofrecer el
moderno verso español (de España, estrictamente: los americanos dan más y mejor) a
quien busque en la poesía, por una parte, gesto y movimiento dramáticos (una forma
particular de la “temporalidad” que era la ambición suma de Antonio Machado), y, por
otra parte, cantidad y variedad de objetos bien particularizados; y no puede decirse que
una imaginación esté bien constituida si no es capaz de agregarse estas dos cualidades.
El poema [...] eficazmente movido [...] [y] su capacidad de poner objetos ahí [...]

Cal que la poesia sigui, per tant, com qualsevol altra disciplina artística, una proposta
de sentit màximament imaginativa, i és en aquest terreny que cobren tot el seu valor,
naturalment, les al·lusions a uns procediments simbolitzadors d’imprescindible eficàcia.
L’excel·lència és assolida plenament rares vegades, però quan passa —és el cas de
l’exquisit John Donne, per exemple— haurem de preguntar-nos quines qualitats han
arribat a entrar-hi en joc, i quina, també, haurà hagut de ser la nostra tasca en tant que
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receptors; els judicis de Ferrater sobre el metafísic anglès, crec que no desdirien gens si
els aplicàvem també a qualsevol peça de les que integren Les dones i els dies:
un poema de Donne, amatorio o no, requiere en efecto de su lector cierta capacidad
de atención sostenida y de consecuencia en las ideas, y la latitud de imaginación suficiente
para admitir una aproximación metafórica entre objetos pertenecientes a órdenes
distintos de la realidad.

Un altre aspecte figura com a central, per fi, en l’examen a què sotmet el nostre crític
la poesia dels diversos autors estudiats, i és el que afecta els modes de presentació de la
veu en el poema, la seva adopció o no de fórmules objectivadores i, en definitiva, els
termes en què idealment concep el poeta el seu contacte amb el lector. Les preferències
per uns models anglosaxons i, al capdavall, la seva pertinença com a escriptor a un
moment històric molt determinat empenyen Ferrater a preuar per principi una dicció
crítica i distanciada, eficaç per registrar amb exactitud els propis estats d’ànim i alhora
respectuosa amb la comunicabilitat del poema envers el lector. La construcció
deliberada d’una veu és en aquest sentit un recurs particularment profitós, com declaren
les consideracions del crític a propòsit de la poesia de Robert Browning:

Browning casi nunca manifestó directamente su pensamiento y sus sentimientos,
prefiriendo la interposición de personajes ficticios, ya sea en forma propiamente
dramática, ya en la del poema de caracterización o “monólogo dramático”. [...] Un
razonamiento sobre un tema del que hablando en su propio nombre sólo logró decir
simplicidades que son casi simplezas, se le torna muy sutil cuando puede ponerlo en
boca de otro y, por así decir, situarlo a distancia de sí mismo.

Aquesta distància, necessària si es vol bandejar el ploricó sentimental o el to de la
profecia egòlatra, pot ser evidentment assolida per moltes i diferents estratègies. Per
exemple Morgenstern va trobar «el camino de la grandeza [...] mirando cara a cara el

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 59 -

desgaste de su material convencionalmente poético y jugando con el mismo hasta
obtener inesperados efectos de caricatura». Un autor en qui Ferrater aspirava a
emmirallar-se, Robert Lowell, en canvi, va carregar «de insospechada vitalidad» els
seus versos mercès a una sàvia combinació d’elegia i sàtira. I, com no podia ser d’altra
manera, també trobem elogiada la «función de la ironía estilística» quan, com passa en
la poesia del nord-americà John Crowe Ransom, provinent d’un món d’idees molt
reaccionàries, «el estilo salvaguarda el pudor en esta tensa ambivalencia» i proporciona
una «complejidad de su actitud moral».
En darrer terme, una altra observació molt alliçonadora dels articles, quant a la
relació entre poeta i lector, és la d’una necessària preservació de la comunicabilitat del
poema. Ja hem vist qüestionat l’hermetisme d’una lírica com la mallarmeana, que es
priva de continuadors, i amb aquest judici encaixa de nou l’admiració per Donne, en qui
«junto a la complejidad imaginativa destaca [...] su extremada simplicidad verbal, o sea
el coloquialismo del estilo». D’un Ferrater ben sovint titllat d’obscur com a poeta,
caldria recordar què escriu de les darreres poesies de William Blake, quan ja la
incomprensió de què va ser objecte va dur-lo a
una suerte de delirio persecutorio y de desprecio por el público, que resulta en un
olvido de las más elementales exigencias de la comunicación escrita, y en último
término en una pérdida de control del rico material imaginativo que constituye la
razón expresiva de Blake.

En la poètica implícita que aquest compendi de judicis ens pot ajudar a definir, és
evident que Gabriel Ferrater quan escriu poesia segueix aspirant, com els millors artistes
del seu cànon, a trobar-se amb el lector i per això mateix, amb més o menys
complicacions, també a ser entès. ¿A quants poemes seus, efectivament difícils, però no
de comprensió impossible, no li escauria aquesta consideració sobre l’autor de Songs of
Innocence and Experience: «Blake expresa siempre contenidos intelectuales de toda
complejidad», però «sus distintos modos de simbolización no eximen en ningún caso de
penetrar hasta dichos contenidos»?
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3. Models i intertextos

Dubto que hi hagi gaire lectors de la crítica de Ferrater que no hagin començat a
fressar aquesta part del seu llegat després, molt més tard d’haver-se familiaritzat amb la
seva poesia i haver après a estimar-la. Si aquest és el cas, i no negaré que és també el
meu, llegir qualsevol exercici crític de l’autor es converteix en una gairebé involuntària
operació mental d’anar buscant connexions entre les seves manifestacions expressades
consecutivament, en una prosa científica, i l’univers simbòlic que el conjunt dels seus
versos reïx a sostenir, i que descansa al fons de la nostra memòria de lectors. Quan això
passa, davant certes mencions es fa impossible no pensar en una o altra correspondència
sobtada amb el títol d’aquest poema, amb el tema de l’altre o amb la situació d’un
tercer. Vull transcriure aquí (perquè sé que per aquest camí hom pot acabar fàcilment
fantasiejant) només aquells comentaris que poden remetre de manera objectiva a algun
aspecte dels seus poemes publicats. Per començar, al mateix títol que els subsumeix en
un únic conjunt: quan es parla de Les dones i els dies sempre s’al·ludeix a Hesíode i a
com Ferrater hauria parodiat aquell llegendari Els treballs i els dies; després de llegir
aquests articles, però, potser val la pena recordar que en la trajectòria poètica de l’anglès
Robert Browning «en 1855, en cambio, apareció una de sus obras magistrales: Men and
Women (Hombres y mujeres)», i parlem, com ja ha quedat clar més amunt, d’un autor
de molt especial incidència en la tradició meditativa a què Ferrater se sent orgullós de
pertànyer. Si en canvi ens ocupem ja de poemes concrets, no podem desatendre l’elogi
que es fa de La Fontaine dins l’article corresponent, i molt en especial d’una part de la
seva obra faulística. Ferrater escriu que

en las colecciones de 1678 y 1679 La Fontaine se autoriza ya a sí mismo la máxima
libertad imaginativa, y da “fábulas” [...] en las que los personajes son humanos y que
se mueven en un orden de temas morales completamente fuera del orbe infantil
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Qui conegui les «Faula primera» i «Faula segona» pertanyents a Da nuces pueris està
en disposició immillorable, em sembla, de comprovar que el poeta ha provat d’emular el
seu admirat clàssic: les històries de Dama Antònia i el senyor Andreu i d’en Vilagut
sotmeten al format de l’apòleg unes qüestions efectivament ancorades en uns problemes
de convivència humana, de responsabilitats i de presa de decisions que també, com Les
deux amis o La fille, escapen clarament de l’estereotipada convenció de la faula infantil.
En altres ocasions, com ocorre amb Heine, l’al·lusió és inequívoca: el deute de la
«Lorelei» ferrateriana amb la del romàntic alemany és immediatament apreciable en
l’article que li és dedicat, però ho és també, i sobretot, la necessitat de practicar-hi una
lectura irònica sense la qual ambdós poemes queden mancats, irremediablement
incompresos:

La lectura sentimental que el siglo pasado hacía de aquellos poemas [de Heine]
sólo puede lograrse ignorando buena parte de los mismos, e incluso ignorando buen
número de matices en los poemas “admisibles”. El caso más palmario es el de la
demasiado famosa Lorelei, para cuya conversión al melodismo nostálgico se requiere
dejar a un lado el sentido burlón de la última frase, que bruscamente da carácter de
epigrama a todo el poema.

Un cas molt similar és el que representen els comentaris que Ferrater dedica a
Geoffrey Chaucer. Com no podia ser altrament, hi és destacada la importància de
l’extens poema narratiu Troilus and Criseyde, i en referir l’argument de l’obra, Ferrater
menciona el paper que hi juga Pàndar, el mitjancer de la seducció de Criseida per
Troilus. Som davant, diu ell, de la «primera novela moderna», i aquest personatge hi té
força a veure:

No es pues de extrañar que el nombre de Pándaro haya proporcionado un
sustantivo y un verbo a la lengua inglesa, y que la figura del «tercero» masculino
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ocupe en la literatura de Inglaterra un puesto parecido al que la «tercera» femenina, la
«celestina», ocupa en la española. El escocés Henryson continuó el poema de Chaucer
con perfecta dignidad si no con igual genio, y Shakespeare lo renovó en su tragedia.
Un argumento que es el de sendas obras que figuran, en cada caso, entre las mayores
de los dos mayores poetas ingleses, es ilustre como pocos.

És, sens dubte, el mateix tema il·lustre de què s’ha servit «Societas Pandari», inclòs a
Menja’t una cama: tres veus anònimes se succeeixen al llarg del poema per instar els
seu interlocutors a consumar una seducció que elles, les d’aquests diversos «pàndars»,
els prometen fàcil i sense escrúpols, en un poema absolutament crític amb les relacions
entaulades des de la prepotència i l’abús de força masculins.
Finalment, l’acostament de l’obra crítica i de l’obra poètica de Ferrater procura algun
altre inesperat llampegueig de sentit, que si per als més escèptics no passarà de semblar
una conjectura més o menys ocurrent, per a altres pot assolir la condició d’una autèntica
troballa. Jo de grat em vull comptar entre els últims davant d’un interès com el que
Ferrater posa a citar i a traduir una peça de Maurice Scève, la seva dècima 310,
característica segons ell de la densitat semàntica de l’estil del líric francès, un poema
que en la versió en prosa que és inclosa en l’article diu així:

«Tú te verás arrugar tu marfil por la insolente y tardía vejez. Entonces, cuando no
puedas participar nada en ninguna dicha y alegría humana, yo no habré poseído, de tu
verde juventud que la piedad no ha sabido doblegar hacia sí, ni por obra del trabajo
que se me ha visto emplear en sostener mis penas efímeras, como Apolo, por salario
merecido, más que ramas y muy tardías hojas».

Des del seu tema fins a la ficció de diàleg entre el jo poètic i l’amant, des del subtil
joc pronominal fins a l’amarg automenyspreu del poeta, aquest poema de Scève em
sembla a la base de «Boira», primer poema de la secció «alfabètica» de Teoria dels
cossos, per al qual, malgrat tot, han estat sovint proposats altres intertextos (sengles
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poemes de Ronsard i Yeats), que, en la meva opinió, poden sumar-se amb profit a aquest
nou que jo proposo. Si en aquest cas la descoberta no interfereix necessàriament amb les
lectures anteriors, que enriqueix més que no pas modifica, acabaré però amb un
exemple que sí que xoca amb la interpretació més estesa del poema en qüestió. Em
refereixo al conegut «Esparver», també de Teoria dels cossos, que presenta una
anècdota en què el jo poètic «traeix» l’amant temporalment absent amb una relació
ocasional, nascuda a l’empara tant del desig provocat per una abstinència prolongada
com de l’arrogància de la persona que aborda el poeta. El poema és d’una ambivalència
calculadíssima pel que fa a la identitat d’aquesta persona, al·ludida en masculí en la
figura del rapinyaire que dóna títol a la peça i explícitament descrita com de cabell curt,
cosa que ha fet pensar a a part de la crítica que el «disbarat» sobre el qual reflexiona el
jo poètic ha estat el de «cedir» a una relació homosexual, contrària en principi a les
seves apetències en aquest ordre. Jo he discrepat d’aquesta lectura (i no pas perquè no la
trobi atractiva) perquè Ferrater, l’astut poeta que sempre ens convenç que la llengua del
poema ens durà, abans que cap altra cosa, a la seva òptima interpretació, ha deixat caure
enmig del poema un adjectiu en femení —«molla»— que no pot tenir cap altre referent
que, doncs, el de la noia amb què el jo líric enganya la seva companya habitual. I així
torno al tema d’aquest paper, perquè he de dir que vaig reforçar aquesta lectura en
conèixer l’admiració que Ferrater (i també Graves, Auden i Jaime Gil de Biedma,
diguem-ho de passada) sentia pel poeta renaixentista anglès John Skelton. En l’article
que li consagra, destaca Ferrater la seva mordacitat de satirista i els seus aguts
«movimientos de imaginación», però també el seu encert a l’hora de donar una nota
lírica, com la dels poemes dedicats a noies que comprèn The Garlande of Laurell. El
que Ferrater escull i que aquí transcric parcialment en la seva traducció en prosa, no pot
resultar-nos pas més familiar:

«Gozosa Margaret, como flor de verano, grácil como halcón o gavilán que se
cierne; con deleite y dicha, mucha alegría y sin locura, toda bondad y nada malo, tan

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 64 -

feliz, tan de muchacha, tan de mujer su porte en todo [...]; lejos podéis buscar antes de
que encontréis nada tan cortés, tan amable como la gozosa Margaret, esta flor de
verano, grácil como halcón o gavilán que se cierne».

Que Ferrater adopti la mateixa imatge en principi purament embellidora de l’anglès
(«jentill as faucoun/ or hawke of the towre») i la compliqui tot conferint-li un sentit
moral, el d’una rapinya amorosa, em sembla molt convenient —si és que no
m’equivoco en aquesta interpretació— a la idea que el poeta reusenc tenia sobre el
progrés de l’art literari, que sempre transforma i subtilitza els motius que la tradició en
cada moment ha posat al seu abast.
Acabo. En algun lloc va usar Ferrater la figura de comparar l’artista al miner que un
dia troba la veta que haurà de saber explotar si té talent. Me l’apropiaré aquí per afirmar
que nosaltres tot just som encara a les envistes de l’autèntic filó crític que són els
articles enciclopèdics de Gabriel Ferrater, i que aquí amb les meves paraules i
observacions m’hauria agradat convidar-vos, també a vosaltres, a obrir.

UN ESFORÇ DE LECTURA: «BABEL’ » DE FERRATER

Arnau Barios

BABEL’
I tot el món era d’uns vells, quan l’únic seu
eren els seus vint anys, el vell celler. La mà
de Gorkiy. L’any setze (un any abans
de quasi tot), la mà que salva-guarda per després.
5

Complert l’any, oh tenir mitja vida al davant seu!
Oh tan viscuda mitja vida! Al blanc
Denikin, l’aigua li puja fins al coll (i Lev
Pilaev me la deia encara). Potomu chto ya –
Revolutsiya! Del dret a escriure malament,

10

oh no voler-ne saber res! Tan clars
que vénen mots, els justos. Però l’ànec també, el sever,
li du el seu craniet a fer-se’l aixafar
sota la bota.
“Què dius? L’ànec primer,

15

i dius que havies fet vint-i-sis anys?
Són ben bé els teus mots justos? El celler
d'abans, era al carrer de Pushkin? Ah,
vols ara poder escriure malament?”
No et van deixar

20

que fossis menys que tu no eres, i les cegues
pixeres de mots morts que tu aixafaves
pels pous del celler últim, la Dolenta
ens els ha mort de mort bona: la prosteyshchee
iz umeniy – umen’e ubit’ cheloveka.
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0. L’esforç
No entenc tot el que hi ha a Les dones i els dies. Molts poemes, però, permeten que uns
quants versos incompresos (de vegades una tirada llarga) se solucionin feliçment per mitjà
de la fascinació.1 Això segurament no és bo, i menys en algú com Ferrater, però en tot cas
és feliç. I a més, els lents no podem llegir bé sempre, no tindríem temps.
Però amb Babel’ no. Fora, potser, dels dos versos inicials, ni entenia ni m’agradava res
d’aquest poema. No aconseguia dilucidar-ne cap sentit ordenat, tampoc la intuïció no es
deixava seduir en absolut. Clar que està tot fet d’una manera intencionada, però això
intentaré guardar-m’ho i resoldre-ho després.
1. Les vides de Ferrater
Un dia, en algun punt de la immensa, inestable i mentidera biblioteca que és Internet,
vaig trobar un comentari de Lolita que deixava anar això: segurament Nabokov havia estat
violat en la infantesa pel seu oncle i d’aquí tots els traumes sexuals que bullen sota la
hipòcrita aparença de novel·les, la pedofília de Lolita, la torturada i paranoica
homosexualitat de Pale Fire, l’incest desacomplexat d’Ada. Que bé no recordar, gràcies a
Internet i els seus mil hipervincles, el nom d’un crític que és tan curt de gambals de caure
d’entrada a la primera de les trampes que un escriptor para al lector, la tensió entre art i
vida. D’aquesta tensió crec que va el poema.
Per altra banda, quines ganes de jugar al biògraf-Déu, com si tot això tingués gens
d’interès! En principi, i morbositats a part, hi ha una vida de l’autor que no ens interessa (la
1

Absolutament recomanable, com a estudi d’una lectura fascinada i posterior anàlisi del poema, El
dimoni de Posseït, de Jordi Cornudella (Llengua & Literatura. Barcelona, núm. 13, 2002). A ell també li dec i
agraeixo la informació sobre l’origen de Babel’ i la seva aparició al volum “Desde España: En el cincuenta
aniversario de la Revolución de Octubre”, publicat a París el 1967. No he vist mai aquest recull però em puc
imaginar que el poema de Ferrater allà posat deu fer un goig indescriptible.
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de l’home que va néixer i va morir, va respirar, va menjar, va ser violat o no i ara mateix és
una sèrie d’ossos, un muntet de pols o ni això). Però i la vida literària, la que entra i surt del
text i juga amb el foc de l’altra vida, la tan viscuda? La importància de la vida de l’escriptor,
que és un tema molt avorrit. No cal posar-se en àmbits que siguin irrellevants per a la
lectura, però al final, morbosos o no, ens farà il·lusió veure a Recanati l’escriptori on criava
gepa un gran poeta. Amb el Gabriel Ferrater mateix m’ha agafat bastant fort, últimament,
però fins ara no he desenvolupat cap gran mitomania extrapoètica.
Mite, potser sí, i els escriptors prou que hi juguen. Hi ha obres d’art més independents
que d’altres, això es veu de seguida. Lolita o Ada són del tot independents, qualsevol anàlisi
que recorri a la vida de Nabokov per explicar-les (més enllà de l’anècdota) no valdrà res. En
d’altres obres, biografia i formes es festegen. Ara bé, analitzar La Cavalleria Roja de Bàbel o
l’In memoriam de Ferrater per mitjà de referències biogràfiques no sé si és un error, però és
ben prescindible: l’obra viu sola, no em treu la son saber si efectivament l’Isaak va rebentar
el cap a una oca per fer-se el milhomes o quants eslips havia pogut robar durant la Guerra
Civil el jove Gabriel. Ell ens conta en una entrevista:
Al escritor, al músico, al pintor, se les atribuyen unas funciones distintas de las que se
atribuyen a las personas normales. Por ejemplo: una persona que es escritor y pastelero, el
poeta catalán Foix. Alguien puede preguntarse si lo importante es el Foix persona o el Foix
poeta. Pero a nadie se le ocurrirá preguntarse si lo importante es el Foix persona o el Foix
pastelero.

Bon punt de partida, però en el pastisser o el músic, diguem, no ens trobem tan
directament exposada la matèria primera, la pasta de la pròpia existència, com en l’escriptor,
en certs escriptors i en certs escrits. Que a Glenn Gould li faltés un bull no afecta gens la
claredat de cada una de les veus que sap diferenciar en Bach. En canvi, en literatura topem
de vegades amb relacions d’orgullosa dependència amb la vida de l’autor. I que no em
diguin que la gràcia és el misteri, això recordaria massa als qui presumeixen en veu alta d’un
secret que després callen i es queden amb la seva autosuficiència tòtila.
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Per què això? Perquè em temo que hi ha un parell de claus que comencen a obrir el
poema, i les dues estan relacionades amb la vida de Ferrater. La vida creativa, però vida
viscuda, al cap i a la fi; la vida que no coneixes pels poemes sinó per les biografies. Potser
m’he equivocat traient el primer fil desembrollador d’aquí, començant la casa per la teulada.
Sigui com sigui, en tots els llibres sobre Ferrater que m’he ocupat a consultar, d’aquest
poema no n’he trobat sinó un elegant silenci, i a més, posem-nos-hi, no crec que sigui cap
crim començar pel revés en un poema igualment girat d’esquena, entrar per la xemeneia si
no hi ha porta. Les claus:
1, Ferrater comença a escriure arran d’una crisi sentimental, l’any 58 i sota la influència
de Shakespeare, de qui era un profund coneixedor.
2, Ferrater deixa d’escriure bruscament (després tenim només algun poema com el que
ens ocupa, que surt a Les dones i els dies i no als reculls anteriors).2
Aquest parell de consideracions biogràfiques lliguen tant amb el panorama del poema
que és impossible sentir remordiments d’haver-hi hagut de recórrer. Mireu:
1, Isaak Bàbel comença a escriure els seus contes més importants a partir del 23, després
d’haver passat per la intervenció activa en organismes comunistes i per la participació en la
Guerra Civil i la Guerra Polonesosoviètica, i està molt influït per la literatura francesa.
2, Isaak Bàbel és empresonat el 39 i assassinat el 40 i fan desaparèixer els seus darrers
treballs.
Tenim, doncs, una relació prou evident perquè es permetin comparar: la brusquedat
concretíssima de l’un i de l’altre tant a l’hora de començar a escriure com de deixar de ferho. Si desplacem l’atenció de les biografies cap al poema, veurem que l’estructura temàtica
s’hi adapta: 1.[vv. 1-13] sobre escriure – 2.[vv. 14-18] una altra veu – 3.[vv. 19-24] sobre no
escriure.
Uns fonaments: el poeta se’ns compara amb Isaak Bàbel, amb referències a Autobiografia
i tres contes de La Cavalleria Roja, i parla sobre l’escriptura. Però hi ha una cosa més, una

2

Ni d’una dada ni de l’altra no puc aportar cap font, ho escric de memòria, però és que estic al poble
en ple melós i endormiscat mes d’abril i no tinc cap altre recurs que les quatre notes que em vaig copiar abans
de vacances. Tot plegat no és gaire seriós ni acadèmic.
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cosa al fons, que justifica fins i tot que aquest poema sigui tan estranyot; però m’imagino
que el lector voldrà deduir-la per si sol si no la té ja deduïda d’abans. Si res es resisteix, el
diccionari.
2. Diccionari del poema
“...” [vv. 14 – 18]

Intervé un lector (o lectora?!) del poema. És normal en

Ferrater trobar entre cometes una intervenció d’una altra veu que la del jo poètic.

aixafar [v. 12]

“Trepitjar fort” se’ns fa un sinònim de viure intensament o

gaudir als poemes Esparver i Teseu i potser algun altre.

ànec, l’ [v. 11]

Del conte Мой первый гусь (La meva primera oca). El

protagonista, per fer-se respectar pels cosacs del regiment, maltracta una vella i mata una
oca aixafant-li el cap3. Efectivament, a l’original no és un ànec sinó una oca. Un error?

3

“ (…)El sol queia sobre mi a través de dentats turons, els cosacs em trepitjaven els peus, el jove no
deixava de burlar-se de mi, de manera que la meva lectura predilecta havia de seguir un camí espinós fins
arribar a mi, i sovint no ho aconseguia. Llavors vaig deixar el diari i em vaig adreçar a la mestressa, que
cabdellava fil al porxo.
- Mestressa – vaig dir -, vull tiberi…
La vella va alçar cap a mi els ulls mig cecs, d’un blanc difuminat, i els tornà a baixar.
- Camarada – va dir al cap d’una estona -, tot plegat em fa venir ganes de penjar-me.
- A fer punyetes – vaig rondinar amb enuig, i vaig clavar un cop de puny al pit de la vella-, poques
ganes tinc de discutir…
I en girar-me vaig veure un sabre abandonat a terra, prop meu. Una oca vagava severa pel pati i
plàcidament es netejava les plomes. La vaig atrapar i la vaig esclafar contra el terra. El cap de l’oca va cruixir
sota la sola de la meva bota, va cruixir i es va vessar. El coll mort va quedar estès sobre els fems i les ales van
cobrir l’au morta.
- A fer punyetes! – vaig exclamar tot atacant la bèstia amb el sabre -, fes-me-la a l’ast, mestressa.
La vella, amb foc en els ulls cecs i en les ulleres, va aixecar l’ocell, l’embolicà en el davantal i se
l’emportà a la cuina.
- Camarada –va dir al cap d’una estona-, tinc ganes de penjar-me – i tancà la porta darrere seu.”
La meva primera oca, La Cavalleria Roja, I. Bàbel, trad. (adaptada) Monika Zgustová.
“ (…) Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень
потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я
отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.
- Хозяйка, - сказал я, - мне жрать надо...
Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.
- Товарищ, - сказала она, помолчав,- от этих дел я желаю повеситься.
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Probablement no: algú que sap prou rus com per conèixer l’adjectiu sever (↓), sabrà
diferenciar l’ànec (утка) de l’oca (гусь). Estic convençut que és un dels múltiples jocs del
poema: una mala lectura intencionada.

any setze, l’ [v. 3]

L’any que Bàbel coneix Màxim Gorki.

carrer de... [v. 17]

El vell celler (↓), com ell ens detalla a Autobiografia, queia al

carrer de Pushkin (com a lleidatà, aquesta transcripció underground m’agrada molt més que la
transcripció catalana oficial, Puixkin; puix que abans de veure-ho en ciríl·lic pronunciava
una i que en rus no hi ha).

celler últim [v. 22]

El lloc on Bàbel va morir, m’imagino, però no em queda

clar. La presó de Butirka havia de ser un paratge prou sinistre com per acceptar el símil
amb un celler. En tot cas, els dos cellers fan de metàfora dels tètrics espais físics que
envolten l’escriptor.4

Denikin [vv. 6-7]

Anton Denikin, un dels líders del Moviment Blanc durant la

Guerra Civil Russa (1918-1922). El 1920, quan les tropes antibolxevics han hagut de retirarse fins a Crimea i l’aigua li puja fins al coll [v.7], s’exilia a França; més tard fa cap als Estats
Units. A La Cavalleria Roja surt citat al relat La carta.

Dolenta, la [v. 22]

La de la Bonne i la Mauvaise Révolution és terminologia que

prové de la Revolució Francesa, aplicada al cas rus amb més sarcasme que no pas tesi
trotskista. L’única majúscula que apareix al poema a part dels noms propis i dels
començaments de frases és la Revolutsiya del vers 9, majúscula que no surt en el parell de

- Господа бога душу мать, - пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху кулаком в грудь, толковать тут мне с вами...
И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и
безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и
потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.
- Господа бога душу мать! - сказал я, копаясь в гусе саблей. - Изжарь мне его, хозяйка.
Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее впередник и потащила к кухне.
- Товарищ, - сказала она, помолчав, - я желаю повеситься, - и закрыла за собой дверь.”
Мой первый гусь, Конармия.
No hi té res a veure, però fa gràcia. Nietzsche, Així parlà Zaratustra (trad. Manuel Carbonell), Dels poetes:
“I qui d’entre nosaltres, poetes, no ha adulterat el seu vi? Més d’una verinosa barreja s’ha fet en els nostres
cellers, més d’una cosa indescriptible s’hi ha fet.”

4
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versions russes que he consultat i que pot ser, per tant, un recurs de Ferrater per relacionar
les dues paraules. Del conte Guedali: “La revolució és la bona obra de la bona gent. Però la
bona gent no mata. És a dir, que la revolució la fa la mala gent.”5
dret a..., del [v. 9] Leonid Sóbolev, escriptor oficialista, diu al Primer Congrés
d’Escriptors Soviètics, el 1934 a Moscou: “El partit i l’estat li han donat tot a l’escriptor i li
han pres només una cosa: el dret a escriure malament.” Entre els prop de sis-cents
participants hi havia Bàbel i Gorki. Aquest darrer va aprovar en el seu discurs les paraules
de Sóbolev i així les va fer famoses.6 És una banalitat d’un escriptor servil però amb la qual,
irònicament, l’escriptor de talent que és Bàbel pot estar d’acord.
Flaubert, G. [implícit, v. 11]

Bàbel era un gran admirador de la literatura francesa

(un conte seu es titula Guy de Maupassant). De fet, les seves primeres passes en literatura van
ser en francès. No sembla gratuïta l’al·lusió al mot juste flaubertià, tenint en compte això i la
mateixa prosa de Bàbel, radical, lírica.

mà que..., la [v. 4]

Gorki defensarà Bàbel des del Pravda. Quan publiqui La

Cavalleria Roja, se li llancen a sobre una sèrie de buròcrates i militarots (entre ells Budionni,
el cap de la cavalleria durant la guerra contra Polònia), però la prestigiosa figura intel·lectual
de Gorki aconsegueix que l’obra se salva-guardi. El guionet entre salvar i guardar deu estar
posat amb la intenció de discernir els dos sentits que formen la paraula: la salvació (en
primer lloc) i la preservació d’una obra polèmica sota un règim inflexible.

mitja vida [v. 6]

L’any disset (complert l’any setze), Bàbel té 23 anys,

l’equador de la seva vida: morirà als 46 anys.

mort bona [v. 23]

Senyal que n’hi ha una de dolenta. La mort bona és una mort

indolora o també una mort després de confessar-se.
5

“Хорошие дела делает хороший человек. Революция - это хорошее дело хороших людей. Но хорошие
люди не убивают.”
Гедали, Конармия.

6

“Товарищ Соболев — автор "Капитального ремонта" — сегодня сказал очень веские и верные правде
слова: "Партия и правительство дали писателю всё, отняв у него только одно — право писать плохо". Отлично
сказано!”
M. Горький, Речь на Первом Всесоюзном Съезде Советских Писателей 22 августа 1934 года
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Doble sentit, el curós mot juste de Flaubert (↑) i el fet que els

mots són els necessaris, que no en sobren ni en falten.

no et van deixar [v. 19]

Hi havia el mite que les últimes paraules de Bàbel havien

estat “не дали кончить”, “no m’han deixat acabar”.7

Pilaev, Lev [vv. 7-8]

Lev Nikanórovitx Pilàiev, militar realment poc rellevant (a

les enciclopèdies no n’he trobat rastre; a Internet, tres referències només en rus), que
combat a la Guerra Civil Russa al cantó blanc, després al franquista a la Guerra Civil
Espanyola i mor a Barcelona l’any 1970. En la primera publicació del poema, al volum
Desde España: En el cincuenta aniversario de la Revolución de Octubre, hi havia aquesta nota:
“Quasi totes les al·lusions d'aquest poema són prou clares, em penso, per tothom que hagi
llegit Babel'. Però n'hi ha una que és del tot privada i que, doncs, decentment, reclama una
explicació. Lev Pilaev, que fa anys em va ensenyar una mica de rus, era a l'exèrcit de
Denikin quan, a Sebastopol, van ser llançats a mar per l'exèrcit on servia Babel' —que no
era encara la konarmiya”.

Potomu ... [vv. 8-9]

[pəta'mu

tə 'ja

iva'l uts ijə] (i que el Joan Castellví

em perdoni els errors de les transcripcions!) “Perquè jo sóc la revolució!”. Extret d’un
diàleg del conte Гедали (Guedali).8 El protagonista parla amb el jueu Guedali, que ataca la
revolució per comportar-se amb la mateixa brutalitat que els polonesos gastaven amb ells.
Pobre Guedali, quantes brutalitats li quedaven, encara.
7
VIDAL, August; Vida y obra de Isaak Emmanuílovich Bábel, pàg.36, dins de BÁBEL, Isaak E.; Obras,
Editorial Planeta, 1972, Barcelona.
8
“ - (...) Però després, el qui apallissava el polonès ve i em diu: “Lliura’m el teu tocadiscs,
Guedali.” “Però m’agrada la música, pani”, contesto a la revolució! “Tu no saps el que t’agrada,
Guedali, però quan et dispari te n’assabentaràs. I no puc no disparar, perquè sóc la revolució...”
- No pot no disparar, Guedali –li dic al vellet-, és la revolució...
- Però el polonès disparava, estimat senyor meu, perquè era la contrarevolució; i vostè dispara
perquè és la revolució.”
Guedali, La Cavalleria Roja, cit.
“И потом тот, который бил поляка, говорит мне: "Отдай на учет твой граммофон, Гедали..." - "Я
люблю музыку, пани", - отвечаю я революции. - "Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в
тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я - революция."
- Она не может не стрелять, Гедали, - говорю я старику, - потому что она - революция...
- Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он - контрреволюция. Вы стреляете потому,
что вы - революция.”
Гедали, Конармия.
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Durant molt temps hi veia, ruc jo, una estrambòtica

sinestèsia que entorpia la comprensió general. En realitat l’adjectiu cec està agafat en
l’accepció d’obstruït. Una pixera cega seria allò tan desagradable que passa de vegades que
vols pixar i no surt res per ganes que hi posis.

pous, pels [v. 22]:

Metàfora del pou de la memòria, com la trobem en

Baudelaire o en Akhmàtova (“Com una pedra blanca al fons d’un pou...”). Es repeteix sovint en
Ferrater: Si puc, La mala missió, Els aristòcrates, ...

prostey... [vv. 23-24]
t

[p as 't ej

:i: iz u'm en ij

u'm en i u'b it

ila'v ekə] “La més senzilla de les habilitats, l’habilitat de matar un home”. Final del

conte После Боя (Després de la tempesta). Un cosac epilèptic increpa el protagonista per no
haver disparat en un atac, per dur-hi l’arma descarregada.9

quasi tot [v. 4]

La Revolució d’Octubre, i tot el que s’hi vulgui afegir: la

Guerra Civil, la Guerra Polonesosoviètica (és a dir, el material literari de Bàbel, o si més no
del Bàbel del poema), totes les conseqüències posteriors ... Hi deu haver una broma sobre
la fascinació ingènua pel comunisme de tants joves europeus (de l’oest!) dels anys seixanta
(«i no t’empesquis que ara en pugen / de gaire més llestos que jo»). És cabdal, a més, el
context de la primera publicació del poema, en un llibre que celebra el 50è aniversari de la
Revolució d’Octubre.
Rússia [implícita]

Dins de Les dones i els dies en trobem dues referències més, al

«Poema inacabat», facecioses i prou irrellevants (v. 795 i v. 1.182).

sever, el [v. 11]

Un exemple de mot just babelià, sens dubte, per la qual cosa

ens el separa entre comes al final del vers. Adjectivar de severa (строгий) una oca que es
neteja les plomes ens prova la perícia estilística de Bàbel.

9

“Vaig quedar exhaust i, encorbat sota una corona sepulcral, vaig caminar endavant, suplicant
al destí la més senzilla de les habilitats, l’habilitat de matar un home.”
Després de la tempesa, cit.

“Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из
умений - уменье убить человека.”
После боя, Конармия.
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A Petersburg, Bàbel ha de viure amagat en un celler perquè

les lleis tsaristes d’empadronament veten a la població jueva moure’s d’uns territoris
concrets, al sud.

vint anys [v. 2]

Uns vint anys que són, podríem dir, símbol (com a Helena,

als vv. 637-641 del Poema Inacabat...). Quan Bàbel comença a viure a Petersburg, sembla que
a finals del 1915, té exactament vint-i-un anys.

vint-i-sis anys [v. 15]

Bàbel té vint-i-sis anys el 1920, l’any que Denikin les passa

putes, l’any que ell compon el Diari, l’any que aixafa el cap a l’oca, l’any que li ve, tan clar,
quasi tot el material literari de La Cavalleria Roja.

2. Les morts de Bàbel
… perquè hi hagi cançons per als homes a néixer.
Odissea, VIII
Aquest poema és incomprensible perquè tracta de la incomprensió. Ni més ni menys.
És un joc, un joc d’una banda tràgic i de l’altra (si considerem el context de la seva
publicació) foteta. Per què, si no, el pun del títol, amb el cognom entrampant d’entrada
qualsevol lector distret? La confusió amb el mite bíblic de la confusió, com que no hi ha
accent, només depèn de l’apòstrof, transcripció del signe de palatalització de la ela.
Per què, si no, tot aquest enfarfegament de biografia? Per què les frases en rus (ja no és
anglès ni francès, eh)? Per què el senyor Lev Pilàiev? I la darrera estrofa, confosa,
pràcticament agramatical? I la barreja de contes de dins de la mateixa Cavalleria Roja, i l’error
de l’ànec i l’oca? I aquest ball d’anys?
Comencem per l’aspecte cronològic. Fora de la part que hi ha entre comes, el poema es
presenta com a biografia, en realitat ordenada:
[vv. 1-4] 1916

Bàbel viu a Petersburg i coneix Gorki.

[vv- 5-6] 1917

Revolució i mitja vida al davant seu.
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Bàbel a la Guerra Civil i a la Polonesosoviètica.

[vv. 9-13] 1923

Escriu.

[vv. 14-18]

...

[vv. 19-23] 1939-1940

És empresonat i mor.

Un Bàbel rebel, l’artista jueu als vint anys que ha de viure amagat en un celler sota les
lleis tsaristes d’empadronament, coneix l’agitador Gorki. L’any següent cau la Revolució
d’Octubre i Bàbel comença a viure i, més tard, a vèncer enemics. Però sembla que el cap li
va tot ple d’una altra cosa, d’una altra Revolució (així en deien aleshores!), la que fa
acumular experiència, la que ensenya. Aquest parell de Revolucions ajuntades (una Bona i
l’altra Dolenta) ja ens surten al principi de tot de Les dones i els dies: descobrir Les Fleurs du
Mal i començar la Guerra Civil.
Potomu chto ya – Revolutsiya! Passem a l’any 23. La revolució dels mots clars i justos:
començar a escriure. D’Autobiografia (la cursiva, meva): “I només el 1923 vaig aprendre a
expressar els meus pensaments d’una manera clara i concisa. Llavors vaig tornar a escriure
ficció.” I és llavors quan a més dels mots, també acut l’ànec des dels pous de la memòria.
Escriure (i res de fer-ho malament!) i viure (matar un ànec), allò que deia al principi,
l’origen del malentès.
Cometes. Algú s’ha llegit el poema sencer (diu “el celler d’abans”, o sigui que ha arribat
al “celler últim”), i se l’ha llegit malament. Què dius? En el seu discurs es despullen uns
quants defectes del mal lector:
1, la pedanteria innecessària: per deixar ben clar que és espavilat i que coneix el tema,
que s’ha llegit Bàbel, ens recorda impertinent que el celler de Petersburg era al carrer de
Pushkin. I què? No té gens d’importància, gens ni mica.
2, la lectura plana. Ha sabut reconstruir com cal les dates i veure que l’ànec venia primer
que els mots, quan Bàbel tenia vint-i-sis anys. Però justament segueix atorgant importància
a l’edat, quan això ja no toca: Bàbel ha començat a escriure, fixem-nos en el que escriu i no
(tant) en el que viu.

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 76 -

3, el dèbil sarcasme de qui menysprea alguna cosa que no entén. Són ben bé els teus mots
justos?
Però Ah! Ha arribat a la conclusió, evidentment la conclusió equivocada. I aquí Ferrater
té una certa pietat envers nosaltres, mostrant-nos, almenys, què és el que ha malentès l’altre,
perquè no hi caiguem. Per això les cometes entren després de la frase sobre l’ànec, després
del sota la bota: aquí és on el nostre lector s’ha embarrancat. S’ha pensat, per culpa d’una
overinterpretation descarada del simple però [v. 11], que el sentit del poema era: “Per escriure
bé, s’ha d’escriure de la pròpia experiència. Però mireu Bàbel, perquè li vinguessin els mots
justos va haver de veure, cometre i sofrir terribles atrocitats. La vida és brutal, si per
escriure bé hem de viure entre barbàrie, més val escriure malament.” I és tot el contrari:
més val no escriure.
No escriure, però no per la barbàrie de l’existència. Tampoc per la del mal lector, no
exagerem. Ferrater escriu aquest poema quan ja no escriu poemes i no escriu perquè no té
cap cosa experimental i seva a dir.10 Més dignament que el director Guido d’Otto e mezzo, aquell
que no té proprio niente da dire, però vol dirlo lo stesso; Ferrater (el Ferrater d’aquest poema,
s’entén) no té res a dir i no vol dir res. I això també és significatiu: si per tractar de la
incomprensió és bona idea fer una cosa incomprensible, potser també ho és callar,
precisament, per dir-nos que més val no dir res... Aleshores, el poema per què?
No, de cap manera. Ens hem enfilat amunt, i el poema es justifica i transforma a poc a
poc: si l’entenem, viu; si no, mor de mort dolenta. Vet aquí el joc tràgic d’aquest poema (i
de tots els poemes del món!). D’allò que Ferrater sap llegir al Nabí, hi ha un detall i una cita
que ens toquen d’aprop:
Els tracta [Carner, els símbols poètics] com tota manifestació de la vida, seva o dels altres: la
manté a distància (Brecht deia que un escriptor “no ha de grapejar els temes”), però no ho
10

Reveladors els motius per haver deixat d’escriure que dóna en una entrevista a Baltasar Porcel, i un
altre cop no tinc la referència exacta, però sí la cursiva esmolada:
“Des de finals del 63 pràcticament no he escrit res, excepte mitja dotzena de poemes curts.
No tinc res més a dir, penso, encara que, és clar, tingui coses a dir sobre els homes, les dones i la
humanitat, que són eterns. Em referia a coses directes, experimentals, meves.”
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fa pas per deprimir-la o buidar-la de valor, sinó, ben al contrari, a fi d’atorgar-li un màxim
d’autonomia, de cedir-li tot el terreny que calgui per al seu joc humil i patètic, i perquè
reveli poc o molt de la vida autèntica que s’hi hagi recollit. Que en general serà molt poc:
cal no fer-se il·lusions.

I després cita el vers final (cursiva) d’aquest extracte de Somni, de Carner:
Jo m’abocava a aprendre aquell misteri
d'un gran defalliment i un gran imperi.
El vent, però, de tot senyal escrit
deixà, en passant, escorrialles soles,
i cantava: en tan lleus abeceroles
la lletra mor abans no té sentit.

La banda dolenta d’aquella Revolutsiya de feia anys, la cara negativa de tota experiència:
l’ànec, el mal, el dolor, la mort, l’assassinat en el seu cas concret (“la més senzilla de les
habilitats”), que mata les paraules que no va poder escriure mai o que, escrites, van ser
destruïdes. En els dos casos han quedat limitades a experiència, només viscudes, aixafades;
es van quedar com a pixeres obstruïdes en els pous de la memòria.
Amb una ironia salvatge, resulta que la mort més dolça i lliure de pecat per a les paraules
és la pròpia mort de l’autor, no haver existit mai. L’altra mort, la més dolorosa per al text
escrit, és la incomprensió. Fins a tres maneres diferents, en una mecànica fatal, tenen els
pobres autors de morir:
Mort (o silenci) de l’autor:..no escriure
Mort dolenta dels mots:..... incomprensió
Mort bona dels mots:......... mort (o silenci) de l’autor
En Ferrater, com crec que en absolutament tots els grans autors que he llegit, hi ha una
actitud molt concreta envers qualsevol injustícia, amoralitat, gran o petit problema: el ja us
fotré. Sense ploramiquejar, i sempre, sempre amb una solució o altra, que només accepta
revelar-se després d’un esforç d’adaptació.
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Davant del malentès, i en lloc d’oferir una queixa explícita, continua la broma amb un
poema difícil, d’una dificultat volgudament grotesca i treballada, sense el to de la rialleta
elitista, amb enginy i mala llet amagats, especialment si tenim en compte la seva primera
publicació. Quan m’ha semblat entendre el poema, quan me l’he fet quadrar, tot ell m’ha
començat a agradar i hi he descobert una estranya bellesa i unes gràcies que abans no hi
veia: encavalcaments exagerats, assonàncies, tractaments rítmics... i sobretot l’estructura,
l’enrevessat embull de contraposicions. M’agrada molt.
Ara podríem començar-la del revés: pel no escriure, per la mort de Bàbel. Considerant
que la lletra mor abans no té sentit, uns mots que moren perquè no s’han produït encara
han tingut una mort prou digna. No han hagut de passar pel dolor i el pecat de la
incomprensió (tan inevitable, mira’m amb l’ànec i l’oca). [Aquí comença el ja us fotré]. Bàbel
troba la paraula en la vida més viscuda, en l’experiència brutal, en la Revolució Dolenta,
aixafant caps d’oca, i els caps d’oca rai, apallissa dones, presencia execucions a trets,
decapitacions... Demana al destí l’habilitat de matar. I, amb tot, és un gran incomprès (sort
de la mà de Gorki!) i aquesta mateixa vida l’acaba matant a ell, quina ironia. A mi també
m’acabarà matant. Doncs jo us faig un poema sobre ell i a més no s’entendrà. Jo trobaré la
paraula en no res. “Ah! Vols escriure malament!” [Aquí acaba el ja us fotré]. No, no vull. A
l’inrevés. De fet, aquest poema també tracta de la vida, la vida que he viscut i que he escrit,
i la que no escriuré i se’m quedarà viscuda al pou de la memòria. La vida que compta és
aquesta i les paraules només vénen d’aquesta vida. Al final tot això no va de la mort bona
dels mots, sinó de la mort sempre atroç de la persona que els escriu. Has lligat caps i no has
tolerat que els mots morissin. Has trencat el cercle i has trobat, per lògica, la vida.
Em sembla que sí: en el moment que aquest poema incomprensible sobre la
incomprensió s’ha comprès, no se’ns revela sinó la vida, com un encanteri vençut. La de
l’autor, que s’eleva explícitament viscuda per damunt de la més senzilla de les habilitats, la
de morir, de la mateixa manera que el poema s’eleva per damunt de la senzilla habilitat de
no ser entès. I la nostra vida, que, com el poema, es deixa comprendre una mica més amb
la lectura del text admirat.
Una primera versió d'aquest article havia aparegut al número de primavera del 2009 de la Revista Est'

LA POESIA DE GABRIEL FERRATER A L’AULA

Jaume Bosquet

El primer dia que vaig entrar de professor en una aula (parlo d’un dia de setembre de
l’any vuitanta-vuit del segle passat), vaig fer-ho amb Gabriel Ferrater. Era a Ripoll i era en
una escola de Formació Professional. Em va tocar fer els alumnes de tercer, de quart i de
cinquè, és a dir, els del segon cicle de Mecànica, Electricitat, Administració i Jardineria. Tot
i ser novell, era ja una mica granat, amb trenta-dos anys que tenia. N’hi havia d’altres de la
meva edat, de professors, que ja portaven uns quants cursos a l’esquena. L’atzar, l’amor, un
recorregut acadèmic ple de marrades, els afers incomprensibles dels militars espanyols, els
descobriments sobtats que et permet la vida, m’havien portat a una aula de Ripoll, a fer de
professor sense solució de continuïtat amb el botiguer que despatxava tabac i segells
(encara el dia abans d’entrar per primera vegada de professor en una aula) rere un taulell
estimadíssim –el dels pares! – de la Rambla de Girona. M’havien arribat veus que Teoria dels
cossos havia estat fulminada del programa de COU perquè era extremadament difícil
d’introduir entre les quatre parets d’una classe. I jo entrava a l’aula de bracet amb Gabriel
Ferrater. D’entrada, «Kensington».
KENSINGTON
La llum de l’estiu nòrdic és immensa,
i aquelles tardes que no moren mai.
Com la pau de després. Quan elles diuen
gairebé el vell secret que cerquem sempre
per camins nous.
I ella parla, i em diu
les imatges que amb ella fan camí:
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el camí seu, tan lent, per on la meno
fins al cim.
“Sempre em sembla que em transformo.
No sabràs mai les coses que em fas creure,
cos meu. Una vegada, vaig ser Kensington,
aquesta estesa de carrers retorts,
clars de llum sense sol. I fa un moment
et dic que m’he tornat una flor groga.”
D’imaginar floral, a mi m’és fàcil.
Du bist wie eine Blume, i a la mà
tinc encara un record de flor carnívora,
la cosa que es va obrint fins a una flor
de carn humida, corol·la desclosa
vasta increïblement, perquè, insecte,
m’hi doni. Dic:
“Et tornes una flor,
i tot el cos et puja cap aquí.”
M’he torçat. Pura llum. Tots els dibuixos
que sé calcar no valen. Corregeix:
“No, si la flor no compta. És que era tota
groga. Te m’he tornat una flor groga.”

Fa vint-i-quatre anys que, un dia qualsevol del curs, poso «Kensington» enmig dels
alumnes. Mai no m’ha fallat. Hi ha alguna cosa que se’ls emporta. Que se’ns emporta.
Alumnes de catorze a vint i escaig anys (antiga Formació Professional i, després, segon cicle
d’ESO, batxillerat, PPA). El fet evident que el podem llegir o dir moltes vegades i que mai
no hi entendrem res. La frase en alemany que sempre permet la distensió, el deixar-se anar
amb una riallada. Quan comencem a dir-lo o a llegir-lo a dues veus: una de masculina i una
de femenina. És una cosa demostrable empíricament: «Kensington» aconsegueix captar
l’atenció dels alumnes. Una explicació del fet pot ser tan senzilla com que poemes com
«Kensington» segurament mostren o demostren per què la poesia té tan pocs seguidors: a
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ningú no li agrada que se’l tracti d’ase. La poesia demana humilitat per acceptar això: sóc
tan ase que, en una primera lectura, no he entès res. I demana una altra cosa: insistència,
constància en el picar i picar, en el llegir i llegir, en el dir i dir, en l’anar furgant
incansablement fins que el poema ens doni precisament allò que demana: l’esforç per
entendre’l, el pensament que ens permet sortir de la ment controladora i actuar i pensar des
de la llibertat. Sí, els ho dic sempre, als alumnes, que jo faig trampa, que el poema ja me l’he
llegit abans, que fa uns quants anys que vaig donant-hi voltes, que jo tampoc no hi vaig
entendre res, quan el vaig llegir o dir per primera vegada en una tardor inoblidable de l’any
setanta-nou. No sé o no sabria dir per què, però, en tots aquests anys que he tingut entre
els alumnes i jo «Kensington», no ha passat mai que es distraguessin, que no hi prestessin
atenció, que no se’ls endugués. Els ulls brillants són la prova del cotó. És una mena de
temps màgic quan els puc anar obrint de llum (mai més ben dit) el poema. Els quatre punts
de vista. La llum nòrdica tan immensa. Quan s’adonen que el poema els situa davant d’una
parella que acaben de fotre un clau. Veiéssiu com riuen amb les metàfores de la flor
carnívora que es va sumant amb la cosa humida que es va obrint fins a una flor de carn
humida i la corol·la desclosa que, a més, és vasta increïblement! Hauríeu de veure com els
tinc agafats pel coll quan els dic, arribats als quatre últims versos, que no es tracta d’un
poema eròtic! Ah, no? Així de què va? Doncs d’una cosa que tots sabem i que és una
veritat absoluta que Ferrater ha estat capaç d’inserir de forma concentradíssima en un sol
adjectiu: groga. I què és això que dius? Escolteu bé, la incapacitat humana de transmetre les
emocions. Podem transmetre la informació de l’emoció, el nom, la flor. Però no podem
transmetre com és l’emoció, l’adjectiu, el fet que fos groga. Estimats, estem sols davant les
nostres emocions. Ferrater, molt sàviament, ens situa al moment màxim de fusió dels
cossos, l’acte sexual, per fer-nos veure com, ni quan els cossos es fusionen, no podem mai
(és la nostra condició; és, per sort, un dels límits de la nostra condició humana) fusionar les
ànimes. Aleshores apareixen la llum, la pura llum, els dibuixos que no sé calcar, per una
banda, i aquesta flor groga, aquest cim ferraterià en la tensió metafòrica, per l’altra. Llum i
color. Sí, ja ho sabíem, això que diu Ferrater de forma tan aparentment enigmàtica. Aquest
descobriment d’allò que ja sabien, d’allò que ja sabíem, és de ben segur el moment més
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profund de l’experiència artística de l’observador, de l’espectador, del lector... Pel camí
nostre, hem parlat del districte de Kensington, de si algú ha estat a Londres, de si han
viscut la llum de l’estiu nòrdic, de si han vist la pel·lícula de Mary Poppins, de si tu ets com
una flor, Du bist wie eine Blume.
Un cop hem acabat el prodigi Kensington, no penso que hi hagi res més adient que
confrontar i sumar el poema de Ferrater amb «El Rei dels Verns», de Goethe:
EL REI DELS VERNS
Qui cavalca en el vent, tard de la nit?
És el pare, al galop, amb el petit;
en braços l’agombola contra el cor,
per guardar-lo del fred l’estreny ben fort.
—Per què t’amagues, fill, com espantat?
—¿Pare, pare, no el veus, aquí, al costat,
el Rei dels Verns, amb corona i mantell?
—És la boira, fill meu, que fa castell.
—Vine, bonic, no tinguis por de mi!
Sabem uns jocs encisadors, aquí;
a la riba les flors s’obren roents,
la mare té unes robes refulgents.
—Pare, pare, de veres no sents res?
No saps, el Rei dels Verns, què m’ha promès?
—Assossega, fill meu, tant frenesí:
és el vent, que les fulles fa estremir.
—No vols acompanyar-me, dolç infant?
Les meves filles et festejaran;
elles, que a la nit menen balls rodons,
et bressaran amb danses i cançons.
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—Pare meu, pare meu, ¿no les veus, no,
les seves filles entre la foscor?
—Fill meu, fill meu, ben clarament ho veig:
són uns salzes grisencs que mou l’oreig.
—T’estimo, el teu esguard em té embruixat;
vindràs per força, si no vols de grat.
—Pare, pare, m’agafa, ja em té pres!
El Rei dels Verns m’ha fet un mal encès!—
El pare, esgarrifat, va cavalcant
—als braços li gemega el pobre infant—
i fins que arriba a casa fa el cor fort:
entre els seus braços, l’infant era mort.
J. W. Goethe (1749-1832)
Versió de Miquel Desclot

Com a «Kensington», tornem a tenir quatre punts de vista. Però ara resulta que tots han
entès el poema en la primera lectura. Tots han descobert la metàfora del Rei dels Verns.
Tots a la primera lectura (oh, com els brillen els ulls!) han vist que el Rei dels Verns és la
personificació de la Mort. Anem per un altre, Jaume. Espereu, espereu. El que vull que
veieu és que «Kensington» i «El Rei dels Verns» comparteixen el mateix tema. Què vols
dir?, no t’entenem. Fixeu-vos-hi bé. Estem sols. Sempre estem sols davant les nostres
emocions. Fins i tot estem sols davant nosaltres mateixos. «Ningú no pot asseure’s un
instant / i dir ja sé qui sóc exactament». Són dos versos de Joaquim Guineu, poeta de Salt.
Hi ha una cosa que és el temps, que ens travessa, que no ens permet fixar res. Mai no puc
dir jo sóc així, d’aquesta manera, perquè en aquell mateix moment el temps ja m’està
canviant. El fill als braços del pare li ho està dient, que s’està morint. Moment final,
moment suprem. Ni en aquest moment podem compartir o transmetre l’emoció. Com
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abans, a «Kensington», després de fer l’amor; ara, a «El Rei dels Verns», en el moment de la
mort, l’evidència d’una certesa de la condició humana. No sé, els dic, si Gabriel Ferrater
partia de Goethe, però és molt possible: era un malalt de lectures, va viure a Alemanya,
sabia alemany, sabia moltes llengües, era matemàtic, lingüista, crític de pintura, crític de
literatura, conferenciant brillantíssim, professor d’èxit amb deixebles avantatjats (Salvador
Oliva, Narcís Comadira...).
Un cop s’ha posat el «Kensington» com a targeta de visita, és com si s’hagués obert una
porta per sempre. Amb la visió panoràmica dels anys, em trobo sovint exalumnes (Olot és
una ciutat en què aquests tipus de trobades no només són possibles, sinó freqüents). Què,
com vas?, a què et dediques? Unes quantes frases de posar-nos al dia i: de què te’n
recordes? Solen riure. M’ho agafo com un molt bon senyal. Una cosa en alemany, un
poema molt enrevessat. Sí, sí, ja sé de què parles. Encara llegeixes poemes, Jaume? I riuen,
riuen. Bon senyal, sens dubte.
Hi he posat més poemes de Gabriel Ferrater, a l’aula. Tantes vegades com «Kensington»
ha aparegut “Cambra de la tardor”. Sempre després de «Kensington». També els passa que
no hi entenen res. Normal. Però ja els sembla que entenen alguna cosa. Tornem a dir o a
llegir el poema a dues veus. Home i dona. Alumne i alumna. Jo mateix amb una alumna.
L’anem repetint, dient una vegada i una altra, aquest nostre «Cambra de la tardor». L’aula
mateixa ens fa de cambra. Tenim la finestra oberta. La persiana no del tot tancada.
Comptem les línies de l’horitzó de la persiana. De vegades passem de trenta-set. De
vegades no hi arribem. Una vegada, en un miracle real, són trenta-set justes, les línies, els
horitzons metafòrics. I arribem als dos tic-tacs. Ai, que pesat això d’estar escoltant en
Jaume. Falten encara vint-i-set minuts perquè s’acabi la classe. Vint-i-set per seixanta. Mil
sis-cents vint segons per acabar la classe. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. No arribarem
mai a fer mil sis-cents segons! Això, aquesta classe no s’acabarà mai! Quina tortura! Tic-tac.
Tic-tac. Para, para, Jaume, que no ho resistirem. Tic-tac. Que lent el món, que lent el món,
que lenta la pena per les hores que se’n van de pressa. De pressa? Què diu aquest? Que no
anava lent? Està boig? No, no, fixeu-vos-hi, ja ho anireu veient i sentit quan us aneu fent
grans. La meva àvia de Múrcia deia que la vida li havia passat volando, que era una estafa. Hi ha
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dues percepcions del temps des del punt de vista dels homes. Un temps lent. Tic-tac. Tictac- Tic-tac. Que és aquest temps que estem vivint. Aquesta classe que no s’acaba mai. Mil
sis-cents..., no sé quants segons que no passaran mai. I un altre temps ràpid, que ja no
podem recuperar, que és el temps viscut, el temps que ja ha passat. Penseu en aquesta
classe que no s’acaba mai (el temps mentre es viu) i penseu en com de ràpid us sembla que
va passar ara el curs passat (el temps viscut). «Que lent el món, que lent el món, que lenta /
la pena per les hores que se’n van / de pressa». Ah, i les fulles roges de les veus, els paletes.
Les fulles dels petons. Les fulles de quan no hi havia la relació amorosa, a l’estiu, els dies
oberts i sense besos. I sobretot quan veuen, quan entenen, parlo dels alumnes, que cada
veu té una de les percepcions del temps. La veu masculina és o està en el temps lent, el tictac que no s’acaba mai, el temps quan es viu. La veu femenina és o està en el temps que
se’n va de pressa, el temps viscut. Quina meravella! Els efectes del temps sobre la memòria.
Com oblidem tantes coses i com recordem allò que és fruit del desig del cos i de l’amor del
cor!
CAMBRA DE LA TARDOR
La persiana, no del tot tancada, com
un esglai que es reté de caure a terra,
no ens separa de l’aire. Mira, s’obren
trenta-set horitzons rectes i prims,
però el cor els oblida. Sense enyor
se’ns va morint la llum, que era color
de mel, i ara és color d’olor de poma.
Que lent el món, que lent el món, que lenta
la pena per les hores que se’n van
de pressa. Digues, te’n recordaràs
d’aquesta cambra?
“Me l’estimo molt.
Aquelles veus d’obrers –Què són?”
Paletes:
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manca una casa a la mançana.
“Canten,
i avui no els sento. Criden, riuen,
i avui que callen em fa estrany.”
Que lentes
les fulles roges de les veus, que incertes
quan vénen a colgar-nos. Adormides,
les fulles dels meus besos van colgant
els recers del teu cos, i mentre oblides
les fulles altes de l’estiu, els dies
oberts i sense besos, ben al fons
el cos recorda: encara
tens la pell mig del sol, mig de la lluna.

Hi ha molts poemes que es poden sumar a «Cambra de la tardor», a l’aula és una bomba
aquest de la ja immortal polonesa:
EL 16 DE MAIG DE 1973
Heus aquí una de tantes dates
que ja no em diuen res.
On vaig anar aquell dia,
què vaig fer: no ho sé pas.
Si a la vora hagués estat comès un crim,
no tindria cap coartada.
El sol va brillar i es va apagar
sense fer-ne jo cabal.
La terra va girar
sense cap esment a la meva agenda.
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M’estimaria més pensar
que vaig morir per una estona,
més que no recordar res,
si bé no vaig deixar de viure.
Perquè no vaig ser cap fantasma:
vaig respirar, vaig menjar,
vaig fer els meus passos
que es van poder sentir,
i les empremtes dels meus dits
van quedar als poms de les portes.
Em vaig reflectir al mirall.
Vaig dur una roba d’un o altre color.
I segur que algú em devia veure.
Aquell dia potser
vaig trobar alguna cosa perduda d’abans.
Potser en vaig perdre una altra de més tard retrobada.
Em van omplir sentiments i impressions.
Ara tot això
són com punts entre parèntesis.
On em vaig enquibir,
on em vaig amagar?
Fins no deixa de ser un bon truc
fondre’s davant d’una mateixa.
Sacsejo la meva memòria;
potser alguna cosa, a les seves branques
adormida de fa anys,
aixecarà el vol amb fressa.
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No.
És prou clar que demano massa,
fins si es tractava d’un segon.
Wislawa Szymborska (1923-2012)
Versió de Josep M. de Sagarra

Havíeu nascut el 16 de maig de 1973?, els pregunto. Com que tots em diuen que no, els
dic canvieu l’any, poseu-hi el 16 de maig de 2003. Jo sí, jo sí que hi era el 16 de maig de
1973. Per això sóc el professor. Ara direm el poema. Concentreu-vos en aquest dia: el 16 de
maig de 2003. Jo em concentraré en el 16 de maig de 1973. La poesia és certament
coneixement. Mai no s’havien adonat amb tanta clarividència que la majoria de coses i de
sensacions que vivim estan destinades a un oblit immediat. A més, amb Wislawa
Szymborska han (hem) vist que la gran poesia no necessàriament ha de ser incomprensible i
molt difícil. Rematem el «Cambra de la tardor» amb versos de Kavafis (i ara em torno a
preguntar per què no faig servir la versió del germà de Gabriel Ferrater, Joan Ferraté):
RECORDA, COS...
Cos meu, recorda
no solament com t’han arribat a estimar,
no solament els llits on has jagut,
sinó també aquells desigs que per tu
lluïen dins els ulls obertament
i tremolaven dins la veu –i algun
fortuït entrebanc els va fer vans.
Ara que tot això ja són coses passades,
fa gairebé l’efecte que també als desigs
aquells vas ser donat –ah, com lluïen,
recorda, dins els ulls que se’t clavaven;
com tremolaven dins la veu, per tu, recorda, cos.
Konstandinos P. Kavafis (1863-1933)
Versió de Carles Riba
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Hi ha molts més poemes de Gabriel Ferrater que, cíclicament, m’apareixen un moment
o un altre a l’aula: «Posseït», «No una casa», «El ponent excessiu», «El distret», «Sacra
rappresentazione» (quan em va tocar substituir la professora que feia el crèdit de mitologia
grega i romana), «Corda», «Dits», «Fe», «Ídols», «Lorelei», «Metrònom», «Neu», «Oci»,
«Solstici», «Úter», «Xifra» (hi vaig veure un alumne d’en Bas, de reforç, aleshores en dèiem
d’ais, plorant), «Aniversari», «Cançó del gosar poder», «Teseu» (un altre del crèdit
mitològic)... No puc parlar, òbviament, aquí, de tots. No voldria però deixar-me les
vivències amb «Corda»:
CORDA
Tu ho has volgut,
que et trenes com un fil amb el seu fil
i retorces la corda.
Tant has lligat
que quan ella es redreça i se t’esmuny
te’n vas a brins amb ella.
Veus que ella pren
el mot que va ser teu i el porta a un altre,
i fins a un que odies.
Aquell seu gest
és forma en negatiu d’un gest que has fet.
Ets tan lluny, i te’l veuen.
I si et traeix,
fremiràs que has lliurat natura teva
i un home la penetra.
Li dónes goig
perquè en recobri goig un dels que tu
no vols conciliar-te.
L’últim estrip
serà de dir-te: “Tu que et fas l’estret,
qui ets? Vals tu més que ella?”
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«Corda» és el típic poema de Ferrater que es pot llegir o dir mil vegades a l’aula i ningú
no l’entén de res. S’ha de dir unes quantes vegades evidentment. S’ha de parlar de
Humphrey Bogart i de Lauren Bacall. S’ha de parlar de Tenir-ne o no tenir-ne, de pebrots,
és clar. De com, en una estança, hi ha dues presències, Bogart i Bacall, sols. De com en
Bogart és al centre de l’espai. De com en Bogart s’ha adonat del que li passa sempre a les
pel·lícules: que la Bacall se n’ha enamorat, d’ell. De com en Bogart, amb aquella
impassibilitat dels homes durs, diu a la Lauren Bacall que faci una volta entorn d’ell. De
com la Lauren Bacall enamoradíssima completa els tres-cents seixanta graus envoltant el
gran Humphrey Bogart. Que quins pebrots que té, que ben posats! Que com li diu si hi ha
vist alguna corda. Que això sí que és el llenguatge indirecte clavat directament al cervell de
la Lauren Bacall, que ha comprès que no hi ha res a fer, que en Bogart és inlligable. Que
són d’aquestes cordes de què parla Ferrater. Que són les mateixes que ells, els alumnes, fan
servir els dissabtes quan diuen que van a lligar. I «Corda» es va obrint i els sembla un
poema de gelosia. I no, que no és això. Que arribem a l’estrofa dels negatius i dels positius
en què no em queda més remei que dibuixar postures eròtiques a la pissarra amb signes
matemàtics de més per als positius i de menys per als negatius i tot se’ls va obrint. Que
quina mala puta que se n’ha anat amb un altre. Que no, que no, que no és de gelosia de què
parla, sinó del dret i del deure de les persones a la independència. L’últim estrip serà de dirte... I apa, ara els trec aquest de Sam Abrams (no me’n puc estar i els dic que jo el conec, en
Sam, que som amics, que viu a Sant Cugat, que conec també el seu fill, en Joshua) i els
dibuixo dos autobusos: un amb en Sam i en Joshua a la falda en el passat (mireu quin bigoti
que té en Sam); i un altre amb en Sam i en Joshua al present encara a l’autobús però ara ja
una mica distanciats (mireu ara en Sam ha posat una panxassa de bon vivant). I després el
futur, les línies d’en Sam i d’en Joshua, ja fora de l’autobús, cadascuna per la seva banda. I
és com us està passant ara amb els vostres pares. I sí, s’hi veuen en l’autobús d’en Sam i en
la corda estripada de Gabriel Ferrater.
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VIATGE EN AUTOBÚS AMB EL MEU FILL
Durant molts anys em vas seure a la falda
i t’hi arraulies buscant l’escalfor i el meu esment.
Avui veig que seus a l’altre costat del corredor,
sol, per tastar la llibertat de la distància.
Encara compartim l’autobús per fer el mateix recorregut.
Amb els anys els nostres camins hauran de divergir.
D. Sam Abrams (1952)
Versió de Francesc Parcerisas
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LA VALORACIÓ I EL PRESTIGI
DELS ASSAIGS DE GABRIEL FERRATER1

Jordi Julià
Universitat Autònoma de Barcelona

La imatge de l’obra d’un escriptor depèn, directament, de la versió que una tradició
ofereix dels seus autors. Des d’aquesta perspectiva, Gabriel Ferrater és un poeta (defensat o
discutit per poetes i crítics posteriors, això sí), perquè la seva obra lírica de seguida va
assolir un lloc en el cànon poètic català. Una altra sort és la que ha tingut la seva obra
d’assaig crític, per diferents motius: (1) el caràcter pòstum de tots els llibres que l’han
aplegada i l’han feta pública; (2) el lent coneixement que s’ha tingut de tots els seus assaigs
(dels primers títols editats el 1979 a l’últim de 2010 passen més de trenta anys), comptant
que encara hi ha escrits inèdits; i (3) el caràcter fragmentari, circumstancial i pràctic que s’hi
ha volgut veure (com si tots els textos anessin lligats al comentari de pintors o poetes, i no
constituïssin una reflexió constant i unitària regida per uns mateixos principis estètics i
estilístics). Deixant de banda aquestes qüestions que afecten directament la difusió de la
seva obra, hi ha altres motius que tenen a veure amb la recepció i que permeten explicar
aquesta valoració parcial de la producció ferrateriana. Una de les primeres presentacions
públiques de la seva figura és la que li va dedicar Josep Maria Castellet al Diccionari de la
literatura catalana (1979), que el descrivia «malguanyant-se la vida amb col·laboracions sobre
literatura i art —que havia començat a la revista Laye— i amb traduccions de l’anglès i
l’alemany al castellà». Més endavant, Castellet afegeix que «per al públic lector —ultra els
seus assaigs literaris editats pòstumament en volum el 1979, sota els títols de La poesia de

Aquesta conferència va ser pronunciada el 31 de març de 2009 a la Biblioteca Jaume Fuster, dins les
Jornades sobres l’assaig, titulades Assaig/General: Gabriel Ferrater, si bé ha estat revisada i redactada per a
aquesta revista.

1
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Carles Riba i Sobre literatura— Gabriel Ferrater roman com un dels grans poetes catalans dels
inicis de la segona meitat del segle

XX».

2

Malgrat aquestes exigües al·lusions a la seva feina

com a crític, Castellet el va definir com a «Escriptor i lingüista», i aquesta serà la mateixa
etiqueta de presentació que dues persones ben pròximes a l’autor reusenc, Salvador Oliva i
Marta Pessarrodona, van utilitzar per descriure la seva activitat intel·lectual a la Gran
Enciclopèdia Catalana, la qual no exclou cap de les seves facetes, i arriben a anotar que
«escriví articles de crítica» i que Joan Ferraté «li va publicar un voluminós conjunt de texts
—molts d’ells inèdits—» de 1979 a 1986.3 Aquestes dues notes exclouen, però, tota
percepció valorativa sobre el seu assaig, fora de la important inclusió de les obres d’aquest
gènere, com és recomanable en una obra de referència d’aquestes característiques.
Un any després d’aquest text, el 1987, apareix l’últim volum de la Història de la literatura
catalana, coordinat per Joaquim Molas, i es tracta la poesia de Gabriel Ferrater dins de
l’apartat «El realisme històric», preparat per Joan-Lluis Marfany: se li dediquen sis pàgines
(les mateixes que a Narcís Comadira, i tres menys que a Pere Gimferrer), i es tanca la
informació de la seva obra amb una conclusió que, si bé no el fa aparèixer com un
desagraït, potser sí que el presenta com un penedit: «L’home [Ferrater] en el qual els
promotors del realisme històric [Molas i Castellet] havien dipositat les seves esperances va
ser qui, finalment, va segellar el desprestigi del moviment».4 En el mateix volum, però,
Jaume Medina s’ocupa de «La crítica literària i la història de la literatura» actuals, i inclou
Joan Ferraté per haver publicat Carles Riba, avui (1955), pels importants llibres en castellà
(Teoría del poema i La operación de leer que acabarien quallant a Dinámica de la poesia, 1968), per
la introducció a Les poesies d’Ausiàs March (1979), i per haver editat «una bona part de la
producció del seu germà: pròlegs i estudis, com Sobre literatura (1979) i Sobre el llenguatge
(1981); conferències, com La poesia de Carles Riba (1979) i Foix i el seu temps (1987);

Josep Maria CASTELLET, «Ferrater, Gabriel». A: Joaquim MOLAS i Josep MASSOT (dir.), Diccionari de
literatura catalana, Barcelona, Edicions 62, 1979, p. 249.
3
Salvador OLIVA i Marta PESSARRODONA, «Ferrater, Gabriel», Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 11,
1992 (1987), p. 62.
4
Joan-Lluís MARFANY, «El realisme històric». A: Martí DE RIQUER, Antoni COMAS i Joaquim
MOLAS (dir.), Història de la literatura catalana, vol. XI, Barcelona, Ariel, 1988, p. 275.
2
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documents d’interès divers, com Papers, cartes, paraules (1987)».5 Només que Medina hagués
recordat que aquest crític també va editar Sobre pintura (1981) de Gabriel Ferrater ja
podríem dir que la producció assagística d’aquest últim era més àmplia que la del seu germà
petit en aquell moment (i més extensa en català), però potser no era prou digna de constar
en una Història de la literatura catalana per dret propi, sobretot perquè està feta d’aquells
simples «pròlegs», «estudis», «conferències» i «documents d’interès divers». Que quedi clar:
el Gabriel Ferrater crític i assagista no té cap entrada en aquesta història literària. Aleshores,
si la tradició catalana no el reconeix ni el reivindica com a crític i assagista, no podem
esperar que des de l’acadèmia castellana es reivindiqui la figura de Gabriel Ferrater. Per
aquesta raó, el magnífic volum que van preparar Jordi Gracia i Domingo Ródenas —
traductor de Ferrater—, El ensayo español del siglo XX (Crítica, 2008), incorporava assagistes
catalans canònics que havien escrit en castellà (J. Pla, J. Fuster, J. Ferraté), però no Gabriel
Ferrater, perquè no només no és canònic en català, sinó que tampoc no és reconegut com a
tal en la tradició a la qual pertany. Una cosa semblant és el que li passa a Maurici Serrahima,
que em sembla un crític de primer ordre (pel que fa a l’abast de les seves consideracions
intel·lectuals sobre literatura), i un magnífic prosista (quant a crítica, dietaris o memòries),
però no sempre els seus mateixos estudiosos en destaquen el valor.
Preguntar-se si és remarcable la faceta assagística de Gabriel Ferrater a molts els
semblarà estrany, i, encara més, que quatre gats ens entestem a defensar-la. Però considerar
la pertinença d’aquesta importància és tan estrany com dubtar de la faceta assagística de
Carles Riba. No hi ha cap dubte: és un tòpic acceptat, i una realitat, que el gran crític català
del segle

XX

és Riba, amb el benentès que la seva prosa assagística es va concretar en

qualsevol de les formes de la crítica literària. El poeta reusenc, després de la mort del seu
gran mestre, i preguntat per Serra d’Or, va dir el següent: «Que què va aportar Riba a la
crítica catalana? Em sembla que faríem feina més de pressa si em preguntàveu què va
deixar d’aportar-hi, perquè la seva és per ara, si fa no fa, tota la crítica catalana».6 Amb el
Jaume MEDINA, «La crítica literària i la història de la literatura». A: Martí DE RIQUER, Antoni
COMAS i Joaquim MOLAS (dir.), Història de la literatura catalana, vol. XI, Barcelona, Ariel, 1988, p. 290.
6
Gabriel FERRATER, «Sobre l’obra crítica de Carles Riba» (15/IX/1968), Papers, cartes, paraules,
Barcelona, Quaderns Crema, 1986, p. 500.
5
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seu estil provocador, fet de generalitzacions i paradoxes, el poeta de Reus concloïa que
Riba era el model per a qualsevol crític literari català, i no tenia cap equivalent el 1968, quan
escrivia aquestes paraules. Tota la producció crítica de Riba està aplegada en tres volums, i
comprèn, aproximadament, 1.070 pàgines, redactades al llarg de trenta-vuit anys, des del
seu primer llibre (Els marges, 1921), fins al moment de la seva mort. En definitiva, una obra!
Si comptem la producció crítica de Gabriel Ferrater ens surten més de 2.000 pàgines: 1.280
pàgines de crítica literària publicada, 430 de crítica pictòrica i 208 de reflexió lingüística, i
aproximadament 230 pàgines de crítica literària inèdita (pel que jo en sé). Ben bé el doble
de pàgines que la crítica ribiana. Possiblement, la seva producció assagística només ha estat
superada, quant a nombre, per literats que han fet de l’assaig i la literatura del jo la seva
faceta principal, per exemple Josep Pla i Joan Fuster. Tots dos van viure més anys i van
començar a escriure de ben joves: el primer va viure vuitanta-quatre anys, i el segon —
estricte coetani de Ferrater— setanta. Gabriel Ferrater va començar a publicar ressenyes el
1950 i es va suïcidar el 1972: jo diria que més de 2.000 pàgines en 22 anys constitueix un
volum d’obra gens menyspreable.
És clar que no es pot valorar la inclusió en un cànon per la quantitat de pàgines escrites,
per pes de paper. Potser és que l’obra ferrateriana no és de prou qualitat, i cap dels
destacats escriptors i estudiosos de la tradició catalana i espanyola l’han reconegut com a
mestre. Però aquest tampoc no és el cas. A parer de Joaquim Marco, no hi ha cap altre
crític —a part de Josep Pla, en un altre nivell— «tan suggeridor, modern i independent en
la literatura contemporània incloent les de les llengües pròximes. Les opinions de Ferrater
són sempre personals, raonades, no sempre justes. És un moralista radical que practica
sobre la literatura amb una intel·ligència enlluernadora. És, a més a més, clar en les
exposicions, breu en els seus arguments».7 Algú considerarà que les classes universitàries o
les conferències no són una forma d’assaig o crítica (mentre que no es dubta de les
conferències dictades per Riba, de les lliçons de J. R. Jiménez a Puerto Rico o dels escrits
que van transmetre els deixebles de Hegel); també hi ha qui pugui pensar que la crítica
Joaquim MARCO, «Gabriel Ferrater com a crític», El modernisme literari i altres assaigs, Barcelona, Plaza
& Janés, 1989, p. 215.
7
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periodística o les col·laboracions en enciclopèdies i històries literàries no són un exemple
d’assaig (formes de crítica que trobem al llarg de l’obra ribiana, sense anar més lluny). Hi ha
una cosa certa, Ferrater no va aplegar mai en vida cap dels seus escrits en un volum, per
tant, són peces circumstancials: amb voluntat d’exposar la seva opinió en un moment
històric sobre un aspecte concret, o acceptant un encàrrec editorial o periodístic per poder
guanyar-se la vida. Però la majoria d’assaigs, no neixen d’aquesta mateixa manera? Com que
mai no van ser creats amb voluntat unitària o totalitària, el mateix Ferrater no va donar-hi
importància i per això no en va recollir uns quants en un o diferents volums —com sí que
va fer, anys després, el seu germà Joan Ferraté. Que l’autor no donés importància al que
havia escrit per reeditar-ho no volia dir que no fos un producte seriós, rigorós i intel·ligent.
¿Ens imaginem no disposar de les novel·les i contes de Kafka, ja que ell no volia que
s’acabessin publicant? A part d’això, hem de tenir en compte que aplegar aquests escrits en
un llibre segurament no li hauria reportat cap benefici econòmic; a part d’això, la indústria
editorial catalana dels anys 50 i 60 no era equiparable a la de l’època de la transició ençà. A
més, tinguem present que, en vida, Ferrater no tenia el mateix prestigi —com a poeta i com
a mestre— que va assolir arran de la seva mort.
A aquest respecte, és interessant parar atenció a les explicacions que ens ofereix Núria
Perpinyà sobre com la difusió de l’obra crítica ha anat condicionant la recepció dels assaigs
ferraterians.
Les reaccions (escrites) envers la part miscel·lània de l’obra no comencen fins després
de la mort de Gabriel Ferrater. En vida seva, només va produir-se un comentari [...] que
fou, damunt, negatiu. [...] la recepció d’aquests escrits ha estat molt determinada per la
seva divulgació: nul·la quan l’autor no els publicà o els donà a conèixer de manera
dispersa i fragmentària; discreta però quasi sempre encomiàstica, quan el seu editor
pòstum, J. Ferraté, els aplegà, organitzà i difongué com a llibres. Els altres tres factors
determinants de la inhibició lectora en vida de l’autor foren [1] el tarannà d’aquests escrits
(que més que com a obres fetes i closes, el lector els percebia com un «fent-se» on encara
no eren clares les idees de conjunt); [2] el moment en què Ferrater en produeix els millors
(pocs anys o pocs mesos abans de morir); i [3] l’ambient sociopolític que dificultava
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l’existència d’espais de diàleg cultural, opressió que, de retruc, sols provocava
protuberàncies anormals i aïllades dependents de la poesia.8

L’aparent dispersió d’aquests textos, principalment dels inicials de crítica pictòrica,
agrupats finalment a Sobre pintura, va fer que Joaquim Molas diferenciés entre dues etapes:
la crítica juvenil i la madura. Aquest historiador de la literatura catalana va escriure el 1972
que «amb un llibre encara inèdit i amb una massa dispersa d’escrits sovint ocasionals (o
fragmentaris), resulta difícil d’aventurar una valoració que sigui mínimament satisfactòria»
sobre els assaigs de crítica d’art, possiblement perquè els considera «francament
circumstancials, tot i que alguns d’ells [...] contenen observacions de força interès».9 Aquest
article primerenc de Joaquim Molas és modèlic perquè destaca la importància de la feina
crítica de Ferrater d’entre un conjunt de peces disperses. Però Jordi Cornudella ens
adverteix que «ni la brevetat ni la diversitat de les intencions que motiven els seus papers
sobre literatura no poden ser cap raó per retreure una certa incompletesa, com s’ha fet, a la
seva crítica».10
Al cap dels anys, però, quan les crítiques d’exposicions s’agrupin conjuntament amb els
altres textos de pintura, ens adonarem que aquesta crítica juvenil era una crítica de formació
on l’escriptor ja s’enfrontava als problemes teòrics d’aquesta disciplina, al mateix temps que
exercia la seva pràctica valorativa. Articles modèlics són «Sunyer rodeado de silencio. —
¿Vuelta a Taine?» (1951) i «Sobre la posibilidad de una crítica de arte» (1953); i potser per
això, en parlar de la seva crítica d’art, Félix de Azúa apuntava que Sobre pintura «es una de
las aportaciones más notables que se han producido en la Estética espanyola de este siglo»,
«hay en estas páginas más ideas y mayor estusiasmo teórico que en casi todo lo que se ha
editado después».11 A Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, Valeriano
Bozal inclou la crítica de pintura de Gabriel Ferrater entre la d’uns quants crítics joves, però
Núria PERPINYÀ, Gabriel Ferrater: recepció i contradicció, Barcelona, Empúries, 1997, p. 222.
Joaquim MOLAS, «Els assaigs de Gabriel Ferrater (I)», Serra d’Or (Novembre 1972), p. 38.
10
Jordi CORNUDELLA, «Estudi introductori». A: Gabriel FERRATER, Vers i prosa (J. Cornudella i J.
Ferraté, eds.), València, Tres i Quatre, 1987, p. 32.
11
Félix de AZÚA, «Sobre Ferrater sobre pintura». A: Dolors OLLER I Jaume SUBIRANA, Gabriel Ferrater,
“in memoriam”, Barcelona, Proa, 2001, p. 349.
8
9
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no dubta a assenyalar que la seva va ser «la más interesante, aunque su actividad en este
campo se centra en los años cincuenta». Malgrat la parcialitat de les seves crítiques
periodístiques, i l’inacabament d’una història de la pintura espanyola per a Seix Barral,
Bozal confessa que el llibre que aplega la seva crítica artística, Sobre pintura (1981), és un
«texto al que he aludido repetidas veces en los dos volúmenes de esta historia».12 I
certament trobem extenses citacions per perfilar l’estil de diferents pintors (Regoyos, Casas,
Rusiñol, Pidelaserra, Sorolla, Miró, Blanchard, Zabaleta...), fins al punt d’arribar a exclamar
que pel que fa a l’obra de Miquel Villà «es él quien, en mi opinión, ha escrito las mejores
páginas sobre el artista».13 Un dels estudiosos més destacats de la crítica pictòrica de Gabriel
Ferrater és Laureano Bonet, que ha arribat a dir encertadament de la feina de crític d’art
que aquestes pàgines
muestran un rigor teórico poco común, una fina perceptibilidad ante las formas
visuales y, sobre todo, el despliegue de sus armas literarias: la imprevisible paradoja, el
juego centelleante de los conceptos, la afilada ironía, el sarcasmo siempre sangriento,
rasgos, todos ellos, fortalecedores de un discurso lingüístico que se mueve, se revuelve,
mediante chispazos intuitivos, en la mejor línea del ensayismo fuertemente personalizado,
muy lejos de la fría prosa académica.14

Dolors Oller donava notícia d’aquest llibre el mateix 1981 en un text titulat «Pensar
més», i recomanava aquest assaig pictòric perquè «és un llibre important, que mereix ser
llegit atentament tant pels professionals de la pintura com pels simplement afeccionats a
ella, i també per tot aquell que s’interessa per la cultura».15 Però aquesta teòrica de la
literatura no tenia en compte un destinatari amb un altre perfil, un jovenet nascut a Màlaga
que aleshores tenia setze anys i que amb el temps escriuria uns quants llibres de poesia, i un
Valeriano BOZAL, Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990, II, Madrid, Espasa-Calpe,
1995 (1991), p. 371.
13
Valeriano BOZAL, Arte del siglo XX..., p. 71.
14
Laureano BONET, «Gabriel Ferrater y la búsqueda de un nuevo lenguaje crítico», Ínsula, núm. 425
(1982), p. 1.
15
Dolors OLLER, «Pensar més» (1981), La construcció del sentit, Barcelona, Empúries, 1986, p. 136.
12
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magnífic assaig sobre la lírica contemporània que aprofita, profusament, les consideracions
sobre la pintura (i l’art en general) que Ferrater va aportar en aquests textos pictòrics: estic
parlant d’Álvaro García i del seu assaig Poesía sin estatua. Ser y no ser en poética (2005).
Quan Jordi Cornudella es planteja la possibilitat de valorar l’obra de Ferrater ens
adverteix que si diem que aquest escriptor és primordialment poeta, en tant que autor de
Les dones i els dies, estem menyspreant les altres activitats intel·lectuals a les quals va dedicarse, i afegeix que «tot sovint, els que han fet aquesta valoració parteixen de l’observació que,
ni en crítica d’art, ni en crítica literària ni en lingüística, no va deixar sinó un mosaic de
papers fragmentari i dispers. Des del moment que és formulada com un retret personal,
l’observació, en principi certa, deixa de ser legítima». A part d’això, però, aquest crític
hipotètic que valora la vessant lírica, exclusivament, no té en compte les circumstàncies que
van donar lloc a aquests escrits, i que Cornudella ens detalla: (1) els articles pictòrics van ser
publicats en una revista, Laye, que aviat va desaparèixer; (2) els textos de crítica literària (en
qualsevol de les seves formes) van ser «encàrrecs editorials que va acceptar i acomplir a
gratcient, però també pro pane lucrando»; i (3) els articles lingüístics tenien un caràcter
divulgatiu «per una revista de cultura general, no especialitzada».16 És clar que això de la
dispersió de la seva obra assagística sembla, més aviat, una excusa de mal pagador per no
reconèixer els mèrits de la gent especialment dotada (una pràctica per desgràcia prou estesa
en la cultura catalana). Pensem que una veu destacada com la de Pere Gimferrer, dies
després de la mort de Gabriel Ferrater, ja advertia de l’interès que tenia la seva obra crítica,
sense deixar d’admetre la qualitat de la poètica. Aquestes són les paraules que va escriure a
Destino el 6 de maig de 1972.
Gabriel Ferrater debía principalmente su notoriedad, y deberá su puesto en la
literatura catalana contemporánea, a su obra poética. Sin embargo, ésta —reducida a tres
libros publicados en breve espacio de seis años— representaba sólo un aspecto de su
personalidad. Su preparación y valía como crítico y lingüista eran ciertamente

16

Jordi CORNUDELLA, «Estudi introductori», p. 37.
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excepcionales [...], su interesantísima producción en prosa —crítica literaria, crítica de
arte, lingüística— se halla dispersa y parcialmente inédita.17

Ja hem observat quines són les característiques de difusió de la crítica de Gabriel
Ferrater, i quines dificultats i quins prejudicis ha trobat, i troba, en la seva recepció que
impedeixen una valoració concloent i inequívoca de tota la seva obra. Ara, m’agradaria
considerar una altra possibilitat: que la crítica de Gabriel Ferrater pugui ser tan o més
interessant que la seva poesia. Evidentment, una hipòtesi com aquesta és tan inútil com
comptar-se els cabells, però si vinculem la producció assagística a l’estrictament poètica, i la
primera s’empelta de les qualitats atribuïdes a la segona, aleshores el vessant líric pren més
embranzida, i, en definitiva, també ho fa la figura intel·lectual de Gabriel Ferrater. Des
d’aquest punt de vista, si admetem amb l’autor de Reus que Carles Riba és el pare de la
crítica literària contemporània, potser podríem dir que Riba és el millor poeta-crític —per
emprar la terminologia eliotiana— de la primera meitat del segle

XX

dins de la literatura

catalana. De retruc, i a la vista de l’obra d’assaig crític publicada fins a dia d’avui —i a tenor
del que conec de la inèdita—, m’aventuro a dir que Gabriel Ferrater és el millor poeta-crític
posterior a la mort de Riba, i potser el més important (si no el més destacat pel que fa a la
influència que va exercir) de la segona meitat del segle

XX

dins de la nostra tradició.

Acceptar això vol dir admetre que els judicis de valor que s’han emès fins ara eren erronis,
o, si es prefereix, parcials, relatius o tendenciosos —que algun n’hi ha, com bé ha fet notar
Núria Perpinyà—, i que cal revisar el cànon i els discursos històrics que han explicat la
importància d’obres i figures determinades.
Si cal, deixem de banda el que s’anomena la canonicitat estàtica, el reconeixement dels
mèrits d’un obra en una època determinada —com he fet en el cas de Sobre pintura—, i si
convé parlem d’un altre criteri: el de la canonicitat dinàmica, és a dir, la capacitat d’una obra
per exercir influència en autors posteriors. Em sembla que la crítica ferrateriana és de les
que més ha incidit a l’hora de reconèixer autors oblidats, i a l’hora de difondre una manera
particular d’entendre i d’explicar l’art i la literatura. Com va assenyalar Ignasi Riera el mateix
17

Pere GIMFERRER, «En la muerte de Gabriel Ferrater», Destino (6/V/1972), p. 20.
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1972, «on més excel·leix el caràcter magistral de Ferrater, és en la seva fidelitat crítica
d’intel·lectual».18 Així, doncs, no crec que m’equivoqui gaire quan dic que destacats crítics,
teòrics, assagistes i professors actuals reconeixen la crítica ferrateriana com un model.
Potser alguna branca de l’historicisme que predomina en la institució acadèmica
encarregada d’elaborar el cànon literari, i de relatar les històries de la literatura catalana, no
veu Ferrater com un precursor important i destacat, potser perquè normalment les
explicacions literàries d’aquest poeta no parteixen invariablement de pressupòsits històrics.
No recordo que la crítica de Riba —indiscutible, torno a repetir— destaqui per les seves
consideracions historiogràfiques. És clar que, en aquest cas, estem davant d’un gran filòleg,
i no cal dir res més.
Les bases dels assaigs ferraterians sobre literatura —que no defugen la circumstància
històrica i biogràfica quan serveix per aclarir puntualment l’obra— són eminentment
crítiques i teòriques; i no està de menys recordar —com fa Félix de Azúa— que el poeta
català «era un fiero adversario del historicismo y de la obsesiva búsqueda de una
“influencia” tan practicada por la Academia y tan inerte como causa explicativa de la pieza.
Para él resultaba imprescindible escapar de la presencia de la obra para no acabar en una
objetividad historicista a la que describe como una “macabra ringlera de cabezas
cortadas”».19 El tarannà personal de què va fer gala quan va exercir la docència a la
Universitat de Barcelona complementa aquesta descripció sobre el seu mètode crític. Així,
doncs, Laureano Bonet ens recorda «su breve paso por la universidad, con cuyo magisterio
en todo momento corrosivo logró disolver el helor de la vida académica mediante las
eficaces, pero incontrolables, armas de la imaginación».20 A més a més, Giuseppe Grilli
afegeix que Ferrater «com a prosista ha cultivat aquella zona insidiosa que és la crítica
genial, menyspreadora al mateix temps de l’acadèmia i del periodisme»;21 i això, de ben

Ignasi RIERA, «Gabriel Ferrater, poesia i mestre: una presència enyorada», Oriflama (juliol-agost
1972), p. 25.
19
Félix de AZÚA, «Sobre Ferrater sobre pintura», p. 350.
20
Laureano BONET, «Gabriel Ferrater y la búsqueda de un nuevo lenguaje crítico», p. 1.
21
Giuseppe GRILLI, «Ritratti critici di contemporanei. Gabriel Ferrater», Belfagor, XXX (1975), p. 177.
La traducció és meva.
18
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segur, representava un perill per a l’estabilització de determinats discursos i maneres de
construir, explicar i privilegiar unes obres sobre unes altres.
Un dels seus antics alumnes, i en l’actualitat docent de la Universitat de Barcelona, Josep
Murgades, ens recorda que la seva «singularitat creativa, deseiximent comportamental, [i]
perspicàcia analítica» són els trets principals que van permetre Ferrater
erigir-se, sense ni tan sols proposar-s’ho, en renovador d’una tradició cultural —
poètica i lingüística— en perill d’arteriosclerosi progressiva. La irrupció que va fer en la
vida intel·lectual catalana dels anys seixanta és només comparable a la d’un cavall
desbocat enmig d’una botigueta de plats i olles de terrissa kitsch i primparada. La
trencadissa va ser-hi sonada, de vegades potser gratuïta fins i tot, però ben del cert que
era el preu que calia pagar perquè la cultura d’aquest país deixés enrere molts fantasmes i
guanyés en confiança i en descaradura, en desinhibició i en exigència.22

El professor de lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan A. Argente,
que va estudiar els escrits ferraterians sobre el llenguatge, ens recordava la bona rebuda que
van tenir aquests textos sobre llengua catalana pel fet d’ocupar-se de la nostra gramàtica,
però ens adverteix que va ser un cas inusual, perquè les institucions culturals catalanes són
especialment immobilistes: «per aquell interès teòric i general del seu esguard envers la
llengua catalana va gaudir d’una amplitud i una comprensió difícils de trobar en un país on,
per raons òbvies, les institucions que dirigeixen i participen de la vida cultural tendeixen —
o, si més no, han tendit— a adoptar posicions defensives i de vegades massa
conservadores».23 Crec que Argente posa el dit a la nafra: potser el que costa d’entendre i
valorar és l’hetorodòxia ferrateriana —qualificació que usualment s’utilitza per caracteritzar
l’obra i la figura de l’autor reusenc—, i les aproximacions teòriques i generals a tota
manifestació cultural (pictòrica, literària o lingüística), en qualsevol dels gèneres assagístics
que va tractar (ressenya, crítica literària, assaig teòric, article científic, crítica biogràfica,
entrada d’enciclopèdia, i història de l’art o de la literatura). Deu ser aquesta la raó per la qual
22

23

Josep MURGADES, «Gamberro intel·lectual», Avui (29/IV/1992).
Joan A. ARGENTE, «Comentaris a la seva obra lingüística», Serra d’Or, núm. 153 (juny 1972), p. 28.
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gran part dels teòrics literaris d’aquest país reconeixen el mestratge de la crítica ferrateriana,
i perquè l’altre gran grup de lectors els troba entre els poetes, i els poetes que escriuen
assaig o crítica (i en una part de l’acadèmia, per què no dir-ho), ja que en cadascuna de les
pàgines que va escriure surt al pas una reflexió sobre la pràctica artística i sobre la
concepció de l’art, en general o en particular.
És clar que aquests no són els únics perfils de lectors que en reivindiquen l’ascendència,
fixem-nos en un parell de casos de prestigiosos filòlegs que van rebre el mestratge de
Gabriel Ferrater: Carles Miralles i Lola Badia. En el volum en què Miralles va aplegar els
seus principals escrits sobre Carles Riba, Sobre Riba (2007), aquest hel·lenista recorda que
Antoni Comas va fer que assistís, «des de novembre de 1965, a les classes de Gabriel
Ferrater sobre Riba». I tan important devia ser la influència que devia exercir el crític
reusenc sobre un jove llicenciat en Filosofia i Lletres, que al cap dels anys Miralles confessa
que,
a més de regalar-me idees que ja no sé destriar com a seves, Ferrater em va obrir la
porta de l’època que ell anomenava formalista i mallarmeana de Riba. I entre ell i Comas
em van fer llegir el llibre de Joan Ferraté, Carles Riba, avui [...].
M’agradaria que algú pogués parlar de mi algun dia amb el reconeixement i
l’agraïment, nítids, que jo sento no solament pel que em van ensenyar, sinó, sobretot, per
l’exigència intel·lectual que m’inculcaren, cada un d’ells a la seva manera.24

Deia Gabriel Ferrater, arran de la crítica de Carles Riba, que si els crítics contemporanis
volen servir per alguna cosa haurien de «guanyar-nos més avis, recobrar-nos els nostres
primitius, cisellar el tràfec obscè dels erudits que compten quantes amants va tenir Ausiàs
March».25 No cal dir que en aquest passatge Carles Miralles aixeca el testimoni de les
influències crucials que va tenir, i que van decantar-lo a estudiar Riba. Aquest mestratge

24

9-10.
25

p. 500.

Carles MIRALLES, «Com a pròleg, unes paraules de justificació», Sobre Riba, Barcelona, Proa, 2007, p.
Gabriel FERRATER, «Sobre l’obra crítica de Carles Riba» (15/IX/1968), Papers, cartes, paraules, 1986,
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intel·lectual ferraterià condiciona una actitud crítica atenta, girada als textos, però sense
oblidar els seus condicionants socials i culturals; és per això que l’escriptor reusenc
reclamava no aturar-se en la vida del gran poeta valencià del segle

XV,

i per això va poder

descobrir tots els problemes que hi havia amb les edicions contemporànies de March. Deu
mesos abans que Carles Miralles assistís a les seves conferències sobre literatura catalana del
segle XX, Ferrater escrivia al professor i poeta de la Universtat de Harvard, John Frederick
Nims, per parlar-li d’aquest autor medieval que tant estimaven:
I am sure you are dissatisfied as I am myself with March’s modern editors (although
Bohigas is a good friend of mine), and I had to fight hard before first understanding
March, and along the years I have piled up a good many annotations and emendations to
the text.
In No·m pren axí, for instance, I am quite convinced that the second verse, as it stands
in Pagès and Bohigas, is spurious (and I am curious to see if you are kept it).26

Com ens recorda Lola Badia, va ser Joan Ferraté qui va denunciar la naturalesa
«clarament espúria» —sense més explicacions— de la segona estrofa d’un dels seus poemes
més coneguts, «No·m pren axí com al petit vailet», a la seva «Introducció» a Les poesies
d’Ausiàs March (1979), i Robert Archer qui va justificar-ne la falsedat amb arguments
estilístics —tot i mantenir-la en la seva edició de Cinquanta-vuit poemes (1989) d’Ausiàs
March. Amb tot, però, el testimoni de la medievalista Lola Badia ens permet documentar
que Ferrater va ser un bon divulgador de la filologia, tot i que això passés inadvertit als
alumnes més avançats. Explica Badia, a Tradició i modernitat als segles XIV i XV (1993), que no
s’havia adonat, amb anterioritat als nous comentaris, de la manca d’autenticitat d’aquesta
estrofa, tot i que algú ja li havia fet notar aquesta naturalesa artificiosa, i li n’havia proscrit la
lectura:

26

Gabriel FERRATER, «Carta a John Frederick Nims» (27/1/1965), Papers, cartes, paraules, 1986, p. 462.
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cal reconèixer, però, que durant anys he romàs completament cega per a aquesta
evidència que fonamento avui en un seguit d’arguments estilístico-literaris. Fa disset o
divuit anys, quan jo era una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel
Ferrater, un dels professors de la meva promoció que va morir tràgicament no gaire més
tard, un dia que em veia llegir atentament el tercer volum de l’edició de Bohigas (March
1952-1959) em va aturar pel passadís i obrint el meu volum per la p. 77, on hi ha el
poema LXVIII, em va dir que si no m’adonava que la segona estrofa era una falsificació.
Com que no vaig saber què contestar-li, va agafar el llapis que jo tenia a la mà i va fer una
creu sobre el text recomanant-me que no el tornés a llegir mai més. (Vegeu Ferrater 1986,
462.)
Si he trigat gairebé vint anys a copsar el sentit d’aquella críptica lliçó de passadís és
només en part per immaduresa. En efecte, al mateix temps que Gabriel Ferrater em
prevenia contra les trampes de la transmissió i m’exhortava a les asprors de la crítica
filològica, algú altre em convidava subliminarment a acceptar els fets consumats, és a dir
el text fixat per Pagès i Bohigas. Aquest algú era el cantant Raimon, que degué musicar
més o menys per aquells anys el poema LXVIII de March, «No·m pren així com al petit
vailet». Tot el que March tenia (i té) d’abstrús, difícil, i esquerp llegit com a objecte
d’estudi ho tenia (i ho té) de fascinant i commovedor escoltat de la veu valenciana del
cantant.27

Com a assagista, però també com a conferenciant, conseller particular o com a
passavolant que emetia «lliçons de passadís», Ferrater va ser un gran divulgador d’una
manera de fer i de procedir críticament envers els textos literaris. La feina d’un crític —com
hem llegit que escrivia— és la de guanyar-nos avis, pel que fa a la literatura, però també a la
crítica, i ell, Gabriel Ferrater, no va parar mai d’exercir aquesta tasca. Potser com a crític, jo
també acabo d’acomplir una de les meves feines, reivindicar un pare per a la crítica i l’assaig
sobre art de l’actualitat, i no ho faig perquè pensi que Ferrater és un dels grans assagistes
catalans dels darrers temps, sinó perquè estic convençut que és un dels intel·lectuals més
Lola BADIA, «Notes per a la interpretació del poema LXVIII, “No·m pren axí com al petit vailet”»,
Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d’Ausiàs March, València-Barcelona,
Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 236-237.
27
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destacats de la crítica espanyola dels anys 50 i 60, i equiparable a figures de talla europea.
Me’n vénen al cap dues: Roland Barthes (nascut el 1915) que porta a terme una crítica entre
lingüística, literària i sociològica, i Italo Calvino (nascut el 1923), la majoria d’escrits crítics
del qual van ser editats pòstumament (i recollits al volum Una pietra sopra), i que va produir
una gran quantitat de breus estudis sobre autors i obres importants de la tradició, aplegats a
Per què llegir els clàssics?, que recorden, molt i molt, Escritores en tres lenguas. Reivindicar la
qualitat de Ferrater és reclamar l’elevada categoria de la cultura catalana, però no sóc
original en aquesta empresa: així acabava la ressenya que va dedicar Dolors Oller a Sobre
pintura, el 1981.
Gabriel Ferrater no només és important dins la cultura catalana, sinó que és una de les
figures que fan que aquesta formi part de la cultura europea amb tot dret, naturalitat i
competència. I això només és privilegi de pocs, en cadascun dels països que la integren.28

28

Dolors OLLER, «Pensar més» (1981), La construcció del sentit, 1986, p. 136.
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NO PENSAR-HI: UN ECO DE RIBA A «TEMPS ENRERA»

Miquel Àngel Llauger

SALVATGE COR, SONET VII
Penso en el cor —i en l’orient
de la perla encara marina;
en el somni que l’endevina
i que l’ull massa ric desment.
Cap triomf no pesa en el vent
i, juntes, al buf que hi declina,
s’esborren l’onada divina
i l’aventura vehement.
¿D’on venim, que no fos tornada?
Com una absurda enamorada,
la vida ens fa plorar el passat.
¿On tornem, que no fos naixença?
Vivim de mort, i no ens és grat;
morim d’amor, i no s’hi pensa.
Carles Riba

Veus baixes 0, maig de 2012
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TEMPS ENRERA
Deixa’m fugir d’aquí, i tornar al teu temps.
Trobem-nos altre cop al lloc de sempre.
Veig el cel blanc, la negra passarel·la
de ferros prims, i l’herba humil en terra
de carbó, i sento el xiscle de l’exprés
L’enorme tremolor ens passa a la vora
i ens hem de parlar a crits. Ho deixem córrer
i em fa riure que rius i que no et sento.
Et veig la brusa gris de cel, el blau
marí de la faldilla curta i ampla
i el gran foulard vermell que dus al coll.
La bandera del teu país. Ja t’ho vaig dir.
Tot és com aquell dia. Van tornant
les paraules que ens dèiem. I ara, veus,
torna aquell mal moment. Sense raó,
callem. la teva mà sofreix, i fa
com aleshores: un vol vacil·lant
i l’abandó, i el joc amb el so trist
del timbre de la bicicleta. Sort
que ara, com aquell dia, uns passos ferris
se’ns tiren al damunt, i l’excessiva
cançó dels homes verds, cascats d’acer,
ens encercla, i un crit imperiós,
com l’or maligne d’una serp se’ns dreça
inesperat, i ens força a amagar el cap
a la falda profunda de la por
fins que s’allunyen. Ja ens hem oblidat
de nosaltres. Tornem a ser feliços
perquè s’allunyen. Aquest moviment
sense record, ens porta a retrobar-nos,

- 110 -

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 111 -

i som feliços de ser aquí, tots dos,
i és igual si callem. Podem besar-nos.
Som joves. No sentim cap pietat
pels silencis passats, i tenim pors
dels altres, que ens distreuen de les nostres.
Baixem per l’avinguda, i a cada arbre
que ens cobreix d’ombra espessa, tenim fred,
i anem de fred en fred, sense pensar-hi.
Gabriel Ferrater

Els dos poemes aquí reproduïts són de tarannà literari molt diferent. Per dir-ho amb
més propietat, podem recórrer a «Poesía y símbolo», un article de Joan Ferraté que ens
interessarà perquè fa una anàlisi detinguda del sonet de Riba. A partir de l’afirmació que
tota poesia és simbòlica, Ferraté distingeix entre diferents modes de simbolització. Segons
explica el crític i professor, a alguns poemes els basta la realitat natural, amb petites
alteracions, per aconseguir l’anàleg simbòlic que requereix la poesia. A d’altres, la realitat no
els proporciona la coherència que requereix el seu somni i la prenen a retalls, i la poetització
s’aconsegueix en virtut d’un ordre que només ve donat per un sentit ocult.1 Aquests segons
són els poetes habitualment anomenats simbòlics. Ferraté esmenta Horaci i La Fontaine com
a exemples del primer mode, i Píndar i Rimbaud com a mostres del segon. El poema de
Gabriel Ferrater pertany a la primera família; el de Riba, a la segona. Si recorrem a la
distinció que fa Dolors Oller entre “tres ordres de figuració a la poesia moderna”, podríem
establir que el poema de Ferrater és un exemple de figuració objectiva, mentre que el de
Riba presenta trets dels altres dos ordres: figuració simbòlica i, sobretot, figuració
conceptual.2

Les dues darreres frases reprodueixen de manera gairebé literal les paraules de Ferraté a Joan
FERRATÉ, «Poesía y símbolo», a Joan FERRATÉ Dinámica de la poesia, Barcelona, Seix Barral, 1982, pp. 89-90.
2
Dolors OLLER. «Tres ordres de figuració a la poesia moderna», a Dolors OLLER La construcció del
sentit, Barcelona, Empúries, 1986, pp. 64-84.
1
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Si podem associar dos poemes tan llunyans és per la semblança evident dels darrers
versos: del «morim d’amor, i no s’hi pensa» de Riba i el «anem de fred en fred, sense
pensar-hi» de Ferrater. El primer és un octosíl·lab i el segon un decasíl·lab, però tots dos
són versos bimembres amb una seqüència final de quatre síl·labes situada després d’una
coma i de contingut pràcticament calcat (per usar un mot present a la poesia de Ferrater): «i
no s’hi pensa» i «sense pensar-hi».
La qüestió no tindria molta més importància si ho poguéssim atribuir a l’atzar, però crec
que és molt poc aventurat afirmar que hi ha una al·lusió, o un eco, ben deliberat. Les
conferències sobre Riba que va fer Gabriel Ferrater i que s’apleguen al volum La poesia de
Carles Riba3 demostren tant l’exhaustiu coneixement que Ferrater tenia de Riba com
l’especial predilecció i la familiaritat absoluta que sentia pels sonets de Salvatge cor. De la
relació de mestratge i admiració que hi va haver entre tots dos hi ha una gran quantitat de
testimonis, que es poden sintetitzar en paraules de Ferrater com aquestes, extretes d’una
entrevista: «M’agradaria que posessis una cosa… la importància molt gran que per a mi va
tenir l’amistat amb Carles Riba. Allò va ser decisiu. Carles Riba tenia una qualitat que no té
cap altre escriptor català, una cosa superior. Riba comunicava experiència humana, i un es
tornava més adult tractant-lo».4 Afegiré, encara, que aquest poema, que va aparèixer a Da
nuces pueris, potser va formar part d’un primer aplec que Gabriel Ferrater va titular Lliçons i
podria ser anterior al juliol de 1959, data de la mort de Riba: és a dir, podem jugar amb la
idea que va ser escrit en el període de contacte personal intens entre els dos poetes i que
Riba el va conèixer.5
Establerta la hipòtesi de l’al·lusió, el més interessant és, naturalment, mirar d’esbrinar
quin sentit té. La crítica literària contemporània ha tractat extensament, i n’ha fet la
dissecció en modes diferents, tot l’àmbit del que genèricament coneixem com a
intertextualitat, que podem definir com la utilització de textos o passatges de la història de la

3
4

93.
5

Pinya.

Gabriel FERRATER, La poesia de Carles Riba, Barcelona, Ed. 62, 1983.
Jordi CORNUDELLA i Núria PERPINYÀ (ed.), Àlbum Ferrater, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p.
Dec les dades i l’atractiva conjectura a la insondable erudició ferrateriana de Joan Manuel Pérez i
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literatura en l’elaboració de textos nous. També s’ha fet servir, sobretot a partir de Gérard
Genette, els termes palimpsest i palimpsestació: el text antic és allò que hi ha a sota del text nou
i que una mirada atenta pot descobrir amb més o menys dificultat. Els estudis de Kristeva,
Genette i d’altres ens ensenyen la gran diversitat de motivacions literàries que hi pot haver
en la intertextualitat, des de la paròdia satírica a l’homenatge. El que és comú és el corrent
de significacions que van d’un text a l’altre: el text més recent dóna sentit nou al text antic
alhora que el seu sentit s’enriqueix gràcies a la presència més o menys explícita del text
«original». El que es tracta de veure és com tenen lloc aquestes operacions en aquest cas.
Per a la lectura del sonet de Riba ens és molt útil recórrer a l’article esmentat de Joan
Ferraté. No en faré una anàlisi exhaustiva: ja la fa Ferraté i no és el que més importa al meu
propòsit. El germà de Gabriel Ferrater parteix, per a la lectura del poema, del comentari
que fa prèviament sobre el primer sonet de Salvatge cor, en què Riba parla de l’amor com un
afany il·limitat que no es pot satisfer amb cap «do rebut» (és a dir, en cap realització en la
vida), i de l’amor com un impuls cap a l’absolut que és preexistent a qualsevol home o
dona. Al primer quartet d’aquest sonet VII, reapareixen la tensió entre allò a què ens
empeny l’afany amorós («l’orient», «el somni») i la realitat de l’experiència: l’ull massa ric
(massa concret, o massa terrenal, podríem entendre) que desmenteix el somni. El segon
quartet també reprèn un motiu del sonet I: el de la insuficiència de l’experiència real de
l’amor. «Cap triomf no pesa en el vent»: cap vivència ens acosta a l’absolut al qual l’impuls
de l’amor ens empeny. Els tercets porten la reflexió poètica de Riba cap a un terreny encara
més abstracte i metafísic: en el primer, l’impuls amorós esdevé equivalent d’enyorança de
l’origen. Demano ajuda a un Ferraté que recorre a la intertextualitat (en l’eco maragallià) per
a la lectura del segon tercet: «Per això vivim per morir; perquè és la mort l’assoliment d’una
més gran naixença. Car si morim és per afany de felicitat, de compleció i d’integració total
de nosaltres mateixos, tornats ja al nostre origen i reabsorbits per fi en la plenitud del
nostre amor».6 Ferraté parla d’un “èxit incomparable» dels dos darrers versos, gràcies a la

Joan FERRATÉ, «El sonet VII de “Salvatge cor” de Carles Riba», a Narcís GAROLERA, Anàlisis i
comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, Curial, 1982, pp. 81-82. [Prenc el text d’aquest article, on es troba
en català, però el text és un fragment de l’esmentat «Poesía y símbolo»].
6
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contraposició entre les dues frases sentencioses («Vivim de mort» i «morim d’amor») i les
dues clàusules de caire molt més col·loquial («i no ens és grat» i «i no s’hi pensa») amb què
el poeta expressa la nostra inconsciència respecte d’aquestes veritats fonamentals.7
Recordem que és la segona d’aquestes dues oracions la que troba un eco a «Temps
enrera», i per tant la que més ens interessa ara. Em permetré ara matisar la lectura de Joan
Ferraté, valorant aquest «i no s’hi pensa» de manera diferent. És a dir: de manera que no
impliqui una valoració negativa del fet de «no pensar-hi». Crec que altres textos de Riba, i
en especial de Salvatge cor i de les Elegies de Bierville, poden donar suport a una interpretació
en què l’abandonament del pensament racional, gairebé de la consciència d’un mateix, va
associada a l’experiència humana d’acostament a l’absolut. Els sonets VIII i X de Salvatge cor
descriuen la joia dels amants en termes de «absència», «innocència» i «oblit», i un dels eixos
temàtics del llibre és el de l’analogia del goig de l’amor amb la innocència animal. Així, a
més, ho veia el propi Ferrater, que deia que Riba hi descobria que “la xifra última, el tot, de
la veritat de la vida és allò que rau en aquella pura existència animal».8
Anem ara a «Temps enrera». Diguem, per a una primera caracterització, que es tracta
d’un poema de caràcter molt narratiu (com la majoria dels que conformaven Da nuces
pueris), i que presenta uns trets molt característics de l’autor: el record d’un episodi del
passat, reinterpretat a la llum de la major experiència que té l’home adult. Descrit així, és un
poema de la família de peces com «In memoriam», «Amistat del braç», «Lliçó d’història» o
«Petita guerra». Podem situar l’episodi evocat en la biografia del poeta, que va passar tres
anys de la seva joventut a Bordeus, entre els anys 1938 i 1941. La biògrafa de Ferrater,
Maria Àngels Cabré, fins i tot ens detalla la identitat de la protagonista femenina, que seria
una veïna de nom Yvonne Renaud.9
El primer vers del poema ja ens indica amb quina de mena de representació poètica ens
trobam: un «jo poètic» adult que rememora un moment del passat recorrent al diàleg amb
un «tu» que no és altre que la persona (la noia) amb qui va compartir un bocí de vida. Els

7
8
9

Joan FERRATÉ, «El sonet VII ... », p. 82..
Gabriel FERRATER, La poesia de Carles Riba, Barcelona, Ed. 62, 1983. p. 103.
Maria Àngels CABRÉ, Gabriel Ferrater, Barcelona, Omega, 2002, «Vidas literarias», p. 45.
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dos joves s’han trobat «al lloc de sempre» (un circumstancial que indica una relació amb
algun grau de continuïtat), i, durant uns instants, la companyia mútua es resol en felicitat.
Hi ha dues anècdotes (les rialles perquè s’han de parlar a crits a causa del tren, i els
comentaris sobre els colors de la indumentària de la noia i els de la bandera francesa) d’una
eficàcia extraordinària per evocar aquella felicitat. El poema narra l’episodi a través de la
veu de l’home que el recupera i el reviu: «Ja t’ho vaig dir», «Tot és com aquell dia». De cop,
els instants de felicitat són interromputs per un «mal moment». Una altra vegada, l’habilitat
d’aquest poeta-narrador per dibuixar de manera gairebé cinematogràfica aquest silenci
incòmode, aquesta incertesa sobtada és extraordinària: la mà que se’n va al timbre de la
bicicleta. Aleshores s’esdevé una altra interrupció: la dels soldats, amb els seus passos i el
crit, que els espanten. I, una vegada que els soldats han passat, un quart moment: aquell en
què els dos joves, superat l’esglai, poden tornar a ser feliços, oblidat també aquell «mal
moment» del timbre de la bicicleta. Ara, el poema s’enuncia en un present amb una
presència molt lleu de l’home madur que evoca. Estam instal·lats en la felicitat dels amants,
que és possible gràcies a una certa pèrdua de consciència d’ells mateixos («Ja ens hem
oblidat / de nosaltres») i en la qual el silenci ja no incomoda («és igual si callem»). Xavier
Macià i Núria Perpinyà comenten aquest poema com una mostra de la por com a tema
característic de la poesia de Ferrater, i situen el seu nucli temàtic en la contraposició entre
«la por dels altres» i les pors pròpies, les pors socials i les pors privades.10 Em sembla una
lectura plausible, sempre que es posi l’accent en el fet que les primeres alliberen els joves de
les segones i això els porta a uns instants de singular alegria de viure.
«Som joves», diu el jo poètic en un dels últims versos. L’èmfasi que significa aquesta
frase indica bé que aquest és el nucli temàtic del poema. Els tres darrers versos funcionen
com una mena d’epifonema, i Arthur Terry ja ha assenyalat el seu sentit metafòric. Els dos
joves van passant de fred en fred: sota les ombres dels arbres de l’avinguda, però també

10

Xavier MACIÀ i Núria PERPINYÀ, La poesia de Gabriel Ferrater, Barcelona, Ed 62, 1986, pp. 148-149.
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pels cicles de moments difícils i moments feliços d’una relació.11 Ho fan, a més, «sense
pensar-hi»: tal com correspon als joves, de manera irreflexiva.
A molts dels seus poemes, Gabriel Ferrater ens presenta exercicis de reflexió en què un
narrador poemàtic adult torna sobre els episodis del passat i els jutja. En alguns dels
poemes, la joventut és caracteritzada com un període en què el subjecte viu sense records,
sense elaboració racional de l’experiència. Aquest «moviment / sense record» de «Temps
enrera» és molt proper al «No se’n duen records» de les dues noies que protagonitzen
«Dues amigues» o al «Memòria: / que no vulguin dir res» amb què es refereix a les imatges
d’uns instants de felicitat d’una noia a «Per no dir res». A «Ídols», el poeta recorda un
moment de joventut en què ell i l’estimada «no teníem records». I aquesta absència de
reflexió sobre un mateix és la condició i la manifestació de la felicitat. A «Per no dir res» la
protagonista és la «dolça ignorant». A «Ídols», els amants són «els ídols de nosaltres / per la
submisa fe de després». I a «Temps enrera» la referència a la felicitat dels protagonistes és
encara més explícita: «som feliços de ser aquí». El jove és feliç perquè encara no elabora
records. Hem de llegir el complement circumstancial final del poema que estam analitzant,
«sense pensar-hi», com una referència a aquesta felicitat irreflexiva de la joventut.
Crec que, vistos així tots dos poemes, és més fàcil definir la trajectòria de significació
que va des del «i no s’hi pensa» de Riba al «sense pensar-hi» de Ferrater. Hi ha un
homenatge, crec. Però hi ha també una voluntat d’enriquir el sentit del poema propi amb el
cúmul de significació que l’al·lusió aporta, i d’aprofitar-lo d’acord amb els propis interessos
poètics. Riba va ser un poeta intensament intel·lectual, però va xifrar en la innocència dels
amants, de caire gairebé animal, la joia de viure. Ferrater reprèn el motiu, tot i que l’adapti a
una poesia molt diferent de la del mestre: el «no pensar-hi» de Riba s’emmarca en una
reflexió més abstracta i més amarada d’alè religiós, mentre que el «no pensar-hi» de Ferrater
se situa en el món més quotidià dels homes que enyoren una joventut en la qual situen els
besllums de felicitat que la vida ens concedeix. Homenatge, aprofitament de la càrrega de
significació i adaptació al propi univers de sentit: no hi ha manera més sàvia d’enriquir els
versos propis amb l’eco dels mestres.
11

36-37.

Arthur TERRY, Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau, Barcelona, Ed 62, 1991, pp.

EL GRIS RESSÒ DE LA FERRALLA O LA MEDIACIÓ DE
L’ESPAI URBÀ EN LA POESIA DE GABRIEL FERRATER

Elisenda Marcer
Universitat of Birmingham

Noranta anys del naixement de Gabriel Ferrater ja són molts anys. Tanmateix, fent ús
del conegut símil arqueològic de Riffaterre segons el qual el lector esdevé un «arqueòleg
textual» que evita l’erosió del text tot apreciant-ne el potencial evocatiu, la poesia de
Ferrater s’alça com un magnífic exemple de resistència al pas del temps. Aquesta vitalitat no
va gens deslligada del que Joan Ferraté havia expressat mentre teoritzava sobre les
operacions de lectura i els principis d’interpretació establerts pel lector. Una operació,
afirmava, que superava els límits contextuals del poema i establia les relacions adequades
amb els signes que el componien.1 Significativament, aquesta relació, molt propera a l’ideal
de textualitat barthià, contempla que el text es vagi configurant com un espai
multidimensional en què blocs de paraules i imatges enceten diversos recorreguts de
manera inacabable.2 Precisament, aquesta noció de trajecte o dinamisme, que en la meva
opinió caracteritza els versos de Ferrater, constituirà l’assumpte central d’aquest article.
Primerament, miraré d’exposar de quina manera l’esmentada mobilitat participa d’un
entramat coŀlectiu de veus poètiques procedents –principalment– de la poesia de parla
anglesa. I a continuació, analitzaré fins a quin punt aquests contactes interculturals
(generadors d’uns models específics de modernitat occidental) plantegen qüestions
d’identitat que ens obliguen a constatar els límits del fenomen intertextual.3 Per tal d’assolir
aquests propòsits, em centraré en una selecció de poemes de Ferrater, Jaime Gil de Biedma,
Joan FERRATÉ, Dinámica de la poesia, Barcelona, Seix Barral, 1982, pp. 175-214.
Roland BARTHES, S/Z. Paris: Seuil, 1970.
3
Mikhail BAKHTIN, The Dialogic Imagination, ed. a cura de Michael Holquist, Austin, University of
Texas Press, 1981. Jurij LOTMAN, Universe of the Mind, London; NY, Tauris, 1990.
1
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Carlos Barral i Robert Lowell que, mitjançant la imatge de l’automòbil i el ressò de la
ferralla,

engeguen

uns

mecanismes

intertextuals

molt

propers

als

conceptes

postmodernistes d’obra grupal.4
Concepte d’obra grupal i entramat col·lectiu
En un revelador estudi sobre els poetes de 1914, Dennis Brown5 realitzà una acurada
anàlisi de les influències de Wynsdham Lewis i James Joyce a The Waste Land, de Thomas
Sterne Eliot, que el conduí a qualificar aquesta darrera obra d’obra grupal:
The main literary texts of the Men of 1914 (as Lewis calls them) should, in important
ways, be considered less in terms of individual stylistic development than as a series of
moves within an overall intertextual group-game. The game, built up in terms of mutual
appreciation and rivalry over some fifty years in all, is predicated on a common
assumption –that each writer is involved in a concerted project to create new literature for
the new age, our own. (p. 1)6

Segons aquesta concepció, l’assimilació il·limitada d’obres d’altres autors i la presència
de diverses veus converteixen el poema d’Eliot en un diàleg múltiple de veus que es
reconeixen i negocien entre elles. És a dir, tant el text com l’autor i el lector són
susceptibles de multiplicar-se en tant que generen i autogeneren diàlegs amb altres autors i
lectors d’altres èpoques. Aquesta idea –basada en el dialogisme bakhtinià7 i que Brown
estudia tant en The Waste Land com en The Cantos d’Ezra Pound– és realment interessant
Denis BROWN. Intertextual Dynamics within the Literary Group. Joyce, Lewis, Pound and Eliot, Basingstoke,
Macmillan, 1990.
5
Denis BROWN. Intertextual Dynamics within the Literary Group. Joyce, Lewis, Pound and Eliot, Basingstoke,
Macmillan, 1990.
6
[Els textos principals dels «Homes del 14» (tal com els anomena Lewis) s’haurien, en aspectes
importants, de considerar, més que en termes d’una evolució estilística individual, com una sèrie de
moviments pertanyents a una intertextualitat general d’un joc de grup. El joc, creat per la mútua admiració i
rivalitat al llarg de 50 anys, es basa en el supòsit comú –que cada escriptor està compromès en un projecte
determinat destinat a crear una nova literatura per a la nova època–].
7
Mikhail BAKHTIN, The Dialogic Imagination, ed. a cura de Michael Holquist, Austin, University of
Texas Press, 1981.
4
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perquè reflecteix unes dinàmiques coŀlectives que també es produïren, encara que d’una
manera més implícita, en l’obra de Ferrater.
En el cas del grup dels homes del 14 –sobrenom atribuït per Lewis–, integrat per Ezra
Pound, T. S. Eliot, James Joyce i el mateix Lewis, aquestes actituds col·lectives s’exterioritzaren de maneres ben diferents. En ocasions, en la clara voluntat de compartir o esbossar
un programari estètic; en d’altres, com a mecanisme inconscient d’intercanvi d’influències.
Però en molts casos, aquest tret «grupal» es materialitza en el text tot promovent obres –tal
com indicà Brown– que esdevenen un autèntic espai de negociació d’influències o,
avançant la idea de Lotman,8 de contacte entre diversos sistemes culturals. Seguint les idees
de Mikhaïl Bakhtin, Iuri Lotman, se serví del concepte «polilog» per indicar que tot text
entra en relació amb altres sistemes culturals i crea espais de col·lisió entre diferents
imatges i representacions del món. D’acord amb aquesta idea, els diàlegs amb altres poetes
no només tracen una relació textual sinó un diàleg que incorpora discursos històrics, socials
i estètics. Ezra Pound, per citar un cas interessant, va descriure en els Literary Essays9 –amb
pròleg de T. S. Eliot–, el moment d’incertesa poètica de principis de segle tot citant els
autors que encara exercien un cert poder d’influència entre els joves:
Nineteen twelve was a bad year, we all ran about like puppies with ten tin cans tied to
our tails. The tin cans of Swinburnian rhyming, of Browningisms, even Mr Ford’s case of
Kiplingisms, as resonant pendant, magniloquent, Milton, sonours. (Brown 1990, p. 3637)10

D’aquestes observacions deduïm que Browning, Milton, Kipling i Swinburne han passat
a ser ecos molestos que els poetes encara arrosseguen i que, com llaunes, continuen
dringant sense oferir cap tonalitat nova. Amb aquesta comparació deliberadament sonora
Iuri LOTMAN, Universe of the Mind, London; NY, Tauris, 1990.
Ezra POUND, Literary Essays of Ezra Pound, ed a cura de Thomas Stearns Eliot, Nova York, New
Directions, 1968.
10
[Mil nou-cents dotze fou un mal any, tots corríem com cadells amb deu llaunes lligades a les nostres
cues. Les llaunes del ritme swinburnià, dels browninguismes, fins i tot el cas dels kiplinguismes de Mr Ford,
com penjolls sorollosos, grandiloqüents, Milton, sonors.]
8
9
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–la música de la poesia simbolista s’ha convertit en un dringar de ferralla– Pound parla d’un
període literari en el qual les al·lusions iròniques als «isms» de Browning o Kipling són
l’expressió evident d’un moment de crisi. Si més no, el que m’interessa subratllar d’aquest
exemple és el fet que Pound parla d’aquest moment de desconcert emprant el plural («we
all ran about like puppies») i facilita, gràcies a l’oposició amb les referències dels poetes
citats, les pautes del cànon que, entre tots, començaren a fer públic. És gairebé caure en una
obvietat recordar que en el dia d’avui les implicacions de les relacions que Ferrater establí
amb els poetes i inteŀlectuals dels 50 s’han documentat a bastament: la citadíssima
«confabulació» amb Jaime Gil de Biedma, els posicionaments estratègics amb Carlos Barral
i Josep Maria Castellet, els intercanvis de lectures amb Joan Ferraté, les cartes a Helena
Valentí, sense esmentar l’immens volum d’estudis rigorosament catalogat en l’indispensable
assaig bibliogràfic de Joan Manuel Pérez i Pinya. Tanmateix, el que em va encuriosir
després de resseguir el pensament crític de Ferrater, gràcies als estudis de Jordi Julià que
l’analitzen en profunditat,11 va ser el fet de constatar que, en efecte, el poeta de Reus no
només esdevingué una figura clau d’unes dinàmiques que suggerien paral·lelismes
sorprenents amb el grup del 14, sinó que aquest diàleg, lluny de manifestar-se en poemes
aïllats, ha esdevingut un dels trets definitoris i, al meu entendre, més innovadors, del
conjunt de l’obra poètica de Ferrater.
Asimetries i diàlegs interculturals
Tot i les valuoses aportacions a l’estudi de la intertextualitat en l’obra de Ferrater, la
majoria des d’un enfocament hermenèutic, convé remarcar que el debat teòric entorn
aquest fenomen és vastíssim i tant les perspectives crítiques com els camps de coneixement
als quals s’ha aplicat continuen essent motiu de debat. Amb la intenció de valorar l’abast i

Jordi JULIÀ, L’art imaginatiu: el pensament crític de Gabriel Ferrater, Bellaterra, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2000. Jordi JULIÀ, «La voluntat crítica de Gabriel Ferrater: Escritores en tres lenguas», a: Gabriel Ferrater
«in memoriam», ed. a cura de Dolors Oller i Jaume Subirana, Barcelona, Proa, 2001, p. 235-248. Jordi JULIÀ,
La crítica de Gabriel Ferrater. Estudis d’una trajectòria inteŀlectual. Lleida: Pagès Editors, 2004.

11
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evolució del terme, Gunhild Agger, per exemple, subratllà la decisiva contribució del
pensament de Bakhtin i de Lotman en el seu desenvolupament. Segons l’autor, gràcies al
dialogisme bakhtinià i a les teories de la semiòtica cultural, la intertextualitat s’ha expandit
cap a camps de coneixement que inclouen l’anàlisi del discurs, la lingüística, la filosofia de
l’art i el cinema.12 Conscient, doncs, de l’amplitud i inevitable ambiguïtat que han
acompanyat la noció d’intertextualitat, voldria acostar-m’hi des d’una perspectiva molt
semblant a la que Agger va manifestar en el seu l’article: «Intertextuality should be used in a
less ambiguous way as a concept that indicates that various dialogues and negotiations are
going on between texts and authors, within and between genres, and between different
systems of representation and narrative».13
D’aquesta manera, tant els intercanvis de lectures, traduccions d’obres de cultures
canòniques, com l’univers d’imatges, analogies i símbols que Ferrater compartia amb alguns
dels poetes coetanis de dins i fora del seu sistema cultural, s’insereixen en unes dinàmiques
interculturals que, des d’una perspectiva semiòtica, Lotman localitzava en els punts
d’intersecció que denominà «semiosphere»:
The concept of semiosphere is used by Lotman to grasp the construction of semiotic
space. The semiosphere is regarded both as a condition and result of cultural
development, and is characterized by heterogeneity, synchronic sections in conflict and
involving asymmetry, especially in the relations between center and periphery. 14

I és precisament l’existència d’aquests espais asimètrics i heterogenis en què es
relacionen obres de diversos sistemes culturals el que permet que es resituïn, renovin i
Gunhild AGGER,.«Intertertextuality Revisited: Dialogues and Negotiations in Media Studies»,
Canadian Journal of Aesthetics., Aalborg, Aalborg University Press, vol. 4 (1992), p. 1-18. Accessible a:
[http://www.uqtr.ca/AE/vol_4/gunhild.htm]
13
Gunhild AGGER,.«Intertertextuality Revisited: Dialogues and Negotiations in Media Studies»,
Canadian Journal of Aesthetics., Aalborg, Aalborg University Press, vol. 4 (1992), p. 4.
[La intertertextualitat s’hauria d’emprar en un sentit menys ambigu com a concepte que mostri els
diversos diàlegs que s’estableixen entre els textos i els autors, dins i entre els gèneres, i entre els diferents
sistemes de representació i narrativa.]
14
Gunhild AGGER,.«Intertertextuality Revisited: Dialogues and Negotiations in Media Studies»,
Canadian Journal of Aesthetics., Aalborg, Aalborg University Press, vol. 4 (1992), p. 14.
12
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construeixin noves identitats: «Throughout the whole space of semiosis (...) there is also a
constant renewal of codes».15 Tot plegat, com ja sabem, una de les fites i assoliments de
l’obra de Ferrater amb relació a la llengua i literatura catalanes. En aquest punt, doncs, és
pertinent recordar una encertada i coneguda observació d’Enric Bou, a propòsit d’evitar les
lectures excessivament sincronitzades entre l’obra de Ferrater i Jaime Gil de Biedma –molt
freqüents durant la dècada dels 80–, que afirmava que una de les diferències substancials
era el fet que els dos poetes «pertanyen a sistemes literaris diferents (...). L’un i l’altre
ocupen posicions de poder i prestigi ben diferents. Gil de Biedma té una tradició establerta,
ben reconeguda, Ferrater es fa en una literatura en els límits».16 És evident que aquesta
divergència de posicionaments tingué una repercussió en la selecció de lectures, traduccions
i en l’adopció d’una determinada estratègia cultural; però encara més en l’actitud que
Ferrater adoptà envers aquests sistemes. Tal i com Núria Perpinyà,17 Dolors Oller,18 Pere
Ballart,19 Bou20 i Julià,21 entre d’altres estudiosos, han remarcat en repetides ocasions,
Ferrater va prendre una positura contundent a l’hora de negar-se a acceptar la condició de
literatura «menor» per a la literatura catalana, fet que el va empènyer a actuar amb l’impuls i
decisió equiparables a qualsevol altre escriptor/a pertanyent a una cultura canonitzada o
central. Segons l’antropologia o etnografia culturals, aquesta actitud converteix la
intertextualitat en una eina que reconsidera les jerarquies establertes entre sistemes literaris i

Jurij LOTMAN, Universe of the Mind, London; NY, Tauris, 1990. [Durant tot l’espai de la semiosi (...)
també hi ha una constant renovació dels codis.]
16
Enric BOU, «Els termes d’una confabulació: Gil de Biedma i Ferrater», a: Gabriel Ferrater in memoriam,
ed. a cura de Dolors Oller i Jaume Subirana, Barcelona, Proa, 2001, p. 182.
17
Núria PERPINYÀ, Gabriel Ferrater: recepció i contradicció, Barcelona, Empúries, 1997.
18
Dolos OLLER La construcció del sentit, Barcelona, Empúries, 1986.
19
Pere BALLART, « “By Natural Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència»,
Els Marges, vol. 43 (1991), p. 94-100. Pere BALLART, «Hereus de J. Alfred Prufrock: la filial catalana», Els
Marges, núm. 71 (desembre 2002), p. 5-36.
20
Enric BOU, «Els termes d’una confabulació: Gil de Biedma i Ferrater», a: Gabriel Ferrater in memoriam,
ed. a cura de Dolors Oller i Jaume Subirana, Barcelona, Proa, 2001
21
Jordi JULIÀ, L’art imaginatiu: el pensament crític de Gabriel Ferrater, Bellaterra, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2000. Jordi JULIÀ, «La voluntat crítica de Gabriel Ferrater: Escritores en tres lenguas», a: Gabriel Ferrater
«in memoriam», ed. a cura de Dolors Oller i Jaume Subirana, Barcelona, Proa, 2001, p. 235-248. Jordi JULIÀ,
La crítica de Gabriel Ferrater. Estudis d’una trajectòria inteŀlectual. Lleida: Pagès Editors, 2004.
15
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subverteix les relacions de poder entre el centre i els marges.22 En aquest sentit, és realment
suggerent comprovar que en l’espai d’intersecció o semiosfera, tot just exposat, la
intertextualiat també esdevé un mecanisme no únicament estètic o filosòfic, sinó capaç de
reflectir estructures de poder polític i fins i tot econòmic. Saikat Majumdar –basant-se en
teories del semicolonialisme–23 ha analitzat aquest aspecte en l’obra de Joyce tot
argumentant que l’abundant presència d’objectes quotidians, el tema de l’avorriment i la
banalitat en obres com Dubliners o l’Ulysses són «apropiacions» d’una temàtica pròpia del
Modernism anglès que aconsegueixen desestabilitzar les jerarquies i assumpcions entre
cultures. Uns mecanismes que, al meu entendre, també es concreten en l’obra de Ferrater i
que podem constatar, principalment, en el tractament de l’espai urbà i els temes que se’n
deriven, com puguin ser la vulgaritat i el tedi que comporta viure a la ciutat. Tenint en
consideració aquesta dimensió més àmplia del fenomen intertextual, el diàleg que Ferrater
va forjant de manera individual i també coŀlectiva amb altres literatures, sia per recuperar el
fil de la memòria, sia per modernitzar la literatura catalana, no només confronta i qüestiona
les nocions de centre i perifèria, sinó que les negocia tot resituant la literatura catalana en una
posició de «privilegi».
La mediació de l’espai urbà
Entenent, doncs, la intertextualitat com un diàleg que inicia trajectes textuals i discursius
i que emfasitza, en aquest cas, les ambivalències amb la diferència, em proposo d’analitzar
en el següent apartat la representació de l’espai urbà i la significació de l’inquietant símbol
de l’automòbil en una selecció de poemes de Barral, Biedma, Ferrater i Lowell.
Arthur Terry va ser el primer d’afirmar que Ferrater evidenciava un gran domini dels
llocs comuns de la vida metropolitana i reaccionava «agudament davant l’absurditat i el

Saikat MAJUMDAR, «Desiring the Metropolis: The Anti-Aesthetic and Semicolonial Modernism»,
Postcolonial Text, vol. 3, núm. 1 (2007), p.3.
23
Un debat que s’analitzà en «White Postcolonials» MLA Session 540 a Filadèlfia el 2004.
22
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patetisme humans».24 En un escrit consultable en el fons Barral, Luis Izquierdo també
subratllà el caràcter urbà d’un «home urbà»:
Poesía urbana del hombre urbano. A diferencia del «Tombeau de Verlaine» uno no
puede decir et Verlaine il est perdu parmi l’herbe, Verlaine... sinó et Ferrater il est perdu dans
l’asphalte. Y es la poesía del asfalto y la de una historia desidealizada y cordial aquella que
recuperamos en sus versos. Poesía cerebral, también, por atenta al irrefrenable curso de las
cosas, a la fatalidad y ambigüedad de la condición del hombre viviendo en sociedad y no
siempre –precisamente– demasiado sociales.25

Tanmateix, cal subratllar el fet que la representació de la ciutat que mostren els seus
poemes s’insereix en el cànon metropolità difós per sociòlegs i filòsofs pertanyents al High
Modernism anglès. Naturalment, aquest fet originarà unes determinades relacions espacials,
temporals i culturals amb el que constitueix un altre centre i, paradoxalment, un centre que
Majumdar ens recorda que fou una construcció predominantment eurocèntrica d’una
subjectivitat burgesa afí al projecte imperialista britànic.26 Sens dubte, una observació que
assenyala les relacions contradictòries i ambigües inevitables en tot diàleg intercultural i que
Bakhtin ja havia advertit per mitjà de conceptes com heteroglòssia i hibridisme. Ara bé, el que
voldria remarcar és que, partint del dialogisme bakhtinià, teòrics com Graham Allan o
Homi Bhabbha, per citar-ne alguns, aplicaren aquests conceptes a contextos colonials i
postcolonials tot argumentant:
The female or colonial subject on one level of his/her texts accept the dominant
discourse and is actually constituted by the power of its discriminations; however, on
another level they recast influential meanings and forms in a strategy that appears to copy
the dominant discourse but actually assigns it a dissident functions.27
Arthur TERRY, «Da nuces pueris i Menja’t una cama», Serra d’Or (novembre 1962), p. 38.
Consultat al Fons Barral dins la carpeta amb el títol: «Barcelona en tres poetas» p. 6.
26
Saikat MAJUMDAR, «Desiring the Metropolis: The Anti-Aesthetic and Semicolonial Modernism»,
Postcolonial Text, vol. 3, núm. 1 (2007), p.4
27
Marco JUVAN, «Towards a History of Intertextuality in Literary and Culture Studies», CLC Web:
Comparative Literature and Culture, Vol. 19, núm. 3 (setembre 2008), p. 7. [El subjecte femení o colonial accepta,
24
25
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Conseqüentment, la identitat es va formant en aquest espai de fluctuació de diferents
llengües cultures i tradicions. En el cas de Ferrater, afirmaria, que aquesta ambivalència que
s’estableix entre l’adscripció i la divergència amb aquest moviment –manifestada en la
unitat i la fragmentació del discurs a través de la intertextualitat– esdevindran clau en el
procés de reconstrucció d’una identitat catalana.
Si bé caldria analitzar amb deteniment les implicacions d’aquestes ambivalències, tasca
que sobrepassa els propòsits d’aquest article, el que sí és un fet prou contundent és el de la
consolidació de la metròpolis com a indret de coexistència de discursos estètics, culturals i
ideològics les possibilitats del qual són extraordinàriament percebudes per Ferrater. En
aquest espai, doncs, no només hi trobem processos de creació d’un hipertext col·lectiu, que
ens remeten a la idea d’obra grupal amb què he iniciat la meva anàlisi, sinó, també, les
condicions de conflicte necessàries per poder redefinir i debatre les dicotomies més
pertinents dels discursos de l’època: objecte / subjecte; temps sincrònic / diacrònic i centre / perifèria.
Per al sociòleg Georg Simmel, autor de l’influent assaig The Metropolis and Mental Life,28 la
ciutat és precisament l’espai on la pròpia individualitat es veu més amenaçada, on l’home
tendeix a confondre’s amb els objectes i on regna la llei de la superposició: «The individual
has become a mere cog in an enormous organization of life of its own»

(citat per

Farganis).29 Una experiència que resta ben reflectida en els versos del poema de Ferrater
«Els jocs» que Terry havia comentat:
Viure en un barri extrem, ens indueix
a caminar inquiets, com si volguéssim
trobar un racó de certitud, algun
sentit més ferm que l’envà d’un cantell (...).

En efecte, la ciutat provoca aquesta dissolució de la subjectivitat, d’altra banda immersa
en una experiència bergsoniana del temps, en lloc de lineal, i es converteix en indubtable
en un cert nivell, el discurs dominant i, de fet, es construeix en funció del poder de les seves discriminacions;
mentre que en un altre nivell, aquests mateixos subjectes adapten significats i formes influents mitjançant una
estratègia que sembla que copiï el discurs dominant però, en realitat, li assigna una funció dissident.]
28
Georg SIMMEL, The Metropolis and Mental Life, Nova York, Free Press, 1950.
29
[L’individu ha esdevingut un mer engranatge d’una enorme organització de la pròpia vida.]
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centre experimental de la nova consciència moderna europea. Si més no, la innovació va
molt més enllà d’aquesta presència d’analogies, metàfores i símbols compartits. Si la poesia
de Ferrater continua resistint-se a l’erosió del temps és perquè, com he suggerit abans, el
dinamisme n’és una qualitat inherent. És a dir, la mirada enfora o la certesa que la
incorporació de la diferència i l’heterogeneïtat siguin mecanismes essencials per a la
renovació de tota cultura (Lotman, Škulj),30 formen part d’una estratègia que atribueix
qualitats pròpies del centre a la literatura catalana.
Tal i com veurem a continuació, la metal·lització del paisatge urbà, a banda d’ésser un
exemple de les múltiples neutralitzacions que es produeixen a la ciutat, mostra fins a quin
punt la cultura receptora ha integrat, transformat i creat nous textos a partir del contacte
amb altres cultures i s'ha convertit, seguint la terminologia de Lotman, en un centre de
creació.31
El gris ressò de la ferralla: la mecanització del paisatge
S’ha parlat força del paper del paisatge interior en l’obra de Ferrater, però amb relació a
la construcció d’un paisatge exterior m’agradaria analitzar un exemple en què aquest
paisatge s’ha construït a partir de la mediació de diferents veus (Barral, Biedma i Ferrater),
en un primer nivell, i poetes de parla anglesa com Lowell –especialment en l’anàlisi de les
funcions de l’automòbil–, en un segon nivell.
No cal dir que a primer cop d’ull la lectura de Les dones i els dies ens sorprèn amb una
abundant presència de substantius i adjectius destinats a construir l’espai urbà: avingudes,
cruïlles, places, carrers, cotxes, tramvies i metros que caracteritzen els versos de Ferrater.
Un conjunt d’elements que, com es veurà, impliquen un complex mecanisme
d’associacions. D’una banda, la recurrència i disseminació de mots relacionats amb el món
urbà és un recurs que activa la nostra capacitat al·lusiva. Coneixent les conegudes
observacions del poeta sobre el plagi, ens adonem que no hi ha cap intenció d’ésser original
30
31

Jurij LOTMAN, Universe of the Mind, London; NY, Tauris, 1990.
Jurij LOTMAN, Universe of the Mind, London; NY, Tauris, 1990, p. 145.
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en la versificació de mots com «antenes, porcellanes, dents d’acer» / [...] «rodes aèries
somnien, lentes, / i els cables brumen de crepuscle dolç.» o al poema «Punta de dia»: «l’ala
/ d’un immens avió caigut» / [...] com la insistent finor del bisturí que esquinça / l’úter amb
la imposició de l’excessiva / vida, (...)», sinó que participen d’una xarxa intertextual més
àmplia que contribueix a modernitzar la nostra literatura. Ja he notat en una altra ocasió
que la literatura de parla anglesa proporcionava la majoria d’aquests referents, però també
convé recordar que els pre-textos es negociaven i compartien entre el grup de poetes dels
50. No és cap novetat advertir que poetes com Biedma, Ferrater i el Barral de Metropolitano
van ésser pioners en terres catalanes de la incorporació a la poesia d’un lèxic mecanitzat
molt proper a les pràctiques postmodernistes. A Les dones i els dies, per exemple, Ferrater
subordina les manifestacions de la naturalesa (vents, capvespres, aurores, pluges i
canyissars) al domini de la màquina i del metall. A «La platja», el vent ha perdut la capacitat
de moviment natural que el defineix per tal de convertir-se en una planxa de llauna que cal
tallar amb una eina especial: «Tallem el vent de llauna amb la cisalla». Barral també se
serveix d’una cosificació del vent molt semblant en el seu esbós de Metropolitano:32 «Como
un viento / De sílice se esparcen. » I, més endavant, atribueix les qualitats del metall a la
mar: «–Se oye llover sobre el metal marino / morir el agua sobre el agua viva–». L’aire, el
mar i per descomptat el cel sofreixen processos de metal·lització. «Paisatge amb figures»
n’és una altra mostra. Ferrater compara el cel a una fusta que pot ser fàcilment corcada pels
reactors que hi circulen: «Dos reactors corquen el cel. S’enfilen / fins a injectar l’agulla del
polsim / al cor del vast oblit solar». Hi ha un estol considerable d’exemples, tot i que m’ha
cridat l’atenció el fet que, a més de l’evident mecanització del paisatge, l’espai urbà es
defineixi per la seva verticalitat i precisió lineal, en contrast amb la preocupació pel pas del
temps, que segueix uns esquemes de circularitat i moviments de rotació. En efecte, la ciutat
és plena d’elements que miren d’enlairar-se; des de les antenes de les teulades, ocells i

32

En la carta que Barral va escriure a Biedma s.a. «De N.Y. a Roma, pasando por el meridiano de
Calafell» (consultable al Fons Barral).
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insectes més insignificants fins als aeròdroms i reactors, entre d’altres. Tots ells procuren
crear un eix vertical que pugui restaurar el seny dels homes:
(...) Al cor del vast oblit solar. Arran
de terra, el món amaga que també
li fuig el seny, i gira amb lenta astúcia
imperiosa: tota vertical
se’ns decanta, i llisquen cap a les vores
del viure que demà ens hi trobarem
al mig (...)

No en va, a «Però non mi destar» el jo líric demana, millor exigeix, a la dona que es fixi
només «en coses rígides / i en esquemes (...)». Malgrat els intents d’alçar-se, però, dedueixo
de la lectura dels poemes que cadascun d’aquests petits éssers i màquines veuen les seves
expectatives frustrades. Els ocells i els insectes moren mirant a terra o s’encasten contra el
«sostre-cel» tot proveint-nos amb una imatge del tot foixiana. Són esforços decebedors que
també se’ns mostren mitjançant l’ús d’arbres patètics, inclinats i malalts. En definitiva, com
sentencia el poeta a «Tant no turmenta», «les línies [són] terriblement verídiques». Fins aquí,
doncs, podem constatar dos aspectes centrals de la imatgeria urbana comuna als poetes
citats: l’assimilació i subordinació del paisatge natural a la mecànica de la modernització, i la
presència d’elements verticals, que interpretem com l’eix entorn del qual ha de rodar la
dinàmica temporal. Per tant, el món de l’asfalt, d’altra banda pertorbador i asfixiant, resta
incomplet sense considerar el seu moviment circular, el gir que fa que el principi i la fi es
retrobin. En definitiva, el que completa el sentit de la «Mecànica terrestre»: «(...) Ja ho veus.
Un món / Un instant d’un capvespre, has vist els cossos / i les distàncies. Ara calcula / les
masses, les libracions dels cors–».
Significativament, però, aquesta apropiació col·lectiva de les narratives de la modernitat,
a banda de ser una mostra excel·lent de les dinàmiques grupals estudiades per Brown, és un
bon exemple del concepte d’indireccionalitat o al·lusió implícita tan present en els escrits
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d’Auden.33 John G. Blair, autor de The Poetic Art of W. H. Auden,34 va diferenciar l’actitud
d’Auden vers el préstec original de la d’Eliot al·ludint al fet que el poeta jove preferia
mantenir-se en la distància i deixar un marge de llibertat al lector, que no havia d’estar tan
pendent d’identificar la font.35 Certament, Auden havia pres consciència que el lector
modern havia de divertir-se i no n’hi havia prou amb l’al·lusió directa. Des de la perspectiva
teòrica, aquest tipus de mediació de la referència, que derivà en el concepte postmodernista
de la intertextualitat, va rebre el nom de pseudointertextualitat o intertextualitat mediatitzada.
Heinrich F. Plett36 la defineix com una al·lusió que, a diferència de la intertextual, no té un
traç identificable. No pot ser verificada extraficcionalment, de manera que el seu significat
sempre restarà obert a noves interpretacions.
Aquestes consideracions són decisives perquè superen els límits textuals de la
intertextualitat i subratllen el vessant més discursiu del fenomen tot facilitant eines
interpretatives per identificar-hi les dinàmiques grupals que he anat comentant al llarg de
l’article. Seguint aquests pressupòsits, doncs, analitzaré en quina mesura el símbol de
l’automòbil esdevé un fascinant punt d’inflexió de discursos. Rellegint el poema «Els jocs»
de Ferrater, ens ve a la memòria l’inoblidable «MG d’esport» i el «Chrysler amarillo y
negro» de «Barcelona ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera».37 L’ús metonímic
de la marca per designar el cotxe no només és un tret de poetes posteriors, sinó que en
trobem antecedents en un dels pocs poetes americans que Ferrater admirava per la seva
autenticitat: Robert Lowell. Ferrater, en una carta del 17 de febrer de 1967, preguntava al
seu germà: «Has llegit el darrer de Lowell, Near the Ocean– Sí, sí, què penses del Juvenal?
M’ha semblat que és de primera» .38 A la qual Joan Ferraté responia que l’havia llegit i que li
havia agradat molt.39 En una altra ocasió, concretament en el report que Ferrater va fer del
Wystan Hugh AUDEN, The Dyer’s Hand and Other Essays, Nova York, Random House, 1962.
J. G. BLAIR, The Poetic Art of W. H. Auden, Nova Jersey, Princenton University Press, 1965.
35
J. G. BLAIR, The Poetic Art of W. H. Auden, Nova Jersey, Princenton University Press, 1965, p.17.
36
Heinrich F. Plett PLETT, Intertextuality, Berlin, de Gruyter, 1991.
37
Jaime GIL DE BIEDMA, Las personas del verbo, Barcelona, Lumen, 2001, p.45.
38
FERRATÉ, Joan. Papers, cartes, paraules. Ed. a cura de Joan Ferraté, Barcelona: Quaderns Crema,
1986, p. 436.
39
Carta des d’Edmonton de l’1 de març, 1967 editada a Joan FERRATÉ, Papers, cartes, paraules,
Barcelona, Quaderns Crema, p. 437.
33
34
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llibre d’Evan S. Connel, Notes from a Bottle Found on the Beach at Carme,40 Gabriel opina que
l’autor és un poeta de segona fila, utilitza en excés el recurs de la imatge i no diferencia la
imitació del plagi.41 Aquests motius són la raó per la qual Ferrater recomana als editors que
no inverteixin en la traducció del llibre. Ara bé, el poeta català aprofita l’informe per
reivindicar les seves preferències en poesia americana:
Traduzcamos a los nuevos poetas americanos, por supuesto, pero vayamos a los
auténticos poetas, a Robert Lowell o Elizabeth Bishop o John Berryman. Verdaderamente
hay almenos [sic] un libro, Life studies de Lowell, que gracias a su mezcla de prosa y verso,
creo que podría ser traducido con una razonable posibilidad de éxito, aparte de que es
maravillosamente bueno.42

Per tant, el cas de Lowell, tal i com veurem a continuació, és del tot pertinent. En
primer lloc, l’autor de Life Studies havia assimilat perfectament l’obra d’Eliot i fins i tot va
aventurar-se en la traducció de Dante (influència directa a Prufrock i The Waste Land) i
admirava i considerava Auden un mestre al qual acudia freqüentment per plantejar-li els
seus dubtes. Al mateix temps, Randall Jarrell, un altre dels poetes lloats per Ferrater, havia
recomanat, en un informe de Lord Weary’s Castle, de Lowell, la lectura dels poemes «For the
Union Dead» i «Skunk Hour», el darrer dels quals havia sorgit com a resposta al poema
«Armadillo», que Elisabeth Bishop li havia dedicat. Per tant, dels poetes citats més amunt
com a autèntics i de les relacions existents entre ells es poden esbrinar, de manera
aproximada, les interseccions literàries a través de les quals Ferrater va arribar a la poesia
d’Elizabeth Bishop –reconeguda com a vertadera successora de Robert Frost– i a l’obra de
Randall Jarrell, poeta que, segons Ferrater, calia reivindicar. Tot i que aquest només és un
dels nombrosos exemples d’interrelació literària, convé insistir en el fet que l’existència i la
Gabriel FERRATER, Noticias de libros, Barcelona, Península, 2000, p.100.
Ferrater considera que la utilització que l’autor fa de les aŀlusions literàries és del tot incorrecta
perquè, lluny d’innovar, acaba essent un plagi: «El defecto más importante del poema estriba en su falta de
originalidad. Se trata de una imitación tan ceñida que acaba siendo un plagio de los Cantos de Ezra Pound»
Op. cit., p. 99.
42
Gabriel FERRATER, Noticias de libros, Barcelona, Península, 2000, p.100.
40
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identificació d’aquests itineraris de lectura, la conjunció dels quals és evident en el llibre de
Langbaum,43 és crucial per tal d’entendre el concepte de pseudointertextualitat i les relacions
interculturals que conduïren Ferrater a reescriure una tradició i crear un nou cànon modern
i perdurable. Finalment, les afirmacions del mateix Gabriel en la coneguda entrevista amb
Roberto Ruberto anuncien la construcció de la xarxa de lectures i les possibles posicions
que determinats poetes ocuparan en el cànon ferraterià.
Frost és per a mi un poeta grandiós. Per exemple, una de les coses que m´han fet
antipàtic Eliot, que jo admirava molt de jove, és el seu intent de destrossar Frost. M’agrada
molt Edwin Arlington Robinson, i tots els poemes que he llegit d’Elizabeth Bishop. I
m’agradava molt el pobre Randall Jarrell.44

Reprenent l’anàlisi comparativa, el que m’ha conduït a Lowell ha estat l’expansió
simbòlica que el poeta va atribuir a l’automòbil en els seus versos i que tant Ferrater com
Biedma van contribuir a ampliar. Per a Lowell el cotxe és molt més que una invenció
moderna. La pol·lució de l’aire, les deixalles que poblen la nostra civilització, els objectes
condemnats a rovellar-se amb el pas del temps i la futilitat i superficialitat de la societat
moderna es concentren en la imatge del cotxe, és a dir, tots aquells elements que
caracteritzaven el cànon metropolità. Un dels poemes que millor representa la nocivitat de
l’automòbil és «Skunk Hour» de Life Studies, lectura altament recomanada per Ferrater i que,
com s’ha vist, Randall Jarrell havia aconsellat en la seva ressenya. A continuació en
reprodueixo uns versos:
One dark night
my Tudor Ford climbed the hill’s skull
[while] the love-cars (...)
Lights turned down,
They lay together, hull to hull 45
43
Robert LANGBAUM, The Poetry of Experience. The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, Regne
Unit, Penguin, 1957.
44
Gabriel FERRATER, Cartes a l’Helena i residu de materials dispersos, ed. a cura de Joan Ferraté, Barcelona,
Empúries, 1995, p.141.
45
Robert LOWELL, Selected Poems, Londres, Faber & Faber, 1965, p.90.
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Prou notòria és la correlació entre el «Tudor Ford», el «MG d’esport» i el «Chrysler
amarillo», de Ferrater i Biedma respectivament, que en els tres casos representen amb certa
ironia la vulgaritat de la sensibilitat de la societat moderna. Ara bé, el que crida l’atenció és
el fet que els cotxes de Ferrater recullen gran part de la imatgeria de «Skunk Hour».
Per tal de no allargar-me massa, concretaré aquestes observacions en els poemes «Els
jocs» i «Matèries». En el cas de «Els jocs» Ferrater prefereix subratllar dos aspectes que
prèviament havien aparegut en el poema de Lowell. En primer lloc, insisteix a emprar el
cotxe com a símbol dels valors trivials i vulgars predominants en la societat moderna:
(...) hi ha un MG
d’esport, del nou model disminuït
que no fa gaire vaig llegir que ha estat
fet per une certaine couche d’acheteurs
qui trouvent les modèles existants trop chers:
i vol dir els rics barcelonins, suposo

I en segon lloc, reutilitza la personificació del cotxe que també apareixia a «Skunk Hour»
de la següent manera:
(...) i vaig mirant els cotxes
que s’arrengleren a la porta, plens
de la voluntat bona d’ésser cotxes
de rics: com si diguéssim, de tenir
una certa ànima (...)

Efectivament, sembla que els cotxes posseeixin una certa vida, però, com també deia
Lowell, consisteix en una existència superficial, immòbil, decebedora. En «Els jocs», els
cotxes s’arrengleren l’un al costat de l’altre, mentre que a «Skunk Hour»: «They lay together,
hull to hull». Mig adormits, apagats i amb l’única aspiració de pertànyer a la classe que juga
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al tennis i sent la por i la culpa de viure d’esquena als altres. Com observà Marjorie G.
Perloff,46 els cotxes són la perfecta representació de la pol·lució moral i ambiental de la
civilització moderna: «The shrill sounds, the violent movements, the polluted air and trash
heaps that characterize our civilization –all these are embodied in one of Lowell’s most
obsessive images– the automobile».47 Una contaminació que, fins i tot en un estat
d’abandonament i de mera convivència amb les matèries, és la causa de l’asfíxia que
Ferrater expressa en el seu poema «Matèries»:
Dins el fosc del garatge,
neumàtics vells, deixats
damunt el ciment aspre
ratllat cap al desguàs.
L’olor t’ofega encara.
Llacunes de cautxú:
els fons de ruda trama,
la riba de blanc brut.

Així, l’automòbil i els seus accessoris, de vegades lluents i sorollosos i d’altres sense
moviment i envellint fins que el temps els enterri, han estat assimilats a la imatgeria de
Ferrater i d’altres poetes com Biedma amb una intensitat evocadora com la del mateix
Lowell, a qui, segons Perloff, devem l’abast simbòlic que el cotxe va adquirir en la literatura
postmoderna.
Gràcies a aquests dos exemples, la metal·lització de la natura i els ressons emesos per la
imatge de l’automòbil, hem tingut ocasió de seguir alguns dels diàlegs que Ferrater va
establir en la construcció del paisatge urbà i analitzar, fins a quin punt, aquesta construcció
es va fer col·lectivament i mitjançant l’absorbció del cànon metropolità del High Modernism.
M. G. PERLOFF, The Poetic Art of Robert Lowell, Ithaca, Cornell University Press, 1973.
M. G. PERLOFF, The Poetic Art of Robert Lowell, Ithaca, Cornell University Press, 1973, p.22.
[Els sons estridents, els moviments violents, els munts de deixalles i l’aire contaminat que
caracteritzen la nostra civilització, tot això s’encarna en una de les imatges més obsessives de Lowell:
l’automòbil. ]

46
47
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Si bé aquest procés creador s’ha caracteritzat pel seu dinamisme i per mecanismes
integradors i transformadors d’elements –primordialment externs–, en el cas específic de la
ferralla i del motiu del temps banal no només hi convergeixen qüestions estètiques i
filosòfiques, sinó també la dinàmica entre el centre i els marges més pròpia del discurs
antropològic. Tal i com ja havia advertit Majumdar, entre d’altres teòrics, el predomini dels
objectes ordinaris i oblidats resitua l’ordre establert de representació estètica i potencia el
que s’ha anomenat el «triomf dels marges».48 En definitiva, un triomf que Ferrater
aconsegueix mitjançant el domini extraordinari de la naturalesa polifònica del text poètic en
el qual rau –al meu entendre– la riquesa que assegura la persistència i resistència de la seva
poesia dins i fora del complex engranatge que és la literatura catalana.

Saikat MAJUMDAR, «Desiring the Metropolis: The Anti-Aesthetic and Semicolonial Modernism»,
Postcolonial Text, vol. 3, núm. 1 (2007), p.3.

48

GABRIEL FERRATER I JAIME GIL DE BIEDMA:
ELS CONXORXATS

Jordi Martí

Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Biedma es varen començar a tractar a principi dels anys
50, quan ambdós col·laboraven a la revista Laye, considerada com el punt de partida del
grup barceloní de la generació del mig segle, del qual formaren part, entre d’altres, J.M.
Castellet, Jaime Gil de Biedma, Juan i José Agustín Goytisolo, Gabriel i Joan Ferraté,
Manuel Sacristán, Carlos Barral, etc. Gabriel Ferrater va relacionar-se molt amb aquest grup
durant els anys 50, al mateix temps que freqüentà Carles Riba (que conegué el 1953) i el
grup d’amics d’Eduard Valentí, entre els quals hi havia els poetes Joan Vinyoli i Rosa
Leveroni. De totes aquestes, l’amistat amb Jaime Gil de Biedma va ser especialment
fructífera, des d’un punt de vista literari: a partir del nucli dels seus interessos intel·lectuals,
compartits durant les seves freqüents converses, tots dos varen iniciar, cadascú en el seu
idioma, i amb òbvies diferències, vull dir amb estils ben específics, un dels corrents
dominants de la poesia, tant catalana com castellana, dels darrers decennis, l’anomenada
poesia de l’experiència.
Gabriel Ferrater va col·laborar a Laye com a crític d’art des de la primavera de 1951. El
seu interès per l’art, com els seus coneixements gens superficials, eren una manifestació
més de l’heterogeneïtat dels seus interessos: gran coneixedor de la literatura en alemany,
francès i anglès –gràcies a la seva prodigiosa facilitat per als idiomes–, va estudiar Ciències
Exactes, tot i que no va acabar mai la carrera, i es va dedicar a pintar, per tal d’aprendre a
valorar la pintura des de dins, des del punt de vista del creador, quan es va interessar per la
crítica pictòrica. Amb posterioritat acabarà la carrera de Lletres i els darrers anys de la seva
vida es dedicarà a la lingüística teòrica, i serà un dels introductors de Chomsky a l’Estat
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espanyol. Però ara el que ens interessa és el Gabriel Ferrater poeta, l’autor dels tres llibres
que formen Les dones i els dies, i que té l’origen, en bona part, de les lectures i converses
compartides a la dècada dels 50 amb Jaime Gil de Biedma. Tots dos varen parlar, anys més
tard, d’aquesta relació; tots dos varen evitar valorar la importància de l’altre a la seva pròpia
obra, és a dir, qui va influir sobre qui, i ambdós la varen qualificar amb el terme ben curiós
de conxorxa poètica.
Gabriel Ferrater ho explica a la coneguda entrevista que li va fer Baltasar Porcel,
publicada inicialment a la revista Serra d’Or (núm 14, 1972, p. 384-9) i recollida després pel
germà de Gabriel, Joan Ferraté, al volum Papers, Cartes, Paraules (Barcelona, Quaderns
Crema, 1986). «Ara s'hauria d'explicar la complicitat, la confabulació que vam fer en Jaime
Gil de Biedma i jo, i en la qual vam tenir una sort fantàstica, perquè l'un escrivia en català i
l'altre en castellà, ja que si no, ens hauríem copiat mútuament, i així ens sortí diferent. En
Jaime Gil i jo vam fer, et deia, una confabulació una mica pueril, però que ens excitava, i
que és la següent: que un poema ha de tenir com a mínim el mateix grau de sentit que té
una carta comercial, comprens? Això exclou un percentatge considerable de la poesia que
s'escriu. Quin sentit té dir, com diu algun poeta, «amb sang voldria fer una cançó de
marbre»? Cap. I aquesta complicitat era contra tothom, no solament contra els poetes
irrealistes, sinó també contra un Blas de Otero, que era un suposat realista, però carregat
d'un fons de demència socialoide». I una mica més endavant: «El que volíem en Jaime i jo
no eren mandangues de poesia social, sinó que la poesia fos tan interessant com, posem,
una novel·la: expressar situacions humanes partint de la base que a les persones l'únic que
ens interessa són els homes i les dones, amb la mateixa complexitat que pots fer-ho en una
novel·la. I em penso que ho hem aconseguit, vet aquí».
Escriure poemes «amb el mateix grau de sentit que té una carta comercial» seria una
boutade amb el mateix grau de credibilitat que tenia Stendhal quan afirmava que l’estil de les
seves novel·les s’inspirava en el codi civil. Vull dir, que no està malament com a titular per
a cridar l’atenció, però que, tot i definir quin va ser el punt de partida del seu propòsit
estètic, és molt lluny d’explicar els resultats poètics finals, ni els de Gabriel Ferrater ni els de
Gil de Biedma. Tots dos rebutjaven la poesia preciosista, encarcarada, d’un simbolisme
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anacrònic i mal entès. Es definiren, doncs, com a realistes per oposició a aquella poesia
allunyada de la realitat que s’havia imposat en els anys de la postguerra. Però rebutjaren
igualment la poesia social, d’una grandiloqüència tan poc creïble i adotzenada com l’altra.
Ara bé, cadascú per camins diferents –la llengua emprada és, en tant que circumstancial, el
factor quasi menys important–, va tractar de trobar una veu inèdita que s’apropés al lector
amb una actitud de complicitat, per parlar-hi dels seus interessos comuns –del lector i del
poeta– com es parla amb un amic en un context relaxat, de confidència íntima. I això no
significava escriure en prosa. Tot al contrari: aquesta nova veu implicava, més que mai, un
rigor mètric i una recerca lingüística i prosòdica molt més acurada que la de l’anomenada
poesia social, el to proselitista de la qual es manifestava sovint en vers lliure.
En el cas de Gabriel Ferrater, la recerca d’una llengua alhora realista i poètica es va
fonamentar, a part del rigor mètric, en dues constants: primer, sorprendre el lector amb la
inclusió de metàfores i sinestèsies inaudites, al mig d’un discurs aparentment prosaic (Sense
enyor / se’ns va morint la llum, que era color / de mel, i ara és color d’olor de poma», del
poema «Cambra de tardor», o ...»el record / que se me’n va de tan confús, cap al futur, /
se’m fa desig, i la memòria em verdeja», del poema «Floral»); segon, no posar-li les coses
fàcils respecte a la interpretació del sentit del poema. Gabriel Ferrater, molt influït per
Auden, parteix molt sovint d’una anècdota concreta, treta de la vida quotidiana, però
eliminant-ne certes referències, de forma que el lector copsa el sentiment, però no els
detalls de l’anècdota, que ha de ser reconstruïda, o interpretada al marge d’aquells detalls.
D’aquesta manera, el poema no parla únicament de l’experiència viscuda pel poeta, tot i que
parteix d’aquesta, sinó que passa a parlar de l’experiència del lector, el qual interpreta el
poema en funció de les seves pròpies vivències. Penso que Gabriel Ferrater no s’hauria
sentit a gust amb l’etiqueta de poeta de l’experiència, tal com s’ha entès sovint aquesta
definició, en tant que poesia que exposa, com en una mena de dietari confessional, les
experiències del poeta. Per a Ferrater, com per a Jaime Gil de Biedma –tot i que per a
aquest darrer l’anècdota sol ser molt més explícita–, poesia de l’experiència és aquella que
provoca una emoció en el lector, des del moment que es suposa que tots dos, poeta i lector,
comparteixen unes afinitats, experiències, interessos comuns. Com deia Baudelaire, poeta
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molt apreciat tant per Gabriel Ferrater com per a Gil de Biedma, s’escriu per a un «Hypocrite
lecteur, –mon semblable, –mon frère!».
Aquest despullament de l’anècdota de la qual parteix el poema no es dóna igual en tots
els llibres de Gabriel Ferrater. De fet, els poemes del seu primer llibre, Da nuces pueris
(1960), solen ser els més valorats pels lectors, justament per la seva facilitat de lectura, és a
dir, perquè els detalls de l’anècdota formen part d’una manera més explícita del discurs
poètic. Progressivament, els poemes es fan més enigmàtics, especialment en el darrer
poemari, Teoria dels cossos (1966), més íntims al mateix temps que més exigents per a un
lector que en vulgui copsar tots els sentits. La seva lectura requereix un esforç d’imaginació,
de transposició de les experiències insinuades en el poema a les pròpies del lector. Per tant,
poesia realista, sí, pot ser, però d’un realisme gens esclau del detall costumista. Quasi
podríem dir que es tracta d’un realisme que ha assimilat prou bé les tècniques de
l’abstracció pictòrica.
Per altra banda, Gabriel Ferrater rebutja parlar de les seves experiències en el moment
mateix que les viu. Per a ell el més important és el distanciament –que ell anomena «actitud
moral»– que ha d’haver-hi entre el sentiment que la poesia exposa i el centre de la seva
imaginació. Experiències viscudes en el passat, recuperades molt després per algú que el
temps ha canviat i que, per això, les pot analitzar amb el distanciament i una certa dosi
d’ironia que allunyi el poema del to ensucrat i excessivament sentimental. L’actitud poètica
de Gabriel Ferrater implica, en resum, distanciar-se de les seves experiències vitals passades
per tal d’establir una reflexió moral que vagi del concret fins al més general.
A tall d’exemple, el poema «Si puc» parla precisament d’això, d’aquesta distància,
imprescindible si es vol fer un poema convincent, entre la vivència i el moment d’escriure
sobre ella, tot i que el pas del temps impliqui oblidar alguns dels detalls de l’experiència en
concret:
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Alguna cosa ha entrat
dins algun vers que sé
que podré escriure, i no
sé quan, ni com, ni què
s'avindrà a dir. Si puc
te'l duré cap a tu.
Que digui els teus cabells
o l'escata de sol
que et vibra en aquesta ungla.
Però potser no sempre
tindré del tot present
el que ara veig en tu.
He sentit el so fosc
d'una cosa que em cau
dins algun pou. Quan suri,
he de saber conèixer
que ve d'aquest moment?

El poeta intueix que una determinada experiència –no sabem exactament quina, tot i
resultar evident que és de caire sentimental i té relació amb una dona, la qual cosa és tant
com no dir res, ja que aquest és el tema de quasi tots els poemes de Ferrater– serà matèria
poètica en el futur. Però quan això s’esdevingui, quan el poema s’escrigui, haurà passat tant
de temps que potser ni el poeta mateix serà capaç de reconstruir exactament quin és
l’origen de la vivència real, del record que origina el poema. El temps tot ho esborra i
desfigura, de tal manera que el poeta no es fa il·lusions respecte a la permanència, ni als
sentiments que en el moment de l’experiència experimenta respecte a la dona del poema, ni
tan sols respecte al record exacte de la mateixa experiència sentimental.
Aquest distanciament, no exempt d’ironia, evita que el poema caigui en l’excés de
sentimentalitat que Gabriel Ferrater menyspreava en la poesia del seu temps, tant en la de
línia tradicional, com en l’anomenada poesia social. Paradoxalment, és precisament un
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excés de sentimentalitat el que llasta una bona part de poetes de l’experiència posteriors,
teòricament influïts per la lectura dels versos de Gil de Biedma i Gabriel Ferrater, però que,
en realitat, no sempre han assimilat amb la suficient profunditat el rerefons de la seva lliçó
d’estil, de la seva proposta moral i estètica, de la seva «conxorxa» contra les dues tendències
dominants a la poesia del seu temps: tant la línia de la poesia irrealista i adotzenada dels
epígons del 27, posem per cas Carlos Bousoño, com la poesia declamatòria i tremendista,
de temàtica social, a la manera d’un Blas de Otero o d’un Gabriel Celaya.

UN ASPECTE MENOR
DE LA POESIA NARRATIVA DE GABRIEL FERRATER

Salvador Oliva

Fa gairebé mig segle que vaig tenir la sort d’assistir a les classes d’Estètica que José Maria
Valverde impartia a la Universitat de Barcelona. En una de les classes un estudiant li va
demanar quina definició de poesia creia que era la millor, «perquè» —deia l’estudiant—
«n’hi ha moltes i, algunes, no les entenc». Valverde ens va dir que la millor era la més
entenedora. I va dir: «Poesía es lo que está escrito en verso». Va optar per aquesta no pas
perquè ell cregués que fos la millor, sinó perquè coneixia la insipiència dels nostres joves
anys i aquesta era, realment, una definició transparent que ens podia ajudar a començar a
entendre alguna cosa. De passada ell es permetia d’anar contra el corrent de la petita moda
del realisme social. Els poetes que la seguien solien escriure en vers lliure; és a dir: en prosa
retallada. I el realisme social, de poesia, en tenia més aviat poca.
Ara bé: la definició de Valverde, en el fons, era errònia. La desmentien, d’una banda,
obres que ja sabíem que existien: l’Spleen de Paris, de Charles Baudelaire, subtitulat «Petits
poemes en prose». I de l’altra banda —i d’una manera completament diferent—, l’haurien
desmentit els avantguardistes tronats i els popularíssims moralistes unidimensionals, tipus
Martí i Pol, que vindrien més tard i que, sovint, més que poetes són poca cosa més que
maquinetes de fabricar decasíl·labs.
Escriure en prosa retallada és sovint una mostra d’incapacitat tècnica, de no saber fer
versos; però escriure en vers no és en absolut cap garantia per obtenir poesia. La mètrica,
doncs, no és una vareta màgica que converteixi un discurs en poesia. La mètrica, aquesta
forma externa i «crustàcia», com la va anomenar Joan Ferraté, en el millor dels casos, no és
més que una petita ajuda al lector per cancel·lar la funció referencial del llenguatge i per
advertir-lo que ha de jugar a fer servir la imaginació per crear en la seva intimitat un món
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virtual. Si el poema és bo, aquest món virtual, l’ajudarà a extreure aquella saviesa que ni la
ciència, ni la filosofia, ni la religió no li podran donar mai. Però no és sinó una petita ajuda.
Si, a més a més de la mètrica, el discurs no té forma interior, la que afecta el sentit, el
poema es desinfla immediatament per més mètrica que tingui. El món virtual no
aconsegueix tenir gens de consistència.
També hauria pogut desmentir la definició de Valverde la prosa rítmica de J.V. Foix —
com és ara Gertrudis, Tocant a mà, etc—, no pas perquè el ritme, tipogràficament ocult, fos ja
capaç de transformar aquests textos en poesia, sinó perquè és la forma del sentit allò que
els atorga la característica essencial de la poesia. Ni tan sols podem dir que la forma interior
dóna al discurs el valor que té la poesia. Per això he dit «característica essencial». En el
valor, no tan sols intervenen consideracions tècniques i estètiques, sinó també les
consideracions ètiques, és a dir: la capacitat del poeta per donar energia moral a la seva
obra.
Tota aquesta introducció només serveix per posar les cartes damunt la taula, abans de
parlar de la mètrica de la poesia narrativa de Gabriel Ferrater, que és molt innovadora i
desmenteix que els versos siguin «formes fixes», com ara s’ha posat de moda dir. La mètrica
és una tècnica canviant, com totes les tècniques. I tots els versos tenen la seva història. Però
m’agradaria deixar clar que la qualitat de la poesia narrativa de Ferrater va molt més enllà de
les innovacions tècniques. «In memoriam», que és el primer poema del seu primer llibre, Da
nuces pueris, i al qual em limitaré, representa un canvi de dicció en la poesia catalana. Entenc
per dicció aquí la selecció i la combinació dels mots. I això és visible ja des de l’inici:
(1)
Quan va esclatar la guerra, jo tenia
catorze anys i dos mesos. De moment,
no em va fer gaire efecte. El cap m’anava
tot ple d’una altra cosa, que ara encara
jutjo més important. Vaig descobrir
Les fleurs du mal, i això volia dir
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la poesia, certament, però
hi ha una altra cosa, que no sé com dir-ne
i és la que compta. ¿La revolta? No.

Totes les paraules que figuren en aquest inici són d’alta freqüència d’ús. La combinació
de les paraules li donen l’aspecte (només l’aspecte) d’un ordre no marcat. No hi ha, de
moment, figures retòriques. No hi ha alternança de versos masculins i femenins. El to té
l’aparença (només l’aparença) conversacional. I si haguéssim vist per primera vegada aquest
poema imprès tipogràficament en prosa, difícilment hauríem endevinat que està fet en
decasíl·labs. A més a més d’aquestes característiques, que eren inexistents a la poesia
catalana de l’època, a la poesia de Ferrater, hi apareixen paraules inèdites; «alcohol, putes,
purgacions, cuneta, eslips, menstruar, etc». Són mots que, abans d’ell, no tenien estatus
poètic, com ara «flors, arbres, ocells, núvols, etc».
L’impacte de Ferrater és conseqüència d’haver demostrat que la poesia es pot estar de
molts luxes, cosa que ell mateix havia dit que va aprendre de Bertolt Brecht. Aquesta nova
dicció anava acompanyada d’una nova mètrica. No és que ell mateix s’hagués proposat de
crear-ne una de nova. Va ser com una conseqüència natural de la nova dicció. Si tenim en
compte només la seva poesia narrativa, i concretament «In memoriam», el que observem és
una tensió molt alta entre el model de vers, en aquest cas el decasíl·lab, i la prosòdia dels
seus versos. Entenc per prosòdia la part del component sonor de la llengua que fa referència
als accents i a les unitats d’emissió.
Començaré mostrant el tipus de tensió que mostra el vers següent, que reprodueixo
posant en parèntesis quadrats les unitats d’emissió (o sintagmes fonològics, si es tracta de
dir-ho en l’argot tècnic). És el tretzè vers del poema:
(2)
[… pells] [d’eruga] [escorxada]. [Allí], [ajaçat]
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El vers té tretze síl·labes i tanmateix està obligat a ocupar només deu posicions.
Convertir tretze síl·labes en deu, ens requerirà fer tres elisions (3a) o bé dues elisions més
una sinalefa (3b):
(3)
(a) pells d’erug’ escorxad’. A-llí-’ja-çat
(b) pells d’erug’ escorxad’. a-lliá-ja-çat

Ara bé: entre «eruga» i «escorxada», l’elisió ja forma part de les regles fonològiques de la
llengua, perquè es tracta de dos constituents immediats que presenten dues vocals neutres
en contacte. La segona elisió, entre «escorxada» i «Allí» tenim una frontera de frase. I no
sabem ben bé si fem l’elisió com a cosa normal que ja té lloc en el llenguatge ordinari (com
a mínim en una elocució ràpida) o bé obligats al fet que ens l’imposa el model mètric del
decasíl·lab. Després ve, com veiem a (3a), la tercera elisió, on tornem a tenir una altra
frontera sintàctica, però, en aquest cas, molt més forta, perquè separa l’adverbi, que és un
adjunt de frase, amb un adjectiu que ni tan sols està referit a la frase, sinó al parlant (en
termes tècnics, no és cap adjunt, sinó un disjunt). I finalment, tal com veiem a (3b), tenim
l’opció de la sinalefa, on la mateixa frontera sintàctica dificulta la resil·labificació com a
(3a), però amb una tensió addicional, perquè la sinalefa obliga a una translació de l’accent,
que passa de la «i» a la «a».
És obvi que la necessitat de convertir tretze síl·labes en deu representa una tensió; no
pas en la primera elisió; una mica més en la segona; però sobretot una tensió molt gran en
la tercera resil·labificació. Aquesta no és una característica exclusiva de la poesia de
Ferrater, però recordem que no trobaríem una resil·labificació com la de (3b) ni en Carner,
ni en Riba ni en Foix, i molt menys en la poesia anterior.
Un altre tipus de tensió més alta no ve pas donada per la necessitat de resil·labificar,
sinó per la correspondència entre el model de vers i les fronteres de les unitats d’emissió.
És a dir: ens ve donada pels encavallaments. Vegem primer un exemple d’encavallament
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d’un mot sobre una frontera de còlon en els següents decasíl·labs: el de (4) a minore [vers
23] i el de (5) a majore [vers 80]:
(4)
(a) de l’estili-|-ta singular. La nàusea
(b)gairebé del tot fà -|- cil. Com més por

Aquesta, tanmateix, és una tensió que tenen tots els decasíl·labs de la poesia catalana,
exceptuant Ausiàs March i els anteriors, naturalment, els quals sempre presenten la
coincidència entre frontera de mot i frontera de còlon.
Vegem els versos, ja citats al començament:
(5)
Les fleurs du mal, i això volia dir
la poesia, certament, [però
hi ha una altra cosa], que no sé com dir-ne

Aquest tipus d’encavallament potser tampoc és exclusiu de la poesia de Ferrater. Ara bé:
no seria gens fàcil de trobar en la poesia anterior una conjunció adversativa seguida d’una
frontera de vers.
El següent encavallament és encara més tens. Es tracta de la frontera entre els versos 11
i 12:
(6)
[de fulles moixes] [i molt verdes] [com
pells d’eruga]…
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Un altre exemple d’encavallament tens, tenim el següent [versos 45-36], on la frontera
de vers talla l’auxiliar i el participi del temps indefinit:
(7)
[vaig veure] [que al meu món] [algú] [li havia
fet] una cara nova]...

I finalment, com a últim exemple del mateix, tenim una frontera de vers tallant un mot
compost [vers 16]:
(8)
[espetegava] [de revolta] [i contrarevolta]…

Aquesta mena de tensions (6-8), igual com la que hem vist a (3), afecten la intensitat del
darrer accent del vers. En el llenguatge no versificat, «com pells», tindríem l’accent de
«pells» absorbint el de «com», que es convertiria en àtona (sense reducció vocàlica) i
tanmateix aquest «com» àton ocupa la desena posició del model, que és la posició més
forta. El mateix passa a «havia /fet» i «contra/revolta», on l’accent de la primera paraula,
menys intens que el de la segona (encara que ambdós siguin irrenunciables), ocupa la
desena posició.
Continuant amb les tensions, en podem trobar alguna realment interessant, com és ara
els encavallaments cap enrere o inversos, per exemple, el del vers 98:
(9)
[va trobar bé] [el mal moment] [de comprar-li]
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En aquest cas l’elisió de la vocal àtona de l’article determinat, el fa saltar la frontera de
còlon i passa al de l’esquerra [vers 98]:
(10)
[va trobà bé’l] [mal moment] [de comprar-li]

Hi ha també algun decasíl·lab que no és ni a minore ni a majore, com els següents [versos
51 i 270]:
(11)
(a) l’havien col·lectivitzat. Cremat
(b) l’Oliva i els del comitè, jo els veia

Hi ha uns quants exemples d’aquest tipus de decasíl·lab, tot i que no és exclusiu de
Ferrater. Jo n’he detectat només un en Carner. És el darrer vers del sonet «Plou»: «a totes
les estacions de França».
Pel que fa a les inversions iàmbiques, abunden bastant, sobretot en el primer peu de
cada còlon; i una mica menys al segon. Quant a la correspondència entre model i exemple
de vers, tendeix a ser tant o més tensa que la de Riba, i sempre molt més que la de Carner o
Foix.
Que Ferrater no es va proposar conscientment fer cap renovació mètrica, ho demostren
uns pocs versos que no són decasíl·labs ben formats (cosa que vol dir que la mètrica no el
preocupava ni massa ni gaire. O bé són hipomètrics («Acabades les vacances, sí» vers 34), o
bé són hipermètrics («l’Oliva, per atzar, es trobava fora» vers 149) o bé tenen un excés de
tensió que els dóna un contorn accentual inadequat, o potser seria millor dir «poc eurítmic»;
em refereixo a l’exemple (2) o a un altre com aquest («… / Tonet com ens hem de veure».
Un adust / …). Però a Ferrater l’importava molt poc l’eurítmia. Aquest era un dels luxes
dels quals la poesia podia prescindir i que, com he dit abans, ell mateix va escriure que
havia après de Brecht. El que sí volia aportar a la poesia catalana era tot allò que ell havia
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trobat a la poesia anglesa: a Hardy, a Auden, a Frost i a un llarg etcètera de poetes
anglosaxons. Per Ferrater era molt més interessant la forma interior, el to narratiu
aparentment col·loquial que va ser completament inèdit a la poesia catalana i un ús mesurat
i contingut, però intensíssim, del llenguatge figurat. L’oficialitat cultural d’aquest país l’ha
tingut sempre marginat. Més exactament: li va tenir el mínim possible de consideració. Fins
i tot els encarregats de posar la seva poesia obligatòria per als estudiants de batxillerat van
triar el que aquests podien entendre menys, el més inadequat per nois i noies de setze anys:
Teoria dels cossos, que és el llibre que ell va voler adreçar als lectors més experts a llegir poesia
per evitar que es tornessin a reproduir els errors i els horrors en què van caure Garcès i
Teixidor quan el van criticar per fer el que ells en deien poesia indecent, o com un anònim
crític d’Arrels, el butlletí del PSUC de l’època, que es va quedar perplex perquè no sabia si
«In memoriam» anava a favor de la República o dels Nacionals. El pobre crític (i poeta
català que representava aquí el realisme social amb no poca mediocritat) no es va adonar
que «In memoriam» és un poema sobre la por. La millor caracterització que es va fer mai
de Gabriel Ferrater la va donar precisament José Maria Valverde. Va dir que era un Dante
sense Florència. Una veritat com un temple.

MEDITACIÓ INACABADA

Dolors Oller

A mesura que passen els anys, sempre que torno a Ferrater, em fixo, cada vegada més,
en l’emoció que susciten els seus poemes més lírics, aquells en els quals la tessitura
interrogativa, lliure de certituds explicatives, de suspensió del judici, obre un espai
d’humilitat tràgica per on circula un alè d’experiència irrefutable, de sinceritat poètica i de
coneixement preverbal. Uns poemes la forma lírica dels quals fa que la veu que hi parla
presenti les seves imatges en relació immediata amb ell mateix, sense racionalitzacions
ideològiques o interessos didàctics aparents.
Subratllar aquest aspecte pot semblar una operació contrària a les pròpies idees
ferraterianes, tant a favor d’una poesia clara, lúcida, apassionada i divertida. I, efectivament,
a les seves declaracions sobre com ha de ser la poesia hi trobem una gran dosi de sentit
comú, com si la seva poesia fos més el producte d’una voluntat civilitzadora i didàctica que
no pas que sortís d’una necessitat expressiva, i com si aquestes intencions explícitament
didàctiques prometessin unes perspectives de facilitat no problemàtica pel que fa a la
lectura dels seus versos.
Però totes aquestes seves intencions, tot i ser realment significatives i sincerament
argumentades, no ens han de distreure de l’acció dels poemes i de l’experiència que
produeixen. De fet, i més enllà de les intencions proclamades pels poetes en els seus escrits
teòrics, el lector té tot el dret a fer dels poemes un nucli d’experiència pròpia. Una
experiència fruit de les accions del poema, que el poema formalitza per ell mateix i en la
consciència del lector. Com diu també el mateix Gabriel Ferrater en parlar dels efectes de la
poesia de Baudelaire, un dels màxims valors que té la poesia d’alta graduació és que ens
acara a una experiència sorprenent, emoció i forma a la vegada, no esperada ni ja sabuda,
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que commou pel fet de ser irrefutable i no pas només per la seva bellesa seductora ni per la
seva intensitat passional. D’aquesta experiència irrefutable, Ferreter en diu el
desemmascarament de l’experiència, i en les seves obres funciona com una noció crítica
radicalment operativa, tant en la seva poesia com en les seves reflexions crítiques. I si la
fem servir amb tota la complexitat que implica, descobrirem en la poesia ferrateriana un
espai d’indeterminació dramàtica, un subjecte escindit i una veu interiorment interrogativa,
lluny de judicis o constatacions.
La tessitura interrogativa és una de les actituds més persuasives de la millor poesia
contemporània. El poeta que domina aquesta figuració en la seva veu lírica dóna un teixit
verbal les virtuts del qual informen la consciència que llegeix, de manera que conformen
lectures provocades o provocatives, on la intel·ligència vibra al ritme de les intermitències
del cor. De tot això parla la poesia de Ferrater en la seva radical subjectivitat i a través
d’una fenomenologia de l’experiència que, formalitzada en les paraules, provoca un
desemmascarament, el descobriment d’una experiència formal i emotiva alhora, com si fos
viva i habités en nosaltres. En aquest sentit, podem llegir ara un poema molt exemplar dels
seus procediments poètics, el poema «Si puc», de Menja’t una cama.
Alguna cosa ha entrat
dins algun vers que sé
que podré escriure, i no
sé quan, ni com, ni què
s’avindrà a dir. Si puc
te’l duré cap a tu.
Que digui els teus cabells
o l’escata de sol
que et vibra en aquesta ungla.
Però potser no sempre
tindré del tot present
el que ara veig en tu.
He sentit el so fosc
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d’una cosa que em cau
dins algun pou. Quan suri,
he de saber conèixer
que ve d’aquest moment?

La pregunta ens estranya: mentre llegíem el poema ens havíem anat oblidant del seu
títol, «Si puc»”, de manera que ens sentim commoguts per la intensitat de l’emoció de la
veu que hi parla en el moment precís mentre es declara pres de l’encant d’“els teus cabells
o l’escata de sol que et vibra en aquesta ungla»”. Aquesta és, de fet, l’emoció que el poema
registra, però també registra unes altres experiències no tan directes ni tan intuïtives: una
indagació sobre els lligams tan atzarosos com enigmàtics entre la vida i l’art: «He sentit el
so fosc d’una cosa que em cau dins algun pou. Quan suri, he de saber conèixer que ve
d’aquest moment?»”.
Aquestes inflexions augmenten el cabal de sentit del poema, el qual entra a l’àmbit del
pensament poètic, dit també del pensiero poetante. A partir d’aquest moment, el poema
sobrepassa la seva virtut emotiva vivencial i es converteix en la formalització d’una
experiència problemàtica. Si, emocionats per la vivència, ens deixem portar pel
plantejament interrogatiu que l’acompanya, l’experiència de lectura s’eixampla cap a un
registre menys individual però més delicat. Sota un mantell d’emocions interrogants sense
resposta, entrem en un pensament profund d’experiència poètica compartida, de
pensament que poetitza i que aconsegueix una emoció interpersonal, i en la qual l’autor ja
no és gairebé el protagonista de la vivència, sinó que n’és, igualment com nosaltres, un
observador implicat.
Deixin-me ara que els proposi un exemple potser una mica més complicat pel fet de
plantejar una pregunta tan moralment enigmàtica que és impossible de proposar-hi
respostes que no siguin d’índole radicalment hipotètica. En canvi, l’escena, que
al·legòricament situa el problema, és fàcil de reconèixer com la d’una experiència
quotidiana, tot i que el narrador ens la dóna com un correlatiu objectiu interpretat de
manera «sacra». Per tant, el conjunt que defineix la paraula poètica d’aquest poema, seria el
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d’una paraula figurada de traducció possible i relativament fàcil, definida i definible. De
manera que l’anècdota literal ens presenta un aparador de luxe on hi ha cinc objectes
opulents i «expectants». Des del carrer, els lectors del poema observem, juntament amb la
persona que descriu l’escena, un fet ben quotidià: l’aparició sobtada del braç nu de la
dependenta que se n'endú un dels objectes. Conseqüentment també podem pressuposar
que, a l’interior de l’establiment hi ha els clients que admiren, i compren: elegits de la
fortuna, justos per a la seva voluntat. L’al·lusió a Ganimedes i el títol del poema, que
enuncia una representació dramàtica on intervenen personatges d’àmbit mitològic,
heroicament superiors en relació amb els de dimensió humana, és indicador. El poema és i
es diu «Sacra rappresentazione», del llibre Menja’t una cama.
Expectants a l’aparador de luxe, cinc objectes
segurs d’ells mateixos. Ara et corprèn
la tendresa d’un braç nu que s’ha declarat
entre cortines. La mà plana i tria,
i una cosa opulenta es veu enduta.
Ganimedes per aires d’ors i d’àries,
el braç ocell ha raptat per un sou,
missatger pur d’exalçaments, però envejós
dels déus que serveix, i que escullen
tal com ell faria. I tu, sense mèrit,
vols envejar els justos que l’àngel visita?

Efectivament el títol és determinant, de manera que, si el tenim com a senyal, fa
plausible l’explicació que el nucli emotiu que desplega el poema, emoció i forma alhora, és
una forma d’humilitat, de reconeixement d’una carència assumida com un demèrit líric.
Naturalment també és possible una interpretació més secular, i que la seva complexa
reflexió implícita pugui explicar-se com una conclusió moral sobre el demèrit de ser pobre.
Naturalment aquesta interpretació inclouria la convicció, potser políticament incorrecta i
per això menys convencional i més complexa, que els justos són els rics, els quals, pel mèrit
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de ser rics, són dignes de poder triar les coses opulentes que a ell (i també a la dependenta
de la botiga) els són negades. Ara, si la representació és sacra, podem convertir aquesta
reflexió en una constatació sobre el fet poètic i sobre l’existència d’uns altres poetes justos i
rics, magnificents i dignes de ser visitats per l’àngel, el qual, com «Ganimedes» per aires d’or
i d’àries, els serveix, i que poden triar tal com ell, si pogués, faria.
Qui són aquests poetes? ¿I per què són justos en el seu poder? La resposta la podem
percebre en un altre poema de Ferrater, «Els aristòcrates», del llibre Teoria dels cossos, on
trobarem també un lament d’impotència.
Oh Borges, oh Lowell, oh patricis
americans! Teniu la vostra
història tan prop, i us viu el fàstic.
Tinc història prop. En tinc el fàstic.
Però no sabré escriure els detallats poemes
que us escriviu. El fàstic meu
(fet vell perquè ningú no en diu la història),
com els turmells d’una nena gitana,
potser em deixa ser pell i vida sota el brut,
però sóc agrisat, i només parlo
de generalitats, com un plebeu
que mai no va escoltar, frescos i lents,
els records de les dones dins la casa
densa, i que va buidat: un pou de por.

És notòria la recurrència a la imatge del pou en la poesia ferrateriana: un pou que es
presenta sempre com un símbol incògnit i profund de la interioritat. Sorprenentment en
un escriptor que proclama la necessitat del sacrifici a la raó formal i a la lògica dels
moviments dels homes i de les dones, del món i del diner, Gabriel Ferrater, com tot gran
poeta contemporani, té molts poemes metapoètics en els quals, curiosament, no és pas la
forma de les construccions allò que el preocupa, sinó més aviat la mania, l’enigma del
fenomen de l’escriptura i la tràgica dificultat de l’escissió personal, del crit d’urgència d’un
estrany, llunyà i indefugible subjecte líric.
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EM TOCA CREURE QUE SÉ EL QUE DIC

Sebastià Perelló

Tu me laisses finir comme ça ?
Robert Pinget
A L'INREVÉS
Ho diré a l'inrevés. Diré la pluja
frenètica d'agost, els peus d'un noi
cargolats al fil del trampolí,
l'agut salt del llebrer que fa l'aroma
dels lilàs a l'abril, la paciència
de l'aranya que escriu la seva fam,
el cos amb quatre cames i dos caps
en un solar gris de crepuscle, el peix
llisquent com un arquet de violí,
el blau i l'or de les nenes en bici,
la set dramàtica del gos, el tall
dels fars de camió en la matinada
pútrida del mercat, els braços fins.
Diré el que em fuig. No diré res de mi.

Dir a l’inrevés sembla pressuposar que hi ha la manera de dir al dret. I aquí caldrà llegir
de dalt a baix, provar de glapir el sentit capgirat o llegir a la biorxa, al contrari, en sentit
oposat, el davant a darrere, sempre esbiaixats. Què s’ha d’invertir en el poema? Que cal
posar a l’endret, per tal d’encertar i no deixar passar allò que s’ha enredat? Llegir aquí és
esquivar la lletra clara, defugir allò que d’entrada pareix entenedor? No cal obstinar-se en la
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sagacitat, perquè de bell antuvi és el que ja sabem només envestir el poema: que ens diuen
les coses a l’inrevés. Però no sabem discernir com ha de ser endevinar què hem de
desxifrar, allò que cal veure-hi. S’obren camí les paraules de Blanchot: c'est le poème lui-même
qui s'affirme œuvre dans la lecture. Encetar el text que t’ha d’acollir en la seva estranyesa? Tu,
lector, seràs l’espai obert que ha de permetre que el poema s’afirmi com a text que ve
d’aquell moment de l’escriptura que va dir a l’inrevés? Com acollir les opacitats en la
lectura?
La troca s’embulla si l’autor insisteix a determinar que cal lligar caps fins a entendre-hi
un homenatge i una lectura crítica de Huckeberry Finn. I que les coses que s’hi diuen no eren
pas fatídicament destinades a la poetització. Fins i tot s’insinua que el text és ben capaç de
comportar-se com una esponja. I aquí, en la porositat i en l’elasticitat del mots, ja ha
absorbit els versos que vénen d’una carta a Gil de Biedma (febrer de 1956) en què es
descriu una nit de gresca que acaba al costat del Born, i que han trobat el seu lloc als versos
finals, tal com ja fa anys va assenyalar Dolors Oller. Però allò que diu a l’inrevés s’ha
embegut aquesta rosseguera de records dolços. Ara bé, aquests records ja són citacions de
la biblioteca i aquí els lilàs d’abril vénen d’Eliot, temps i memòria, terra gastada, sempre
Jaime Gil de Biedma, i l’aranya té la paciència teixida en un vers de Frost. El monstre de
dos caps i quatre cames ens assalta des dels versos de Plein-Chant de Cocteau, segons deixa
entendre l’original de Da nuces pueris de l’autor. I el blau i l’or, cal anar a identificar-los en la
pintura sienesa. També Pere Ballart ja ens ha avisat que cal anar amb compte en aquest
delicat joc entre ficció i realitat que ens interpel·la des del poema, que allò que sembla
confessional i de tradició romàntica inclou la seva pròpia contralectura des de l’exercici
autoficcional on els meus records més dolços són carn d’allò que Compagnon, a França, en
deia la segona mà, envit intertextual que desinfla qualsevol ànsia sentimental. I això sense
deixar de banda l’arrière-texte, el podtekst de Khlèbnikov, que ens porta a tenir present la
latència i tota la xarxa de relacions que conformen el fet de llegir el poema des de la
literatura i no des de la veu d’una sibil·la. Més enllà i tot del que habitualment s’anomena
intertextualitat. Des d’aquesta concepció que entén el text com un agregat, aquest combinat
de pressupòsits culturals, coses viscudes, citacions, elements extratextuals, tant des de la
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posició autorial com des de la lectura, i la seva manera d’articular-se en el poema. O no ens
convida a fer això Ferrater quan ens diu els versos a l’inrevés, quan ens incita a rebostejar
rere els bastidors?
Tu no saps res de mi si no has llegit aquest poema. I el poema és carn d’una el·lipsi.
Què es desemmascara aquí? Des de quina posició contemplativa, si hem de fer cas a Pierre
Reverdy, a l’inrevés llegirem alguna cosa que no sabríem si s’hagués dit a l’endret? Per la
bona cara sempre s’han deixat caure les coses de manera presentable, i així solen tenir
aquell aire d’època horriblement compostes. Entre oui et non, diria Camus. I per ventura cal
pensar-hi, i esmentar que per a l’autor de L’envers et l’endroit la memòria del passat el
preservava encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction.
Ferrater venia i vivia de ple en un món de pobresa i llum, i recordar dolçament no havia de
fer-lo oblidar que no podia caure ni en la complaença sentimental ni en l’acidesa de
l’acritud, i que l’equilibri és una pirueta extremadament difícil. Entre sí i no, entre el record i
l’ànsia d’esquivar-se en la citació, que no deixa d’esser una forma escarpada de plantar-se
cara. Per ventura, per tal de conservar una perspectiva crítica de dissidència, sense
ensenyorir-se de res.
I si fa servir l’obra de Twain per tal de fer sentit i la veu del poema cerca el color indecís
entre la presència subalterna de Jim i el paternalisme autoritari de Huck? I cal llegir-la en un
afany d’estrafer l’aire d’escriptura espontània del text de Twain, fins i tot des del color local
vernacular de la llengua que fa servir l’escriptor de The Adventures of Tom Sawyer i que aquí
seria la morta-viva? I el sud d’abans de la guerra civil nord-americana i la mordacitat del
text davant les actituds racistes, servirien per tal de cercar-hi paral·lelismes amb l’Espanya
miserable dels anys quaranta i cinquanta? I si la lectura que proposa de Twain subverteix el
monument literari i cerca recuperar el text que la tradició de lectura ha edulcorat fins que
l’han convertit en un clàssic inofensiu? Per això cal dir sempre a l’inrevés. Perquè sempre
acabam capgirant els textos i els assimilam pacífics i anodins, quan s’havien escrit
desavinents i des de la impertinència. I allò que primer has de desfer és la veu, tenir la
precaució de dir i calcular la reversibilitat, i escriure és une quête de l’envers, accedir a la cara
més tramposa, la més fugissera, perquè l’endret és el lloc de dir ver, de la veritat, d’allò que
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diu ser legítim, i l’envers és el lloc de l’errament, de l’errància –el paradís de Finn–, de la
il·lusió, de l’aparença i la paradoxa. I la tradició és llarga: cal operar des del revers per tal de
fer veure l’endret, i al cap i a la fi tenir la possibilitat d’accedir a la veritat.
Resulta, així, que des d’aquesta posició l’envers és l’espai de reflexió sobre la lectura. I
escriure és dir a l’inrevés, aquesta inversió carnavalesca, i allò que sembla blanc no ho és,
però en el joc tampoc ja no és negre i el joc d’opòsits ha trencat la dualitat i ens escaldarem
si la nostra pretensió és la veritat. Perquè des d’aquest poema dir a l’inrevés té alguna
relació amb el plaer de la lectura interpretativa, i el poema només és això, una literatura
d’indicis. Ferrater pretén desmitificar l’activitat hermenèutica, perquè, a la llarga, és una via
cap a la decepció? La veritat, el sentit, és localitzable a l’altra banda? El món és reversible i
dir a l’inrevés és una forma de subversió? O el revers fa esclatar les certeses i aquesta
tranquil·litat bilateral, i dit així, en el poema compareix també, en el seu espectre metafòric,
allò que veus i l’invisible, l’oposat, el negatiu, el reflex, el món paral·lel, i el poema ja és
aquesta especulació, mirall vertiginós que no desdiu, però desfà, l’opacitat d’una veu que no
sempre és capaç d’esquivar la mistificació, fins i tot quan creu desfer-se en aquesta
acrobàcia de dir a l’inrevés? I aquesta inversió que satura els mots en la corda fluixa de
l’indecidible i allò que escriu diu alhora una utopia feliç i suada que fa la memòria i la
distòpia més pansida. Postals i misèria. I amb tot això acabes sense dir res de tu, però seràs
capaç de glapir en el moviment allò que et fuig, no atrapar el cometa, però deixar traces del
material que es desprèn, la dispersió que provoquen les forces gravitatòries que tesen el
poema. I els versos ja són aquest material volàtil que es dirigeix cap al seu propi
esgotament. Esquinçar-se de gota en gota en una lectura sempre inacabada.
Dir a l’inrevés és un artifici o un mètode? Que s’hi juga la veu en aquesta inversió? Quin
enllaç hi ha aquí entre trastocament i creació? Reclama un dret a la contradicció? Que
repeteix, tot i que ara ho dirà invertit. Dir a l’inrevés és dir al contrari? Anar a la quantra,
obrar contra raó, la disconformitat sembla que és un dels primers gestos creatius o de la
producció de sentit. Invertir no deixa de ser un procés elemental que ens descol·loca, que
trastoca els usos perceptius, i que encarna operacions de sentit que capgiren el món i la
bolla, la inversió és el ressort que genera canvis i mudances, trasmudament, permutació. I
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allò que era al capdamunt, ara és al capdavall I som al territori de la carnavalització. Del
quiasme. Sembla evident associar el capgirament i la revelació, quan volem dir desxiframent,
obertura, lluny de místiques fascinants. I ja podem entendre que al poema de Ferrater se’ns
fa una proposta de posar en solfa segons quins hàbits de lectura. Per ventura desdir-se de
considerar-la un hàbit, i assenyalar-la com un lloc de l’heterotopia, un espai altre. Dir i
donar l’esquena.
Què és intel·ligible a l’inrevés? Que s’hi desfigura? Amb què s’ha fet el poema? Si
tornam a Huckleberry Finn des de la lectura de Hemingway podem treure'n alguna cosa: de
Finn, deia l’autor de Men Without Women, prové tota la literatura nord-americana moderna,
allò que eren escombraries i que han acabat significant el fons et origo d’una literatura. I
Fitzgerald afirmava que l’obra de Twain era el lloc on per primera vegada, i des de la
perspectiva de l’Oest, havien mirat enrere. I això, podem afegir, sol esborronar. Per ventura
cal pensar l’obra de Ferrater des d’aquest poema fet també de repussalls, escombraries,
però que es congria a partir d’allò que s’esfuma. Talment com Finn diu un món que ha
desaparegut, una societat i una adolescència, Ferrater també diu el que s’ha esvanit. I no,
perquè ens conforma en la pols que ens ha pastat. I diu la postguerra, i la diu des de la
felicitat d’un món adolescent, i diu una inconsciència, i diu una nit de gresca, i diu la
misèria, la tragèdia i la connivència, i no diu res de mi. Però diu allò que ens fuig. A
l’inrevés. Imatge de nosaltres mateixos que ens caça i deixa prou vestigis fins i tot d’allò que
no dirà de mi en aquest arsenal d’imatges, aquest àlbum que paradoxalment prové, almenys
en part, de la biblioteca. I ja som aquests escapolons de referències que ens multipliquen i
ens diuen fins i tot en excés. I el llebrer que salta ara és el de Dame Edith Stiwell, Why not be
oneself? That is the whole secret of a successful appearance. If one is a greyhound, why try to look like a
Pekingese? I un altre hi llegeix uns versos de The Hound of Heaven, de Francis Thompson, i ara
en els lilàs d’abril, ja és Whitman qui compareix: When lilacs last in the door-yard bloom’d,
l’elegia que escriu a Lincoln, assassinat l’any 1865, al mes d’abril, el mes en què es produeix
la floració del lilàs. Des d’un dels episodis més traumàtics de la vida política nordamericana, fa presència en la ferida contemporània del franquisme? Eliot ve després, d’altra
banda, i la ciutat irreal, i l’espectre pertorbador d’allò que fa ombra i ve de la misèria i del
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coneixement de la mort, just ara precisament que els records són dolços. I aquesta
duplicitat del jo que diu a l’inrevés i diu allò que només se sent en la veu larval del lebrel que
ha maldormido, d’uns versos de Jaime Gil de Biedma, aquell que sempre camina al seu costat,
mon semblable, mon frère. Se escribe desde donde se puede leer, afirma Ricardo Piglia.
De manera desinhibida se situa al melic d’allò que és el malson i el diu a l’inrevés, i així
el deixa a la vista. Tal com feia Leonardo da Vinci, dir a l’inrevés és un estratagema per tal
de codificar el text, amb afany d’amagar-hi allò que hi diu? Basta un mirall i ja tenim una
resposta? Dir a l’inrevés per tal de xifrar-la? Llegir el poema com si fos un palíndrom? Quina
relació hi ha entre la maniobra i l’indicible, allò que no pots dir però pots mostrar sense ferho comprensible? Perquè ja seria una manera d’assimilar-ho. Què diu aquest poema sobre
el treball de l’escriptura i la figuració? Allò que no pots caracteritzar amb llenguatge, que no
pot ser dit amb mots. Què diu sobre el revers de l’escriptura? Provar de fer lloc a allò que
t’has figurat i a la seva pròpia rèplica, provar de deixar les traces d’allò que no diràs, però
que quedarà inscrit en l’altra cara de les teves pròpies paraules. Davant la défaillance langagière
dir a l’inrevés, i provar de fer més lloc als espectres a través del mot forat, el mot llacunari, i
l’escriptura ja és assenyalar el trau d’una insolvència, d’un falliment, un sentit que només
compareix a l’altra banda del tapís i l’has de fer present alhora que fas tangible la seva
absència, dir allò que en el meus mots es fa evident en els senyals que només compareixen
en aquest biaix de ser elusiu. La seva presència només sembla figurable a l’inrevés. I el
poema ja és aquest tour de force. I l’altre text, aquell que manca. Duras en parla: c’est curieux un
écrivain. C’est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire c’est aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est
hurler sans bruit. I en aquest poema, i des d’aquest poema, la poesia de Ferrater gralla. I diu
alguna cosa que refusa la representació, compareix si dic a repèl, a la inversa, perquè puc
declarar l’operació, per tant la cosa no recau veritablement en el xifratge. No amago perquè
dic, declaro allò que faig, allò que provo de dir, perquè sé concebre que dit així serà per
ventura figurable i accessible, almenys en la seva pols i el seu gel, en la seva cabellera i en les
seves cues, en aquesta òrbita excèntrica, en aquesta manera de ser efímer i fugaç, com un
cometa. I dit així aconsegueixo apuntar allò que d’una altra manera restaria amagat, tot i
ser-hi. El text viatja amb el seu contratext, el seu negatiu. Cosa que ja sabíem amb Borges:
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és difícil fixar la identitat d’un text: un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto.
Un poema que no insereix el seu contrapoema és inacabat. I sempre llegim en aquest
fragmentari ondulant, en la difracció dels mots que arriben per una escletxa. És en el silenci
del que dic que faig present allò que queda a la vista per sostracció. El poema sempre és
especular, aquesta mise en abyme. Contrafer, esquivar els catons i els censors de panfonteta,
dir que un escriu en el desert, en aquell silenci de postguerra que s’allargassa fins aquí, però
dir-ho en aquella felicitat adolescent que em fuig i alhora deixar traces del desert, precisament
fent servir les maneres de Twain, d’altra banda. Fer comparèixer aquestes despulles des de
l’obtús i l’eversió, des de la reversibilitat, des de la poètica de fer evident allò que s’entesten
a fer com si passàs desapercebut. I basta assenyalar des del títol com t’has de comportar, i
ja ho sabem: la merda sempre sura.
Però sembla que aquí no hi ha missatge secret o encriptat (cosa de romanticismes
carrinclons), ni lletres o veus que s’hagin fus, sinó dicció reversible que fa sorgir a la
superfície alguna cosa que a l’endret no sabem si seria apreciable. Però així revé. I s’aclareix
un gest obscur, sorgeix allò que d’una altra manera quedaria exclòs i només en aquest estat
alterat, en aquest gust pel desplaçament, en aquest contrasentit, diu i inscriu en el poema el
revers del decorat, el fantasma. Només aquesta escriptura espectral és capaç de dir la
disjointure, allò que Camus en deia l’inextricable, i la misèria tapie au fond des choses. El poema
és aquest enginy fet d’una matèria porosa, permeable, capaç de fer sentit en aquesta
inquietud, das Unheimliche, i deixar a la vista el tràngol de ser alhora aquesta adolescència
feliç, la tragèdia i el món hipòcrita, aquesta entre-vida i entre-mort de la postguerra. També
diu el fàstic a l’inrevés. Quan ningú no diu la història.
El poema possiblement és el tapís que cela i sostreu un sentit (un lloc retret i radical on
has d’anar a sacsejar-te, sempre lluny de les reverències, un espai de recerca) que cal
desentranyar, desteixir, però no es tracta de treure el fil, no volem desfer-lo, perquè
podríem partir de refer l’absència en un afany mimètic de gestualitzar la seva creació des
d’aquell abnegat mimetisme que reclamen alguns filòlegs –com si això fos tan senzill, o
només possible–, però no em traurem aguller; no podem refer totes les passes del procés
creatiu del poema. Només podem explorar tal com demana el text de Ferrater l’inrevés
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tenint present que la cara més clara del poema –i de la realitat– no conté tots els secrets. I
mentir, mentir-se, fer servir els morceaux choisis per tal de no dir ver. Mentiders, Ulisses i
Huck, i la veu aquí sap que fa servir mentides sabent que retalla i que les escapçadures
diuen el tapís i com si allò que només és fragment acabàs per dir ver. Mentides veritables. I
fugir. La fuita. L’únic argument. Deu ser ben cert que alguna cosa ha entrat en el poema de
Ferrater que ve de Twain. I no només des d’aquest aire elegíac. Des d’aquesta
carnavalització, lluny de la sàtira, però a prop de la comicitat de Twain, aquí sí que
compareix la llibertat festiva enmig del desert. No diu des de la mascarada, sinó des de la
subversió, des de la transgressió adolescent de viure joiós que en el context deplorable
acaba per ser una grosseria, una manera de fugir d’estudi i dels imperatius del gris imperant.
Aquesta llibertat enmig del desastre, la jovialitat enmig de l’ombra que precisament des de
la seva claror il·lumina allò que queda fora, allò que no diu, però que queda inscrit en el
contrast. I aquesta és la seva resistència i la seva apostasia. A l’inrevés, al contrari, és en
aquest sentit que podem parlar de carnavalització, en la paròdia de la vida ordinària que és
permanentment un estat d’excepció. En la fosca de la postguerra el goig adolescent, un
seguit d’imatges dolces s’ancoren en la vida quotidiana que callen tots plegats i són la
insolència de viure al cel en temps magres. En el poema circula aquesta causticitat desfeta, i
amb la seva irrupció, que ho capgira tot, descobreix la insuficiència de tot plegat, la cosa
poca, la immundícia de tota una època. Com si la felicitat tengués el do de descarnar els
dies.
Per ventura cal demanar-se amb Max Milner què esdevé la mirada quan s’absenta la
claror. Què hi ha en l’ombra d’aquest poema? Què hi podem llegir en el seu besllum? Per
ventura el món a l’inrevés, en la tradició dels ἀδύνατα i els impossibilia clàssics, el mirall de
necis medieval, el monde renversé, la follia d’Erasme, el mundo inmundo de Gracián. En aquest
desdoblament coagulen les imatges i les senya amb una nafra, fins i tot capgira el sentit
reaccionari d’aquest llegat que representa la realitat invertida, perquè aquí només compareix
en el negatiu, no assenyala la decadència d’uns valors que s’esfumen en una actualitat
dissolvent, aquí, i sempre tangencial i de manera fragmentària, retreu la fluència de la vida,
mostra no una cara amagada misteriosa, sinó la forma que té allò més profundament humà
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de subvertir la misèria de la postguerra: l’alegria. I és des d’aquesta perspectiva que corca la
veritat historiogràfica de la crònica oficial, des de la contrahistòria. I en la tensió entre
realitat i ficció que ja havia detectat Pere Ballart, en la tensió entre història i faula. Perquè el
record, l’àlbum pot revenir falsejat per la nostra manera de sentir; una memòria també és
aquesta dilatació i tal com diu Vittorio Sereni: Che una cosa che era cosi era invece anche in un altro
modo. I el poema és capaç així de dir allò que es congria com una amnèsia que deixa patent
allò que s’ha esborrat o han volgut esborrar, però que tanmateix queda custodiat en els
mots. Llacunari, turbulent, en retalls on s’afona el sentit intermitent que lliura el poema.
I el poema crea una mena d’il·lusió anamòrfica, talment el monstre de dos caps que
Ferrater retreu al poema des dels versos de Cocteau, en la tradició dels derodymes i el
monstre bicèfal de La Masque de Baudelaire, o de L’art de foutre en 40 manières, ou la science
pratique des filles du monde (1789), on ja apareix la bête à deux têtes en una mena de gramàtica
del plaer i que en algun altre tractat, per cert, també rep el nom de le contresens i le rebours. De
la imatgeria fragmentada del poema, del seu conglomerat cal deduir-ne allò que Baudelaire
en diu al seu poema le sécret de l’allegorie, la moral de la fable, i dels records dolços, en sorgeix el
monstre, que, si bé en el cas del vers de Ferrater-Cocteau fa referència a la carnalitat
frenètica de l’acoblament, en la doble cara, en el duplicat del poema que té anvers i revers,
en la seva manera de presentar-se comprimit, una imatge sobre l’altra, no sabem si acaben
per oferir la sincere face, o el poema esclata i s’esqueixa i, per tal de deixar a la vista la mentida
de l’art i com s’allunya de la vida veritable en el seu afany de suprimir el dolor, la misèria i la
mortalitat, i ja no diu res de mi, però no calla. Spleen et idéal. El cel i l’infern. L’horror i
l’èxtasi. L'héautontimorouménos. La bipolaritat, la duplicitat desfà la il·lusió de completesa que
proclama el text. Benjamin ja afirmava que per l’al·legoria es revela la consciència de la
problemàtica de l’art i de la representació. I aquí, en el caràcter inacabat de dir el poema
estavellat en l’engany del joc de l’inrevés, en l’esplendor extravagant de les imatges en la
seva disgregació i la divisió del real, acaba per exhibir l’altra cara, la del dolor, de la
mancança, d’allò que fuig. El poema com una cambra doble ou le Temps règne en souverain
maintenant. I la teva història es desfigura en catàstrofe. Alguna cosa que s’ha desbordat i fa
present allò que és absent, el món dispers del temps que passa, abolit, i no es conforma en
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una creació harmoniosa sinó en ruïnes, violència destructiva. I el sentit sempre és una mica
més enllà. Trossos i trossos. En la precarietat de l’al·legoria i de la seva intenció corrosiva,
on cada imatge pot significar vés a saber –per això ja no hi fa res si fas dir el món en
citacions de la biblioteca. La monstruositat de la significació del sentit desbordant. I
l’abisme que s’obre al bell mig del poema. I tornam a ser ben a prop de Twain. L’excés i la
multiplicitat que deforma i que conforma alhora. Com fer callar el soroll dels mots? I el
poema declara la seva fragilitat. Ja no es tracta de llegir una cara o l’altra, de substituir-ne
una per l’altra; no és això, és aquesta persistència dispersa de tot plegat, l’esclafit i la falla de
la significació que sura en una metamorfosi permanent. Sempre dual, integrat, però no
unificat.
I és quan compareix l’heroi tràgic, que és una figura del silenci. No diré res de mi. No
parlar de si mateix. I no és el que diu no saber Borges, que, per no saber, no sap ni la data
de la seva mort. Aquí sembla que fins i tot la sap llarga. I això fa possible llegir-lo des de la
figura de Narcís, aquella boca silenciosa de Valéry. Des d’aquests versos de Le cimetière
marin: «O pour moi seul, à moi seul, en moi-même, /Auprès d'un coeur, aux sources du poème, /Entre le
vide et l'événement pur, /J'attends l'écho de ma grandeur interne, /Amère, sombre, et sonore citerne,
/Sonnant dans l'âme un creux toujours futur!». Eco que ve d’un portell intern, una obertura. I
escriure ja és allò que deia Louis-René des Forêts: «l’acte de quelqu’un en moi qui parle en vue de
quelqu’un en moi qui l’écoute». Sembla que aquí va a repèl del que deia Jung, que reclamava que
calia cultivar l’art de parlar amb un mateix. Cosa que ja semblava fer Dorine al Tartuffe de
Molière: Je me parle à moi-même. Però aquí no nega el soliloqui, ni hi entra; el que afirma és
que no dirà res d’ell: refusa el joc líric de tradició romàntica, refusa la confessió, buidar el
sac, tot i que no deixa de jugar amb l’autoficció. I en aquesta negativa ja deixa entendre que
en el jo, per tal de negar, ja hi ha d’haver, tal com assenyala William Law, alguna cosa
diferent. O amb Pirandello, allò que cerca és fugir d’ell mateix. Algun poeta ha afirmat que
el jo és abominable. Però fins i tot així sona massa tràgic i romàntic.
Baudelaire, a Mon coeur mis à nu, l’any 1864 escriu: le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a
le droit de parler de lui-même. Un dret que Ferrater no vol exercir. M’estim més no fer-ho. És la
seva deserció. I aquest silenci, és una eloqüència? Aquest refús de parlar en el poema, és
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possible, més enllà d’assenyalar un posicionament que vol allunyar-se del jo de tradició
romàntica? A L’art de se taire (1771), de l’Abbé Dinouart declara: «On ne doit cesser de se taire
que lorsqu'on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. I és una proposta de garder la
maîtrise de soi: jamais l'homme ne se possède plus que dans le silence.». Aquesta contenció, prova de
callar en l’esperança d’atènyer una manera de dir absoluta (com si això des de la poesia de
Ferrater fos possible i desitjable)? Deixar-ho estar i no parlar-ne més? O no obrir boca i
tancar el poema amb l’eloqüència del silenci, és una forma d’incloure el dilema entre dir i
callar i alhora enllepolir-nos? Cridar l’atenció sobre allò que paradoxalment ens vol fer
obviar? Un alt sentit de la reticència? A L'Éloquence de la chaire et du barreau, selon les principes
les plus solides de la rhetorique sacree et profane (1698), de l’Abbé Étienne de Bretteville, diu que la
reticència és una figura que consisteix «à passer sous silence les choses que l’on fait effectivement
connaître davantage en les taisant que si on les disait ouvertement». Aquesta forma lleugera de fer
menció d’allò que quedarà sense dir, fer entendre les coses que ometràs i de les quals no
vols parlar, tot i que tanmateix queden en l’aire. En aquest sentit el poema és un text
interromput, i en això consisteix aquesta figura de la reticència: interrompre’s, aturar-se al
bell mig d’una frase, d’una cosa que acaba en nores, sense dir. I alhora no pots deixar
passar que així acaba per figurar com una manera de fer present això mateix. Aquesta
el·lipsi irònica i paradoxal. Deliberada i emfàtica. I per ventura ens exposa als dos pols
il·lusoris: dir-ho tot i el silenci absolut, l’escriptura blanca de Barthes. I aquell voler callar de
Mallarmé. Nietzsche deia que sempre percebem en els escrits d’un solitari una mena d’eco
del desert, qualque cosa que recorda i retreu el murmuri i la circumspecció ferotge del
solitari, fins i tot en els mots més violents, i també en els seus crits, i que fa ressonar encara
més una manera nova i més perillosa de callar i d’imposar el silenci als seus mots. Sempre
seguit, alguna cosa incomunicable que emboira la claror de la veritat. Un poema ha de tenir
com a mínim el mateix grau de sentit que té una carta comercial. És clar que una carta
comercial habitualment és un embolic. I dit a l’inrevés, això és un poema intempestiu.
Segons com, no motar és una manera habitual de la complicitat, i ja ho sabem, de vegades
envellir és callar. I no badar boca, sobretot no obrir-la sobre si mateix deu ser com mentir.
Allò que té d’esquiu guardar silenci. La cosa omesa. L’ambivalència. Aquesta forma de
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resistir del text i una poètica del refús que treballa amb els pressentiments dels mots, el seu
bessó latent. I sempre suggereix alguna cosa més enllà de les paraules, o més paraules que
no hi són, la inscripció en el discurs d’una absència. El Ferrater més paradoxal que fa
silenci mentre parla, la seva veu més obliqua. I enmig d’una mena de plaisanterie reflexiva
ens enfloca la qüestió d’allò que queda amagat en els mots, els residus codificats i encriptats
que secreta sempre l’escriptura, fins i tot la lletra més clandestina. I afegeix al banyat quan, a
tot això, s’hi juxtaposa el miratge autobiogràfic, que per ventura ja era a les arrels de
l’equívoc del joc de l’inrevés. Quan el fet de callar ja és impossible al bell mig del poema, a
partir del fet que l’obra existeix. La negativa, aquí, ja és una forma de fracàs; l’absència
s’inscriu aquí i ara com si fossin ratlladures, tot i que la veu deixa marques de voler
mantenir el pacte dialògic. Ens vol allà, en là. En aquesta suspensió. I així queda a mig camí
entre allò que a França en diuen el presque rien i el dejà trop. I acostar-se a la figura més
excel·lent de la reticència: el Bartleby de Melville. I en sordina sentim la veu de James
Boswell quan deixa caure que el seu tema predilecte és ell mateix. Però farem el sord. Deu
ser la veu del desconegut que ens tresca els racons més inaccessibles de nosaltres mateixos.
Un poema mai no ho dirà tot i la literatura és aquest joc de reticències. Dir a mitges,
tanmateix, ja és dir-ho tot, i no cal oblidar errors i malentesos. Des del sentit inestable i
calidoscòpic, no des de la Veritat. Retalls i interrupcions. I provar de deixar traces de la
contradicció que ens conforma. Dir i deixar entendre, i en aquest afany dir els records
dolços i deixar entendre en el replec del text la cosa amarga que ens ha desfet, sense fer
servir la pantalla del jo embotat de la tradició romàntica. Per això podem llegir el text des
del Huckleberry Finn. Dir i en això fer comparèixer les llacunes, no camuflar-les. I aquest
silenci brusc que tanca el poema, que revela una emoció o una al·lusió que es converteix en
una ruptura immediata del discurs: haver dit a contracor i esser un sol viatger. L’absència
espessa i la presència porosa, quan callar és parlar encara, i ara no seríem molt lluny de
Beckett. No hi ha res de transcendent en aquest darrer vers; no és l’alteritat del llenguatge o
una sortida, una finestra que ens permetria almenys prendre alè. No és tancar, no és una
cessació. No hi ha repòs. I la sospita que només podem fer això. Continuar. Ça va être moi,
ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut
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continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Sense pretensions, no aspira a fundar res, ni
un discurs sobre el món, només provar de tancar amb la seva pròpia anul·lació, cerca la
ruïna de la familiaritat amb els mots, amb el lector que per un moment ha cregut poder
instal·lar-se en la intimitat, la cara oculta de l’obra. La intimitat del lector, aquí, és una via
que desfà el poema mateix. Fins i tot el jo poètic confirmat, la seva presència consagrada amb
la qual voler entrar en comunió, és un fracàs. Els mots t’escupen. I vius il·lús, la temptació
constant de posseir el sentit. Un home normal, allò que diu esser Ferrater, també és un
criptograma. I sí, veritablement som lluny de l’ànsia i la fascinació d’absolut de les
poètiques romàntiques. El poema no és el lloc de la veritat, sinó de la precarietat de dir just
al coll d’un pou. Caic no caic. Deixa’m fugir d’aquí, i tornar al teu temps. I no saber ni on ni
quan. I dir, o desdir-se, a l’inrevés demana una altra atenció, refusa algunes maneres de
llegir que paradoxalment han conformat el medalló ferraterià, que no han deixat exhalar
aquest concert de desconcerts que li omple la veu de galls esperitats.
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«HIBERNO EX AEQUORE»
NOTES DE LECTURA SOBRE UN POEMA NO CANÒNIC
DEL CÀNON POÈTIC I LES DECISIONS AUTORALS

Joan Manuel Pérez i Pinya

Avesats a entendre com les decisions del Gabriel Ferrater publicista de la pròpia obra
poètica sempre impliquen una intenció, com ens expliquem les que revoquen textos amb
què anteriorment ell mateix s’havia presentat davant el lector? Com ens expliquem que
representin una posició nova pel que fa a l’eficàcia expressiva d’aquests textos?
L’objecte (per força limitadíssim) d’aquest paper és treure a rotlle algunes qüestions com
l’acabada de formular —per a les quals només exhibiré preguntes— i un poema,
desempolsat d’entre els que Gabriel Ferrater bandeja en decisions autorals successives: cada
cop que fa mostres d’obra poètica publicades en aplec.
Així, de coneguts perquè ens hagin pervengut, en són tres els textos que Ferrater
descarta per al Da nuces pueris (1960);1 almenys un a l’hora d’editar Menja’t una cama (1962),
justament aquell el valor del qual volem vindicar aquí; i, quan llavors toca publicar Teoria
dels cossos (1966), ja n’ha mostrat 12 més i no en fa caure cap, tret d’un que li caldrà
1
«A favor del futur», «Auguri» i «Desistint de l’homenatge», si no hi comptam «Les amigues», per
llegir-se com una primera versió de «Dues amigues» (MC12), ni «Sobre la catarsi» (DNP17); tots plegats, els
primers poemes que GF publica, en aquesta difusió auroral d’obra poètica que significà «Seis poesías de
Gabriel Ferrater» [sis poemes amb la versió castellana del mateix Ferrater]. In: Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid/Editora Nacional), núm. 110 (febrer 1959), p. 160-165.

En endavant adoptam les abreviacions per als títols d’obra que ja són convencionals en la literatura
sobre Gabriel Ferrater: DNP (1960), MC (1962), TC (1966) i DD (1968). Ensems amb altres que anirem
fixant en el curs de l’argumentació. Una xifra expressada al darrere indica la posició que el text ocupa dins
l’aplec.
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recuperar més tard revisat.2 O així fins als 10 textos de què ja prescindeix amb ocasió de Les
dones i els dies (1968),3 mostra que, com és prou conegut, fixa el cànon estacionari dels 114
poemes que fa l’obra completa —incidents a banda— tal i com Ferrater decideix per fi
l’estampa reunida dels seus 3 llibres.
Però ja és ben bé això? O potser la “llibreta de tapes blanques” justifica l’increment fins
als 118 textos que estableix l’edició “definitiva”, 4 per restituir allò que la censura franquista
havia deixat fora (no per decisió formal de l’autor, per tant), més l’escreix nascut amb
posterioritat a DD?
I —també potser— encara certs detalls de la difusió permetrien ampliar aquesta zigazaga d’aparicions i exclusions, de manera que pogués estendre’s igual de lícitament a la
major oportunitat que, per a Ferrater, hauria suposat Mujeres y días (MD, 1979), que és un
projecte a tot estirar del 1970 per a Seix Barral i que també obeeix integralment, a pesar de
la dilació temporal de l’edició per tot d’adversitats (la mort, una d’elles), a un criteri últim de
l’autor especialment pel que feia a qui traduïa què i, per descomptat, a quins textos eren
finalment antologables.5 Tota mostra —tot llibre— implica generalment una antologia
d’autor i una idea de cànon.
2

Ens referim a «Rapte», la primera versió de «Corda» (DD.4.73), el poema de substitució pel censurat
«Any», que, juntament amb «Bosc» (TC4), «Fe» (TC8), «Perdó» (TC21), «Plorar» (TC22) i «Sabers» (TC24),
són mostrats a l’Antologia de la Poesia Reusenca 1961, que publicà la ‘Secció de Literatura’ del Centre de Lectura
de Reus. Reus: Impremta Diana, 1962, p. 83-89. Però també «Fill» (TC9), «Neu» (TC18) i «Kensington»
(TC13), mostrats a [3 poemes]. In: Poemes (Barcelona), núm. 8 (tardor 1964), p. 66-67; i, llavors, ens referim a
«Ídols» (TC11), «Oci» (TC20), «Kore» (TC14) i «Úter» (TC28), apareguts a «Cuatro madrigales». In: Álamo.
Revista de Poesía, núm. 6 (gener del 1966), sense paginar.
3
Això és, a més dels 3 esmentats en la nota 2 i del que ens ocuparem seguidament, «Sacrifici
idealista» (DNP15), «Sense amor» (DNP21), «La vida perdurable» (DNP30), «Començaments» (DNP31), «Per
celebrar una joventut» (DNP37) i «Sinite parvulos venire» (MC32), que, com es copsa per la signatura
posicional, primer havien tengut plaça en algun aplec.
4
Les dones i els dies. Edició definitiva. Barcelona: Edicions 62 (“La butxaca/ poesia”; s/n), 2010.
[Suplements, notes i índexs a cura de Jordi Cornudella]
5
Última mostra d’on curiosament cauran 19 poemes: «Faula primera» (DNP2/DD2), «Faula segona»
(DNP3/DD3), «La confidència» (DNP6/DD19), «A través dels temperaments» (DNP18/DD14), «Fi del
món» (DNP19/DD29), «A mig matí» (DNP29/DD20), «Paisatge amb figures» (DNP36/DD21), «Tam
gratumst mihi» (Proemi MC/DD50), «Hora baixa» (MC4/DD39), «Matèries» (MC10/DD47), «Naixença»
(MC11/DD48), «Sacra reppresentazione» (MC15/DD52), «Els innocents» (MC29/DD66), «Tant no
turmenta» (MC21/DD58), «Poema inacabat» (TC1/DD69) —en aquest cas, i amb la «Tornada»
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Ara, què ha impulsat Gabriel Ferrater a la defecció textual en cada cas?
L’autor fa difusió deliberada de la seva obra —si acceptam l’última hipòtesi insinuada—
prenent al respecte catorze decisions documentades entre mostres en publicacions
periòdiques, edicions col·lectives i títols propis concretats en els llibres sabuts.6 Així, la
suma textual que Gabriel Ferrater genera és (almenys per als ferraterians més convictes i
possessos) una massa poètica coneguda de 135 textos (per bé que aquí se n’inclouen de
circumstancials, de mai no exhibits intencionadament enlloc, d’escrits factualment només
per a fruïció d’un sol destinatari), el cànon derivatiu de la qual fluctuaria entre els 114 de
DD —excús insistir: ara només atenem les decisions d’autor documentades— i la reducció
a una norantena llarga de textos que compon al final MD, exactament 96.
Quines motivacions havien impulsat aquest últim corpus deliberat, un aplec tan sensible
pel que fa a la seva oportunitat de recepció?
Fixem-nos que, en bona part de les decisions, GF alterna mitjans que tenen el seu abast
lector en comunitats lingüístiques diferents o, dit altrament, també compta amb canals d’un
sistema literari distint, almenys fins al 1967 (abans de sortit DD). Medis literaris —segons el
signe de la història—

amb poca porositat i transitivitat pel que fa a les cultures

perifèriques: aleshores no era ni gaire ni gens comú, tret de casos molt significatius (Carles
Riba, en seria l’exponent més reiterat), que els mitjans castellans fessin cabal de producció
literària catalanòfona. I el cas és que Ferrater fa les seves primeres passes poètiques
públicament —unes mostres inicials autoversionades en castellà— en aquest territori,
probablement propici perquè ja ho havia estat per a les seves relacions amicals i
professionals.7 Ens referim sobretot al cas ja esmentat dels Cuadernos Hispanoamericanos8 de
(TC2/DD70), sabem per Gimferrer en comunicació particular que el poeta els considerà intraduïbles—, «De
lluny» (TC32.C/DD.101), el ja esmentat «Corda» (DD73) i «El lector» (DD106).
6
Decisions que recollim en esquema en l’annex que completa aquest paper sota el títol GF: estratègia
de difusió de textos.
7
Segons explica Ferrater:
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Luis Rosales i José Mª Souvirón, i aquell en què ens centrarem després dels Papeles de Son
Armadans,9 la revista literària de Camilo José Cela.10
«Des de 1955, els seus amics van ésser gairebé tots poetes: Carles Riba d’una banda, i d’altra banda
uns poetes més joves que ell, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma i José María Valverde». De l’«Esbós d’una
autobiografia». In: Serra d’Or (Barcelona) núm. 153 (juny 1972), p. 14.
8
Al núm. 4 (juliol-agost 1948) ja hi trobam, sota el text titulat «La infalibilidad del poeta», la signatura
J.Mª.V, que segurament correspon a José Mª Valverde. Al núm. 104 (agost 1958) trobam la d’un altre
freqüentat, Jaime Ferran, qui hi torna al 106 (octubre 1958) justament amb una ressenya sobre un llibre de
Carles Riba. Era una capçalera, per tant, domini natural de noms i llinatges característics de l’àmbit líric
castellà del moment: i entre els fàcilment destacables, a més del després director Rosales i del sotsdiretor
Souvirón, hi són assidus els de Ramón de Garciasol, Leopoldo de Luis, José Luis Cano, Rafael Soto Vergés, i
també, ocasionalment, Carmen Conde, Amparo Gastón o el d’un jove Fernando Quiñones. Aquest, molt
sumàriament, és l’entorn poètic on ve a publicar GF.
Algunes informacions que no ens ha llegut poder contrastar situen, a la mateixa revista quan encara
capitanejada per Pedro Laín Entralgo, crítica de poesia de Jaime Gil de Biedma, a més de la de José Mª
Valverde, abans que la capçalera no passàs, el 1959, a ser dirigida per Luis Rosales. Per a tot aquest aspecte és
prou interessant la consulta de RUBIO, Fanny. Las revistas poéticas españolas (1939-1975). Madrid: Ediciones
Turner, 1976. Vegeu-ne l’índex onomàstic.
9
Cadascú al seu tempo, els susdits poetes del cercle barceloní de GF van introduint col·laboracions en
mitjans d’aquells que, sota la tutela ministerial de Ruiz Jiménez, permetien un nou tarannà universitari menys
dogmàtic i oficial envers el Règim, com ara és el cas d’Alcalá (Madrid), en el primer número de la qual revista
(del 25 de gener de 1952) ja apareix un extens poema de José Mª Valverde.
Més tard, a la segoviana Álamo, amb timó de Juan Ruiz Peña, Ferrater hi posarà originals seus:
“Cuatro madrigales” [4 poemes]. In: Álamo. Revista de Poesía, núm. 6 (gener del 1966), sense paginar [AL-66];
concretament, «Ídols» (TC11), «Oci» (TC20), «Kore» (TC14) i «Úter» (TC28), textos acompanyats de versions
castellanes en prosa, degudes probablement a l’autor com ja hem vist que era el costum. I una mica abans,
Jaime Gil ja hi havia mostrat el seu eròtic «Peeping Tom» (en el núm. 3).
Assíduament, tots tres —Barral, Gil i Valverde—, i de vegades coincidint i tot, compareixen als
Papeles de Son Armadans, d’on podem resseguir totes aquestes col·laboracions:
6 de Carles Barral, entre els núms. 6 (setembre 1956) i el 58 (gener 1961), que relacion tot seguit:
— “Torre en medio”, núm. 6 (setembre 1956), p. 51;
— “Tres poemas sobre la infancia”, núm. 26 (maig 1958), p. 169;
— “Memoria de un poema”, núm. 32-33 (novembre-desembre 1958), p. 394;
— “Tres poemas autobiográficos”, núm. 35 (febrer 1959), p. 193;
— “Dos poemas”, núm. 47 (febrer 1960), p. 159;
— “Sangre en la ventana”, núm. 49 (abril 1960), p. 75;
i la gasetilla “Apostillas de Compañeros de viaje de Jaime Gil de Biedma”, núm. 58 (gener 1961), p. 73.
7 de Jaime Gil de Biedma, més extensament en el temps, entre els núms. 9 (desembre 1956) i el 2545 (maig-juny 1977), amb:
— “La lágrima. Piazza dei Popolo”, núm. 9 (desembre 1956), p. 287;
— “Para vivir aquí”, núm. 23 (febrer 1959), p. 174;
i també, coincidint amb Barral, “Encuentro con Vicente al modo de Aleixandre”, núm. 32-33
(novembre-desembre 1958), p. 388;
— “Conversaciones poéticas”, núm. 57 bis (desembre 1960), p. 57 [núm. que aplega el poemari de
Formentor];
— “Coplas morales”, núm. 65 (agost 1961), p. 183;
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Un aire de família: Una hipòtesi, o dues
Tu piscis hiberno ex aequore verris11
Així, quan es tracta pròpiament dels poemes, ja excusam de dir que no ens limitam sols
als tres llibres publicats durant el sis primers anys de la dècada del seixanta, o ni tan sols a la
seva reunió i porga amb voluntat d’obra poètica canònica que ve a significar, en un principi,
el corpus DD12. O no exclusivament, ja que, per fortuna, s’hi ha trobat una munió
escampada de textos previs, coetanis i fins de posteriors als temps dels volums referits, i
que responen, segons que entenem, a diverses, n’hem dit, decisions d’autor 13 per posar-los —
— “Dos poemas morales”, núm. 99 (juny 1964), p. 297;
— “Españoles en París, mil novecientos cincuenta y tantos (A Blas de Otero)”, núm. 254-255 (maigjuny 1977), p. 200 [curiosament dedicat a Blas de Otero, tant que l’havien blasmat].
I fins a 11, més atapeïdament, de José Mª Valverde, amb articles, traduccions i poemes, entre els
núms. 2 (maig 1955) i el 69bis (desembre 1961):
— “Voces y acompañamientos para San Mateo”, núm. 2 (maig 1956), p. 170;
— “Traducción de un fragmento de Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust”, núm. 3 (juny 1956), p.
294;
— “En la muerte de Giovani Papini”, núm. 4 (juliol 1956), p. 227;
— “Traducción de la Trilogía española de Rilke”, núm. 6 (setembre 1956), p. 283;
— “Traducción de La falacia intencional de W. K. Wimsatt y Monroe C. Beardsley”, núm. 8
(novembre 1956), p. 170;
— “Traducción de tres poemas de Rainer M. Rilke”, núm. 11 (febrer 1957), p. 211 i 217;
— “Dos visitas”, núm. 32-33 (novembre-desembre 1958), p. 328;
— “El cruce”, núm. 34 (gener 1959), p. 80;
— “La conquista de este mundo”, núm. 59 (febrer 1961), p. 161;
— “El pocero”, núm. 69 bis (desembre 1961), p. 95.
10
Com exhibeix l’annex, a més de tots aquests casos esmentats, cal afegir el més enrevessat, per
context i contingut, del poema «Babel’» (DD.5.111). In: Desde España: En el cincuenta aniversario de la Revolución
de Octubre. París: Col·lecció “Ebro”, 1967, p. 71-72 [DE-67].
11
Vegeu HORACE. Satires. Livre II, texte établi et traduit par François Villeneuve. París: Société
d’Édition “Les Belles Lettres”, 19626, p. 150-171 (concretament a la p. 166).
12
Així es llegeix a la pàgina 7: «Aquest volum és una reimpressió, corregida, dels tres llibres anteriors
de l’autor: Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966)». In: Les dones i els dies.
Barcelona: Edicions 62 (“Cara i creu”; 10), 1968.
13
Vull dir-ne, semiològicament. Això és: el productor original i garant de l’obra i el qui manté
especialment la custòdia de la transmissió fidel dels textos; per tant, l’artífex de la funció comunicativa en la
seva relació amb els destinataris a través d’unes coordenades culturals i uns codis literaris mitjançant els quals
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almenys els exhibits en vida— en mans del lector amb algun propòsit —però segur que tot
deliberat—, com potser seria el de copsar-ne alguna cosa prèvia a una seva posterior
edició14 (bé revisats, bé sense cap alteració advertida). I això, encara i sobretot, a contravent
de les tribulacions historiades15 amb què, pel que fa a aquest extrem de la recepció,
s’enfrontà l’obra del poeta.
Una segona hipòtesi —no sé si prou més desassenyada— que consignam en aquest paper
es remunta a l’octubre de 1960. De molt poc abans, presumptivament, de ser DNP al
carrer.16 I, com ja hem vist, no era la primera vegada en què GF feia difusió d’alguns
poemes seus —una selecció pròpia, una autoantologia—, i, també, havent escollit canal de
divulgació específic del sistema literari veïnat.17
Però l’explicació per a la tria de GF és, si més no, ajustada als avesos del seu entorn
amical i laboral d’aleshores, com ja hem sostengut. Si ens hi fixam, s’havia produït de
manera semblant l’interval en què el nostre autor actua com a crític i teòric plàstic dins la

emet el missatge que algú, llavors, haurà d’ocupar-se de desxifrar, a fi de descobrir i interpretar en el text —i,
per extensió, en la successió de textos— les empremtes i signes deliberadament deixats (és a dir, el lector
anomenat potencial que, per a l’autor, significa el lector model).
14
Així s’esdevé cada cop en dates prèvies a l’edició de cadascun dels volums, amb tries de textos que
seran recollits o no en els llibres successius: 1959, 1960, 1962, 1964, 1966 i 1967. Vegeu-ho esquematitzat a
l’annex.
15
Em referesc a les peripècies historiades de recepció a dreta i esquerra del panorama lector català
aproximadament coetànies a les diverses edicions, i que serien motiu de tot un altre paper.
16
L’edició no exhibeix peu d’impremta indicatiu, més enllà de la inscripció en depòsit legal el 1960, ni
tampoc cap mena de colofó. Però se suposa, per la reacció de l’entourage ja dins el 1961, situable ben cap a
finals de l’any susdit. Una carta que Valverde dirigeix a GF, datada a Barcelona el 14 de març de 1961 —no
està editada ni gaudim del permís de reproducció—, corrobora aquest apunt cronològic.
17
Parlam de temps, cal insistir, poc enclins a reflectir la diversitat cultural hispànica, a pesar dels
esforços d’algunes revistes espanyoles, arribat ja un moment dins la dècada dels 60, quan s’aposta per fer
números monogràfics dedicats a les literatures perifèriques. I també, a pesar de tot allò, anterior, dels
‘excloents i els comprensius’ de l’article de Dionisio Ridruejo al primer núm. de Revista (1951). Vegeu al
respecte AMAT, Jordi. “Hilos de aproximación: el catalanismo dialogante y los Congresos de Poesía”. In:
Insula: revista de letras y ciencias humanas (Barcelona), núm. 684, (2003), p. 3-7 [Exemplar dedicat a: El diálogo
peninsular medio siglo después].
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ben anatomitzada revista Laye,18 escrivint-hi en castellà (tampoc no n’hi quedava d’altra per
guanyar-se la vida). Però, arribat el moment de la poesia, ni que ara sigui en català, Ferrater
no mota generalment quant a instruments difusors; és més, semblaria que planteja la seva
d’estratègia comptant-hi. Allà on els amics poetes castellans havien trobat espai per a la
seva obra (poesia o treballs crítics), allà, per camins ja fressats —diríem—, prova Ferrater la
difusió d’aquestes tries de poemes —o fins alguna traducció d’altri19— i no li importarà
gens, pel que sembla, que fos a revistes, a cops, suspectes de prosperar amb el Règim.
Perquè hi tenia garantida certa difusió, potser, i una idea històricament tota excèntrica
respecte de la conducció amb què s’havia d’exhibir un autor literari en llengua catalana?20
Per al cas de la segona hipòtesi, precisament la revista mallorquina suposa un punt
d’inflexió curiós —una de nova d’entre aquelles etapes creatives que sabrà discriminar José
Mª Valverde en la carta del 1961 esmentada en nota?—, un moment distint ja respecte
d’allò que estava a punt de ser DNP 21 —i sols insinuat vagament en una primera versió de
poema ja des de les pàgines de Cuadernos Hispanoamericanos, que, com hem dit, fa el primer
cas exactament de difusió amb tots els ets i uts d’obra poètica ferrateriana.

18
Vegeu BONET, Laureano. Gabriel Ferrater. Entre el arte y la literatura. Historia de una aventura juvenil.
Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1983. I també La revista «Laye»: estudio y antología.
Barcelona: Ediciones Península/ Edicions 62 (“Nexos”; 33), 1988.
19
Curiosament, GF no traduí, per publicar, gaire poesia, excepció feta de la dotzena de textos de
Gottfried Benn —també per a Papeles de Son Armadans. Any V. Tom XIX. Núm. LV (Octubre, 1960), pàgs 6372—; i els esbossos trobats d’uns versos de Brecht entre els papers deixats —altre cop la llibreta de tapes
blanques; recollit també a Àlbum Ferrater, a cura de J. Cornudella i N. Perpinyà. Barcelona: Quaderns Crema
(“Àlbums”; 3), 1993, p. 139-141—; o, segons notícies, algun text del també alemany C. Morgenstern,
estampat sobre un catàleg de 1966 amb motiu d’una exposició del pintor Todó; o el que, a partir d’un poema
de Matthew Arnold — «Platja de Dover»— Francesc Parcerisas inclou, atribuït, dins la seva Poesia anglesa i
nord-americana. Antologia del segle VIII al XIX. Barcelona: Edicions 62 (“Les millors obres de la literatura
universal”; 48), 1985, p. 412-413. Ara, res més que no s’escaigués estrictament dins un encàrrec de traducció
remunerada. Vegeu també dins la seva traducció de MARTINI, Fritz. Historia de la literatura alemana.
Barcelona: Editorial Labor (“Literae et vitae”), 1964, on GF, en prosa, ofereix versions de versos novament
de Benn i d’altres.
20
Ens consta, per exemple, una aclaridora nota de recepció del DNP per Vicente Aleixandre, datada
del 15 d’abril de 1961.
21
D’aquest primer aplec, encara, el poema «La platja» (DNP13) veurà una oportunitat de nova difusió
abans de DD, lliurat dins l’anuari dirigit per Joan Oliver, El llibre de tothom. Barcelona: Alcides, 1963, p. 153.
Però ens fa l’efecte que ja no és ben bé com en els casos al·ludits d’estratègia difusora.
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Acostem-nos de prop als fets.
Hiberno ex aequore. Sota un títol que procedeix del fragment d’un vers de les Sàtires
d’Horaci22 —ben concretament, del 235 de la sàtira III, llibre II23—, des d’aquesta mar
tempestosa, superant la marota literària (que potser ja era novament estibada de materials
poetitzats just abans d’estampat DNP, com dèiem), és d’on rajaria la tria dels sis textos
proposats: cinc que arrenquen amb gairebé la que serà l’ordenació coneguda de MC24, més
un altre, «Non tu corpus eras”, que no tendrà posició en llibres futurs, igual com hem vist
abans que, de fet, ja havia passat amb d’altres textos de l’antologia anterior (CH-59).
El punt de la sàtira on Ferrater es detura és on tracta precisament de la proclivitat al gust
pels plaers. S’hi pinta una vida oferta a totes les voluptuositats. Parla d’un panxacontent que
convoca pescadors, caçadors, carnissers, proxenetes perquè li facin avinents tots els plaers
que són el cas del seu ofici, i tot per menys de mil talents a repartir. D’aquí és on surt la
seqüència circumstancial amb què Ferrater titula l’antologia. Tanmateix, pensam que si la
triava d’aquest i no d’altre espai horacià, era més aviat per un altre passatge subsegüent,
molt més consonant amb el motiu general del poema bandejat: en ell es parla de passió pel
plaer com a follia d’amor, s’hi analitzen conductes, i es resol que els capricis dels amants no

És, si més no, curiós com es manifesta el Ferrater lector respecte dels clàssics llatins. Diu en el
celebèrrim ‘Epíleg’ a DNP: “Catul és l’únic poeta antic que he arribat a conèixer”. Però el fet és que l’influx
d’Horaci compareix en diverses ocasions, delatant-ne ja una lectura atenta, si més no de les Sàtires i les
Epístoles. És el cas que provarem d’exhibir aquí pel que fa a aquest moment compositiu, i com hi és en altre de
posterior que concreta l’arrencada del poema «S-Bahn’».
23
«In niue Lucana dormis ocreatus, ut aprum / cenem ego; tu piscis hiberno ex aequore verris».
“En neu Lucana dorms pertret, a fi que jo pugui sopar un senglar; navegues, com el peix, enmig
d’una mar tempestosa”.
En la sàtira, Horaci conta com Damasip, un especulador arruïnat, en abraçar la filosofia dels estoics
(car ja pensa que tots els homes són folls llevat del savi, segons ensenyança del seu mestre estoic Estertini), va
a cercar-lo a casa de Sabina on el poeta s’és retirat durant el període de les Saturnals. Com que Damasip li
retreu la seva peresa, la intemperància, i aquest no fer res de valor ni al camp ni a la ciutat, Horaci repussa,
amb ironia, els arguments sobre el discurs que Estertini confegí entorn de les quatre passions que pertorben
l’esperit humà. Això és: la gasiveria, l’ambició, el gust pels plaers i les supersticions.
24
És a dir, «Tres llimones» (MC2), «Horabaixa» (sic) (MC4); «Però non mi destar» (MC6); «Si puc»
(MC3) i «No una casa» (MC5): tots, tret que no hi és el famós poema frontissa, el que obra la solució de
continuïtat entre llibres, «Cambra de la tardor» (DNP42/MC1), perquè clou i enceta els aplecs.
22
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són més raonables que els dels infants a ulls del personatge Damasip. I tot això porta a les
supersticions perilloses de l’amor. Follia i superstició.
Vegem-lo.
NON TU CORPUS ERAS25
Primer s’obre una esquerda
dubtosa. La memòria
fuig, covarda, de dir-nos
que és el cos que fereix.
Les rels entren segures:
prenen tot el seu temps
per estendre’s i fendre’s
i fer un gargot espès
per tota la paret.
Fins que s’eixamplen, premen,
treballen. Un ofec
d’esma atònita: ens té
del tot, el germà gran,
massa intencionat
i fosc de rudes traces.
Que s’ho permeti tot,
que ens trossegi. Llisquem

25
I així es tradueix GF a si mateix: «Non tu corpus eras.– Primero se abre una grieta dudosa. La
memoria huye, cobarde, de decirnos que es el cuerpo que hiere. Las raíces entran seguras: se toman todo su
tiempo para extenderse y hendirse y formar un garabato espeso por toda la pared. Hasta que se ensanchan,
oprimen, trabajan. Un ahogo de conciencia atónita: nos posee del todo, el hermano mayor, demasiado
intencionado y oscuro de rudas mañas. Que se lo permita todo, que nos despedace. Resbalamos a grandes
desmoronamientos. Sabemos si somos nosotros, o que es él? En eso no queremos reconocerle».
Cuando ve que no podríamos sufrirlo, se desase brusco y nos deja en la yacija. Horriblemente
pasivos, escuchamos el silencio. Ni lección, ni designio. Un acecho vil. Que el tiempo quiera por fin
devolvernos palabras que sirvan para tratar al cuerpo amigo».
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a grans esllavissades.
Sabem si som nosaltres,
o que és ell? En això
no el volem reconèixer.
Quan veu que no podríem
sofrir-lo, es desix brusc
i ens deixa jaure al jaç.
Horriblement passius,
escoltem el silenci.
Ni lliçó, ni designi.
Un aguait vil. Que el temps
vulgui a la fi tornar-nos
paraules que serveixin
per tractar el cos amic.

La composició es resol en 31 versos hexasil·làbics amb certa paritat de finals masculins i
femenins —per tant, més aviat concurrent amb les maneres de l’època creativa de MC,
aquella que s’evidencia més enclina potser a l’isosil·labisme d’art menor—, distribuïts en 8
seqüències sintàctiques més que no exactament estròfiques,26 que alhora despleguen dues,
diguem-ne, macroseqüències discursives: la primera i la més llarga (21 versos), descriptiva
d’una anècdota de figuració sexual en gradació climàtica; i una segona, la més breu (versos
22-31), entre narrativa o fins més sentenciosa cap al final, acordada a un mode de discurs
avinent als desenllaços de to epifonemàtic força usats per Ferrater.

Vull dir que l’encavalcament i la poca esticomitia són recursos accionats sobre el nivell sintàctic del
discurs, i tanmateix no presenta cap aparent formalitat estròfica —ni estructural ni rimàtica. Pel que fa a la
sintaxi: encavallaments fràsics, en general suaus, i alguns amb certa capacitat per deflagrar imatges d’expansió:
sentit connotat com ara la del vers 11. Combinació d’esticomitia i d’encavallaments oracionals, a banda
d’establir l’elocució, propicien recurrències de marge fonètic a frontera de vers i sobre l’últim accent, a fi
d’evocar també associacions de sentit (fereix / temps, espès, paret).
26
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D’entrada, el títol del poema de GF resta lligat al motiu llatí de l’antologia, i hem de
suposar que no arbitràriament: és a dir, també és un títol que li ve suggerit per un escrit
d’Horaci .27 Coincideix amb els primers peus del vers sisè de l’Epístola IV, amb què s’enceta
una seqüència interrogativa. «Non tu corpus eras sine pectore ; di tibi formam, / di tibi
diuitias dederunt artemque fruendi».28 I en els dos textos horacians hi ha un cert planteig
de models confrontats pel que fa a la concepció del viure i un esguard moral diferent
envers la realitat: la mirada estoica (si recordam les figures d’Estertini i Damasip a la sàtira,
explanades en la nota 23) contra la visió epicúria o un pèl hedonista que repussa Horaci,
tant llavors a la sàtira com ara a l’epístola dedicada al poeta Tibul (nota 28).
Ara, aïllant d’aquest intricat paratext la seqüència, Ferrater sembla que giri també el sentit
d’aquell “No, tu no eres el cos [sense ànima]”, per fer venir a dir per a aquest mateix
narratari o destinatari ficcional del discurs del poema —percebut pel lector així, com una
instància pacient en l’acció, que alhora exerceix internament d’oponent ideològic—, que la
compunció o l’aflicció, experiències bàsiques descrites per un pinzell d’un cert traç
expressionista,29 o la tristesa que flueix al llarg del versos en escindir-se fatídicament el cos
27
Però, és només un esquer? Recordem què diu el final de l’Epíleg de DNP, en referir-se a l’epitalami
de Catul. Vegeu FERRATER, Gabriel. Da nuces pueris. Barcelona: J. Pedreira, editor (“Les Quatre Estacions”;
2), 1960, p. 74.
28
“No, tu no eres un cos sense ànima ; els déus t’han donat bellesa, / els déus t’han donat riqueses i el
seny de gaudir-ne”. Un vot inicial per l’epicureisme?
Vegeu HORACE. Épitres, texte établi et traduit par François Villeneuve. Paris: Société d’Édition
“Les Belles Lettres”, 19614, p. 54-55. La quarta és una epístola breu (de només 16 versos) on Horaci
s’interroga sobre què feia Àlbius —segurament Albius Tibullus, és a dir, el poeta Tibul— a la seva terra de
Pédum, on ocupava l’esperit en meditacions. Si ni fortuna ni reputació—dons seus naturals: aquells dels quals
el comú dels homes feia dependre la felicitat— no li varen mancar i, tanmateix, en sabia gaudir, ¿com és que
cavil·lava més en un futur que a ningú no pertany, si volia ser veritablement feliç? Que la felicitat, a fi de
comptes, rau a prendre cadascun dels nostres dies com si fos el darrer de la nostra vida, ve a concloure
Horaci. I amb aquesta mena de convit al “carpe diem”, li prega de visitar-lo, que podrà riure de contemplar,
en sa persona, un epicuri corpulent i gras. Aquest en seria el sumari, dit a l’anglesa.
29
D’altra banda, el moment compositiu no era tan lluny encara de l’experiència traductora de Benn,
amb la dotzena esmentada de poemes traduïts que aparegueren dins Papeles de Son Armadans. És interessant
per a aquest aspecte la lectura del capítol «Expressionisme» de Jordi Julià, dins el seu L’art imaginatiu. Les idees
estètiques de Gabriel Ferrater. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (“Biblioteca Filològica”; 60), 2007, p. 211244.
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que copula d’aquella altra presència —la mena de captor mental o de consciència, i a la qual
s’associa el jo poètic quan assumeix el fet de representar aquesta resta actancial dins el
plural de primera persona—, tot plegat, en suma, no ha pres sentit fora de lleis conductuals
de base natural.
El text sencer, per tant, és dit per un descriptor moral superior, a la manera d’un narrador
omniscient. O per fer-ho fàcil: per una veu que s’alça part damunt de l’anècdota referida
per provar de palesar els fets: en fa de «jo locutor». Amb tocs, emperò, tendenciosos quant
a la figuració dramàtica, perquè admet, hiperbòlicament o expressionista, tints de narració
torturada: Les rels entren segures [...] per estendre’s i fendre’s/ i fer un gargot espès/ per
tota la paret. [... Les rels] treballen. Un ofec / d’esma atònita...; un dramatisme que prova de
figurar, creiem, cert grau de neurosi. Follia i superstició, igual que al text llatí. Així, algú
narra com una instància que hi fos dins i que s’arrengleràs experiencialment amb el
narratari del text, dins aquesta pluralitat de la primera persona que procura la
compartibilitat immediata del fenomen de percepció entre les fraccions. Fractura del jo més
enllà de la del cos. Combat entre desig i raons?
Però, a l’últim, la lectura dels fets gira cap a la negació taxativa d’una moralitat edènica,
prèvia al món; i prova de resoldre que, si mai n’ha d’esdevenir-se alguna, vendria a imposarse naturalment, com a evidència il·lativa dels quals. És a dir: objectivament, cap mal en
l’instint que marca la natura (en allò material: el cos, el sexe, la conducta natural); i, malgrat
el concepte de culpa infós a la vida (adherències de moral transcendental), tanmateix serà el
ball d’hormones —potser en l’aguait vil— el que finalment lassarà un cop més, i mil, aquest
nosaltres per la força animal inevitable —la que tota l’estona apareix disforja i marcada amb
descriptors discordes per on s’infiltra la visió moral que els fets violenten—, per acabar,
amb una insinuació de prec agermanadament perplex per als subconscients afectats —la
polifonia muda: horriblement passius / escoltem el silenci—, notem-hi el joc, des de la inclusió
pronominal constant:
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Que el temps

vulgui a la fi tornar-nos
paraules que serveixin
per tractar el cos amic.

O així ho hem entès. Cosa que ens força com a lectors a configurar, mentre se’ns va
explicant la història, la fantasmagoria d’uns aparents personatges escindits d’una unitat
prèviament harmònica: aquesta universalitat del nosaltres d’una banda, esquinçada del qui, de
l’altra, domina activament “massa intencionat / i fosc de rudes traces” i que protagonitza
moments narratius per a la força fosca del desig animal en les seves maniobres per satisferse sense retenció —“llisquem / a grans esllavissades”—, cap aquesta proclivitat en què es
concreta “el germà gran” —un de naturalment brutal, animalescament dominador—,
decantat de tot control d’una consciència d’atributs morals establerts, un Calibà que es
porta a dins.
Sabem si som nosaltres,
o que és ell? En això
no el volem reconèixer.

S’hi connota possiblement, diríem, el fenomen de la por a l’experiència alienant,30 la por
indefugible a la transformació inopinada de conductes, quan habitualment sotmeses tant a
fre moral com al desig d’una autoconsciència ferma, afany d’un autoconeixement resolutiu,
anhels tanmateix familiars d’allò que volem que ens allunyi de les bèsties: perquè el
sofisticat desig no sigui degradat a simple instint. Recorda un poc allò que deia GF en

30
O allò que diu Arthur Terry, en aquell auroral estudi signat el 1971, en parlar del tema dins el poema
«In memòriam”: «[...] al tema del miedo, a la sensación de que todos los seres humanos, pero sobre todo los
adultos, están cogidos en una red de miedo». In: “Prólogo” a Gabriel Ferrater. Mujeres y días. Barcelona: Seix
Barral (“Biblioteca Breve”; núm. 446. Poesía), 1979, p. 17.
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parlar a fons dels plecs més sensuals de la poètica ribiana, i que ens recordava temps
després la doctora Oller: l’home és parent de les bèsties.31
Tot això ens semblava prudentment clar. I era a partir d’un determinat vers on se’ns feia
més difícil veure com, havent-se les consciències deseixit ja de l’imperi de les feromones,
s’esdevenia tota aquesta anàbasi sensacional per replegar-se, com en un panorama per a
després de la batalla, tots de nou tristament en l’u: memòria, consciència i suport del jo
personal amb els seus atributs pensants, altre cop amb qui els sustenta en matèria i és
assenyalat com a culpable físic del tràngol, i a qui fins com a mig se l’acusa que hi tornarà
així que pugui ser davant d’una altra oportunitat d’esquerda dubtosa.
Llavors, certament, quedava una lectura un pèl escolàstica entre cos i ànima o alè
intel·ligent. Tessitura que, creiem, vol ser, tanmateix, poemàticament reconduïda per la veu
al llarg de la tirallonga de versos finals. A pesar dels estralls relatats d’una experiència
aparentment desafecta, significativament és dit “ni lliçó, ni designi”: res que no ens sigui
naturalment dins des de la fosca dels segles. Ja que, a la intel·ligència perplexa, li caldran
només unes paraules, un discurs sensat d’apropiació que en faci, de tot plegat, una forma
aprehensible: com un discurs de moral espontània sorgit de la realitat natural, diguéssim. I
tal volta, sense anar més lluny, l’objecte de coneixement que el poema desplega en una
estratègia de rotació: de la ignorància paorosa a la comprensió mínimament confortada. El
camí del saber copsant la realitat?
Ara que, si retornam a l’antecedent horacià, del mateix to afligit de la reunificació de les
instàncies discursives, potser acudi a la memòria també una altra frase llatina que, dita d’un
tenor popularizant, sembla de llinatge mig estoic. Ens referim a aquella que diu «post coitum
omne animal triste est», i que resulta tan conformada en disciplina moral com les curolles de
Damasip rebatudes per la ironia d’Horaci en la sàtira esmentada. Ara, la dita, la clàssica i

31
En l’article memorable de Dolors Oller, s’hi diu: «La literatura, la poesia serveix precisament per
recordar als homes que, malgrat tot i per damunt d’idees i ideologies, l’home continua essent i serà sempre,
fonamentalment, parent de les bèsties». OLLER, Dolors. “La veu és un altre”. In: Saber (Barcelona), núm. 9
(maig-juny 1986), p. 53-57.

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 183 -

correcta, sol atribuir-se al metge Galè de Pèrgam i formular-se del mode següent (també
ben càustic, diríem): «triste est omne animal post coitum, praeter mulierem gallumque».32 Ara, en
ignorar si la dita rondava o no pel subtext del poema, potser que finalment la considerem
un tant distanciada de l’articulació de sentit que en fa la nostra lliçó.
Fins aquí unes possibles —esperam que no del tot esbojarrades— notes per a un escoli.
I un cop publicat, ho hem dit, acaba sent un poema més dels que no fan prou el pes a
l’autor. Potser per manca de concretesa imaginativa, pel remarcat caràcter vers l’abstracció?
I això que, a parer nostre, el text tanmateix no desdiu tant pel que fa al mètode de
coneixement propi de la poesia de Ferrater. O per dir-ho amb les paraules més sàvies
d’Oller:
«El estilo ferrateriano es eminentemente interrogativo, un estilo que se plantea la
experiencia moral, sí, pero concebida como problemática, un problema de
conocimiento que debe resolver una conciencia poética capaz de salvar la distancia que
media entre el objeto de la experiencia y el centro de la imaginación del sujeto: el poema
es pues la objetivación de una subjetividad escindida, anulada en el objeto y reconstruida
en el propio proceso de conocimiento de este objeto. Por eso sus poemas siempre se
plantean como un problema cuya solución radica en la pura presentación de los datos y
en acertar la operación que los relaciona, nunca en el reconocimiento de una
experiencia».33

* * *

Que traduiríem, “tot animal resta trist després del coit, tret de la dona i del gall”.
Vegeu OLLER, Dolors. “Las construcciones poéticas de Gabriel Ferrater: acciones e intenciones”.
In DD. AA. Jaime Gil de Biedma y su generación. Actas del congreso. I. Saragossa: Departamento de Educación y
Cultura del Gobierno de Aragón (Colección “Actas”; 35), 1996, p. 416.
32
33
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I una divagació momentània sobre la segona hipòtesi
ON MATING34
Being told that the sweetness
Of life lies in mating,
I tried hard to know
The sweetness of life.
By now, I have found
That life has no sweetness
To atone for this,
There is only left
To us, now and then
Heart-wringing, the trying
Bitterness of mating.

Declara Jaime Gil de Biedma en una entrevista:
« [...] Curiosamente tanto Gabriel Ferrater como yo hacíamos el mismo ejercicio
cuando no estábamos seguros de un pasaje de un poema: lo traducíamos al inglés.
Y hacíamos esto porque el inglés no admite relleno» 35

El 1986 apareix un poemet anglès de GF 36, rescatat mig arqueològicament de l’oblit amb
tot els honors, i que, segons el germà Joan —qui és qui mou l’operació de rescat i difusió37 —,

«On mating/ De la còpula». Traducció catalana de Joan Ferraté. In: Saber (Barcelona), núm. 9 (maigjuny 1986), p. 40.
35
SYLVESTER, E. “Con Jaime Gil de Biedma: El lenguaje de la poesía y de la conversación”. In: La
Prensa (Buenos Aires), 22-7-1979. Inclòs In: Jaime Gil de Biedma. Conversaciones. Edición y prólogo de Javier
Pérez Escohotado. Barcelona: El Aleph Editores (“Personalia”; 27), 2002, p. 121.
36
Així el tradueix el seu germà: On mating: Being told that the sweetness /Of life lies in mating, /
34
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dataria del 1966 i tendria la capçalera Serra d’Or com a via triada per difondre’s. És més, el
paper en qüestió seria una versió edulcorada d’una altra intitulada més impúdicament “On
fucking”.
Per començar, sembla un punt inversemblant que Ferrater hagués volgut col·locar un text
anglès d’aquest tenor a dom Maur M. Boix (sobretot ara —per 1966— que sabia tenir-hi
tribuna assegurada per als seus papers crítics i, ben aviat, també per a la sèrie lingüística), o
ni que fos al seu redactor en cap, el bon jan de Jordi Sarsanedas. I, essent que la fellow
conspiracy del nostre autor amb Gil de Biedma potser podia haver anat més lluny que la
famosa boutade o proclama poètica contra les textualitats solipsistes del realisme socialista,
per concretar-se també en certs tombants d’operacions expressives compartides o per
procediments compositius38 com l’acabat d’al·ludir, essent així, diem, la nostra hipòtesi
pren la derivada d’emparentar els dos textos.
Comparat amb el —en la teoria— cronològicament més antic, «On mating» fa tot l’efecte
d’esquema d’una mateixa cosa a l’inrevés: consta també de dos moments o seqüències, just
que amb la il·lació invertida (ara l’instint fa part de la dolçor de la vida, d’entrada, fins que
I tried hard to know / The sweetness of life. / By now, I have found / That life has no sweetness / To atone
for this, / There is only left / To us, now and then / Heart-wringing, the trying / Bitterness of mating.
De la còpula: Diu que la dolçor / de viure és la còpula, / i he volgut tastar / la dolçor de viure. / Ara, però,
sé / que no és dolç de viure. / Per rescabalar-nos, / no podem sinó / ara i adés tòrce’ns / l’entranya amb
l’amarg / fatic de la còpula.
37
Una feina que Joan Ferraté havia començat a fer esgraonadament, primer amb obra de no ficció —
FERRATER, Gabriel. La poesia de Carles Riba. Cinc conferències. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62
(“L’Escorpí”; 39), 1979; Sobre literatura. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62 (“Cara i Creu”; 26),
1979; Sobre pintura. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Seix Barral (“Biblioteca Breve”; 447. Ensayo), 1981;
Sobre el llenguatge. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema (“Sèrie Gran”; 2), 1981;
Foix i el seu temps. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Quaderns Crema (“Assaig minor”; 1), 1987— i, més
endavant, amb una mica de tot —Papers, Cartes, Paraules. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Quaderns Crema
(“Sèrie gran”; 10), 1986; Vers i prosa. Selecció de Jordi Cornudella i Joan Ferrater. València: Editorial Tres i
Quatre (“L’Estel”; 5), 1988; Cartes a l’Helena i residu de materials dispersos. Edició a cura de Joan Ferraté i José
Manuel Martos. Barcelona: Editorial Empúries (“Biblioteca Universal Empúries”; 75), 1995—, com una
estratègia de contraofensiva, confessava en declaracions, o com a resposta a la de cànon acadèmic de les
patums, llavors especialment per certa predisposició a empetitir-s’hi la figura del germà dins la Història de la
Literatura Catalana del 1988, en son volum XI.
38
Cosa que no els fa idèntics en absolut, o no tan exageradament com s’ha volgut fer veure en
ocasions: no, per haver volgut distingir fons i forma, per haver sabut concebre el poema com un simulacre
d’experiència o un espai dramàtic on trobar la veu i el to més versemblants per explicar el món explicant-se.
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el relator descobreix, alhora que no hi ha dolçor, que resta vencillat a la marca de l’instint
com dins un cercle d’impossible abandó). Òbviament, l’objecte i la tensió dramàtica
encalçats prenen més volada o una força superior, més plasticitat i un arrodoniment
destacable, en l’aparegut dins la tria “Hiberno ex aequore”: però, tot i el capgirament
d’estratègies expressives, són discursos tan acostats en la base reflexiva que es desprèn de
l’estaló anecdòtic com en certs detalls de figuració a cops expressionista:
[...]
ara i adés tòrce’ns
l’entranya amb l’amarg
fatic de la còpula.

«On mating» se’ns fa, per tant, una representació aproximativa per establir que la dolçor
de la vida potser no és tan dolça i que, tanmateix, per rescabalar-se de l’amargor no en resta
d’altra si no és tornar-hi, perquè al capdavall no deixam de ser parents de les bèsties,39
posseïts per l’instint natural, obsessivament fins i tot. Amb circularitat neuròtica. A fi de
comptes: ja ens cal acceptar-ho i recelar de valoracions transcendents. És a dir, com
insinuàvem, aparenten un cert aire de família textual, un traç consanguini més enllà de ser
textos d’un mateix autor, o reflex de similars preocupacions. S’hi pot pensar. Només, i
malgrat aquesta inclinació certa cap a la crítica-ficció. Vist així, el poemet anglès se’ns fa
més una fracció d’un procés creatiu que altra cosa (i la hipòtesi no acaba de ser del tot
inversemblant en l’ordre cronològic40).

Recordem que diu Ferrater sobre Riba: « [...] la xifra última, el tot, de la veritat de la vida és allò que
rau en aquella pura existència animal» In: La poesia de Carles Riba: cinc conferències. Barcelona: Edicions 62
(“L’Escorpí”; 39), 1979, p. 103.
40
Els versos anglesos de GF que sí són, amb tota seguretat, del 1966 —i potser això confonia son
germà Joan— feien una dedicatòria de TC per a Jaime Gil de Biedma. Vegeu TRAMÓN, Marcos. “Dos
poemas cruzados”. In: Reloj de Arena (Oviedo) núm. 23 (maig 1999), p. 7-8. Ambdues peces són finalment
recollides dins Cartes a l’Helena i residu de materials dispersos. Edició a cura de Joan Ferraté i José Manuel Martos.
Barcelona: Editorial Empúries (“Biblioteca Universal Empúries”; 75), 1995, p. 111 i 112 respectivament;
39
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Conclusió
Quines resolucions d’autor pren Ferrater sobre la difusió i per quins canals determina fer-hi
accessible l’obra? Abans ja hem parlat com, potser per la facilitat que algunes amistats
brinden, no menysprea publicar dins alguns mitjans de difusió en una estratègia que, posada
en esquema, esdevé una constant: sistemàticament fa lliuraments en antologia prèvia a la
publicació en volum.
Especulem-hi una mica. Tenim sobre el mapa les catorze preses de decisió: això, sense
tenir en compte per res aquelles oportunitats d’exhibició, entre el 1962 i el 1968, per a les
quals no tenim acreditada una seva intervenció directa.41 És a dir, que parlam d’aquelles
oportunitats en què és Ferrater qui avança públicament textos als seus llibres.

àmbit de fixació en el qual, precisament per a «On mating», Ferraté fa una nota de procedència on ja posa la
data en interrogant (p. 11).
41
És a dir, tots els cops que surt antologat —de vegades traduït a d’altres llengües: al castellà, francès,
neerlandès i al portuguès— en volums col·lectius, i amb textos que, en un o altre format, ja eren disposició
dels receptors-antòlegs. Vegem-les:
—
—
—

—
—
—

APC-62: Poeti catalani 1901-1961, Testi e traduzioni a cura de Livio B. WilcBy . Introduzione di
J. Rodolfo Wilcock. Milano: Valentino Bompiani, 1962, p. 329-337.
ACM-63: Poesia catalana del segle XX, per J. M. Castellet i J. Molas. Barcelona: Edicions 62
(“Llibres a l’abast”; 3), 1963, p. 545-548 i 559.
NAJT-65: Nova antologia de la poesia catalana 1900-1964 (de Maragall als nostres dies). A cura de Joan
Triadú. Barcelona: Editorial Selecta (“Biblioteca Selecta”; 368/Poesia, XLVII), 1965, p. 289295.
APCVC-65: Antología poética de la lengua catalana (puesta en versos castellanos), F. Ros. Madrid:
Editora Nacional, 1965, p. 448.
C-1967: Poetas catalanes. In: “Caracola. Revista Malagueña de Poesía.” núms. 171-172 (generfebrer 1967), p. 34-37. [Tria i selecció de José Batlló?]
ERM-67: Europe. Revue mensuelle. (París) núm. 464 (desembre 1967), p. 81-84. Número
titulat «Littérature catalane», en traduccions d’Antoine Cayrol.
[«La vie furtive» (MC20); «Chambre d”automne» (DNP42; MC1); «Poème inachevé»
(fragment) (TC1)
El 1970, surt la segona versió francesa del «Poema inacabat”. Vegeu
IMBERECHTS, André. Gabriel Ferrater. Poème inachevé, introduction, traduction et notes
par... (Mémoire présenté pour l’obtention du grade de licencié en philosophie et lettres,
groupe philologie romane), Louvain, 1970.]
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Les dues primeres mostres antològiques d’abans del DNP (1960), CH-59 i PS-60, totes
amb versió pròpia al castellà, contenen poemes que ja arriben a prefigurar part de
l’estructura liminar de MC (1962), igual que una bona partida de textos (5 de 12) que, per
un acte autocrític posterior, no gaudiran d’una nova difusió. Tots dos casos, excusam de
dir-ho, no com la natural exhibició bilingüe d’un poeta consagrat que és traduït a la llengua
d’un altre sistema literari42, sinó que sembla més un acte del comportament aquest a què ha
al·ludit en alguna ocasió Enric Bou: el d’un autor que anuncia inèdits com volent formar
part d’una literatura major.

43

I és en això que té un comportament excèntric: volent fer part

d’una literatura normal, o sense complexos ni afectada per discursos d’aquells considerats
afegits per al cas català.44

ABC-68: Un segle de poesia catalana (3), per Jaume Bofill i Ferro i Antoni Comas. Barcelona:
Edicions Destino (“El dofí”; sn), 1968, p. 1140-1160.
—
ECB-69: Een catalaans bericht, per Bob de Nijs. Lier: De blanden voor de poezie, 1968, p. 194196.
Simplement és que no sabem de cap possibilitat que una o altra antologia fos consultada. Igual que
per a «12 poètes catalans d’aujourd’hui», per P. Vives. In: Les Lettres Françaises, núm. 415, 22-23 (febrer
1966). O igualment en el cas de l’alemanya Katalanische Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert, per J. Hosle; A. Pous.
Mainz: Hase; Koenier, 1970. [Versió de: «Das Lied vom Wagen-können / Cançó del gosar poder» (DD108)],
i encara abans potser en el cas de la italiana Poeti catalani 1901-1961. Textos i traduccions a cura de Livio B.
Wilcock. Introducció de J. Rodolfo Wilcock. Milà: Valentino Bompiani, 1962, p. 329-337. [Versions de: «Le
grand soir» (DNP23/MC30); «Si puc» (MC3); «Tres llimones» (MC2); «A mig matí» (DNP29); «La vida
perdurable» (DNP30)], com en el de la portuguesa Antologia de poesia catalã contemporânea. Selecció, traducció i
notes de Leonardos, Stella. Introducció de Domingos Carvalho da Silva. São Paulo: Monfort, 1969, p. 84-89.
[Versió de: «By natural piety» (DNP40)]; ara, probablement ja no del tot la neerlandesa Een Catalaans Bericht,
per Bob de Nijs. Lier: De blanden voor de poezie, 1968, p. 194-196. [Versions de: «Punta de dia» (DNP9);
«La vida perdurable» (DNP30); «Cançó idiota» (TC30), és a dir que recull un text aleshores ja descartat d’ençà
DNP].
42
És Ferrater mateix qui s’ha de versionar, un detall potser no gens negligible.
43
Diu el professor:
« [...] Gil de Biedma i Gabriel Ferrater, que semblen tan iguals, però tot seguit que els llegim més de
prop, presenten diferències substancials. Aquestes es relacionen amb el fet que pertanyen a sistemes literaris
diferents, malgrat que ambdós estiguin molt interrelacionats. L’un i l’altre ocupen posicions de poder i prestigi
ben diferents. Gil de Biedma té una tradició establerta, ben reconeguda, Ferrater es fa en una literatura en els
límits. I prova tothora de demostrar “la normalitat”. Es rebel·la contra els condicionants de pertànyer a una
literatura menor i actua —escriu— com si formés part d’una literatura major».
Vegeu BOU, Enric. “Els termes d’una confabulació: Gil de Biedma i Ferrater”. In: OLLER, Dolors;
SUBIRANA, Jaume (eds.) Gabriel Ferrater, ‘in memoriam’. Barcelona: Proa (‘Biblioteca Literària/Estudis’; 3),
2001, p. 182.
44
Posició que, segons declara, li provocava una mena d’urticària mental:
—
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I a partir d’un seu primer llibre al carrer, es consignen dues decisions més abans d’editat
MC, on s’avancen «Els innocents»

45

(MC29) i fins a cinc textos de TC.46 I com que ja es

pot dir que ‘és algú amb obra’ —tot i la lamentable recepció historiada—, aquests els farà
ara dins el marc del sistema literari català, lliurant una mostra, òbviament sense traducció
inversa, per ser editada pel Centre de Lectura de Reus (APR-62), a banda de la ja susdita en
nota de l’Homenatge a Todó.
En suma: és partir d’aquesta oportunitat reusenca i fins al 1966, que tots els textos
avançats apareixeran dins TC: fins a 13 poemes, 6 a l’esmentada antologia, 3 a dins de la
revista Poesia

47

que edita Joan Colomines —per cert, algú de casa que se l’havia llegit amb

un mínim interès48; per tant, diguem-ne que s’entén bé la cortesia a tornajornals—; i els 4
restants, ara sota l’epígraf “Cuatro madrigales”49, textos novament difosos dins un mitjà
forà, Álamo50, és a dir altre cop instal·lat dins espai del sistema literari castellà (en una
«Me gustan la ginebra con hielo, la pintura de Rembrandt, los tobillos jóvenes y el silencio. Detesto las
casas en las que hace frío y las ideologías», repassa Campbell el conegut paper a l’inici de l’entrevista ja
citada, i més envant hi dialoga així:
—Usted ha dicho algo en otro lugar sobre la imposibilidad de tener una ideología.
—Desde luego me duran más las mujeres que las ideas de tipo ideológico (parece un juego de palabras,
pero una idea matemática no es una idea ideológica). Conservar una idea ideológica durante más de un
año siempre me ha resultado muy difícil».
In: «Gabriel Ferrater/ Las relaciones personales», dins Conversaciones con escritores. México: Secretaría
de Educación Pública (‘SepSetentas’; 28), 1972, p. 191.
45
L’any anterior, dins Homenatge a Todó. Barcelona: Joaquim Horta, editor, 1961. p. 29.
46
Concretant: «Bosc» (TC4); «Fe» (TC8), però aquest amb reformulació; «Perdó» (TC21); «Plorar»
(TC22) i «Sabers» (TC24).
47
[3 poemes]. In: Poemes (Barcelona), núm. 8 (tardor 1964), p. 66-67.
48
COLOMINES, Joan, «Menja’t una cama». In: Poemes (Barcelona), Joan Colomines editor, núm. 2
(primavera 1963), p. VI (14).
49
Per cert, l’epígraf resulta si més no curiós, perquè tots sabem que un madrigal és un gènere líric
consistent en composicions breus d’expressió sentimental, galants o bé amoroses. També és notori com de
celebrats, musicalment, són els madrigals del Renaixement i de principi del Barroc, entesos com a
composicions vocals profanes, sovint polifòniques. I, ja poèticament, dins la tradició catalana, solien confegirse amb un estrofisme regular, amb tornada, fet de decasíl·labs i hexasíl·labs. Ara, els textos així aplegats per
GF, són ja maquinàries poèticament avançades com les que planteja l’època creativa de TC, amb un format
tot propens a l’heterometria anisosil·làbica, però, al capdavall, composicions curtes i supratemàticament
aplegables, com són totes les de la 2ª secció del llibre esmentat, dins l’àmbit de l’experiència introspectiva
sobre l’amor i l’erotisme. Per tant, l’epígraf aglutinador ja hi diria prou.
50
«Cuatro madrigales» [4 poemes]. In: Alamo. Revista de Poesia, (Salamanca: Aula de Poesía del Servicio
de Educación y Cultura), núm. 6 (gener del 1966), sense paginar.
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capçalera de Salamanca, la ciutat del reencontre postbèl·lic de les poesies hispàniques—
L’ombra tal volta de Riba?), i novament amb versions castellanes pròpies, que —afegim-ho
ara— sempre ho han estat en prosa rítmica.
I encara abans de fer l’acte d’ordenació, i d’inclusió de noves composicions51 i de l’elisió
de cinc textos ja coneguts en què cristal·litzarà el seu corpus del 1968, com seguint el seu
costum, encara col·laborarà en un volum col·lectiu: Desde España... Un altre cop fora i,
sorpresivament, com fent costat a una commemoració de la resistència cultural
filocomunista;52 però ara sense traducció i sols afegint-hi un aparat d’orientació parcial al
final i també en català: ja com l’autor d’una literatura important i al costat d’altres noms
consagrats, que diríem. Així que és el lector hipotètic qui, malgrat els decalatges entre
constituent literari i espai d’encontre, té la comesa d’un desxiframent ardu —i també la
d’actuar com un lector desprejudiciat—, si en vol treure gaudi lector d’un poema difícil
com «Babel’». Novament GF ho fa així, tot naturalment.
Sabem també per l’autor que fa anys —5 quan arriba l’edició de DD— que ja no oficia53,
tret de versos circumstancials i molt de tant en tant. Sabem de textos poèticament no gaire
51
Per ordre d’aparició: «Corda» (DD73); «El lector» (DD106); «Aniversari» (DD107); «Cançó del
gosar poder» (DD108) i «Babel’» (DD111).
52
En el cincuenta aniversario de la Revolución de Octubre, resa la resta de títol de la publicació. I és clar, GF
hi col·loca un poema gairebé votiu. FERRATER, Gabriel. «Babel’». In: Desde España... París: Col·lecció “Ebro”,
1967, p. 71-72.
53
Sobre la incardinació temporal de l’obra poètica ens resten aquestes paraules que Ferrater deixa
dites en ocasions diverses:
a) «Desde 1963 yo no he vuelto a escribir poemas. Si usted me pregunta si yo soy el autor de mis
poemas, ya no lo sé. He cambiado mucho. Si hubiera escrito con continuidad, tal vez diría que sí soy el autor,
porque habría una evolución paulatina», dins CAMPBELL, Federico. «Gabriel Ferrater o las mujeres». In: Infame
Turba: Entrevistas a pensadores, poetas y novelistas en la España de 1970. Barcelona: Lumen (‘Palabra en el tiempo’;
227), 19942, p. 329.
b) «Els meus poemes van sortir des del cinquanta-vuit al seixanta-tres i després ja no he escrit quasi
bé res, un poema per any». [Pasqual 1970, p. 942]
«—M’has dit que feia temps no escrivies poemes. Des dels últims sis anys— li pregunta Lluís Pasqual el 1970, i
GF respon —Això és molt meu. He fet tota classe d’oficis intel·lectuals. L’any 36 vaig descobrir Verlaine.
Vaig estar durant set anys llegint molt i escrivint poemes, quasi bé tots en francès. Quan vaig tornar a
Espanya em vaig dedicar amb molta atenció a la filosofia, vaig caure dins Ortega. Un bon dia —jo havia estat
sempre una desgràcia per les matemàtiques— vaig veure que eren precisament les matemàtiques el que
m’interessava i vaig fer uns cursos d’exactes. Després ho vaig deixar. L’estiu del 57, vaig descobrir
Shakespeare. Em va caure el món a sobre. Vaig veure que en poesia es podia dir tot...», dins PASQUAL,
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depreciats, però potser no tan marcats pel demble d’altres temps compositius. Poemes com
ara «Midsommarnatt»54, o bé «Cadaqués» i d’altres.55
Ara, la decisió definitiva arriba el 1970: i és l’última de gran abast. Perquè s’entengui bé:
GF, amb Mujeres y días, no devia voler l’anul·lació de Les dones i els dies com a referent
capital56 dins la seva obra lírica. Ara, sí devia voler fer encara una decisió més estratègicament
coherent amb el caràcter de les que havia pres ara i adés; a la qual, ens sembla, caldria
atorgar també historiogràficament un valor prou més destacat per tal com suscita algunes
qüestions derivades.
Amb les poques referències de què materialment disposam quant a la ideació i
planificació del volum,57 però resseguint aquesta conducció autoral de Ferrater, no se’ns fa
una barbaritat absoluta llançar-nos ara cap l’afermament de la hipòtesi. Allò més probable
és que el fet d’una gestació tan extensa en el temps —calien traduccions amb valor literari a
l’alçada dels originals i fetes per poetes en castellà amb domini garantit de l’ofici—, afegit a

Lluís. « Conversa: Gabriel Ferrater. Poeta de l’home i la vida ». In: Revista del Centro de Lectura (Reus), núm. 220
(desembre 1970), p. 941.
i c) «—Sí, vaig tenir uns anys de producció de versos basat en aquest punt de partida. Però des dels
finals el 63 pràcticament no he escrit res, tret de mitja dotzena de curts poemes. No tinc res més a dir, penso,
encara que, és clar, tingui coses a dir sobre els homes, les dones i la humanitat, que són eternes. Em referia a
coses directes, experimentals, meves», dins PORCEL, Baltasar. «In memoriam». In: Serra d’Or (Barcelona) núm.
153 (juny 1972), p. 16-21; reproduït llavors dins Grans catalans d’ara. Barcelona: Destino (‘Col·lecció El Dofí’),
1972, p. 457. I posteriorment recollit també dins Papers, Cartes, Paraules. Edició a cura de Joan Ferraté.
Barcelona: Quaderns Crema (‘Sèrie gran’; 10), 1986, p. 531.
54
Dedicat a Marta Pessarrodona, i publicat dins l’Antologia d’homenatge a Pompeu Fabra. Barcelona: Eler
(“Les Hores Extres”; 4), 1968, p. 29.
55
Publicat a Serra d’Or (Barcelona) núm. 117 (juny 1969), p. 50. L’altre text seria «Prop dels dinou»,
publicat pòstumament dins Tarot de quinze (Universitat Autònoma de Barcelona), núm. 0 (abril 1972), sense
paginar.
56
Encara ho ha estat rigorosament per a versions integrals com ara:
— Las mujeres y los días. Poesía completa. Traducció de Mª Àngels Cabré. Pròleg de Luis Izquierdo.
Barcelona: Editorial Lumen (“Poesía”; 134), 2002.
— Les femmes et les jours. Traducció, presentació i notes de William Cliff. Mònaco: Éditions Du
Rocher («Anatolia/ Poésie Grand Format; s/n»), 2004.
57
Hem volgut saber si existia un mena d’arxiu comercial històric de Seix Barral, que pogués fer
avinent, si hi eren, contractes signats que traslluïssin la voluntat legal de l’acte i en quins termes havia de ser
entès. No n’hem obtengut cap resposta. Ara, més tard, hem sabut que Ivonne Hortet, vídua de Carles Barral,
té dipositat el llegat de l’editorial en una casa-museu d’un poble empordanès. Encara és una via a explorar.
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la mort sobrevenguda, deixàs el projecte un tant desvalorat, a pesar que Mujeres y días58 és
una empresa ben personal de GF, engegada amb tota l’energia que li suposaríem per ser
una nova oportunitat (i una de major abast) i fer-se des del condicionant de la distància,
com ara ho faria un poeta pòstum. Tanmateix sabem algunes coses:
a)

Que l’elecció i fixació textual és totalment seva,59 en implicació —suposem-ho—
semblant a com fou gestada la tria que va constituir DD (n’hi ha prou a resseguirne el caràcter de les tasques d’edició en què intervé, com ara la correcció de
galerades i manuscrits60). A la nota editorial mateixa, potser escrita quan ja arribats
els temps imminents de l’edició (1979), se’n diu amplia muestra, i no és gens ambigu
sinó que descriu la realitat tan exacta com és; 61 però els qui n’han fet referència, se
n’han guardat d’usar el terme antologia;62

b)

que aquesta nova oportunitat de difusió —potser a instàncies de l’amic editor
Barral i el seu germà, qui aleshores feia de director literari per a l’editorial—, per
assetiar-se còmodament entre els dos sistemes implicats, doblement projectat,
comporta un acte d’autor tan notable que mereix un estudi atent. Per què, per tant,

58
FERRATER, Gabriel. Mujeres y días. Versions a cura de Pere Gimferrer, José Agustín Goytisolo i José
Mª Valverde. Pròleg d’Arthur Terry. Edició bilingüe. Barcelona: Seix Barral (“Biblioteca Breve”; 446. Poesía),
1979.
59
A la “Nota editorial”, hi diu, sabent-se que l’espectre lector abastaria l’extensió possible del
polisistema d’expressió castellana, i això òbviament significa també un espai comercial enllà de la península:
«En 1968 apareció la edición de la obra poética completa de Gabriel Ferrater (1922-1972) bajo el título
genérico de Les dones i les dies (1960-1966). La presente edición bilingüe recoge una amplia muestra de aquellos
poemas, seleccionados por el propio autor», p. LIII.
60
Són materials que es feren públics a l’exposició Gabriel Ferrater: pintura, poesia, lingüística, comissariada
per Jordi Cornudella entre el 2007-2008.
61
Pensem que l’editor tanmateix devia estar al cas que el setembre del mateix any 79, dins l’àmbit de
l’edició catalana, tornaria a restar a l’abast, i en l’edició massiva de la MOLC —62 i ‘la Caixa’—, això que, dins
MD, s’hi descriu com “la obra poética completa de Gabriel Ferrater ”.
62
Excepció feta de la biògrafa CABRÉ, Mª Àngeles. Gabriel Ferrater o El exceso de ser inteligente. Barcelona:
Editorial Omega (“Vidas Literàrias”), 2002, p. 227-228; implicada després, com hem dit, a fer la primera
versió castellana integral de DD, que, insistim, féu el cànon resultant d’una tria.
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un acte que significà l’exclusió deliberada,63 això és, de part de l’artífex, de fins a 19
poemes que, just dos anys abans, eren constituents d’un suposat corpus
perfectament autoritzat d’obra lírica completa;
c)

que es tria Arthur Terry —i potser és GF mateix qui ho fa: no cal descartar-ho
encara—, i no a Castellet ni a cap dels possibles amics de la “casa oscura” d’entre
els qui ja no hi participassin en funció translatícia, a pesar de projectar-se i —
transcorreguts nou anys— editar-se finalment un poc a casa seva (Seix Barral,
l’espai laboral i amical.64 Segurament, si era Ferrater qui ho decidia, Terry li suggerís
un prou bon lector creatiu de la seva obra;65

d)

que Terry treballa el seu paper analític, bé i que usa ja els títols castellans —que, per
ventura, adequà després del 71—, partint clarament del corpus del 68, en tant que
hi considera textos paradigmàtics de la poesia de GF que, a Mujeres y días, ja no hi
seran. ¿Tal volta, quan s’hi posà, la decisió de Ferrater pel que fa als descartaments
era encara una idea en procés de maduració i el britànic comptava potser que
l’edició seria integral?;

e)

que, en l’assumpte de les traduccions, José Agustín Goytisolo ja tenia la feina feta
per avançat, perquè hi participa amb les vint versions que ja havien aparegut a la

63
Descartaríem gairebé del tot que la causa ragués en condicionants de producció editorial, d’espai,
com insinua Josep Faulí: no solia ser política habitual de l’editora que, per exemple, just comprovant-ne les
solapes publicitàries, en la mateixa col·lecció l’any anterior, sabem que s’hi ha publicat amb versió castellana
de Pere Gimferrer la novel·la Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Si fa no fa, prop d’un centenar de pàgines
més —RODOREDA, Mercè. Espejo roto. Barcelona: Seix Barral (“Biblioteca Breve”; 435. Novela), 1978, 352 p.
— No s’entendria que se’ns pugui repussar el tracte d’una celebritat diferent: se tractava de 19 textos, i només
dos dels quals d’una certa extensió, el paradigmàtic «Poema inacabat” i la seva «Tornada”, i això, tècnicament,
potser significava una setantena i escaig de pàgines. No el fem, per tant, el problema determinant.
64
Faulí parla d’Ariel, probablement un lapsus calami. Vegeu el paper citat de FAULÍ, Josep. «Ferrater, en
castellà i estudiat per Terry». In: Destino (Barcelona), núm. 2188 (13-19 de setembre 1979), p. 31.
65
Ferrater en devia haver apreciat un paper com «“Da nuces pueris, per Gabriel Ferrater” i “Menja’t
una cama, per Gabriel Ferrater”». In: Serra d’Or (Barcelona), núm. 11 (novembre 1962), p. 38-39. I no és del
tot impossible que fins arribàs a conèixer el pròleg confiat —que és un notable primer estudi de fons, a no
dubtar-ho—, ja que se signa a Belfast, el gener de 1971.
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seva antologia del 1968;66 mentre que Gimferrer i Valverde s’hi devien posar el
mateix any de l’encàrrec. Sabem, per exemple, que Pere Gimferrer publica una
versió d’«In

memoriam», ja el 1972, el mes mateix de la mort del poeta;67 com

sabem que encara havia tengut ocasions de departir amb el poeta alguns aspectes
d’interpretació textual, com ara en el cas de «El mutilat», o que ha declarat haver
seguit les versions pròpies de GF quan s’autotraduïa en prosa dins CH-59 i PSA-60;
f)

i que, d’altra banda, la distribució de textos restants a traduir no degué ser gaire
consensuada —no ens consta exactament un dictamen de Ferrater—, o altrament
haurien estat les afirmacions com a mig queixoses de Valverde al respecte, perquè,
sembla, que li havia tocat una bona partida dels poemes més costeruts;68

g)

com sabem finalment que, d’entre els suprimits, s’hi compta el «Poema inacabat»
per desig exprés de l’autor —per als crítics, segurament, una decisió no gens
desestimable—, ja que el considerava de tot punt intraduïble,69 igual, és clar, que la
«Tornada».

Poetas catalanes contemporáneos (Carner, Riba, Foix, Pere Quart, Salvat-Papasseit, Manent, RossellóPòrcel, Espriu, Vinyoli, G. Ferrater). Tria i versió de José A. Goytisolo. Barcelona: Seix Barral (“Biblioteca
Breve de Bolsillo/Libros Enlace”; 16), 1968. [Edició bilingüe]
67
FERRATER, Gabriel. «In memoriam». In: Revista de Letras de la Facultad de Artes y Ciencias (Mayagüez.
Puerto Rico-Madrid), Tom IV, núm. 13 (març 1972), p. 60-85.
68
Vegeu VALVERDE, José Mª. “Gabriel Ferrater: l’experiència de traduir-lo”. In: Faig (Manresa), núm.
16 (març 1982), p. 18-19.
A favor, a més, dels criteris de distribució decidits per GF potser hi devien pesar aspectes de la
relació particular amb cadascú dels poetes traductors convocats. La idea de receptor —lector model— que
Gabriel se’n podia haver fet de Valverde, igual que en el cas de Terry. Amb Valverde, a aquest efecte,
podríem adduir el tenor d’aquesta certa correspondència llegida que, lamentablement, no podem exhibir aquí.
69
Aquest és un extrem conegut gràcies a la resposta que, per correu privat amb data del 19 de maig de
2009, ens féu Pere Gimferrer mateix a un petit qüestionari sobre les esmentades decisions autorals i que,
seguit, reproduïm integrament:
66

«Benvolgut amic:
L’única cosa que us puc dir és que les traduccions publicades a “Cuadernos Hispanoamericanos”
eren obra del mateix Gabriel Ferrater, i que la tria de “Mujeres y días” va ser feta també per ell, excloent-ne el
“Poema inacabat” perquè el considerava intraduïble.
Ben cordialment,
Pere Gimferrer»
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En definitiva, creiem que es pot dir que Gabriel Ferrater pren decisions de certa
envergadura en aquesta catorzena empresa autoral sobre l’obra pròpia, però la mort
entremig fou un notable agent retardador que acabà per decapitar el carés específic i l’abast
que, al nostre entendre, volia donar l’autor a aquesta particular oportunitat de difusió.
Desterritorialitzar la recepció (Seix Barral, amb tot l’àmbit hispanoamericà,70 per dir-ho
ràpidament).
S’imposaria esbrinar per què es produeixen les supressions inscrites en el mapa de
difusió. Possiblement, pensam, inseribles dins el joc a dos Biedma-Ferrater. Faulí fa els
números i ressegueix les procedències en l’article citat, i fins és el primer a considerar, amb
certa raó, un desencert determinades supressions, com és la del ja esmentat «Poema
inacabat». El cas és que Ferrater en alguna ocasió ja s’havia manifestat, quant a la seva
poesia, en un termes que fan pensar que la idea de suprimir no sobrevengué sinó al voltant
l’edició del 68.71
Res no podem assegurar del cert, però, allò dit pel poeta —de forma significativa i
conscient, podem especular—, en una enquesta publicada el 1969 (és a dir aproximadament
a un any d’endegar el projecte d’edició de la seva poesia per a Seix Barral 72), fa una possible
pista. Responia així a una pregunta respecte de la seva literatura:

I, tanmateix, degué GF conèixer les experiències translatícies al francès d’André Imberechts. Poème
inachevé, Lovaina, 1970; i la fragmentària d’Antoine Cayrol dins la revista Europe. Revue mensuelle. (París) núm.
464 (desembre 1967), p. 81-84. Número intitulat «Littérature catalane».
70
Que així ha estat, ho confirma si més no una pàgina creada amb el nom del poeta per una mexicana
nadiva amb els recursos de la xarxa social que avui coneixem com a Facebook. I res no indica que s’hagi
d’entendre tot excepcionalment. Vegeu:
<http://www.facebook.com/pages/Gabriel-Ferrater/21988713770 > (Consulta: 14/ IV/ 2012).
71
Òbviament la reedició de DD de 1974, ja no fou sinó una decisió editorial.
72
Ara, que tampoc no sabem d’ençà quan comencen a produir-se les converses a l’efecte, ni si en
resten contractes signats on s’especificassin els termes, l’abast i la consideració de l’obra per part de l’autor,
com hem assenyalat: ¿era una revisió deliberada del corpus del 68 per a una nova oportunitat de difusió força
més àmplia i a cavall entre els dos polisistemes on, tanmateix, s’havia mogut per desplegar el seu treball
intel·lectual? ¿O, simplement, una nova autoantologia més extensa, ara bilingüe i traduïda per poetes
castellans del cercle català, encara que això implicàs igualment la consideració d’ampliar la possible base
lectora i la seva projecció, més que no ja com a poeta actiu, del seu llegat poètic?
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«15. Heu dit allò que volíeu dir en la vostra obra?
— A l’obra que ha anat a la paperera, no. A la que he publicat és clar que m’ho he
cregut, però ara em sembla que una part hauria d’haver anat a la paperera».73

Resulta, per tant, factible suposar de tal resposta que ja aleshores, el 1969, Ferrater anàs
rumiant, d’una forma clara o potser encara difusament, que alguns títols del corpus just
acabat d’editar, ja no retenien, al seu entendre, allò per ell mateix dit sobre «el desig de
veure fins on podem elevar l’energia emotiva del nostre llenguatge». Perquè, ja d’abans, GF
mateix havia opinat amb indolència semblant:
«Aquestes poesies han estat escrites l’any 58, llevat de quatre que són del 1959. A mi
em fa l’efecte que el llibre seria una mica millor si les poesies no haguessin sortit totes
atapeïdes en un temps més aviat curt».74

D’altra banda, amb el cas de MD, hi ha un paral·lelisme amb Gil de Biedma, que
convendria tenir present. El 1969 Jaime Gil de Biedma edita una selecció de l’essencial de la
seva poètica: Colección particular. 75 Diu Biedma:

73
«Qüestionari. ‘Poemes’ 1963», dins Antologia d’Homenatge a Pompeu Fabra. Barcelona: Editorial Eler
(‘Les Hores Extres’; 4), 1969, p. 58-59 —tot i que amb peu d’impremta del 1968.
Presumptivament, aquesta, juntament amb la resta de les vint-i-cinc respostes publicades, haurien
estat recaptades dels implicats per a l’edició dins l’any 1963, com encara resa el títol, és a dir, amb el DNP i
MC ja en el carrer; ara, en la presentació signada per J. C. —segurament l’incombustible Joan Colomines—
s’hi consigna aquest advertiment: «Aquest qüestionari fou preparat l’any 1963 i les respostes rebudes havien
de ser publicades aquest mateix any. Dificultats de tota mena han ajornat considerablement la seva difusió. En
fer-ho ara, 1968, han estat trameses als poetes seleccionats les proves d’aquesta edició, tant pel fet d’haver
variat l’ordre de les preguntes i d’haver-ne suprimit algunes, com per la necessitat que els mateixos poetes
donessin vigència i autorització a llurs respostes.— J.C”. (p. 52)
74
«Epíleg» a l’edició de Da nuces pueris. Barcelona: J. Pedreira, editor (“Les Quatre Estacions”; 2), 1960,
p. 73.
75
GIL DE BIEDMA, Jaime. Colección particular. Barcelona: Seix Barral, 1969. Volum que fou referencial
fins que no aparegué, sis anys després, Las personas del verbo. Barcelona: Barral Editores, 1975; i la de 1882, a
Seix Barral, amb vuit poemes afegits.
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«Un prólogo que Juan Ferraté escribió para una antología mía que no se ha
publicado, me decidió a suprimir los diecinueve poemas que he excluido en Colección
particular».76

És a dir, que topam novament amb personatges presents en el nucli dur de decisions clau,
històricament, pel que farà a la poesia dels dos conspiradors: Joan —a qui tenim, en aquell
temps, en funcions de director literari de Seix Barral— i Jaime. Però encara hi dóna raons:
«Mientras escribía Moralidades, me di cuenta de que estaba escribiendo muy bien y
por un momento pensé que lo podía decir todo en un solo poema. Ahora voy a publicar
un volumen, Colección particular, que recoge mis poemas, pero he suprimido diecinueve,
casi todos escritos antes de 1957, porque ni quitaban ni ponían; eran completamente
derivativos o incipientes; no añadían nada».77

Derivatius i incipients, en diu: tal vegada un criteri de selecció compartit dins dos adjectius?
Si les casualitats no existeixen, potser haurem d’esperar que emergeixin noves dades que,
a nosaltres, no ens ha estat llegut obtenir. Sabem d’algun estudi extens que comunica l’obra
d’ambdós poetes,78 si feim abstracció d’alguns papers més breus.79
Això ho diu a CAMPBELL, Federico. “Jaime Gil de Biedma o el paso del tiempo”. In: Infame turba.
Entrevistas a pensadores, poetas y novelistas en la España de 1970. Fotografies de Cèsar Malet. Barcelona: Lumen,
1971, p. 226.
77
CAMPBELL, Federico. “Jaime Gil de Biedma o el paso del tiempo”, p. 216.
78
Com ara la tesi d’Estrella MASSIP I GRAUPERA. « La construction du "Moi" lyrique dans l’oeuvre poétique de
Gabriel Ferrater et Jaime Gil de Biedma : écarts et convergences», llegida el 8 de desembre de 2007 a la Universitat de
Provença, sota la direcció de Marie-Claire Zimmermann i Monique de Lope, segons el lloc web:
http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=3386&project=etudes-romanes
[Consulta: 09/09/2009]
79
Vegeu els de FORNÉS, Antoni. “Rics dels que han donat (Un apunt sobre l’osmosi poètica entre
Jaime Gil de Biedma i Gabriel Ferrater”. In: L’Aiguadolç. “Revista de literatura” (la Marina Alta), núm. 11.
Dossier: L’obra crítica i erudita de Ricard Blasco (estiu 1990), p. 87-92; de CODINA I VALLS, Francesc. «La
complicitat poètica entre Jaime Gil de Biedma i Gabriel Ferrater: poesia de l’experiència i literatura
autobiogràfica». In: Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura. Vol. VII. A cura d’Antoni Ferrando i
Albert G. Hauf. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València; Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat (“Biblioteca Abat
Oliba”; 130), 1993, p. 297-323; i el de SÁNCHEZ RODRIGO, Lourdes. «Poesia o silenci: Gabriel Ferrater entre
76
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I el cas, i anam de cap al final, és que es produeixen aquests 14 actes deliberats; i ara, si de
cas, les preguntes ja seran unes altres. Com trobaran resposta en son moment. Però
permeti’ns el lector una per tancar la hipòtesi forassenyada: seria molt desbaratat
considerar que encara existeix un corpus GF posterior al de 1968, i que algunes raons de
pes devien moure el poeta a prendre la decisió autoral de 1970, com Gil la prengué el 1969?
Tal vegada, fins i tot, hauria de ser més tenguda en compte quan es puguin esdevenir noves
decisions sobre l’obra poètica de Gabriel Ferrater?
I és per això que volem acabar alineats amb Núria Perpinyà quan, ja al 1997, deia:
«Bona part de la responsabilitat de la divulgació i del reconeixement d’un escriptor
prové del tipus d’edició amb què és presentada al públic i al lector especialitzat. Fets tan
bàsics com tenir el conjunt de l’obra completa a l’abast en una llibreria o comptar amb
una bona edició crítica que estimuli l’interès de l’especialista i, sobretot, que doni
l’aparença de trobar-nos al davant d’un «gran autor», són aspectes del tot decisoris en
l’impacte literari, en la seva fortuna en les generacions posteriors i en el seu prestigi
popular i erudit. El cas de Gabriel Ferrater és totalment modèlic: fins a la dècada els
vuitanta la dispersió de l’obra no poètica de Ferrater dificultà el seu coneixement per
part del públic; aquest desconeixement en motivà el desinterès, i el desinterès la seva
desqualificació.

dues literatures». In: SCHÖNBERGER, Axel; STEGMANN, Tilbert Dídac (Hg.). Actes del Desè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Frankfurt am Main, 18-25 d’octubre del 1994), Vol. I. Barcelona:
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p.
309-318, a banda del ja citat, al llarg d’aquest paper, BOU, Enric. “Els termes d’una confabulació: Gil de
Biedma i Ferrater”, a OLLER, Dolors; SUBIRANA, Jaume (eds.). Gabriel Ferrater, ‘in memoriam’. Barcelona:
Edicions Proa (“Biblioteca Literària/Estudis”; 3), 2001, p. 173-182; o els la mateixa MASSIP I GRAUPERA,
Estrella. MASSIP I GRAUPERA, Estrella. «Qu’est-ce qu’écrire sur la poésie à travers la poésie dans l’œuvre
poétique de Gabriel Ferrater et de Jaime Gil de Biedma». In: Actes Colloque Qu’est-ce qu’écrire sur la poésie?. París:
Sorbonne IV, juny 2002; i «Lieux et limites de la ville, signes d’identité... » In: Cahiers d’Etudes Romanes
(Université de Provence, Aix-en-Provence), núm. 12. La ville, lieux et limites 2 (2005) Nouvelle série.
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[...] Ara per ara, la mancança més greu que pesa sobre l’obra de Gabriel Ferrater és la
inexistència d’una edició crítica de la seva poesia».80

Una mancança que desempara la recepció d’unes quantes generacions lectores.
Possiblement les qui més han referendat la resituació de Gabriel Ferrater dins el cànon de
la poesia catalana contemporània.
Palma, abril de 2012
Aquest text va ser escrit en una primera versió
amb motiu d’un cicle de conferències sobre Gabriel Ferrater
a la Queen Mary University de Londres el juliol del 2009

PERPINYÀ, Núria. Gabriel Ferrater: recepció i contradicció. Barcelona: Editorial Empúries (“Les naus
d’Empúries”; 17), 1997, p. 88-90.
80

Annex

GF: estratègia de difusió de textos
1958 i

1963 (finals):

1970:

Nova possibilitat de revisió de l’obra ii

tanca l’obra

1

2
1959
febrer

CH‐59
“Sobre la catarsi”
(DNP17);
“A favor del futur”;
“Floral” (DNP8);
“Auguri”;
“Desistint de
l’homenatge”;
“Les amigues”

1960
octubre
PS‐60
“Tres llimones” (MC2);
“Horabaixa” (sic) (MC4);
“Però non mi destar”
(MC6);
“Si puc” (MC3);
“No una casa” (MC5);

3
1960
?
DNP

4

5
1961

HT‐61
“Els innocents”
(MC29)

?Ö
1961 /
1962?

APR‐62
“Bosc” (TC4);
“Fe” (TC8) vii;
“Perdó” (TC21);
“Plorar” (TC22);
“Rapte”(esdevé

Õ6
1962
28 de
febrer
MC
+ DNP42/
MC1 viii

+DNP23/
MC30 ix

7

8

9

1964
tardor
iii

P‐64
“Fill” (TC9);
“Neu” (TC18);
“Kensington”
(TC13)

1966
gener
iv

AL‐66
“Ídols” (TC11);
“Oci” (TC20);
“Kore” (TC14);
“Úter” (TC28)

1966
juny
TC

10 ?Ö
1967

DE‐67
“Babel’”(DD111)

“Corda” a
DD.4.73);
“Sabers” (TC24)

“Non tu corpus eras”.

Õ 12
1968
setembre
DD
‐ DNP15
‐ DNP21
‐ DNP30
‐ DNP31
‐ DNP37
‐ MC32 x

11

13
1968

14
Juny 69

1971

1963

APF‐68
“Midsommarnatt”

SO‐69 v
“Cadaqués”

(MC12, primera versió de
“Dues amigues” ) vi.

MD‐79
“Faula primera” [DNP2/DD2] xi
“Faula segona” [DNP3/DD3]
“La confidència” [DNP6/DD19]
“A través dels temperaments”
[DNP18/DD14]
“Fi del món” [DNP19/DD29]
“A mig matí” [DNP29/DD20]
“Paisatge amb figures”
[DNP36/DD21]
“Tam gratumst mihi”
[Proemi MC/DD50]
“Hora baixa” [MC4/DD39]
“Matèries” [MC10/DD47]
“Naixença” [MC11/DD48]
“Sacra reppresentazione”
[MC15/DD52]
“Els innocents” [MC29/DD66]
“Tant no turmenta”
[MC21/DD58]
“Poema inacabat” xii [TC1/DD69]
“Tornada” [TC2/DD70]
“De lluny” [TC32.C/DD.101]
“Corda” xiii [DD73]
“El lector” [DD106]

2 textos DNP
1 esborrany MC
3 textos descartats

5 textos MC
1 text descartat

Només
2 textos
abans
de
l’edició

5 textos TC
1 text DD

7 textos
abans de
l’edició.
1 text
descartat

3 textos TC

CH-59: «Seis poesías de Gabriel Ferrater», sis poemes amb la versió castellana del mateix G. Ferrater. In: Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid/Editora Nacional),
núm. 110 (febrer 1959), pàgs. 160-165. xiv
PS-60: «Hiberno ex aequore», sis poemes amb la versió castellana del mateix G. Ferrater. In: Papeles de Son Armadans (Palma de Mallorca), Tom XIX, núm. 55
(octubre 1960), pàgs. 63-72.
HT-61: Homenatge a Todó. Barcelona: Joaquim Horta, editor, 1961. pàg. 29.
DNP-60: Da nuces pueris. Barcelona: J. Pedreira, editor (‘Les Quatre Estacions’; 2), 1960. xv
APR-62: Antologia de la Poesia Reusenca 1961, publicada per la ‘Secció de Literatura’ del Centre de Lectura de Reus. Reus: Impremta Diana, 1962, pàgs. 83-89.

4 textos TC

1 text DD
12 textos
abans de
l’edició

Introdueix
fins a 6
textos
nous, dels
quals n’ha
mostrat 2

19 descartats DD‐68

AL-66: “Cuatro madrigales” [4 poemes]. In: Álamo. Revista de Poesía xviii, núm. 6 (gener del 1966), sense paginar.
TC: Teoria dels cossos. Barcelona: Edicions 62 (‘Antologia Catalana’; 21), 1966. Pròleg de Josep Ma Castellet. xix
DE-67: Desde España... París: Col·lecció “Ebro”, 1967, pàgs. 71-72.
SO-69: Serra d’Or (Barcelona) núm. 117 (juny 1969), pàg. 50.
DD-68: Les dones i els dies. Barcelona: Edicions 62 (‘Cara i creu’; 10), 1968. xx
APF-68: Antologia d’homenatge a Pompeu Fabra. Barcelona: Eler (‘Les Hores Extres’; 4), 1968, pàg. 29. xxi

MC-62: Menja’t una cama. Barcelona: Joaquim Horta, editor (‘Signe’; 7), 1962. xvi

MyD-79: Mujeres y días. Selecció i versions a cura de Pere Gimferrer, José Agustín Goytisolo i José Mª Valverde. Pròleg d’Arthur Terry. Edició bilingüe. Barcelona:
Seix Barral (‘Biblioteca Breve’; 446. Poesía), 1979

P-64: [3 poemes]. In: Poemes (Barcelona), núm. 8 (tardor 1964), pàgs. 66-67. xvii

.

Notes a l’annex
i

«Els meus poemes van sortir des del cinquanta-vuit al seixanta-tres i després ja no he escrit quasi bé res, un poema per any». (Pasqual 1970, pàg. 942)
Aproximadament quan ho feu Gil de Biedma, a la seva Colección particular. Barcelona: Seix Barral, 1969.
iii
Aquest aplec de poemes que apareixeran a MC (1962), ensems amb els apareguts a PS-60 el mateix 1960, abonarien la tesi que l’autor tenia projectat i formalitzat abans d’editar DNP (1960), si més no, un bon gruix de les composicions conegudes en d’altres volums. Interès pel que faria a la seva filosofia de composició: la tria minuciosa
dels textos poètics que s’aplegaran sota cada títol.
iv
Van acompanyades de versions en prosa castellana, probablement degudes al mateix autor com li era costum (CH-59 i PS-60).
v
Després de la data d’edició de DD, poden sorgir poemes escrits sincrònicament o anteriors que no GF sembla no valorar d’incloure tan sols en la possibilitat del 1971, l’autèntic últim aplec, exactament reinstal·lat en el sistema de principi.
vi
Segons lliçó de Núria Perpinyà Filella.
vii
Vegeu també Redacció Revista del Centre de Lectura de Reus. «Els poemes de Gabriel Ferrater a les antologies reusenques de poesia». In: Revista del Centro de Lectura (Reus) núm. 257 (abril 1974), pàg. 6.
viii
El poema ‘Cambra de la tardor’, que no havia estat inclòs en les mostres anteriors, suara tanca i obre els dos primers aplecs, ¿potser en un intent d’infondre solució de continuïtat?
ix
I semblantment passa amb la peça ‘Le grand soir’, tot i que la distribució en els aplecs hagi de respondre a un altre propòsit. Dos poemes que persisteixen en tres de les decisions autorals sense esmenes ni canvis percebuts.
x
Això és “Sacrifici idealista”, “Sense amor”, “La vida perdurable”, “Començaments”, “Per celebrar una joventut” [DNP] i “Sinite parvulos venire” [MC].
xi
Supressió ja suggerida, per ambdós casos, en la carta de Valverde (Barcelona, 14 de març de 1961); no així, emperò, passarà amb «Literatura», segons decisió de l’autor.
xii
En aquest cas, i justament el de la «Tornada», sabem que el poeta els considerà intraduïbles i, per tant, en prescindeix per al corpus d’aquest llegat diferent en què s’és tornat MD (1971-1979).
xiii
Tal volta, ja havia entrat al 1968 amb reticències autorals i ara decideix esmenar-les, per tal com ja no havia entrat dins TC i ara —ho sabem— és clarament un poema de substitució.
xiv
Fonts: a banda de Perpinyà Filella, Núria. Gabriel Ferrater: recepció i contradicció. Barcelona: Editorial Empúries (‘Les naus d’Empúries’; 17), 1997. pàg. 382, nota 21., n’apareix notícia i ressenya de contingut a CABRÉ, Mª Àngels. Gabriel Ferrater. Barcelona: Ediciones Omega (‘Vidas Literarias’), 2002. pàgs. 179-180 i 227
respectivament.
xv
[DNP] [Reeditat per Empúries (Barcelona 1987: ‘El ventall’; 1) i per Edicions 62 & Empúries (Barcelona 1998: ‘Poesia’; 18)].
xvi
[MC] [Reeditat per Edicions 62 & Empúries (Barcelona 1998: (‘Poesia’; 9)].
xvii
Aquest aplec de poemes que apareixeran després a MC (1962), ensems amb els apareguts a PS el mateix 1960 o els que lliura més tard per a APR (1962), abonarien la tesi que, tanmateix, l’autor tenia projectat i/o formalitzat abans d’editar DNP (1960), si més no, un bon gruix de les composicions conegudes. Això presenta cert interès
pel que faria a la seva filosofia de composició. Tesi expressada per ell mateix a la nota final del primer volum: «Aquestes poesies han estat escrites l’any 58 [l’arxifamosa empenta de la crisi emocional, pel maig del 1958, que consta a tot quant apunt biogràfic, i a Almoster per darrera vegada amb Gil de Biedma: inici d’escriptura dels
poemes...], llevat de quatre que són del 59. A mi em fa l’efecte que el llibre seria una mica millor si les poesies no haguessin sortit totes atapeïdes en un temps és aviat curt». Les interpolacions i subratllats són fets meus.
xviii
Encara es tracta del núm. de gener del mateix any que se publicarà TC, coincideix amb la teoria de les mostres abans d’edició— tots els poemes antologats hi seran després—, per més que corri a càrrec de l’’Aula de Poesía de Educación y Cultura. Organizaciones del Movimiento’.
xix
[TC] [Reeditat per Empúries (Barcelona 1989: ‘El ventall’; 10)].
xx
Hi ha una 2ª edició del 1974*; posteriorment es reedita dins la col·lecció les ‘Millors Obres de la Literatura Catalana’ per Edicions 62 i ‘la Caixa’ (‘MOLC’; 21), Barcelona 1979*, a banda de reedicions que se segueixin sense canvis (fins a cinc, em pens), excloses les de la transformació de la maqueta de la col·lecció (1ª edició de 2005 i
potser alguna reimpressió), i així fins a sumar el total que faci.
xxi
Segons Cornudella/Ferraté, probablement compost el 1963, com els últims poemes de TC, igual que “Cadaqués”, “Any”(?) i “Prop dels dinou”. Vegi’s Vers i prosa, Selecció de Jordi Cornudella i Joan Ferrater. València: Editorial Tres i Quatre (“L’Estel”; 5), 1988, pàg. 27. || Poema dedicat a Marta Pessarrodona.
ii
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LA INESTABLE MODERNITAT
DE GABRIEL FERRATER 1

Núria Perpinyà

¿Ferrater és un poeta modern?
Deuen haver llegit moltes vegades que Gabriel Ferrater és un poeta català modern. La
pregunta és: ¿N’és tant, de modern? Quan vaig començar a estudiar la seva obra, n’estava
convençuda; ara m’inclino pel contrari, ja que el pes de la tradició literària a Les dones i els
dies és immens.
Les apreciacions de continuïtat amb la tradició van en correlació amb el coneixement
literari del lector: com més s’ha llegit, més connexions es pot establir entre un poeta i els
escriptors del passat. Si s’ha llegit poc, un escriptor, Ferrater en aquest cas, sembla més
innovador.
Les darreres recepcions de Ferrater resten modernitat a la seva obra
Compte, però; l’afirmació que acabo de fer (que si s’ha llegit poc, Ferrater sembla
innovador) pot fallar. Els lectors de Gabriel Ferrater, els nois que tenen divuit, vint, vint-icinc anys, han llegit molt poc i, tanmateix, Ferrater no els sembla gens trencador. Aquests
lectors (hi inclouria també els dels segle XXI) m’han fet veure Ferrater amb uns altres ulls.
Les preocupacions ferraterianes no els semblen actuals, ja que no tenen res a veure amb les
seves. Els seus lectors més recents, que es veuen a si mateixos molt moderns, no
consideren que Les dones i els dies sigui un llibre modern, però sí que el veien modern els
lectors coetanis a Ferrater.
1

Conferència impartida a la Universitat de Londres (School of Modern Languages of Queen Mary
and Westfield College / 8th London Conference of Catalan Studies) el 5 de desembre de 1997.
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¿Què és aleshores la modernitat estètica? ¿Una qüestió d’edat? ¿Una etiqueta
cronològica? ¿Una percepció que caduca ràpidament? ¿L’últim és sempre modern? ¿Tots
els vius som moderns i tots els morts estan passats de moda?
Per respondre aquestes preguntes, en la primera part d’aquesta conferència presentaré
els aspectes més tradicionals de la poesia de Gabriel Ferrater i en la segona part tractaré
d’esbrinar les parts més modernes de la seva obra aplicant diverses teories sobre la
modernitat estètica.
La tradicionalitat de la poesia de Gabriel Ferrater
Si em preguntessin per què em sembla tradicional la poesia de Ferrater, respondria:
– perquè es tracta d’una poesia plena de llibres;
– perquè, en els seus llibres de poemes, l’amor i el sexe ocupen un lloc preeminent;
– perquè utilitza els recursos formals tradicionals del gènere començant per la mètrica i
l’estrofisme;
– perquè el seu realisme, la seva manera de fer metàfores i la seva manera de narrar té
arrels seculars;
– perquè el ventall d’estats emocionals del narrador abasta la languidesa amorosa, la
ironia, la felicitat i la desesperació;
– perquè la seva poesia participa del mite dels orígens –en el sentit de Jauss (1989) –,2 en
buscar l’explicació del seu jo de manera retroactiva fins a la infància, com succeeix a
«In memoriam» –un mite clàssic, el de la recerca dels orígens, que, malgré Ferrater, va
agradar molt als romàntics–;
– i, per no allargar més la llista, consideraria que la poesia ferrateriana és tradicional
perquè els personatges femenins hi tenen assignat un rôle líric tradicional.
En els sis primers casos, valoro el concepte de tradició de manera positiva com a sinònim
d’intemporal. En el darrer cas, el que afecta les dones, la meva valoració de la tradició és
negativa i la faig equivalent a tradicionalista..
2

JAUSS, H.R., Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Surhkamp, Frankfurt am Main, 1989.
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Una poesia plena de llibres
La manifestació més explícita de la tradició literària en la poesia de Ferrater és la
immensitat de llibres que la sostenen. A Les dones i els dies hi ha continus ecos d’altres
escriptors, plagis, homenatges, complicitats iròniques. Tanmateix, Ferrater va tractar que la
seva cultura llibresca no enfarfegués massa. Alguns lectors es planyen d’un excés de
culturalisme quan, en realitat, a la superfície dels versos arriba una proporció molt baixa del
pòsit literari que hi ha dins de cada poema. Aquesta manera de fer versos amb grans
substrats de material literari era no sols normal entre els poetes medievals, sinó gairebé
l’única. I com més cultes, més. La poesia s’alimenta de la poesia. És tan tradicional, tan
substancial a la poesia fer versos reescrivint versos, imatges i idees d’altri, que el més difícil
és fer un poema completament desconnectat de la història literària. Fins i tot anar-hi a la
contra, com a les avantguardes, és una altra manera de remetre-s’hi.
Sexe intemporal
Malgrat les opinions d’alguns dels seus crítics ocasionals, el tractament del sexe en la
poesia de Ferrater no és una característica moderna, sinó una característica típica de la
lírica. A Les dones i els dies hi ha menys sexe que al Decameró i menys que en els sonets de
Shakespeare. Quan Ferrater introdueix sexe en un poema d’amor, no és per efecte de
l’alliberament sexual dels anys seixanta, sinó perquè des de temps immemorials (des que
l’home és home), quan s’escriu sobre l’amor, normalment també es pensa en el sexe.
En un moment històric reaccionari, pot ocórrer que un element clàssic de la lírica, com
l’erotisme, no sigui acceptat. La dictadura franquista tractà de convèncer que el sexe era
propi de les literatures llibertines i de les societats degenerades. Com el teló de fons de
l’Espanya de la segona meitat del XX estava pintat amb aquest pensament censor, el
normal semblava extraordinari. Fins al punt que alguns van arribar a dir que el primer que
havia parlat de sexe a la literatura catalana havia estat Ferrater. Tot i que era fals, s’escrivia
sobre l’erotisme ferraterià amb grandiloqüència com si fos un capdavanter del sexe alliberat
en lloc de situar-lo com el penúltim d’una cadena de poetes amorosos mil·lenària; si
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confonem l’últim amb el primer, vol dir que som històricament ignorants. Si fos cert que
Ferrater hagués estat un dels primers a erotitzar la literatura catalana, voldria dir que la
nostra tradició no solament és beata sinó molt pobra. Els lascius poetes medievals no ens
ho perdonarien.
La conseqüència de la maximalització de l’erotisme de Les dones i els dies unida a la
censura ambiental va fer llegir el llibre d’una manera més eròtica i escandalosa que no la
que li pertocava.
Unes dones tradicionals
Un dels encerts dels lieder romàntics fou haver musicat cançons amb reminiscències
populars per ser cantades per una dona. Recordo un lied estremidor de Robert Schumann
intitulat “M’has fet mal per primera vegada”3 on una dona es queixa que el seu amant s’ha
portat de manera cruel amb ella i l’èmfasi és en aquella “primera vegada”, en l’esquerda
irremediable que ha sofert el seu amor.
Aquest patiment amorós en boca d’una dona, a Les dones i els dies no el tenim mai. No
sabem com estimen, ni què pensen; sempre les veiem filtrades pel jo poètic, com una
presència distant i passiva; maques, joves, a voltes displicents com les belles dames sans merci.
En un mot, les dones de Les dones i els dies són tòpiques. No m’estranya que les noies d’avui
dia, tan atrevides, no s’identifiquin amb la figura femenina ferrateriana.
Faré un breu repàs als seus poemes. A «In memoriam» les dones estan representades per
Maria i Eva (una mare i unes prostitutes). La dona de «Cambra de la tardor» fa una al·lusió
beneita i inoportuna a uns paletes en lloc de centrar-se en la reflexió sobre la seva relació;
ofereix el referent metafòric del pas del temps, però ho fa alegrement, sense adonar-se’n;
qui copsa la metàfora temporal és el narrador. A «Floral» tenim unes nenes maques. A
«Dues amigues», dues turistes felices pel simple fet d’estar juntes de vacances. A «Posseït»,
«Corda» i «Neu» tenim dones infidels com ja vèiem a Catul (la seva famosa Lèsbia4). A

3
Robert SCHUMANN, Frauenliebe und Leben op. 42. Poemes d’Adelbert von Chamisso, “Els amors i la
vida d’una dona”.
4
O la Cíntia de Properci.
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«Dits», «Tro vos mi siatz renduda» i «Solstici», una dona que no hi és o que se’n va. Però
com és aquesta dona? També pateix? We don’t know. O és un misteri en blanc o, com
succeeix a «No una casa» o a «Kore» (i a «Fe», i a «Ídols» i a «Joc»), ens ve definida com una
dona enamorada (enamorada i prou). Què en sabem, de Maria? Que tenia monyets i que ell
els hi volia desfer. No ens la descriu interiorment. Les dones ferraterianes apareixen
al·ludides sentimentalment o sexualment, però malauradament no se’ns en diu res més.
Potser eren interessants, llestes, bledes, iròniques, depressives; no ho sabem.5
¿I què direm del doblet tòpic experiència / innocència repartit entre mascle i femella de
«Poema inacabat» i del poema «Helena»? O recordin el poema «Oci», amb un home que és
un petit filòsof despert pensant sobre el món mentre una dona dorm a la seva vora com un
animalet feliç. En fi.
La manca d’aprofundiment en els personatges femenins té les seves excepcions. Una és
«By natural piety», on el poeta recrea la infància d’una amiga seva. Una altra és l’esplèndid
«Kensington». I una altra, «Hora baixa», on apareix un personatge femení enfeinat que
cancel·la una cita amorosa i que representa una bona síntesi entre el personatge tradicional
de la belle dame sans merci i la moderníssima i ocupadíssima Nine de Rimbaud, la dona de
«Les reparties de Nine», que contesta a la romàntica proposta de fugida out of the world del
seu amant amb aquesta inesperada i pragmàtica pregunta: «Et mon bureau?». No puc
escapar-me amb tu, estimat pretendent, tinc feina.
La modernitat de la poesia de Gabriel Ferrater
El despatx de Nine ens servirà de pont per passar a analitzar els aspectes més moderns
de la poesia de Ferrater. En primer lloc, cal advertir que amb Ferrater no podem estar més
lluny del crit de guerra de Rimbaud: «Maleïu els avantpassats! El museu del Louvre és
ridícul! Cremeu les Biblioteques Nacionals!». Marinetti copia un crit que Ferrater detesta. El

5
«Exeunt personae» vol ser un poema de retrats femenins (filla, mare, germana), que fracassa. Tot i
ser una idea interessant, és massa ressec; li hauria calgut més amplitud. Austen, s’ha de reconèixer, ho fa
millor.
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nostre poeta, en lloc de fer tabula rasa, enllaça la modernitat literària amb la literatura de
sempre.
¿Què es la modernitat?
Malgrat que a la literatura clàssica ja tenim disputes entre veteris i novis,6 la idea de
modernitat7 no arriba fins al Renaixement8 o, millor, fins a la querelle des anciens et des modernes
del XVII.9 Jauss s’oposa a aquesta datació erudita de la modernitat proposada per Curtius,
Maravall i d’altres historiadors i insisteix que, en art, no s’hauria de parlar de consciència de
modernitat fins a la revolució de 1848, quan Baudelaire preconitza el naixement d’una nova
estètica. No podem oblidar que la idea de progrés és del XVIII. No sols la datació de l’inici
del pensament modern és problemàtica (per altres comença en el racionalisme de Descartes
o en la independència intel·lectual de Montaigne), sinó els usos que n’ha fet cada disciplina
i cada historiografia nacional. La modernitat baudelairiana té poc a veure amb el
modernisme de Darío, amb el de Raimon Casellas i amb l’arquitectura moderna de la
Bauhaus. Sense moure’ns de les mateixes dates (des de finals del XIX fins als anys 3010)
constatem dos estils de moderns: els més barrocs, hereus del romanticisme i del

J.A. MARAVALL, Antiguos y Modernos. Visión de la historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Alianza,
Madrid, 1966.
7
El terme modernus, de modo (‘fa poc’), apareix en el segle VI per distingir els escriptors recents del
clàssics i dels primers autors cristians.
8
Entre altres motius, pel descobriment d’Amèrica: el nou Món.
9
Entre els tradicionals, s’hi inclouen La Bruyere, Racine i Boileau, el qual enceta la polèmica
publicant l’Art poètique al 1674 defensant la tradició clàssica en poesia. Entre els moderns tenim Perrault,
Descartes, Pascal, Ramus (la seva tesi doctoral de 1536 tractava de demostrar que les doctrines d’Aristòtil
eren falses), Francis Bacon (Novum organum, 1620) i Joachim du Bellay. A Itàlia, s’hi afegeixen els defensors de
Tasso i consideren que la seva Gerusalemme liberata (1581) és tan valuosa com l’Orlando Furioso (1516) d’Ariosto
i que ambdòs poemes èpics poden competir amb Homer i Virgili. La querelle fou parodiada a «Battle of the
Books», de J. Swift (A Tale of a Tub, 170). Swift era enmig dels dos focs: d’una banda, menyspreava la
pedanteria dels erudits i, d’una altra, la ignorància dels nouvinguts; Swift acabà pronunciant-se a favor dels
antics. Tanmateix, no podem negar que la seva obra és molt moderna! Vist des d’ara, a voltes els arguments
dels antics del XVI semblen més propers a nosaltres que els dels hipotètics moderns de l’època. Segons
Maravall, el nacionalisme del XVI suposava una superació dels clàssics tal com volien els moderns: es posà de
moda la defensa de la llengua nacional, dels costums propis i dels personatges simbòlics de la pàtria. Com deia
Du Bellay, "El francès que escriu en llatí demostra una manca absoluta de patriotisme". Potser per això
Ferrater sempre fou més erudit (en el sentit més ampli i ultrafronterer del mot) que no pas nacionalista.
10
L’interval és més gran que el de la Belle Époque (entre el 1885, mort d’Hugo, i el 1914, Primera
Guerra Mundial).
6
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prerafaelitisme de John Ruskin i de Dante Gabriel Rossetti (Gaudí, Darío, Proust, Robert
de Montesquieu), i els estructurals (Eliot, Valéry, Walter Gropius, Jakobson, Kandinsky,
Laszlo Moholy-Nagy).11
L’any 1956, quan Ferrater és a punt de començar a escriure la seva poesia,12 es publica
un llibre que ha arribat a ser un clàssic: L’estructura de la lírica moderna de Baudelaire fins als
nostres dies, de Hugo Friedrich, on l’autor inventaria les característiques dels poetes moderns
inclosos els seus coetanis. El que és sorprenent és que Ferrater no posseeix gairebé cap de
les característiques de Friedrich, la qual cosa ens fa pensar que Ferrater no és un poeta
modern o que la tipologia de la modernitat de Friedrich és poc consistent.
Segons Friedrich, el poeta modern tendeix a la inintel·ligibilitat, a l’ambigüitat, als
símbols privats, al monologuisme, a la poesia abstracta, a la despersonalització, al
menyspreu de la sintaxi, al fragmentarisme, al decadentisme maleït, a l’irracionalisme i a
l’abandó de la mètrica. Com molts de vostès deuen saber, Ferrater aposta per l’estètica
contrària: per la intel·ligibilitat, la concretesa imaginativa, el dialoguisme, la personalització
del discurs i la tensió metricosintàctica.
Quatre denominadors comuns de la modernitat: el col·loquial, la ciutat, l’agnosticisme i el metadiscurs
No obstant aquestes incompatibilitats entre les teories de Friedrich i la pràctica de
Ferrater, Les dones i els dies coincideixen en quatre de les característiques proposades per
Friedrich: la col·loquialitat (encara que no sigui tan electritzada com la de Friedrich13),
l’urbanisme, la ruptura amb la tradició cristiana i la reflexió sobre la pròpia creació. Som al
davant dels denominadors comuns de la variada plèiade de poetes moderns: el col·loquial,
la ciutat, l’agnosticisme i la metaliteratura.

11
A França, la modernité és Baudelaire i els avantguardistes, i també els moderns de Jean-Paul Aron: els
estructuralistes, els del nouveau roman, els de la Nouvelle Vague, els de Les Temps Modernes. A Anglaterra, el
període modern abasta Pound, Eliot, Yeats i Woolf (ja que, més que amb Baudelaire, enllacen amb Proust i
Valéry). A Hispanoamèrica, el modernisme és Ruben Darío. A Catalunya, el modernisme, o és rural i
antibaudelairià (Raimon Caselles, la Solitud d’una Caterina Albert gens Albertine) o és urbà i exòtic dins Gaudí
i Domènech i Muntaner.
12
Comença la primavera de 1958.
13
Friedrich parla d’una “col·loquialitat electritzada líricament”.
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No cal dir que aquests quatre denominadors no asseguren gens de qualitat literària. Amb
aquestes peces un geni pot fer una obra mestra i un escriptor dolent un llibre sense cap
gràcia. Amb els denominadors comuns es pot muntar una bona teoria, però no podem
muntar cap poema ni cap novel·la amb personalitat pròpia. Diria que els escriptors més
pobres són els que s’han cregut al peu de la lletra que amb aquests denominadors comuns
ja en tenien prou (sobretot si tenen èxit), sense entendre que un denominador comú és una
part que es comparteix amb altres conjunts, però que cada escriptor, si vol ser recordat, ha
d’oferir les seves singularitats.
La postura de Marcel Raymond, en el seu llibre De Baudelaire al surrealisme,14 és similar i
anterior a la de Friedrich (és del 1940). Segons Raymond, els dos eixos del mite modern de
la poesia són la despersonalització i l’irracional. Tot i que els millors lectors de Ferrater Arthur Terry (1971/1979),15 Jordi Cornudella (1988)16 i Francesc Parcerisas (1992)17- han
fet suggeriments interessants sobre els moments irracionals a Les dones i els dies, ens costaria
fer passar els poemes de Ferrater per l’agulla de l’irracionalisme de Marcel Raymond o de
Carlos Bousoño.18
Bousoño publica la seva Teoria de l’expressió poètica el 52; atès que el llibre va tenir molt
ressò a Espanya, és lògic que Ferrater el tingués present a l’hora d’escriure, com devia tenir
presents Friedrich i Raymond, encara que en els tres casos es tractés d’una presència
antagònica que el va dur a escriure a la contra del que s’estipulava que era moda.
Un altre denominador: la miniloqüència
Bousoño afirma que la poesia moderna suprimeix l’empremta anecdòtica i exigeix una
«humiliació temàtica» per afavorir les emocions simbolitzades. Res més lluny de Ferrater,
malgrat que en algunes ocasions l’anècdota d’algun dels seus poemes es presenti
enfosquida. Quan les apliquem a Ferrater, les teories de Bousoño només funcionen quan
RAYMOND, M., De Baudelaire au surréalisme, J. Corti, Paris, 1940.
TERRY, A., pròleg a la traducció de Ferrater, G., Mujeres y días, Seix Barral, Barcelona, 1971 (1979).
16
CORNUDELLA, J., estudi introductori a FERRATER, G., Vers i prosa, Tres i Quatre, València, 1988.
17
PARCERISAS, F., “Doble salt mortal sense xarxa”, El País, 7 maig 1992.
18
BOUSOÑO, C., Teoria de la expresión poética, Gredos, Madrid, 1952. BOUSOÑO, C., El irracionalismo
poético, Gredos, Madrid, 1977.
14
15
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Bousoño adopta de manera accidental el pensament d’Auden (en el supòsit que no es tracti
d’una coincidència). Bousoño declara que el poeta modern i contemporani és miniloqüent
(aquí sí que tenim Ferrater), a diferència del poeta romàntic, que era grandiloqüent. Com deia
Auden, al seu assaig «The Poet & the City», del 1948: «The characteristic style of Modern Poetry is
an intimate tone of voice, the speech of one person addressing one person, not a large audience; whenever a
modern poet raises his voice he sounds phony».19 Gil de Biedma acostumava a citar l’axioma
d’Auden (“que un poeta modern, quan aixeca la veu, sempre sona a fals”) a propòsit de
Ferrater i d’ell mateix. La pintoresca opinió de Giuseppe Grilli hi discreparia. Grilli afirma
que, de to íntim, ni Ferrater, ni Salvat-Papasseit, ni la poesia catalana contemporània de
Maragall ençà, no en tenen.20
Més resistències a la modernitat
Passem a Roland Barthes. Coneixent el gran desafecte que sentia Ferrater envers
l’estructuralisme i que va increpar Barthes en una conferència a Barcelona l’any 1968,21 no
ens pot estranyar que la seva poesia s’aparti de les reflexions barthianes del grau zero de
l’escriptura.22 En conseqüència, no és fàcil pensar en Les dones i els dies quan Barthes
hipotetitza que el desig de les literatures modernes és arribar a ser literatures impassibles
allunyades del sentit de l’ordre i de la versemblança. Ni tampoc quan Barthes ens comenta
que, a partir del XIX, l’escriptor deixa de ser testimoni universal per transformar-se en una
consciència infeliç preocupada obsessivament pel llenguatge. Sí que tenim consciència
infeliç a Ferrater, però el seu interès pel llenguatge no arriba a convertir-se en un tòtem
com ocorre en la poesia d’Eliot, de Mallarmé, de Paz, de Cummings o de Foix. Encara que,
com assenyala Terry (1987),23 Ferrater prova d’unir formalisme amb realisme,24 hem de

19
AUDEN, W.H., "The Poet & the City", The dyer’s hand, Vintage, London, 1948 (Faber & Faber,
London, p. 84.)
20
GRILLI, G., "Gabriel Ferrater, encara", El País, 14 setembre 1986.
21
Citat per Félix DE AZÚA en el seu pròleg a la traducció de BARTHES, Par où commencer? (Tusquets,
Barcelona, 1974).
22
BARTHES, R., Le dégré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1972.
23
Arthur TERRY, “La poesia catalana moderna dins el seu context europeu”, Revista de Catalunya, 4,
gener 1987.
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reconèixer que Ferrater no és un poeta «de llengua», dels que perden quan es tradueixen,
sinó un poeta «d’històries» adaptables a recepcions estrangeres.
Ferrater tampoc no encaixa bé en la visió de la modernitat d’Octavio Paz (1977)25 per
raons similars a les que s’allunya de Barthes i de Friedrich. No obstant això, Paz i Ferrater
sintonitzen quan s’acaren a una modernitat irònica, col·loquial i urbana que atorga gran
importància al cos i al seu llenguatge. Així mateix Paz i Ferrater (un per la via del discurs i
l’altre per la via del metadiscurs) comparteixen la idea de la modernitat com a consciència
ambigua: com la fusió de la negació i la nostàlgia, de la prosa i el lirisme.
La resta de les teories d’Octavio Paz es resisteixen a ser exemplificades amb la poesia de
Ferrater. A Les dones i els dies, la crítica del llenguatge no és tan present com desitgen Paz i
Barthes, ni la sorpresa, ni l’irracionalisme, ni l’actitud revolucionària. A Ferrater l’interessa
més despertar una reflexió moral que plantejar-nos una filosofia del llenguatge.26
Lluny de l’estètica de la lletjor
Canviem de perspectiva quan portem a col·lació el pensament de Joan Ferraté.27 L’any
1958, Ferraté postula que els tres eixos de la modernitat són el descrèdit dels ídols, el
tremendisme i el subjectivisme. Allà on Bousoño veia impersonalisme, Ferraté hi veu
subjectivisme. La discrepància no és només de contingut; Bousoño estudia una modernitat
que elogia, mentre que Joan Ferraté analitza una modernitat que li és antipàtica. Els
Ferrater rebutgen l’estètica del lleig que arrenca de Baudelaire i els romàntics (la bellesa
maleïda). Deia Ezra Pound que «la desendreçada i gossa modernitat» havia de ser
«excremental» buscant allò que era rebutjat per la societat, rescatant-ho i reinterpretant-ho.
TERRY (1987) cita la frase de Ferrater del 68: "La teorització del realisme ha estat fins aquí
tocaboires, més que res, perquè s’ha plantejat com una contraposició del realisme amb el formalisme. Ara, en
art tot és forma, i les formes d’art realista són precisament formes i no cap altra cosa".
25
Octavio PAZ, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Seix-Barral, Barcelona, 1974.
26
En la concepció estètica preromàntica, l’art imita la realitat. En la romàntica i en la moderna, art i
realitat són dos mons distints i independents. En la postmoderna, tant l’art com allò que anomenen realitat
són llenguatge. Diu FOKKEMA (1984): «In the universe of Postmodernism, words invent our world, words
shape our world, words are becoming the sole justification of our world». (D.W. FOKKEMA, Literary History,
Modernism and Postmodernism, J. Benjamins, Amsterdam, 1984.)
27
Joan FERRATÉ., «Tres notas sin concluir» (1952); «Cosas de ogros y pigmeos» (1958), Dinámica de la
poesía, Seix Barral, Barcelona, 1968 (1982).
24
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«En el nostre temps», deia Pound, “no hi ha percepció de la bellesa sense la seva
corresponent repugnància». Joan Ferraté28 detesta el tremendisme de l’estètica de la lletjor i
lamenta que des del romanticisme ençà les conviccions s’hagin substituït per sensacions,
empobrint la imaginació moral de la literatura moderna.29 Benauradament, per a Joan
Ferraté la poesia del seu germà va saber mantenir-se a distància de les malèvoles influències
del tremendisme i va saber reaccionar de manera irònica i sense paroxismes al descrèdit
dels ídols.
Canvi de modernitats
Les teories clàssiques de la modernitat es resisteixen a ser aplicades a Les dones i els dies.
Només són vàlids quatre dels denominadors comuns que hem anat recollint: urbanisme,
col·loquialisme, agnosticisme, metadiscursivitat.
Normalment, l’incompliment dels requisits de modernitat és vist com una insuficiència
del poeta, que no és a l’alçada del seu temps. Vist així, Ferrater seria poc experimentalista.
El seu germà Joan Ferraté el valora a l’inrevés; l’elogia per no haver-se deixat endur pel
corrent frenètic de la modernitat.
Un escriptor car a Gabriel Ferrater, Gottfried Benn, l’any 1951, a Problema de la lírica, deia
que l’autoreflexió creativa era el tret distintiu de la modernitat. Assenyalava quatre obstacles
per a poder-ho ser: no podrà ser modern el poeta que separi el subjecte de l’objecte i
transformi l’objecte en un adorn decoratiu; el poeta que abusi de les comparances massa
explícites (el «je raye le mot ‘comme’ du dictionnaire» de Mallarmé); el poeta que empri
adjectius de colors de clixé, i el poeta que adopti un to melodramàtic i messiànic.
La poesia de Ferrater no hi pot encaixar millor. L’espectre de la modernitat de Benn és
molt ampli perquè, en lloc de preconitzar el que cal fer per ser modern, defineix pel
contrari i només deixa fora els usos literaris démodés que se n’aparten molt.

28
«Todo formalismo desemboca en nueva objetividad; toda preocupación por el contenido tiene su
meta ineludible en la ciénaga del subjetivismo», "Tres notas sin concluir», Ibídem, p. 78.
29
«El error de los "modernos" está en creer que la única experiencia moral válida es la del ánimo
pasivo, la del cuerpo y de los nervios. Por eso no tienen imaginación moral, porque decidieron no tenerla, o
tenerla sólo reducida a un mínimo», «Cosas de ogros y pigmeos», Ibídem, p. 166.
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A la mateixa època, l’any 1950, un altre escriptor benvolgut de Ferrater, Cesare Pavese,
divideix la modernitat, i per extensió la història de la literatura, en dues classes. Segons
Pavese30 hi hauria dues maneres d’escriure. D’una banda, la del misticisme angelical, la
paralitzadora, la reaccionària, que seguiria l’escola evasionista de D’Annunzio i que
apostaria per un estil hermètic. Les estètiques formalment agosarades –de les quals s’allunya
Ferrater– acostumen a camuflar ideologies reaccionàries. D’una altra banda, hi hauria la
literatura realista, socialment crítica, que tindria un caràcter evolutiu i progressista com la de
Ferrater. Vist així, el nostre poeta sembla molt modern, mentre que en les teoritzacions
anteriors semblava tot al contrari.
Aquesta divisió coincideix –rebaixant-ne ideologia– amb el doble paradigma de la poesia
pura i impura de Warren Penn Warren, del 1943.31 La poesia impura seria, segons Penn
Warren, una poesia oberta i tolerant, una poesia d’inclusió –el nom d’impura ha d’entendre’s
químicament i irònicament–, mentre que la poesia pura seria ascètica després d’un escrupolós
procés d’exclusions i de repressions.
Aquesta bipolaritat Realista / Irrealista (que trobem en la literatura espanyola entre els
seguidors de la generació del 50 i els poetes del silenci) és tan antiga com la mateixa
literatura. Com esmentava Miquel Dolç,32 en segons quines èpoques els més revolucionaris
semblen els obscurs i, en d’altres, els més clars. Cito uns versos de Marcial que il·lustren la
bipolaritat que, segles després, constata Pavese: «No trobaràs en els meus llibres ni
centaures, ni harpies ni gorgones: les meves pàgines només tenen gust d’home.»33
Podríem eixamplar la bipolaritat i les teories sobre la modernitat introduint el postestructuralisme. Paul de Man planteja que la poesia no ha estat el motor de la modernitat
sinó de l’antimodernitat. La poesia no faria front als problemes dels nous temps; només
denunciaria la pèrdua de representativitat social de poetes insegurs. Això explicaria els casos
Cesare PAVESE, "Dos poéticas" (1950), Literatura y sociedad, Siglo XX, Buenos Aires, 1975.
W. WARREN PENN, "Pure and Impure Poetry", Kenyon Review, primavera 1943.
32
Segons Dolç ("De la poesia obscura a la nova poesia realista", El Heraldo de Cristo, Palma, juliolagost 1963), la pugna entre la generació de la poesia pura i la de la poesia social refeia a l’inrevés el debat entre
els ciceronians i els catulians: abans, el senyal revolucionari, el duia l’obscuritat mentre que als seixanta el
porta el prosaisme.
33
M.V. MARCIAL "Tu que llegeixes les desgràcies d’Edip...", X, IV.
30
31
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de poetes frustrats que abandonen prematurament, incapaços d’afrontar les insuficiències
del seu ofici. Podríem pensar en els vint-i-cinc anys de silenci de Valéry34 o en els dràstics
comiats de Rimbaud o Gil de Biedma. No és impossible interpretar Ferrater com un poeta
decebut de la poesia que es passa a la lingüística, però no hi estaria gaire d’acord. No crec
que canviés d’activitat per una sensació de fiasco, sinó per la seva curiositat polifacètica.
Recapitulem. Les teories sobre la modernitat literària poden agrupar-se en tres grups:
Les teories de Hugo Friedrich, Marcel Raymond i Octavio Paz, en què l’experimentació,
la sorpresa i l’irracionalisme tenen molta importància.
Les teories d’Auden, Benn i Pavese, menys eufòriques i lúdiques, que volen redescobrir
el realisme i adaptar-lo a les noves necessitats de l’home contemporani a través d’un to
contingut i una veu crítica.
Les teories de Barthes, Paul de Man i altre cop Paz, en què el metadiscurs i la reflexió
sobre el llenguatge són essencials.35
Detinguem-nos en alguns dels denominadors comuns recurrents que han anat sorgint
en les diverses tesis.
Urbanisme
Comencem per l’urbanisme. L’urbanisme de la poesia moderna és interpretable com un
tret antiromàntic. La visió melangiosa de la natura, que també apareix a Ferrater, seria
romàntica a la manera de Schiller: «Els moderns estem units a la natura amb una intimitat
profunda, amb una tènue sensibilitat i amb una dolça melangia. »36 Però ¡que diferent és la
natura ferrateriana de la natura romàntica, amb aquelles tempestes irracionals i macabres,

Vint-i-cinc anys de silenci poètic de Valéry, dels quals, però, han quedat les cartes i el seu dietari.
A més, tindríem les teories plurals que parlen de més d’una modernitat, com les de JAUSS (Ästhetische
Erfahrung und Literarische, W. Fink, Munic, 1977 ; Studien zum Epochenwandel, op. cit.) i les de Dolors OLLER («Els
tres ordres de figuració a la poesia moderna i algunes consideracions sobre la postmoderna», Els Marges, 26,
1986).
36
Deia Schiller: «La poesia antiga és ingènua perquè, quan un grec descriu la natura, ho fa d’una
manera exacta, fidelíssima i detallada, però no hi ha res més en la seva descripció no posa mai el seu cor
perquè la natura interessa el seu intel·lecte i la seva curiositat més que el seu sentiment moral. No com a
nosaltres, els moderns, que estem units a la natura amb una intimitat profunda, amb una tènue sensibilitat i
amb una dolça melancolia».
34

35
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amb paisatges onírics expel·lint analogies universals, amb muntanyes místiques i solitàries!
A Ferrater no hi ha cap excitació per l’escenografia fúnebre, cap oceà enfollit enfonsant
l’Atlàntida, cap obsessió per l’humil detall botànic de Verdaguer o de Wordsworth. Ferrater
se serveix de la natura d’una manera freda, útil i dessacralitzada, com si no fos res més que
un diccionari (la metàfora és de Baudelaire).
Tot i que hi ha poemes de Les dones i els dies, com Floral» o «Cambra de la tardor», on la
natura i els personatges estan units a través de l’estació de l’any, segons l’atàvic calendari
que lliga el bon temps amb la vida i el mal temps amb la mort,37 en Ferrater no dominen els
poemes d’unió amb la natura, sinó els de décalage: «Primavera», «Punta de dia», «A mig
camí», «El ponent excessiu», «De lluny».
A diferència dels romàntics, en Ferrater la natura no està mai divinitzada. Com ell va dir
a l’epíleg de Da nuces pueris, «Puc dir que he arribat a allunyar-me molt de l’estètica
romàntica». Al parer de Robert Langbaum,38 fóra aquí, en aquest décalage, i no en la intimitat
que proposava Schiller, on resideix l’esperit modern: la veu moderna és la d’un home
desincronitzat amb el seu entorn natural. La qual cosa aboca a l’urbanisme i a les seves
múltiples perspectives, inclosos l’odi i l’amor més ferotges cap a la ciutat.
El décalage entre el jo i el context (natural o urbà) es correspon amb la manca de
consonància subratllada pel bergsonià Georges Poulet entre la durée interna i externa que es
produeix en la literatura després del romanticisme. I amb l’actitud de discòrdia que, segons
Octavio Paz, caracteritza l’artista modern i que, en el cas de Ferrater, també s’aplicaria.
Gabriel Ferrater, tot i que no era un personatge incòmode, optà per la independència.
Malgrat que se li ha retret una manca de compromís contra el règim franquista, com a bon
intel·lectual au dessus de la mêlée no formà part ni dels cercles franquistes, ni dels
avantguardistes ni dels catalanistes conservadors, no sols per raons ideològiques sinó per la
seva comuna mediocritat.

37
Altres poemes il·lustratius foren «El mutilat», «Paisatge amb figures», «Ídols», «Lorelei»,
«Kensington» i «Neu».
38
Robert LANGBAUM, The modern spirit. Essays on the continuity of Nineteenth and Twentieth Century, Chatto
& Windus, London, 1970.
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Col·loquialisme
Quant al col·loquialisme de Ferrater, la utilització de lèxic estàndard i americanitzat és
insignificant, comparada amb les profusions d’americanismes i tecnologismes dels contes
urbans actuals, del realisme brut i de la cultura pop. Els col·loquialismes de Ferrater no són
tan vulgars, ni escandalitzen cap lector. Ara: als seixanta la seva llengua poètica va xocar
molt perquè era menys antiga que la de Verdaguer, Foix i Riba; i menys rara que la
d’Espriu. Tot i estar plena de referències cultes i poliglotes, l’estil ferraterià s’atansava a la
parla dels seixanta. En conseqüència, per fer-nos càrrec del to col·loquial de Les dones i els
dies, cal interpretar-lo de manera sincrònica i adonar-nos que la llengua poètica ferrateriana
s’allunyava dels escriptors anteriors i de força coetanis. Ferrater va transgredir l’horitzó
d’expectatives lingüístiques de la poesia del seu moment. Trenta i cinquanta anys després, el
sistema poètic català ha assimilat els seus atreviments i els ha fet seus. La parla de Ferrater
ja no sembla moderna, ja sembla literàriament normal. I per als lectors més joves ja sembla
antiga i tot.
Agnosticisme
A Les dones i els dies, Déu no hi és. Si aquesta absència es dóna en un context religiós (els
poetes catalans anteriors a Ferrater són creients) sobta. Per això, a hores d’ara, no ens
estranya; ni ens hi fixem, que la religió no hi surt. Els escriptors i la societat catalana
tendeixen cap a l’agnosticisme. A un noi actual, que Ferrater no parli de Déu no li crida
gens l’atenció. Als seixanta, però, comparat amb Riba, Verdaguer, Llull o Rosales, un poeta
descregut era tot un revulsiu. L’agnosticisme ferraterià és observable fins i tot en les seves
imatges: la imaginació ferrateriana defuig les comparances celestials, les al·lusions etèries,
immaterials, volàtils, abstractes. Els seus versos no desvetllen cap sentiment místic, ni cap
veneració divina ni pagana. Els seus poemes són d’un terrenalisme radical i antimetafísic.
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Metadiscurs
Com deia Ferrater a propòsit de la pintura de Josep Maria de Martín,39 en l’art modern el
discurs metaliterari és constant i obsessiu. L’artista modern posa les cartes cap per amunt,
manifesta clarament les seves intencions i procediments i convida el lector a reconstruir
mentalment l’elaboració de l’obra dins l’esperit del seu creador. Ferrater no acostuma a
posar cites cultes precedint els poemes sinó que les integra al text de forma visible o
invisible (les poques que hi havia40 desapareixen a l’obra completa). La dimensió
metaliterària de Les dones i els dies té múltiples variants: des dels poemes on es reflexiona
sobre el propi quefer poètic fins a poemes on es refan motius literaris, passant per poemes
dedicats a la dialèctica entre la cultura i la societat. L’amalgama intertextual té efectes: d’una
banda, ens parla d’un poeta culte i molt llegit (és a dir, té un efecte tradicional de captació
de la benevolència i l’admiració dels seus lectors); d’una altra, la fragmentació de les
al·lusions i els encaixos entre el discurs i el metadiscurs –a voltes forçats– dibuixen escenes
i poemes de peces retallades que no acaben de fondre’s del tot, la qual cosa atorga incertesa
i complexitat.41
Deia Cioran que el fenomen modern per excel·lència és l’aparició de l’artista intel·ligent
que reflexiona sobre si mateix i sobre la seva obra i que només és contemporani el
professional de l’heretgia, l’expulsat per vocació, vòmit i pànic de les ortodòxies. Sens
dubte, el mite del Ferrater intel·ligent i heterodox serviria d’exemple.
Manca d’experimentalisme
Rebaixarem molts graus de modernitat a Ferrater si en lloc de veure’l com un heterodox
«vòmit i pànic de les ortodòxies», que deia Cioran, el presento com un enemic de les
avantguardes. Acarem-nos a la manca de gosadia experimental de Ferrater.
Gabriel FERRATER, «J. M. de Martín, en Galerías Arte», Diario de Barcelona, 12 gener 1955, Sobre
pintura, Seix Barral, Barcelona, 1981, p. 165.
40
Del matemàtic Dubreuil, de La Fontaine, de Robinson (Capità Craig), i una d'El Aleph, de Borges.
41
Ha estat Patricia WAUGH, a Metafiction (Routledge, New York, 1984), qui ha posat en contacte el
fenomen de la metaliteratura (crisi de la imitació; desdibuixaments dels límits entre ficció i realitat) amb el
principi d’incertesa de Heisenberg. La idea de la doble veu (discurs / metadiscurs) també és relacionable amb
el principi dialògic de Bakhtin.
39
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Deia Hermann Broch que l’autor modern lúcid s’ha de situar a igual distància de Brecht
que de Joyce. Ferrater no manté aquest equilibri i es decanta més pel realisme irònic de
Brecht (per bé que en defuig el compromís polític). Tot i que Ferrater incorpora algunes
cites ocultes d’Apollinaire i de Cocteau en la seva poesia, Ferrater es manté allunyat, tant en
la poesia com en la seva obra crítica, de les avantguardes.42 Aquest desafecte provoca que es
vegi més modern Brossa que Ferrater. A excepció de «S-Bahn», Ferrater no experimenta
amb la idea metropolitana de la simultaneïtat calidoscòpica tan pròpia de les avantguardes
pictòriques i literàries que trobem al poema «Zone» d’Apollinaire, al The Waste Land d’Eliot,
als Cantos de Pound, a l’Ulysses de Joyce, al Berlin Alexanderplatz de Döblin o al Manhattan
Transfer de Dos Passos.
Ferrater també defuig l’hermetisme, si més no en teoria, i ens parla d’una carta
comercial,43 en lloc d’afirmar, com Baudelaire, que hi ha una certa glòria en no ésser
comprès, o de creure, com Montale, que, si el problema de la poesia consistís a fer-se
comprendre, ningú escriuria versos. Qui sap, potser malgré lui, Ferrater coincidia amb
Barthes i el seu grau zero de l’escriptura… Tanmateix, tampoc no és cert que Ferrater sigui
un poeta tan clar, ni que es plantegi els seus poemes com a missatges planers. Ferrater
pensa com Carlos Barral i anteposa la poesia com a expressió a la poesia com a
comunicació. També és a la vora de Brecht quan afirma que l’art nou no ha de presentar les
coses ni com a evidents (per evitar una aprovació sentimental massa fàcil) ni com a
incomprensibles, sinó com a comprensibles però encara no compreses.
Si calgués posar més noms cars a Ferrater, hauríem d’admetre que el nostre poeta
s’assembla a Gombrowicz, però no pas a Friedrich, tant en el seu irònic escepticisme
envers les avantguardes44 com en el seu amor selectiu cap a la tradició. Deia Gombrowicz45
42
Així s’expressava Ferrater el 1963 contra l’avantguardisme: «Ahora que la ‘vanguardia’ ha pasado al
dominio de los periodistas y los escritores le han vuelto la espalda (síntoma es, en España, la sustitución de
Juan Ramón Jiménez por Antonio Machado como influencia mayor, o en Inglaterra la de T. S. Eliot por
Robert Graves), nada debe impedir que se reconozca, de nuevo con mejores razones, que Carner es el mayor
poeta del catalán moderno». (Escritores en tres lenguas, Antàrtida, Barcelona 1994, p. 307).
43
«Un poema ha de començar per tenir tant sentit com una carta comercial».
44
«La abstracción le ha quitado al cuadro el sucedáneo de vida que poseía cuando imitaba la
naturaleza, pero no le ha dado a cambio otra vitalidad», W. GOMBROWICZ (1958), Diario 2, Alianza, 1989, p.
73.
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“que no hi ha alternativa: o s’escriu com Rabelais, Poe, Heine, Racine o Gogol o no
s’escriu”. Crec que Ferrater, per al qual la pintura moderna s’acabava en Bonnard,
subscriuria l’opinió.
Conclusions: Gabriel Ferrater posttradicional
Gabriel Ferrater i l’estetica postmoderna
Les inadequacions que hem observat entre Ferrater i les teories sobre la modernitat
literària ens plantegen una nova possibilitat: ¿tindria gens de sentit qualificar Gabriel
Ferrater de postmodern? Atès que les teories de Fokkema46 sobre el postmodernisme
s’apliquen a partir de 1950, la connexió postmoderna de Ferrater seria admissible
històricament. Al parer de Fokkema, la personalitat postmoderna és una intensificació de la
moderna: el text com a quelcom inacabat; el dubte epistemològic en la relació entre el text i
la realitat presentada; la dimensió metaliterària; la importància del paper del lector. Gabriel
Ferrater il·lustra força bé els quatre punts que ens proposa Fokkema, encara que el primer
(el de l’inacabament) ha estat excessivament exagerat i connotat biogràficament. Si ens
circumscrivim als textos, a Les dones i els dies dominen les formes tancades (medievals) amb
el seu colofó moral i no pas les inacabades.
Segons Fokkema, el punt més divergent entre la modernitat i la postmodernitat és el de
la voluntat dèbil. L’home postmodern no vol triar, malgrat que la no-tria, l’absentisme, és
una tria per se.47 En això, Les dones i els dies són postmodernes si ens movem en el nivell del
metadiscurs (les seves reflexions sobre la tria i sobre la incertesa), però molt poc
postmodernes en la resolució final, ja que els poemes de Ferrater no desemboquen en la
indiferència sinó en la presa d’una decisió. Ferrater no sols era un poeta que triava i
valorava, sinó que la problemàtica moral de l’execució de la voluntat i de les seves
renúncies consegüents el preocupava especialment. En molts dels seus poemes apareix el

45
46
47

W. GOMBROWICZ. (1953). Diario 1, Alianza, Madrid, 1988, p. 107.
D.W. FOKKEMA, D.W., Ibídem.
“The paradox that the preference for non selection is a preference, a choice”, Ibídem.
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tema de la tria, com en «Sacra rappresentazione» (el desig triant-se un objecte) o en «Els
miralls» (una tieta indecisa que no tria), per no citar la seva idea recurrent del compromís
individual amb la pròpia vida.
Incertesa
Tot i que Les dones i els dies no recullen l’abúlia, l’abrupta indiferència ni l’eclecticisme
postmodern, el sentiment d’incertesa, que els és proper, hi és omnipresent. Els assagistes
postmoderns acostumen a comparar aquestes actituds (que jo no qualificaria de noves ja
que són evolucions de l’humor melancòlic dels grecs i del spleen simbolista) amb les
partícules quanta que corren per un fluid de forma separada, apropades però no unides,
que, malgrat estar mancades de nexes que les enllacin poden crear una misteriosa totalitat
flotant o, posant-hi més dramatisme, un desencaixament latent perpetu.
La incertesa ferrateriana –els seus punyents no sé48– és una interessantíssima cruïlla entre
la tradició i la modernitat. D’una banda, recull la tradició lírica de les queixes dels grans
amadors (el “cuidado”); d’una altra, a pesar de Ferrater, ens apropa al romanticisme
melangiós de la bellesa trista, i, d’una tercera, ens condueix a la desmitificadora reflexió
metaliterària. Es desconfia del valor d’una literatura tan inútil que no serveix ni per afavorir
la realitat ni per lluitar contra el temps.49 Situats en aquest darrer angle, la incertesa
ferrateriana ens apropa de forma atenuada a L’écriture du désastre de Blanchot o a la idea de
discontinuïtat de Foucault (1970).
La incertesa anímica es correspon amb l’efimeritat de la modernitat, i aquesta, amb la
provisionalitat del món. En un món creient, la bellesa, els principis i les explicacions de les
coses són estables i universals. Però aquest món confiat no és el de Ferrater.
L’adaptació de la poesia ferrateriana a la postmodernitat de Jauss no és tan bona com la
de Fokkema. Ferrater es podria encabir en alguns punts de Jauss; en la majoria, però, no
El no sé ferraterià és radicalment distint del no sé què de Petrarca o del que trobem al barroc o al
XVIII francès. No són els no sé al·lusius a la gràcia inefable d’un escriptor, al seu do o al misteri de la bellesa.
Més aviat apunten a la incertesa existencial, en la línia del je-ne-sais-quoi de Jankelévitch.
49
La displicència contra la memòria poètica, la trobem a molts poemes: a «Si puc, «Tres llimones,
«Maitresse de poète» i «La lliçó». També a «Sobre la catarsi, «Literatura i « A través dels temperaments» i
contra la memòria en general, a «Per no dir res» i «Mala memòria».
48
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s’hi ajusta bé: en la seva obra no hi ha una apertura de la literatura vers altres medis tècnics i
industrials, ni un excessiu interès en l’efecte real de la seva poesia, ni una barreja de l’obra
amb la cultura de masses, ni cap preocupació pels allaus informatius del segle XX.
Seguint amb la idea de la postmodernitat, caldria assenyalar que Ferrater tampoc no
experimentava cap sentiment apocalíptic de pertànyer al final d’una època, com detecta
Vattimo50 en el mil·lenarisme nihilista postmodern. A l’inrevés, Ferrater sempre va tenir
una enorme curiositat per l’esdevenidor; el seu interès pels nous corrents de pensament era
tan gran com la seva passió pels més antics. Si Vattimo té raó (en contra del que sosté
Fokkema) marcant la postmodernitat com el primer moment des del romanticisme on
s’acusa la crisi del metadiscurs i el cansament de l’autoconsciència, aleshores Ferrater també
es pararia abans.
Potser per això els estudiants d’avui dia, postmoderns vulguin que no vulguin, es cansen
de Ferrater perquè reflexiona massa i sap el que és millor, quan a ells els manquen
al·licients per estudiar, no saben què triar i es cansen aviat de pensar. Encara que la manca
d’ideologia política podria unir-los, no ho fa perquè Ferrater substitueix la ideologia per la
cultura llibresca, mentre que els joves la substitueixen per la cultura audiovisual. Els
estudiants de finals del XX i de principis del XXI tampoc no s’impressionen quan es
presenta Ferrater com un bohemi de luxe; avui dia un jove sense treball és una fatalitat
vulgar sense glamour. El gran poeta de Reus tampoc no els sorprèn per la seva sexualitat,
perquè els joves actuals són impudents i promiscus, ni els estranya el seu agnosticisme, ni
admiren el seu poliglotisme, perquè no consideren que sigui indispensable per tenir una
visió internacional de l’existència quan naveguen per tot el món amb un anglès d’estar per
casa, sense necessitat d’estudiar lleis gramaticals.
En resum
Les dones i els dies és un llibre tradicional perquè té interioritzada una vasta cultura
llibresca, perquè el seu autor va decidir escriure un llibre líric on la cultura, l’amor i el sexe
ocupen un espai preeminent, i perquè el seu realisme, la seva manera de fer versos i
50

Gianni VATTIMO, La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985.
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metàfores, la seva manera de narrar i els seus estats emocionals tenen arrels seculars.
Passem de l’atemporalitat al tradicionalisme quan ens fixem en els personatges femenins
que no aconsegueixen superar els rôles conservadors. No obstant això, i malgrat que al parer
de molts lectors, Ferrater pequi de poc modern perquè no va atrevir-se amb
l’experimentalisme, no es pot negar que des d’uns altres punts de vista Les dones i els dies és
un llibre modern gràcies a la seva metadiscursivitat, al seu agnosticisme, al seu
col·loquialisme, al seu allunyament de la natura i a la seva miniloqüència. El que aparta
l’obra ferrateriana de la postmodernitat és la seva manca d’indiferència, el seu excés de
criteri valoratiu, el racionalisme que l’immunitza de la por apocalíptica i el desinterès pel
cinema i pels mitjans d’informació. És molt possible que Ferrater, un home de gran
curiositat, sobre aquests darrers aspectes avui dia pensés altrament. No seria Gabriel
Ferrater, però, si li traguéssim la seva gran cultura literària. Com ell deia, «L’escriptor
revolucionari, l’escriptor innovador, en certa manera és l’escriptor que més es lliga amb la
tradició».51 Ferrater ens ensenya dos camins per fer-ho: personalitzant el llenguatge comú i
contemporaneïtzant la tradició literària. La gent que escriu busca en el passat claus, recursos
i models per entendre’s millor a si mateixos i per expressar millor el seu present i la seva
imaginació. No hi ha una única tradició, sinó moltes tradicions, molts rius que corren des
del passat i que passen pel nostre present. Com deia Gadamer,52 la tradició no és quelcom
fora de nosaltres, sinó que és una part profundament nostra. Cada escriptor és fill de les
seves lectures. La genètica ve donada per la llengua, però cadascú s’ha de construir el seu
arbre genealògic. Primer Ferrater va llegir i després es va convertir en un escriptor
intemporal que parlava del seu temps.

51
52

Gabriel FERRATER, La poesia de Carles Riba, ed. 62, Barcelona, 1979, ps. 14-15.
H.G. GADAMER, Warheit and Method, Siebeck, Tubinga, 1960.
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GABRIEL FERRATER:
DE LA INFLUÈNCIA PERSONAL A LA LITERÀRIA

Josep Maria Ripoll

Són notòries la influència i la fascinació que Gabriel Ferrater va exercir tant sobre els
seus alumnes com sobre aquells poetes incipients a qui orientà quant als models literaris i la
manera d’entendre la poesia. Ja en el número que Serra d’Or va dedicar al poeta el 1972,
amb motiu de la seva mort, Josep Murgades en destacava les virtuts com a professor
universitari. Vet aquí dos fragments de l’article de Murgades ben indicatius sobre aquesta
qüestió:
«(...) en ell hem tingut un amic, un més de nosaltres que, això no obstant, ens
desbordava amb la riquesa i la sensibilitat de les seves experiències de tot tipus, i ens
esperonava a sentir per ell, a més d’una sincera amistat, una mena d’admiració que en
alguns moments va arribar, recordo, a voltar els llindars de la mitificació (...).
Les seves classes de crítica tenien també per a nosaltres l’atractiu d’acabar a casa seva
on, junt amb el seu germà Joan, es discutia de literatura i, especialment, de poesia,
totalment al marge d’excessives consideracions historicistes i, no cal dir-ho, de qualsevol
valoració establerta pel temps sobre els autors i llurs creacions».1

És a partir d’aquest contacte tan directe amb els alumnes –i d’aquesta independència de
criteri del personatge– que és fàcil d’entendre la fascinació que sentiren pel mestratge
directe de Ferrater. També s’entén, per les mateixes raons, la decisiva influència personal
que exercí sobre determinats poetes joves del moment, considerats deixebles seus en un

1

Josep MORGADES [sic], «El mestre» a Serra d’Or (Barcelona), núm. 153 (1972), p. 29.
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sentit ampli. Pel que fa als models literaris i el concepte de poesia, Ferrater va influir
sobretot en l’anomenat «grup de Girona» –Narcís Comadira, Salvador Oliva, Josep Maria
Nadal– i en Marta Pessarrodona, però de manera més indirecta també va marcar altres
autors joves que el van conèixer personalment. D’aquí prové la temptació d’assenyalar
influències directes de l’obra ferrateriana en aquests poetes. No obstant això, caldria
distingir, d’una banda, entre els models literaris que el poeta i mestre va recomanar als seus
alumnes i seguidors i, de l’altra, les influències estrictes de la poesia ferrateriana; aquest
últim és un fenomen posterior que, curiosament, afecta poetes que no van arribar a
conèixer Gabriel Ferrater. Aquestes línies pretenen, entre altres coses, distingir la influència
personal de l’autor de la literària, que no tenen per què coincidir. De fet, el mateix Narcís
Comadira, considerat de vegades un poeta ferraterià, ja desmentia aquesta suposada filiació
en un pròleg al primer llibre d’un poeta jove l’any 1974:
«De fet, el magisteri directe de Ferrater va substituir el de Valverde quan aquest va
marxar als Estats Units. I dic magisteri directe perquè no crec que la poesia de Ferrater
hagi influït d’una manera molt absoluta en els meus intents poètics. Però en Ferrater i amb
Ferrater vaig aprendre què era un poema i fou ell qui em va proposar uns nous models».2

Curiosament, aquestes paraules presenten coincidències casuals, en cap cas volgudes,
amb les del poeta i crític mallorquí Josep Albertí, membre del col·lectiu Neon de Suro i
conegut pel radicalisme de les seves propostes, en un article aparegut a la revista Reduccions
l’any 1982. Albertí hi planteja el fet que aquells poetes que van conèixer personalment
Ferrater no són aquells que més el van entendre, i que l’heterodòxia ferrateriana no ha
trobat continuïtat en els seus pretesos deixebles, els quals desqualifica en termes
especialment durs:

2

Narcís COMADIRA, «Pròleg» a: Pep VILA, Primeres proves, Girona, 1974, p. 8.
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«He(m) vist –sovint amb repugnància- com molts homenatges a Ferrater no passaven
de paròdies barroeres d’algun dels seus poemes més coneguts. He(m) comprovat que
l’amor de Ferrater pels escriptors (determinats) anglosaxons només servia (en massa
ocasions) per segregar llibres de versos plens de llocs comuns (...), prosaismes i tòpics,
quan l’enlluernament pel consell només és això».3

Albertí reivindica Ferrater per algunes de les seves imatges més agosarades, com també
per «la pèrdua de respecte al significat» (sic) i afirma que «la gosadia de Ferrater provenia de
la seva capacitat de plaer i de la hipertensió des del dolor». Els exemples de versos
ferraterians que Albertí posa són els següents:
Quan els cucs
faran un sopar fred amb el meu cos
trobaran un regust de tu.
(«Posseït»)
No sóc sinó la mà amb què tu palpeges.
(«Posseït»)
Una d’aquelles veus que no voldríem
sentir dins de nosaltres, va dient
que m’he gastat massa diners per ella.
(«Veus baixes»)
Un altre
dia se’t mor cregut que el seu color
no tornarà mai més, no tornarà
com la sang que es podreix.
(«El ponent excessiu»)
3

Josep ALBERTÍ, «Gabriel Ferrater en flash-back», Reduccions (Vic), núm. 15 (1982), p. 89-90.
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Si ens centrem, però, en l’agosarament de les imatges, Albertí igualment hauria pogut
citar versos com ara aquests:
Aquest sol que menstrua no es vol pondre.
(«El ponent excessiu»)
(...) i em fa
fred de mirar-me un dia més, pinyol
tot salivat, pelat de polpa, fora nit.
(«Punta de dia»)

Amb independència del fet que algunes de les seves afirmacions siguin discutibles,
Albertí està plantejant una revisió de la pretesa influència ferrateriana en uns quants poetes
de la generació dels setanta marcats per un mestratge directe, fruit del contacte personal.
En això coincideix en part, sense pretendre-ho, amb les afirmacions de Comadira abans
citades.
La generació dels setanta
Observarem ara uns quants exemples d’aquesta falsa influència ferrateriana en alguns
autors de la generació poètica dels setanta, que adopten, això sí, alguns dels models que el
poeta reusenc els proposa. Citem en primer lloc un poema del mateix Comadira titulat
precisament «Per en Gabriel Ferrater» i publicat per primer cop el 1972:4
La primavera del setanta-u
jo tinc vint-i-nou anys i ja m’espanto
que el gener dels meus trenta se m’acosta
Narcís COMADIRA, «Per en Gabriel Ferrater», Formes de l’ombra. Poesia 1966-2002, Barcelona,
Edicions 62/Empúries, 2002, col·l “Poesia”, núm. 10, p. 135.
4
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no gens voltat de flors ni de ventet
ni de noies ni bruses ni rebeques.
Abrics gruixuts, paraigües i bufandes
en clima nòrdic me’ls faran més tristos.
Potser caldrà preparar-s’hi ara,
deixar aquest gin, tan vague, ni tan sols
una mica alcohòlic: somnis, bafs
de dolor immadur, i començar,
entre les ratlles primes dels meus versos,
a pensar en la petita poesia
de cada dia, més opaca i,
per tant, no tan enfosquidora ni
cruel com l’altra, saps, i rebuscar
algun llibrot de vell, alguna llengua
que com el català que a tu et capfica
mereixi que algú en faci la gramàtica...

És evident que el poema de Comadira recrea i homenatja «Floral» de Gabriel Ferrater,
però també que marca subtils distàncies amb el seu mestre. Comprovem-ho tot comparant
el poema amb aquell al qual fa referència:
La primavera del cinquanta-dos, les noies
portaven bruses blanques i rebeques
verdes, i pel carrer sentíem el fresseig
precipitat de flors i fulles on s’amaguen
els negres cuirs de l’ametller. Vaig fer
trenta anys, que també em semblen prematurs.
Però cap vent no en fa justícia. Romanen,
inconvincents i eixuts, sota cada any
que va venint per recobrir l’edat
distreta, el blanc atònit i el verd aspre,
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i aquell ventet menut pels llargs carrers
de noies flors i fulles, el record
que se me’n va, de tan confús, cap al futur,
se’m fa desig, i la memòria em verdeja.

A banda dels manlleus explícits, Comadira se serveix d’un to narratiu i alguns
encavalcaments abruptes que porten la marca ferrateriana. No obstant això, les distàncies
amb el mestre es marquen en dos fragments: en primer lloc, aquest «gin tan vague, ni tan
sols / una mica alcohòlic» que sembla posat expressament per diferenciar-lo del gin que
apareix en alguns poemes de Ferrater –per exemple, a «Però non mi destar», on es diu
«Serveix-te un gin. / No vulguis gel: tot fos». Més enllà de l’anècdota, assistim aquí a una
diferència entre dues maneres de viure. En segon lloc, aquesta «petita poesia / de cada dia,
més opaca i, / per tant, no tan enfosquidora ni / cruel com l’altra» es pot interpretar com
una reivindicació de la vida quotidiana, anodina fins i tot. Si bé la quotidianitat també
apareix en Ferrater –i ell la reivindica constantment de manera implícita–, ho fa amb una
intensitat que la situa de vegades en els límits. Comadira adopta en canvi un to
volgudament casolà, de malenconia amable.
Per la seva banda, Salvador Oliva, amant com Comadira de la poesia anglosaxona i de
Carner, suposa un clar exemple d’assumpció d’alguns dels models ferraterians, però no de
la poètica de qui fou el seu mestre i amic. El següent exemple ens pot ajudar a veure-ho:5
SÚPLICA
Tanqueu amb clau les portes de la cambra
on el seu cos se m’apareix sovint;
prohibiu-me les places i els carrers,
els temples seus, on els seus ulls mostraven
poders inexplicables per complaure;
permeteu que s’inundin de silenci
Salvador OLIVA, Terres perdudes, Barcelona, Quaderns Crema, segona edició, 1981, col·lecció “Poesia
dels Quaderns Crema”, núm. 40, p. 18.
5
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els anys passats, que es colguin els dolors
que els llavis m’aviven; devasteu
amb el vostre somriure aquell somriure
que encara senyoreja les presons
del meu desig; porteu totes les armes,
feu-me breu el combat, que sigui fàcil
recomençar, perquè ja res no pot
tornar-me ni les ombres dels seus passos;
esborreu-me el record, feu-me invisibles
tots els paisatges vells de la memòria;
que no em pugui enganyar, que no se’m facin
els ulls cap més il·lusió, que caigui
tot en l’oblit, que no res conegut

–ni un bes, ni un sospir, ni una abraçada–
pugui inundar de pena un sol instant.

A primer cop d’ull, podria semblar que el poema participa d’una certa filiació
ferrateriana: una vegada més, el to narratiu o algun encavalcament abrupte apunten en
aquesta direcció. Tanmateix, la font del poema és prou clara si llegim el següent poema de
W. H. Auden, que citem a continuació en anglès i en la traducció que en va fer,
precisament, el mateix Salvador Oliva:6
STOP ALL THE CLOCKS
Stop all the clocks, cut off the telephone,
prevent the dog from barking with a juicy bone,
silence the pianos and with muffled drum
bring out the coffin, let the mourners come.

W. H. AUDEN, Vint-i-set poemes, Barcelona, Quaderns Crema, 1995, col·lecció “Poesia dels
Quaderns Crema”, núm. 37, p. 19-20.
6
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Let aeroplanes circle moaning overhead
scribbling on the sky the message He Is Dead,
put crepe bows round the white necks of the public doves,
let the traffic policemen wear black cotton gloves.
He was my North, my South, my East and West,
my working week and my Sunday rest,
my noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.
The stars are not wanted now: put out every one;
pack up the moon and dismantle the sun;
pour away the ocean and sweep up the wood;
for nothing now can ever come to any good.
(«Pareu tots els rellotges, desconnecteu tots els telèfons, / doneu al gos, perquè no bordi, l’os
més suculent, / silencieu els pianos, i amb timbals amortits / emporteu-vos el fèretre, i que entrin
els amics. // Que els avions gemeguin fent cercles dalt del cel / escrivint-hi el missatge: el meu
amic ha mort; / poseu senyals de dol al coll blanc dels coloms, / i que els guardes es posin els
guants negres de cotó. // Per mi, ell era el nord, el sud, l’est i l’oest, / el treball setmanal i el
descans de diumenge, / migdia i mitjanit, paraules i cançons. / Jo em creia que l’amor podia durar
sempre: anava errat. // No vull estrelles ara, feu-me negra la nit, / enretireu la lluna, desarboreu el
sol, / buideu el mar, desforesteu els boscos, / perquè ja res pot dur-me res de bo»).

Observem com el poema d’Oliva manté la mateixa estructura de construccions en
segona persona del plural del mode imperatiu, aplicades a un motiu elegíac –en el cas
d’Oliva, la fi d’una història d’amor. Aquest seria, doncs, un exemple d’influència
ferrateriana si de cas indirecta, a través del model d’un autor que possiblement Ferrater va
fer descobrir als seus deixebles i seguidors. És en el mateix sentit que hem d’interpretar la
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següent al·lusió, per part també de Salvador Oliva, al poema «Dover beach» de Matthew
Arnold, que Ferrater traduïa i explicava a les seves classes:7
Eixuga el plor que ja som a la platja;
si ella no torna, direm: tant se val!
Contemplarem des de Dover el Canal
i Arnold ens donarà conhort i estatge.

Per la seva banda, Marta Pessarrodona també inclou una al·lusió al poema d’Arnold tot
invocant Ferrater de manera indirecta:8
He viscut moltes hores de fred
odiant, vehement, Matthew Arnold.
(No vaig veure ni les roques
i la llum nòrdica era massa clara.)

La mateixa Pessarrodona evoca Ferrater, també de manera indirecta, en un poema titulat
com un dels més coneguts del poeta de Reus. Observem, però, com, una vegada més, s’hi
adopten unes fonts comunes a les de Ferrater –en aquest cas, la poesia anglosaxona– però
no la peculiar manera d’escriure de l’autor evocat:9
IN MEMORIAM
No s’arnen els vestits;
s’esfilagarsa, però, el dolor
i un buit afrós troba el seu lloc depredador
quan, a la fi, s’acaba.
Salvador OLIVA, «Ària,» Marees del desig, Barcelona, 1975, citat a Vicenç ALTAIÓ i Josep M. SALAVALLDAURA, Les darreres tendències de la poesia catalana (1968-1979), Barcelona, Laia, 1980, col·lecció “Les
eines” núm. 57, p. 53.
8
Marta PESSARRODONA, «La crueltat dels mesos», Vida privada, Barcelona, Lumen, 1972, citat a
Vicenç ALTAIÓ i Josep M. SALA-VALLDAURA, Les darreres tendències…, p. 53.
9
Marta PESSARRODONA, Poemes 1969-2007: antologia, Barcelona, Meteora, 2007, p. 45.
7
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El poeta viu en qui l’admira,
quan l’home ja l’han fet servir
tots i, com és sabut, només
pols, memòries tènues, dolors
silents, en resten.
Penso en el que digué el vell Aubrey

–pobre i polsós en unes golfes de Bloomsbury–:
“quan un home de saber mor,
quantes coses ens són robades”.
I Aubrey parlava de Shakespeare.
Els llibres d’història són un vici
que totes les policies accepten.
I viure és una manera de combatre
les armes, les recances a la matinada.
La veritat, però, és una altra.

El to de malenconia elegíaca del poema no és el propi de Ferrater, que acostuma a
portar l’elegia a uns extrems ja crepusculars, amb tocs de nihilisme i de violència expressiva
del tot absents en el lirisme serè de Pessarrodona. Una altra mostra, força explícita, de
l’admiració per Ferrater és el fet que alguns autors en citin determinats versos, imatges o
recursos, de manera conscient en la majoria dels casos però potser inconscient en d’altres.
Jaume Vallcorba Plana en dóna un exemple interessant en utilitzar un sobtat «prou» com a
oració aïllada per separar dues parts d’un poema, exactament com Ferrater havia fet a «In
memoriam»:10

Jaume VALLCORBAPLANA, «The drunkard’s song», Postals, Barcelona, Edicions 62, 1981, col·lecció
“Els llibres de l’Escorpí. Poesia”, núm. 65, p. 25.
10
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(...) Fred i cald fan igual
el meu present. Beure la neu m’és més
plaent que un boc de sol. Prou. No s’enyora
l’endeutat qui, sobtat, sense diners,(...)

Ferrater, per la seva banda, havia escrit:
(...) i ve que adoptem
aquest plural, no sé si de modèstia,
que renuncia al singular, se’n deixa,
però agraint-lo i premiant-lo. Prou.
Acabades les vacances, sí,
vaig veure que al meu món (...)

En altres casos, la citació pot ser més indirecta però també més fàcil de reconèixer;
sobretot si es refereix a un poema com «Cambra de la tardor», avui dia el més conegut de
Ferrater. Observem el següent poema de Pere Fons, que en suposa una recreació lliure:11
Ara l’amor s’estimba per la cambra:
parlem. Besos i mots són l’entrellat
del nostre somni d’acte en quatre murs.
Les dues, la sirena lluny, els cossos.
L’habitació, tu i jo i els minuts
per sempre. El teu alè que triga massa
i no res més a l’univers que ens mogui.
Paletes bruts a fora fumen rösslis.
Aquest perfil del món a les parets,
la vida que gravita al llit i als membres,
l’oasi lent que ens sedueix i el temps.
Container ple –nosaltres i els segonsQualsevol ens durà al balç de la runa.
Pere FONS, «Ara l’amor s’estimba per la cambra…», Aquesta música porosa, Barcelona, Edicions 62,
1977, citat a Vicenç ALTAIÓ i Josep M. SALA-VALLDAURA, Les darreres tendencies…, p. 121.

11
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La relació amorosa en una habitació –designada com a «cambra», un dels pocs cultismes
que utilitzà Ferrater– i, sobretot, l’al·lusió als paletes del poema ferraterià –«Aquelles veus
d’obrers, què són? Paletes:/ manca una casa a la mançana»- suposen referències prou clares
per a qualsevol lector mínimament familiaritzat amb el poeta de Reus. A banda d’això, el
decasíl·lab blanc i el to quotidià i intimista reforcen els vincles amb l’obra ferrateriana.
Observem, però, com els homenatges o recreacions no suposen, com a mínim en el cas de
la generació dels setanta, ni una plena assumpció ni una mimesi de la poètica ferrateriana: o
bé al·ludeixen en alguna ocasió a determinats poemes concrets o, tal com hem assenyalat
abans, parteixen d’uns models que el mateix poeta en persona va fer descobrir a alguns
autors joves del moment. És interessant veure un cas en què la mimesi conscient que
implica l’homenatge serveix, paradoxalment, per marcar distàncies amb el model, més
explícites encara que en el poema abans reproduït de Narcís Comadira. Es tracta
d’«Antielegia inacabada», de Miquel Desclot, extens poema en decasíl·labs blancs a la
manera d’«In memoriam» o, sobretot, de «Poema inacabat» –al qual al·ludeix ja des del
títol–, en què l’autor, certament no gens ferraterià, parla de la seva relació amb Ferrater i,
alhora, es manifesta lluny de la seva poètica, tal com indica en el fragment següent:12
Perquè, en tu, el que vaig veure-hi era un home,
aquesta breu raresa del paisatge,
i és d’aquell home que ara parlo amb tu
en aquest escamot de pobres versos
que he reunit una mica com podia,
persuadit que la imitació
no era pas l’objectiu, sinó el portal
que em dugués a pujar els graons de mi.
Si el plagi és, com tu vas ensenyar-nos,
un adob tan fecund i generós
Miquel DESCLOT, «Antielegia inacabada», Juvenília, Barcelona, Llibres del Mall, 1983. Text facilitat
per l’autor.

12
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per a terres gastades o immadures,
he volgut fer-me creure que també
em faria llevar collita a mi:
sóc conscient que paro, Gabriel,
molt lluny de tu, t’ho miris des d’on vulguis,
i doncs que plagiant-te no et copio,
ans potser te m’acosto per osmosi

–i apropar-te’m, avui que ja no hi ets,
era l’única cosa que volia
en començar d’escriure aquesta lletra.

Remarquem la diferència que Desclot estableix aquí entre plagi i còpia: si el plagi és
conscient, tal com passa en aquest poema, la còpia és en canvi sovint inconscient i delata,
doncs, una influència patent. En relació a Ferrater, els poetes de la generació dels setanta es
decanten pel plagi, com a picada d’ullet al lector, en forma d’homenatge conscient, o bé per
l’assumpció d’aquelles fonts que Ferrater els havia fet conèixer i que havien estat tan
importants en la seva formació com a lectors de poesia. Curiosament, però, la influència
directa de l’obra ferrateriana només es manifestarà en alguns autors molt concrets de la
generació següent.
Els anys vuitanta i noranta
És, en efecte, a mitjan anys vuitanta quan apareixen, com a mínim, tres poetes
directament influïts per Gabriel Ferrater, que no tan sols li dediquen homenatges prou
explícits sinó que també agafen del poeta reusenc alguns dels elements que li són més
característics i que no es trobaven presents en els autors de la dècada anterior: per exemple,
les sinestèsies agosarades o l’ús d’imatges relacionades amb la naturalesa amb un sentit
elegíac –a l’entorn o bé d’algun amor perdut o bé del pas del temps–, a banda dels
encavalcaments abruptes o l’estructura narrativa només aparentment prosaica. El primer
exemple és el de Jordi Larios amb el seu primer llibre, Home sol, que conté un pròleg de
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Salvador Oliva i va ser editat per Quaderns Crema –no per casualitat l’editorial de Jaume
Vallcorba, on ja havien publicat Comadira i el mateix Oliva. De fet, en el llibre hi ha un
poema que evoca explícitament Ferrater, mentre alguns altres homenatgen Carner. Aquest
és el poema en qüestió:13
RENÚNCIA
Un altre dia exagerat. Un altre
dia se’t mor cregut que el seu color
no tornarà mai més...
Gabriel Ferrater

Un altre dia es mor, ingrat i rosa,
darrera el mar que ens mulla i a l’extrem
encara tebi dels turons color
de terra fosca i de taronja. Cull
el tel més fi d’aroma que rellisca
roques avall, l’última llum concreta
d’un altre dia confiat. Després,
que l’aigua bruta de l’oblit cobreixi
tots els racons d’avui, fins els més íntims.

Evidentment, el poema fa referència a «El ponent excessiu»:
Aquest sol que menstrua no es vol pondre.
Mira la folla roja com rebutja
el llençol de muntanya que l’acotxa.
Un altre dia exagerat. Un altre
dia se’t mor cregut que el seu color
no tornarà mai més, no tornarà
Jordi LARIOS, «Renúncia», Home sol, Barcelona, Quaderns Crema, 1984, col·lecció “Poesia dels
Quaderns Crema”, núm. 15, p. 71.
13
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com la sang que es podreix. Eixuga llum,
llença cotons de núvols, renta’t, gira’t,
beu el més límpid gin de lluna i mar.

Si els comparem tots dos, podrem observar com, una vegada més, les imatges de
Ferrater contenen més violència i porten més enllà les sinestèsies («Eixuga llum», «beu el
més límpid gin de lluna i mar»). Malgrat tot, el de Larios parteix d’un esperit absolutament
ferraterià: des de la sinestèsia en relació amb la naturalesa present a «Cull / el tel més fi
d’aroma que rellisca/ roques avall» fins als colors crepusculars –presents a «El ponent
excessiu» però també en altres poemes– o el caire elegíac dels últims versos. Fins i tot
algunes estructures sintàctiques evoquen Ferrater: des «que l’aigua bruta de l’oblit cobreixi»
fins a l’últim vers, amb ressons dels versos finals d’«Amistat del braç»:
i el súbit trenc
d’una corda de cello, la més baixa.

Ara bé: si es pot veure el cas concret de «Renúncia» com un homenatge explícit, algun
altre poema resulta també clarament ferraterià sense que contingui cap al·lusió a Les dones i
els dies. Vegem-ne una mostra en aquest fragment del titulat «Mirall»:14
S’han endut
matins fulgents, captards cremosos, nits
de cauta lluna, de miralls i d’ombra
que ho inunda tot: els cossos nus, aquell
instant de fred i un vent felí de besos.

A banda de qüestions formals, com l’ús del decasíl·lab blanc o dels encavalcaments
abruptes, observem també en aquests versos una sinestèsia agosarada referida a una
naturalesa crepuscular («captards cremosos»), així com el to elegíac en al·lusió a una
14

Jordi LARIOS, Home sol, p. 57.
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experiència amorosa de joventut. Tot plegat, doncs, molt més ferraterià que no pas l’obra
dels deixebles de Ferrater de la generació dels setanta. No és aquest, però, l’únic llibre
aparegut als vuitanta que remet clarament al poeta reusenc. El 1985, només un any després
d’Home sol, apareix, també a Quaderns Crema, un altre primer llibre de característiques
similars. Es tracta de Felí encès, de Jordi Cornudella, que conté un primer poema, «Tren de la
rodalia», extens, narratiu i en decasíl·labs blancs, a la manera d’«In memoriam» o del
«Poema inacabat», amb els versos següents:15
No sé si és important, i tanmateix
voldria dir-ho tot, dir el ponent
avui que torno a veure’l (Barcelona
només té fosca i llum, i entreclarors
de boira als intervals; el sol, retret,
hi juga a fer l’ullet amb un sarcasme
que em sembla, de vegades, dolorós).
Un ponent que sorprenc des de la porta
esventada: potser un que compartia
l’excés de la calor ens ha mig baixat
la finestra. I el vidre és un mirall:
el cel d’aire color de gos com fuig
se m’hi projecta, em torna caçador
de lentituds. Ahir a la nit, recordo
que ho dèiem amb en Jaume: l’amistat
¿per què ens ha de servir? Avui veig clar
com m’ha ajudat a retrobar actituds
i coses, que vol dir sobreposar-les
als mots i a l’encanteri del silenci.
Dit així pot semblar massa senzill,
però no es tracta de buscar un gran tema
Jordi CORNUDELLA, Felí encès, Barcelona, Quaderns Crema, 1985, col·lecció “Poesia dels Quaderns
Crema”, núm. 17, p. 15.
15
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per literar o filosofar (copio
sense vergonya): jo només voldria
dir el que m’acut (el plagi em fa la cara
que aquí ha estat més subtil).

El fragment conté uns quants trets inequívocament ferraterians: l’aparent prosaisme, el
caire narratiu, alguns encavalcaments abruptes («des de la porta/ esventada», «caçador/ de
lentituds») o el decasíl·lab blanc. Però també, de manera encara més significativa, les
referències al ponent i la seva interrelació amb el jo poètic («el cel d’aire color de gos com
fuig / se m’hi projecta, em torna caçador/ de lentituds»). A més, hi ha dues referències
directes a sengles poemes de Ferrater: la primera, seguida d’un significatiu «copio / sense
vergonya» al·ludeix a «In memoriam»:
(...) la por
no em sembla pas que sigui cap gran tema
per literar o filosofar.

La segona, presentada com a més subtil, pot ser una referència als versos finals de “A
l’inrevés”, ja insinuada abans en el vers «voldria dir-ho tot»:
Diré el que em fuig. No diré res de mi.

Com també passava en el cas d’Home sol, de Jordi Larios, alguns poemes de Felí encès
duen la petja de Ferrater sense que hi continguin cap al·lusió. Observem la sisena part de
«Suite abandonada»:16
Pots dir-me tu, retreta
encara, que no és difícil que tornem
amics. Recordaré llavors
16

Jordi CORNUDELLA, Felí encès, p. 31.
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una porta d’acer que se’t tancava
als ulls, amfitrions d’un fum
que finalment hauré d’entendre:
boira, fiblons de gel eteris.
Ni brases ni carbons,
ni tan sols comiat.

En aquest cas, els elements naturals li serveixen a l’autor com a metàfora d’una relació
amorosa acabada, amb un cert regust elegíac, tal com passa sovint a Les dones i els dies. La
combinació entre un llenguatge i un to planers, d’una banda, i una sèrie d’al·lusions
metafòriques i el·líptiques de l’altra, és també prou característica de Gabriel Ferrater, a
banda dels encavalcaments entre el primer, el segon i el tercer vers. Cal assenyalar, d’altra
banda, una coincidència significativa entre Jordi Larios i Jordi Cornudella: ambdós autors
ho són només de dos llibres de poesia, el segon dels quals –El cop de la destral i El germà de
Catul i més coses, respectivament– ja no segueixen de manera tan directa el model ferraterià.
Un poeta que, en canvi, va seguint aquest model tot al llarg de la seva trajectòria poètica,
ja en les dues dècades posteriors, és Pep Rosanes-Creus, sobre qui Antoni Pladevall i
Arumí ja deixà escrites les següents paraules a l’entorn del seu primer llibre:
«I, en el seu tractament particular, sembla força evident que La venjança de l’eunuc
ensenya de seguida un deute important amb Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater.
Rosanes-Creus comparteix amb el poeta de Reus el to distant i contingut inherent a una
anàlisi objectiva de la passió; un discurs de base narrativa amb alta participació de
l’anècdota quotidiana que sol conduir cap a una reflexió moral; el predomini del vers
decasíl·lab; la recurrència a formes verbals imperatives, al datiu ètico-possessiu i a la
tècnica de la simultaneïtat discursiva; i encara, excepció feta del primer i de l’últim,
l’ordenació alfabètica pel títol dels poemes».17

17

Antoni PLADEVALL I ARUMÍ, ressenya a Els Marges (Barcelona), núm. 48 (1993), p. 126-127.
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En llibres successius, Rosanes-Creus confirmarà aquesta adscripció: així, ja en l’inici del
primer poema de L’eunuc i l’ombra de l’alzina –un altre llibre significativament editat per
Quaderns Crema–, hi llegim el següent:
M’arriba (i és cert, i és cert) prematur
(m’ha semblat) el moment que diu que em creixen
vint-i-cinc anys.18

Ens trobem amb una nova referència a «Floral»:
(...) Vaig fer
trenta anys, que també em semblen prematurs.

D’altra banda, el poema «Helena Valentí», del mateix llibre, se centra en una de les grans
amigues de Ferrater –que va dedicar-li el poema «Helena»– i probablement al·ludeix al
poeta:
Seu a la barra del bar i el mirall,
des del fons, li torna un rostre que el cansa,
quan alça els ulls que retenen la veu
que està llegint, de la noia traïda
pel brut excés de trenta anys.19

Però el poema on sens dubte Rosanes-Creus mostra una admiració més explícita per
Ferrater és el titulat «Quaranta», del llibre Voltor. Cadascuna de les seves quatre estrofes
parteix de sengles versos d’«Aniversari», a partir del fet que ambdós poemes al·ludeixen al
quarantè aniversari dels autors. Curiosament, però, allà on el poema de Ferrater és, com de
Pep ROSANES-CREUS, “Biografia”, El gos i l’ombra de l’alzina, Barcelona, Quaderns Crema, col·leció
“Poesia dels Quaderns Crema”, 1995.
19
Pep ROSANES-CREUS, El gos i l’ombra de l’alzina, p. 44.
18
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costum, metafòric i el·líptic, el de Rosanes-Creus és molt més explícit, i no s’hi està
d’incloure una referència comparativa al seu model:
No faré el poema millor
perquè ja l’ha fet un poeta
compacte, concís, contundent,
amb serenitat d’elegia,
amb bellesa de cicatriu.20

Rosanes-Creus resumeix així prou bé dues de les característiques ferraterianes que han
deixat més rastre, més que no pas en els deixebles directes de l’autor i mestre els anys
setanta, en aquells poetes posteriors que ja no el van arribar a conèixer: la serenitat de
l’elegia –que, malgrat tot, també es pot rastrejar en Comadira o Pessarrodona, i que en
Ferrater no sempre és tan serena com pot semblar- i, sobretot, aquesta paradoxal «bellesa
de cicatriu» que conforma molts dels moments més intensos de Les dones i els dies.
Finalment, cal considerar un cas una mica a part dels citats fins ara, perquè la influència
de Ferrater no hi és tan directa, però sí patent, precisament, en aquesta bellesa paradoxal
que passa per una intensitat expressiva que no exclou una certa violència, o fins i tot una
dosi ocasional de crueltat. Es tracta d’Antoni Puigverd, un autor que irromp l’any 1990
amb el recull Vista cansada, sorprenent per una singular combinació de spleen baudelerià,
ironia carneriana i duresa ferrateriana. Versos com ara «els greixos de l’ànima», «el pus del
mapamundi», «el sucre que vam prendre de petits, / aquell xiclet que ens enganxa les vides»
o «em rentaré les crostes dels records» remeten al poeta de Reus per aquesta força
metafòrica recolzada sovint en imatges desagradables. Així mateix, per alguna sinestèsia
referida a la naturalesa d’inequívoques ressonàncies sexuals:

Pep ROSANES-CREUS, «Quaranta», Voltor, Barcelona, Proa, 2000, col·lecció “Els llibres de l’Óssa
Menor”, núm. 204, p. 21. Agraeixo a Víctor Sunyol la referència.
20
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Ara faria un salt, si m’atrevís,
no pas per esbandir cap pensament
sinó per abraçar la carn de l’aigua,
besar-li l’entrecuix humit, sentir-li
el sexe i perdre’m com una ombra molla.21

El cansament vital, provinent en part de l’spleen baudelerià però també present en
Ferrater, és un altre dels trets definitoris de la poesia de Puigverd:
Que el cel
i el sol contemplin la mudança: sóc
només un cos que es gasta. N’hi ha prou.22

Altres imatges més o menys ferraterianes de Puigverd podrien ser «Sagna decapitat el sol
al fons»23 o «la carn de préssec d’una llum de tarda»,24 que sembla provenir directament de
la sinestèsia més cèlebre de Ferrater, a «Cambra de la tardor»:
Sense enyor
se’ns va morint la llum, que era color
de mel, i ara és color d’olor de poma.

No està de més remarcar que, fins i tot en la seva producció narrativa, Antoni Puigverd
deixa anar de tant en tant algunes imatges d’inequívoc regust ferraterià: així, a la novel·la
Paper de vidre, del 1993, hi llegim frases com ara «De fora arriba una calor de préssec».25 Si
ens centrem, però, en la seva obra poètica, es podria afirmar que és més directa i menys

Antoni PUIGVERD, «Aigua», Vista cansada, Barcelona, Columna, 1990, p. 40.
Antoni PUIGVERD, «Footing», Curset de natació, Barcelona, Proa, 1992, col·l “Els Llibres de l’Óssa
Menor”, núm. 162, p. 8.
23
Antoni PUIGVERD, «Excavació», Curset de natació, p. 10.
24
Antoni PUIGVERD, «Guerra del Golf », Curset de natació, p. 33.
25
Antoni PUIGVERD, Paper de vidre, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 54.
21
22

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 246 -

el·líptica que la de Ferrater –tot i que tan o més metafòrica– i que n’hereta el gust per les
sinestèsies i metàfores violentes, en algun cas concret carregades de connotacions sexuals:26
perfora l’himen d’una vall bucòlica,
afaita el pubis dels boscos.

Val a dir que, després de quatre llibres de poemes, dues novel·les i un recull de contes,
Antoni Puigverd s’ha dedicat en exclusiva als articles periodístics. Com li ha passat a
Cornudella, Puigverd ha abandonat la poesia –el cas de Larios és diferent: ha publicat dos
llibres de poemes en un interval d’una vintena d’anys; pel que fa a Rosanes-Creus, ha anat
publicant de manera regular. Com a conclusió provisional, es podria aventurar que la
influència ferrateriana en els poetes que es donen a conèixer els anys vuitanta i noranta és,
en general, tan intensa com efímera, si tenim en compte que els segons llibres tant de
Cornudella com de Larios ja s’aventuren per uns viaranys no radicalment però sí
considerablement diferents.
Consideracions finals
La influència de Gabriel Ferrater és, en termes generals, en el tombant i l’inici del nou
segle, més indirecta que no pas en els casos que hem considerat. És curiós de constatar, per
exemple, com Sebastià Alzamora assenyala Ferrater com un dels poetes que l’han marcat,
en el context d’un extens llistat que va d’Homer i el Dant a Eliot i Mallarmé, o de Blai
Bonet a Gimferrer.27 D’altra banda, l’any 2001 Manuel Guerrero citava en el text
introductori a l’antologia Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle –que reuneix poetes
tan diversos com, per exemple, Enric Casasses, Arnau Pons o Víctor Sunyol– un fragment
del text autobiogràfic inclòs al final de Da nuces pueris: en concret, el que al·ludeix a «la

Antoni PUIGVERD, «La terra salvada», Curset de natació, p. 34.
Sebastià ALZAMORA, «Abans de tot, l’autor voldria declarar», Apoteosi del cercle, Barcelona, Edicions
62/Empúries, 1997, col·l “Poesia”, núm. 3, p. 8.
26
27
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distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que en podríem dir el centre
de la meva imaginació». Guerrero en conclou el següent:
«Ben segur que els poetes presents en aquesta antologia subscriurien aquest text de
Ferrater. La distància necessària de l’autor respecte al tema sobre el qual escriu i la
negativa expressa a qualsevol mena de sentimentalisme és una herència fèrtil de la lectura
de Ferrater (...). El distanciament, el rigor, la duresa, la lucidesa, la ironia, la revolta
poètica del millor Ferrater, tal vegada es troba més present en la poesia de Jordi
Cornudella, autor d’El germà de Catul, o en els poemes d’El test de Rorschach de Xavier
Lloveras, que no pas en la d’alguns membres de la generació dels setanta, que tingueren
l’autor de Les dones i els dies com a mestre».28

Vet aquí com retornem a l’inici: al pròleg en què Comadira negava que la seva poesia
acusés la influència de Ferrater i a l’article en què Josep Albertí discutia que els poetes més
vinculats personalment al poeta reusenc fossin els qui millor varen entendre la seva obra.
Als anys setanta, la marca de Ferrater passa pel mestratge directe pel que fa a un determinat
concepte de poesia i al descobriment d’uns autors que s’hi adscriuen –anglosaxons
sobretot, sense oblidar-ne d’altres com Carner. Als vuitanta i noranta apareixen determinats
autors directament influïts per la poesia ferrateriana, tot i que el fenomen és propi,
sobretot, de l’inici de les seves trajectòries. Iniciats els noranta i en començar el nou segle,
la influència ferrateriana deixa, en general, de ser tan directa però es manifesta en alguns
aspectes que van des del distanciament poètic fins a l’agosarament o una certa «revolta
poètica». Caldria, és clar, considerar encara altres autors: per començar, tots aquells que
parteixen de la denominada «poesia de l’experiència», com Joan Margarit o Pere Rovira, que
comencen la seva obra a mitjans o a finals dels setanta –o com també, per exemple,
Francesc Parcerisas, sobretot a partir de L’edat d’or, del 83, que se situa, però, més a prop de
l’elegia de regust cavafià. Val a dir, de tota manera, que aquests autors són més explícits i,
doncs, menys el·líptics que Ferrater, i que, per bé que sovint adoptin una poètica de la
Manuel GUERRERO, «Pròleg» a Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, Barcelona, Empúries,
2001, col·lecció “Biblioteca universal”, núm. 153, p. 33.
28
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quotidianitat en to elegíac –o, de vegades, dramàtic–, no parteixen de la duresa ni del
nihilisme del poeta.
A manera de conclusions, podríem assenyalar, en primer lloc, la diferència entre una
influència personal directa i una altra de literària; la constatació, en segon lloc, que ben pocs
autors segueixen Ferrater en allò que la seva poesia té de més personal, és a dir, aquesta
barreja de distanciament, duresa, rigor, lucidesa, ironia i revolta poètica a què al·ludia
Manuel Guerrero, sobretot pel que fa a l’ús de sinestèsies agosarades de regust nihilista; i,
finalment, que la influència ferrateriana es deixa sentir a partir d’una certa distància
temporal, d’una manera ben explícita en alguns poetes dels anys vuitanta i noranta, i de
manera més difosa i indirecta poc després. És evident, doncs, que el carisma personal
primer i poètic després de Gabriel Ferrater han marcat un segment important de la poesia
catalana de les tres últimes dècades; però que, al mateix temps, allò que té la seva obra de
més personal, malgrat que alguns poetes s’hi hagin acostat, continua essent també, en bona
mesura, intransferible.
Aquest text va ser escrit amb motiu d’un cicle de conferències sobre Gabriel Ferrater
a la Queen Mary University de Londres el juliol del 2009

UN POETA «INTOLERABLE»?

Simona Škrabec

«Je n’ai que une langue, ce n’est pas la mienne.»
J. Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, 1996

El meu primer contacte amb la poesia de Gabriel Ferrater té una data concreta: hivern
del 1997, curs de doctorat de Teoria de Literatura, classe amb Dolors Oller a la Universitat
Pompeu Fabra. Encara que aleshores ja vivia a Barcelona des de feia cinc anys, els meus
coneixements de literatura catalana eren rudimentaris, i de la poesia del país, no en sabia
pràcticament res. La professora va repartir les fotocòpies amb el poema número setze de
Da nuces pueris —i així va començar aquest viatge.
«Literatura», un poema escrit el llunyà 1960, em va provocar estupor, incredulitat. De
debò, encara recordo exactament la sensació de no saber què fer-ne, amb aquell calamar. El
meu bagatge era «La pantera» que Rilke va observar al zoològic de París o bé «L’albatros»
de Baudelaire. És a dir, que llavors el poeta era per a mi l’ésser sensible tancat rere els mil
barrots —de la llengua—, absort en la seva tasca, com si fora de la seva gàbia «el món ja no
existís».1 El poeta era el «rei de les altures», la seva solitud el convertia en el «veí de la
tempesta» i m’entendria pensar en l’ocell que s’entrebanca amb les seves ales gegants quan
no pot volar.2
La insolència de Ferrater em va colpir com una bufetada i em va demostrar la meva
pròpia limitació. Com si un mirall despietat de sobte em retornés la meva imatge
Rilke, Rainer Maria RILKE, «La Pantera» [«Der Panther», Neue Gedichte, 1907], traducció Joan
Vinyoli, a: Joan VINYOLI, Obra poètica completa, Barcelona, Edicions 62, 2001, p. 425.
2
Charles BAUDELAIRE, «L’arbatros» [«L’albatros», Les fleurs du mal, 1857], traducció de Xavier
Benguerel, Barcelona, Edicions del Mall, 1985.
1
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deformada. Encara no havia arribat al final de cap camí, sinó que em trobava ben bé al
principi. Entre allò que explicava aquell poeta i els meus coneixement hi havia una bretxa.
Com si tot el segle XX no hagués existit, com si només m’haguessin preparat per
comprendre uns poemes empolsegats. El mol·lusc que es camufla amb un núvol de tinta
em resultava, tanmateix, molt pròxim, però la imatge se’m resistia, no la podia assumir. Em
vaig adonar que jo era una simple alumna aplicada de les lletres, el producte típic d’una
educació humanista, carregada de nobles intuïcions, però ancorada en una tradició
lleugerament inútil, amb massa respostes vagues i imatges ossificades. La meva maleta de
lectures —de la qual, de fet, estava tan orgullosa— estava plena de tòpics que ja no
despertaven cap reacció instantània o incontrolable. El calamar de Ferrater, en canvi, em
revoltava, el poema era allà i simplement no el podia ignorar.
L’anècdota confirma una de les tesis bàsiques defensades precisament per Dolors Oller,
que «l’escriptor revolucionari, l’escriptor innovador, en certa manera és l’escriptor que més
es lliga amb la tradició».3 La meva reacció no era pas un impuls espontani, sinó la
indignació d’algú a qui se li esquerda tot un edifici, construït amb paciència. Vaig balbucejar
alguns arguments inconnexos de com aquest animal sense una estructura òssia visible em
resultava repulsiu i que per això el símil no em resultava gaire convincent. Com que
aleshores els alumnes exòtics encara no abundàvem a les classes, la professora va
improvisar l’explicació amb el meu origen: pel fet que provenia d’Europa Central,
representa que no em podia imaginar el calamar nedant lliurement pel mar, sinó només
com unes anelles arrebossades al plat... En fi, una anècdota sense importància si no fos per
la profunda inquietud que em provocava aquell animaló que «va morir / devorat».
El saber que vaig «devorar» a la classe de poètica va provocar una ferida iniciàtica a
partir de la qual es va posar en marxa tot un mecanisme formatiu. Per dir-ho amb aquella
imatge tan bonica d’Italo Calvino, un cop has après a llegir, no en pots desaprendre.
L’impacte d’aquell primer poema va culminar amb la traducció d’una mostra considerable

3

p.241.

Dolors OLLER, Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Barcelona, Empúries, 2011,
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de Les dones i els dies 4 el 2007. Per molt que pogués significar aquest aprenentatge per a mi,
aquesta fita resulta completament intranscendent. Si al principi dels noranta, quan vaig
començar a traduir, Eslovènia encara era un petit país situat en els marges del gran món on
cada nou llibre era un esdeveniment i rebia una certa atenció dels cercles literaris, la
traducció de Ferrater ja es va publicar en tota una altra atmosfera. L’any 2007 —la
coincidència amb el desembarcament català a Frankfurt és pura casualitat— tota l’Europa
literària ja estava contagiada pel virus de la diplomàcia cultural. Fa temps que els llibres com
a tals no tenen gaire pes, l’important és la notorietat que una cultura o un país poden
adquirir gràcies a les seves icones literàries. Una entrevista, un recital o una simple aparició
pública resulten més útils per a la política i la indústria cultural que no pas qualsevol vers
d’un poeta mort. Vivim en una economia que lluita per l’atenció, per un instant de
reconeixement, i les inversions en la cultura es justifiquen amb la visibilitat d’un titular de
premsa. Indirectament, Gabriel Ferrater m’ha tornat a ensenyar una altra dura lliçó de com
n’és de complicat construir les baules de la transmissió literària. Cada poema és una
ampolla llançada al mar a l’espera que algú la reculli, o no. A la riba de l’Adriàtic —Oller
tanmateix no tenia raó que no havia vist mai nedar cap calamar a l’aigua— se m’acumulen
ampolles amb els seus taps de suro posats, i a aquestes altures em costa d’imaginar qui les
podria arribar a obrir. Confio que aquests llibres ampolla estiguin prou protegits del pas del
temps, que hagi fet prou bé la meva feina, i puguin esperar una atenció per ara difícil de
preveure.
«El creador ja no se sent útil en la seva funció de creador de signes» escriu el 2010
Oller,5 al marge del poema sobre el qual estem parlant, i alerta davant d’un visible canvi de
funció social. El poema «Literatura» pot ser certament llegit com un comentari a la
trajectòria de Carles Riba —un dels grans encerts de la lectura d’Oller— i segurament
també com a descripció de l’evolució que fa qualsevol poeta, sigui quina sigui la seva veu.

4
Gabriel FERRATER, Ženske in dnevi. [Les dones i els dies, selecció] Ljubljana: Center za slovensko
književnost, 2007.
5
Dolors OLLER, Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Barcelona, Empúries, 2011,
p.199.
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Però allò més interessant és l’afirmació de l’autora d’Accions i intencions que aquest poema
mostra «l’evolució de les idees literàries des del romanticisme fins al postsimbolisme.» 6
La constatació no és pas tan evident com perquè l’autora de l’estudi hagi de sentir que
ha «comès una banalitat».7 Si Ferrater resulta tan xocant com he intentat mostrar amb la
petita anècdota és perquè, efectivament, és un autor que trenca no només amb una estètica,
sinó amb una manera de comprendre el món. Bé ho deia Francesc Vallverdú el 1961: la
poesia de Ferrater resultava simplement «intolerable»8 i aquest rebuig provenia tan «dels
versos prosaics» com del «tema insolent i antisocial» de la majoria dels seus poemes.
Ferrater és un poeta de la postguerra. Segons com, aquest fet és tan, tan obvi que passa
desapercebut. El poeta, amb la seva ben coneguda tècnica de camuflatge, contribueix a
posta a la confusió. «Cançó idiota» ha fet pensar sovint que l’autor de jove havia aprofitat el
caos de la guerra per gaudir de ple la vida9 i que no va deixar mai que les qüestions que
afectaven la col·lectivitat desplacessin la construcció de la seva personalitat, certament
complexa. No hi ha dubte que Ferrater no és un intel·lectual típicament compromès que
encapçalaria una manifestació, però a un poeta no li cal pas caminar sota cap pancarta per
sacsejar els fonaments del seu entorn. La poesia està feta de llenguatge i el llenguatge és
aquell medi, aquell mar circumdant, que ens conté a tots. Qualsevol intervenció en el cor de
la llengua és directament una acció política, ja que la manera com utilitzem el llenguatge,
les funcions que hi atribuïm, com llegim els missatges codificats en cada imatge, regula les
relacions més pragmàtiques d’una societat. La poesia afecta la manera general de pensar
perquè influeix en la capacitat de comprensió de tot allò que està regit pel codis lingüístics.
I aquest és un fet absolutament decisiu. Ferrater jugava fort, apostava alt, confiava que
introduiria prou escletxes per enderrocar el conformisme i les rutines encegadores que
l’envoltaven.
Op. cit., p.244.
Op. cit., p.244.
8
Article firmat amb el pseudònim Roig, Ramon, «Da nuces pueris de Gabriel Ferrater», Horitzons
[Mèxic] 4 (3r trimestre 1961), 56-57. Citat per Joan Manuel PÉREZ I PINYA, «Índex Gabriel Ferrater i Mapa de
l’obra poètica. Notes per a un lector», ponència a Simposi Internacional sobre Gabriel Ferrater, Londres,
Queen Mary University, 2 de juliol de 2009. [inèdita], p. 15.
9
Núria PERPINYÀ, «Teoria dels cossos» de Gabriel Ferrater, Barcelona, Empúries, 1991, p.64.
6
7
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Recordeu la nota final de El Comte Arnau de Maragall, que proclama amb un optimisme
sospitós «basta una noia amb la veu viva / per redimir la humanitat», i l’àcid comentari que
Ferrater li dedica en «Sobre la catarsi»?
De què serveix d’ésser bon pare,
si Maragall, que ho era
però de més a més era poeta,
va imaginar que el vell luxuriós,
el comte Arnau, seria redimit
quan una noia pura, molt simbòlica–
ment pura, cantaria la cançó
dels fets impurs del comte.

Amb els «fets impurs del comte», Ferrater qüestiona no pas el seu predecessor poètic,
sinó totes aquelles estratègies de l’oblit que una societat desenvolupa gràcies als seus grans
poetes, gràcies a l’habilitat retòrica de la poesia per transformar la infàmia en una memòria
gloriosa. Amb tota la seva poesia, Maragall buscava obstinadament l’últim límit i s’estava
acostant a un punt sense retorn, però quan hauria hagut d’exclamar: «... i temo tant la
mort!»,10 llavors inesperadament «es priva del millor d’ell mateix i de volar més alt» i alhora
«ens priva del que teníem dret d’esperar-ne» (Palau i Fabre11). No va ser capaç de superar
els dogmes vigents i d’eliminar els filtres de les convencions socials; era incapaç de negligir
les obligacions de la seva condició d’«ésser bon pare».
Si la veu innocent que ha de redimir el comte Arnau serveix només per disfressar els
vells errors, llavors no ha valgut la pena ser un bon pare ni un bon ciutadà. Però la «catarsi»
de Ferrater és, de fet, encara molt més amarga. Als joves, tot això no els importa, accepten
el que han rebut irreflexivament, i cantarien qualsevol cosa que hagin sentit cantar, repetint

10

Joan MARAGALL, Obres completes, Barcelona, Selecta, 1970, p. 177.

11

Josep PALAU I FABRE, «Pensar Maragall», Quaderns de l’Alquimista. Barcelona: Proa, 1997, p. 288.
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els mateixos errors, reproduint els models de comportament heretats i buscant amb la
mateixa desesperació que el comte maleït la sortida de l’atzucac d’una vida sense sentit.
La cançó nova fa emmudir la vella i sembla que l’únic propòsit de la poesia sigui
transmetre la història de les victòries i corroborar la constatació de Walter Benjamin que no
hi ha cap document de la cultura que no sigui alhora un document de la barbàrie. Maragall
sap que els fets nobles i les accions infames «no es desassemblen ni un bri». Allò que
diferencia els records és la manera com els recordem; les mateixes accions poden donar
glòria al protagonista o bé condemnar-lo al menyspreu. La jove redemptora a «La fi del
comte Arnau» té la funció d’un «cable de parallamps» perquè absorbeix els somnis
impossibles —no només d’un home, sinó d’un poble sencer. El «joc pervers» d’aquest
poema èpic, però, no gira només les qüestions de la impuresa del desig, sinó que denuncia
també una aspiració impossible de la mateixa poesia. La impotència de l’escriptura és que
no pot convertir el verb en la carn. O potser sí?
Ferrater protagonitza una fugida endavant per recobrar una innocència que «no vol més
verb», és a dir, vol tornar a viure sense cap esquema previ, sense cap mapa que determini
per endavant com ha de ser el simulacre de la realitat que construirem a partir del desig
formulat en els vells cants. L’autor de Les dones i els dies demana un pensament net, pur,
«sense l’empelt de la memòria [...] senil».12
En aquesta reflexió sobre la poesia de Ferrater, hi ressona en certa manera també el vers
d’un conegut poema de Friedrich Hölderlin: «Allò que queda, ho funden, però, els
poetes».13 Hölderlin és un poeta introduït al català precisament per Carles Riba. Però Riba
llegeix aquest autor alemany de poesia exaltada amb la innocència d’un deixeble confiat.
Quan va decidir traduir-lo, Riba es trobava en «un erm sense orientacions,» explica el 1971
12
He desenvolupat una anàlisi més detallada del poema de Maragall a: «L’escut brillant de l’èpica:
Faust de Goethe i El comte Arnau de Maragall», Barcelona: ILC (en premsa).
13
«Andenken» A: Friedrich HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, vol 2. Edició a cura de Friedrich Beißner.
Stuttgart, 1951, p. 188. — Tal com indica Gabriel Ferrater en el prefaci de Versions de Hölderlin, Riba no
coneixia aquesta edició canònica dels textos de Hölderlin i això té com a conseqüència que algunes versions
de Riba «no sempre concorden amb l’original tal com el dóna Beißner» (Ferrater, 1979, 40). Les diferències
que es poden observar entre les versions de Riba i l’original alemany són conseqüència del fet que Riba
traduïa de l’edició establerta per Zinkelnagel, avui en desús, i no el resultat d’una voluntat poètica de
reescriure i apropiar-se la seva veu. Riba va seleccionar els poemes i els va traduir, però no és pas autor de
Versions de Hölderlin.
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en el pròleg de Versions de Hölderlin Gabriel Ferrater. «És un erm ben conegut de tots els
escriptors catalans, i no cal pensar-s’hi gaire per anomenar-lo: és la manca d’una tradició».14
És a dir, que Riba desitjava assolir la força i la convicció que li inspiren els himnes traduïts
per alimentar la seva «dura fe [...] que no he retrobat a cap altre home» —així és com el
descriu Ferrater. A Riba, el model li és necessari per omplir-lo amb «tota la trajectòria de la
seva vida, tot l’embull de camins, de propòsits i desviacions i rectificacions». Per a ell, «cada
poema havia d’ésser el poema absolut, el poema darrer.».15 Allò que defineix millor el
nostre gran clàssic i traductor d’obres universals més elevades és —també segons Dolors
Oller— la seva «fe en el llenguatge».16
El penúltim vers de «Literatura» de Ferrater exposa exactament aquest sintagma i el fa
molt i molt visible. Per què? Perquè si alguna cosa havia perdut Europa entre els anys 1914
i 1945 és la «fe en el llenguatge». «Justament Hölderlin!» —s’exclama Gabriel Ferrater en el
prefaci a les traduccions de Riba— va ser usurpat per «filòsofs boscans en Lederhosen»,
sense que els admiradors d’aquesta poesia exaltada arreu, i especialment en «els països de
llengua romànica», es preocupessin gaire per aquest abús o aixequessin la veu en contra.
L’actitud de Ferrater és ben diferent. Amb tot allò que havia passat, amb tanta devoció a
uns ideals imaginats —i gràcies a les «enormes mitomàquies» desenvolupades pels poetes—
, el continent estava devastat i es feia impossible creure que les paraules eren un bonic i
innocu adorn. La forma, com a tal, ja no podia ser portadora d’unes «valències
enigmàtiques autònomes», la recerca d’una «summa impossible» —apunta de nou Oller—
és per a Ferrater tancada. Ben cert, la lluita de Ferrater va en una altra direcció: està
fermament decidit que ell no es deixaria seduir per la temptació de l’inefable. El seu poema
sobre el calamar és una paròdia, respectuosa i compromesa perquè s’adonava com ningú
del valor de la tradició, però tanmateix una paròdia de la recerca del correlat objectiu que va
obsessionar els poetes des de Hölderlin, passant per Baudelaire o Rilke, fins a Riba. Els
14

1971.

Carles RIBA (trad.), Versions de Hölderlin, prefaci de Gabriel FERRATER, Barcelona, Edicions 61,

15
Totes les citacions són del prefaci de Ferrater. — Gabriel FERRATER,. «Les Versions de Hölderlin per
Carles Riba», a Sobre literatura, Barcelona, Edicions 62, 1979, p. 33-42.
16
Dolors OLLER, Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Barcelona, Empúries, 2011,
p.199, p. 246.
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paràgrafs que Ferrater dedica a la poesia del romàntic alemany ho deixen ben clar: el lligam
que aconsegueix establir Hölderlin entre les coses properes i menudes i la mirada mítica
«no és gens innocent».17 El poeta alemany presenta «l’abstracció i la concreció com l’anvers
i el revers d’un mateix objecte simbòlic —simbòlic per això mateix, i simbòlic només d’ell
mateix.». La realitat es desfà entre els dits de la poesia i es torna una matèria massa
manejable.
És més, encara, per molt divertides que puguin sonar les seves declaracions que «un
poema ha de tenir com a mínim el mateix grau de sentit que té una carta comercial,»18 crec
que rere aquesta precaució hi ha tanmateix la serenitat de tota aquesta consciència de la
postguerra. Ja n’hi ha hagut prou, de poetes exaltats. Ara cal pensar i sospesar cada mot
perquè la paraula pesa.
La responsabilitat de la poesia no pot quedar reduïda a l’espai tancat d’una habitació en
la qual un vell poeta, malalt, respon «Pallaksch, Pallaksch» a qualsevol pregunta perquè està
massa cansat per pensar si la resposta hauria de ser un sí o un no. Jean Bollack —que a
Espanya és prou conegut gràcies al treball insistent del seu traductor i col·laborador Arnau
Pons—, en un comentari de la relació entre Hölderlin i Celan,19 diu que si la paraula
«Pallaksch» pot dir alhora el sí i el no, el seu sentit és intercanviable i alhora inintel·ligible.
El llenguatge esdevé així un ídol metafísic i pot substituir el subjecte. El subjecte no és,
finalment, res més que la capacitat de decisió, de dir que sí o que no, la capacitat de pensar.
Si els signes de la llengua adquireixen autonomia, llavors el subjecte ha estat abolit. O dit
amb les paraules de Ferrater, en aquest punt, el verb ja és carn, la realitat desapareix, la
poesia ha esborrat la vida. La paraula s’ha deixat encegar pel discurs.
Si els primers poemes de la tria definitiva dels seus poemes a Les dones i els dies ja ens
alerta que la reflexió de Ferrater llaura a molta profunditat, l’exigència de compromís encara
es fa més evident en l’últim apartat del llibre. Núria Perpinyà relaciona, per exemple, «Els

Gabriel FERRATER,. «Les Versions de Hölderlin per Carles Riba», a Sobre literatura, Barcelona, Edicions
62, 1979, p. 39.
18
Baltasar PORCEL, «In memoriam», Serra d’Or 153 (juny 1972), 16-21.
19
Jean BOLLACK, Poesía contra poesía, edició d’Arnau Pons, traducció de Yael Langella, Jorge Mario
Mejía Toro, Arnau Pons i Susana Romano-Sued, Madrid, Trotta, 2005, p. 169–219.
17
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aristòcrates» amb la conferència sobre Foix de 1967, com si el poema expressés una mena
de recança pel fet que a Catalunya les famílies no saben «regirar les golfes familiars».20 A
Catalunya, la tradició sembla ser que no es transmet de manera que permeti construir un
gran país, a imatge dels patricis esmentats en el primer vers, com Borges i Lowell.
No, Ferrater no podia concloure el seu poemari tan elaborat i complex amb una
conclusió tan simple, gairebé vulgar, i acomiadar-se amb la humil mirada d’un serf que
admira els palaus inabastables dels seus amos. En aquest punt cal tornar de nou a
«L’albatros» de Baudelaire, a tot allò que Les flors del mal van significar per a la —ho diré
directament així— civilització europea. Qui va saber llegir atentament la mirada de Baudelaire
va ser Walter Benjamin. La seva capacitat analítica no només ens explica que les
conquestes, totes les conquestes, es van fer i es van consolidar amb monuments de barbàrie
convertits en fites culturals. Baudelaire s’emmirallava en un animal captiu, «risible, lleig i
moix», i sabia distingir entre el vol d’un ocell lliure i els albatros lligats amb cadenes a la
coberta del vaixell per divertir el personal. Baudelaire es va fixar en la misèria, la va
assenyalar amb el dit, la va cantar. L’artista modern ha de ser, inevitablement, un
recol·lector de rampoines, diu Benjamin, un Lumpensammler. La «pell i vida sota el brut» dels
turmells d’una nena gitana que surten en «Els aristòcrates» de Ferrater no són cap mena
d’insult a la pobresa de l’estirp a la qual pertany el poeta. A l’inrevés, Ferrater canta al seu
poble un únic himne possible. Només un poble que viu ben arran de terra, que és capaç de
no apartar la mirada, pot esquivar l’ossificació de la memòria, pot esquivar la rigidesa del
pensament. El fàstic vell «que ningú no en diu història» és l’única història possible a la
segona meitat del segle XX, l’única història honesta, recollida sense mentides: «un pou de
por».

20

Núria PERPINYÀ, «Teoria dels cossos» de Gabriel Ferrater, Barcelona, Empúries, 1991, p. 96, nota 55.
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FERRATER S'HAURIA MENJAT A. FABRA

Fèlix M. Valls

Prestar atenció als textos que mostren l'interès de Gabriel Ferrater per la lingüística em
pareix l'única actitud decent que podem tindre els que apreciem la seua poesia i intuïm que
aquest home era un fora de sèrie. Qualsevol dia Jordi Cornudella ens editarà els papers del
bagul que té per casa, que ja ensenyà a Enric Juste en l'entrevista per al documental
Metrònom Ferrater amb la roïna intenció de causar admiració i enveja generals, i ens trobarem
fora de joc, com ja ens havia succeït a partir de la progressiva i prodigiosa aparició
d'informes, conferències, pròlegs i articles esparsos sobre literatura i com ens passarà amb
els seus escrits sobre art quan les escorrialles de l'avantguarda façan figa en la consideració
general sobre la pintura del segle XX –un procés que serà similar, o paral·lel, a la caiguda de
les entitats financeres que hi han invertit com si es tractara de vulgars actius immobiliaris.
N'estem avisats: hem acumulat massa indicis del talent de Ferrater perquè no ens llepem els
bigotis només de recordar el bagul de Cornudella.
Si havia llegit la gramàtica d'Antoni M. Badia a l'estiu de 1964, origen declarat –per
reacció-- del seu interès per la lingüística, el 20 de febrer de 1968, el dia del centenari del
naixement de Pompeu Fabra, ja pronunciava una magnífica conferència, disponible a la
fonoteca de la Càtedra Màrius Torres, la qual prefigurava «Les gramàtiques de Pompeu
Fabra», el brillant text de l'agost d'aquell any que obre Sobre el llenguatge --que no sé entendre
on s'havia publicat, ja que la sòbria nota preliminar de Joan Ferraté a la seua edició del
llibre, imprès a l'octubre de 1981, ens indica l'origen de tots els articles que componen la
secció I excepte el d'eixe primer, a la vegada que afirma que es tracta dels articles que el seu
germà Gabriel havia publicat abans de morir. Era «Les gramàtiques de Poempeu Fabra»
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potser un article escrit per a l'Any Fabra, als actes més pomposos del qual, per cert, diuen
que no fou convidat?
El cas és que abandona la poesia per la lingüística, concentrant-s'hi amb una energia
volcànica, amb episodis mítics com la logofàgia descrita en la carta al seu germà de 12 de
gener de 1967 –que el capacitarà per a traduir més endavant Söderberg del suec i
Gombrowicz del polonès. Ja a l'estiu de 1967 és capaç de redactar la seua contribució
«Avances del saber: lingüística», publicada un any després a l'Enciclopèdia Labor, o siga, un
estat de la qüestió sobre la lingüística dels darrers segles, que probablement beu amb molt
de sentit crític de l'Hermes de James Harris i de la clàssica Introduction de John Lyons. La
bibliografia que afig al final del capítol, amb la qual hem de suposar que estava familiaritzat,
és digna d'una mascletà. El 30 d'octubre de 1968 escriu llargament a l'eminent Émile
Benveniste, i li fa algunes observacions, entre les quals destaca per la seua sagacitat
insubornable aquell «je crois que vous avez été légèrement misdirected par les grammairiens
espagnols, dont le fort est la bétise.». Traduïx Leonard Bloomfield, i hi escriu algunes
addicions per a l'edició catalana. Traduïx Cartesian Linguistics, de Noam Chomsky.
Considere que hi ha dos textos importants sobre el Ferrater lingüista. Joan Mascaró
publicà un ponderat i intel·ligent assaig, «Gabriel Ferrater i la tradició lingüística catalana»,
en el número 31 de la revista Els Marges, el 1984, al cap de tres anys de l'aparició de Sobre el
llenguatge. Mascaró en lloà la capacitat d'assimilació i l'olfacte bibliogràfics; qüestionà algunes
de les seues aportacions de detall, i en ressaltà la lucidesa crítica, que el portà a valorar la
tradició gramatical catalana amb passió científica. L'assaig de Mascaró, dividit en dues parts,
acaba partint del cas Ferrater per a repassar la situació de la lingüística catalana en aquell
moment. El segon text es troba en algunes de les pàgines de Jordi Cornudella, orientades
per Joan Ferraté, en l'estudi introductori de l'antologia de Gabriel Ferrater Vers i prosa,
publicada per Tres i Quatre, a València, el 1988. Cornudella destacà la seua ambició de
situar-se en un marc de primer nivell, amb la voluntat de renovar l'estudi gramatical de la
nostra llengua, i postulà que la literatura havia aguditzat la seua consciència lingüística.
També s'adonà que la bel·ligerància dels seus escrits més coneguts es justificava per la
necessitat d'oposar-se a les actituds tòpiques que dominaren, el 1968, la celebració de l'Any

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 261 -

Fabra. Demane disculpes a qualsevol autor que haja publicat algun escrit sobre el Ferrater
lingüista i que jo no conega (no tinc massa bibliografia ací on escric) –de nivell remarcable,
només recorde alguns capítols del llibre d'Eduard Bonet Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre
les ciències i les lletres.
Siga com siga, ningú ha remarcat prou l'operació que Gabriel Ferrater fa en la seua
conferència de l'Any Fabra i en els seus primers articles. Rellegim, per exemple, el
significatiu inici de «Les gramàtiques de Pompeu Fabra»:
Ara que la maror emotiva aixecada per la commemoració del centenari de la naixença
de Pompeu Fabra ha recedit potser una mica, no deu ésser del tot inútil que mirem de
donar una mica de corporeïtat objectiva a la nostra admiració, i de llegir Fabra atentament
i d'entendre'l fins on ens sigui possible. És l'única manera que s'esvaeixin unes quantes
innocentades que circulen pel país, i que ens haurien de fer caure la casa de vergonya.

Ferrater complirà allò que promet. Un dels seus punts forts és sempre la traça per a
formalitzar objectivament les raons de la seua admiració –important: és la mateixa operació
que havia estat capaç de fer en les conferències sobre Riba, Foix o Pla, en els articles sobre
pintura, o fins i tot comentant l'epistolari dels matemàtics D'Alembert i Lagrange (en Sobre
pintura). En què consistix eixa operació que inicia Ferrater respecte a Pompeu Fabra? Al
galop, saltant-se les idees intermèdies d'acord amb la vella recomanació de Montesquieu,
comença el seu homenatge tractant-lo com un autor, situant-lo dins la tradició lingüística
europea coetània, valorant-lo amb precisió en eixe context com a gramàtic empíric,
preocupat per la descripció de les llengües vives europees, posant-lo al costat d'Adolf
Noreen, Wilhelm Mathesius, Otto Jespersen i Charles Bally, «i no em sembla pas que el
record de tots aquests noms il·lustres aclapari gens Fabra». La inserció de Fabra en la seua
tradició intel·lectual es remata amb el comentari de detall d'algunes de les seues
observacions gramaticals de gran nivell.
En la conferència del centenari, el Ferrater que no combrega amb rodes de molí afirma
que el Congrés de la Llengua Catalana de l'any 1906 fou una farsa general, un carnaval
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folklòric en què traspuntà la feina d'unes poques persones, reflectida en les actes del
Congrés: hi ha 40 pàgines de Fabra --encara professor a l'escola industrial de Bilbao-- que
reproduïxen les seues documentades intervencions, les quals demostren que dominava la
lingüística romànica i que se subjectava a la realitat de la llengua. Ferrater sempre combina
la descripció de l'ambient intel·lectual i l'atenció a la persona, i, així, ens recorda que Fabra
s'imposà amb dificultat, malgrat la seua formació superior, i donà més del que se li exigia,
en circumstàncies adverses, amb una gran disciplina, amb un tacte sostingut, acceptant més
d'una faena que passava molt per sota del seu nivell, perdent molta energia en la direcció de
l'Institut, subtil, tenaç, moderat, poc fantasiós, cedint cedint cedint –no és açò el que
Ferrater ja havia plantejat, polèmicament, a propòsit de les relacions de Carles Riba amb la
Fundació Bernat Metge, i, en concret, de la traducció de les Vides paral·leles de Plutarc?
L'operació ferrateriana de vindicació acostuma a prosseguir analitzant les qualitats de la
millor obra de l'autor, i valorant-la en si mateixa, i en comparació amb les obres menors.
En el cas de Fabra, obres menors són l'encàrrec de la gramàtica de l'Institut i el Diccionari
General de la Llengua Catalana, en què Fabra seguí el Diccionari Aguiló i deixà de fer de
gramàtic uns quants anys per a actuar de lexicògraf. Les obres majors són la gramàtica del
1912 i la gramàtica pòstuma, escrita a l'exili. Gabriel Ferrater n'aïlla alguns aspectes
essencials i els revisa de forma brillant, aspectes que mostren que Fabra s'hi manifestava
com a lingüista, no sotmès a la necessitat de codificar la normativa, deixant portes obertes a
les posteriors recerques gramaticals, recuperant l'ambició personal d'estudiós de la llengua a
què havia hagut de renunciar els anys anteriors.
Ferrater acaba constituint amb els seus escrits, d'una manera raonada, Pompeu Fabra
com la font de la nostra tradició gramatical i ens insinua la seua alta lliçó ètica, consistent a
exercir de científic seriós, que descriu amb metòdica prudència la sintaxi de la llengua,
fonamentant les seues decisions en l'observació formal i en una base fraseològica enorme,
amb un sentit crític permanent, com si tinguera present la frase tantes vegades citada
d'Edward Sapir: «What fetters the mind and benumbs the spirit is ever the dogged
acceptance of absolutes». La reivindicació ferrteriana deixa de banda la gramàtica de
l'Institut, molt inferior, de la qual deriven en la pràctica totes les gramatiquetes dels
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mestretites, l'objecte predilecte dels atacs del de Reus, una colla de sentimentaloides,
fonamentalment immorals per ignorància persistent o per mala fe.
Ferrater digerí molt bé l'obra de Pompeu Fabra, perquè l'havia assimilat a fons, llegint-lo
amb màxima atenció, admirant-lo com un dels grans gramàtics descriptivistes de la seua
època. Hem vist que el reivindicà seguint el mateix plantejament, la mateixa línia
argumentativa que havia emprat, en les conferències dels anys precedents, amb Carner,
Riba, Foix i Pla, per a esmentar els casos literaris més egregis. No sabrem on hauria arribat
Gabriel Ferrater si haguera viscut uns anys més. Pense que les primeres pàgines de la seua
gramàtica auguren que ben lluny, encara que segurament no s'hauria menjat Pompeu
Fabra...
Ja per a acabar, diré solament que m'intriguen dues coses. La primera és saber què
trobarem en el que no publicà Joan Ferraté, en les «notes de treball, del tot fora de l'abast
de qui no sigui un veritable expert i, per tant, impublicables en elles mateixes.». Confie que
Cornudella ens faça el favor d'editar-les amb la seua solvència contrastada. La segona és
imaginar-me com hauria reaccionat Gabriel Ferrater, si havia qualificat els mestretites
d'imbècils i immorals, davant de l'actitud d'un altre Fabra, president d'una alta institució del
país, a qui al·ludixc en el títol, sinècdoque de la mentida interessada que ha dominat massa
anys el nostre país, tant en la política lingüística com –ara ho veem també– en l'econòmica.

Concentaina, Setmana Santa de 2012 – Arzeu, maig de 2012
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Ressenya

BONET, EDUARD. GABRIEL FERRATER I ROBERT
MUSIL: ENTRE LES CIÈNCIES I LES LLETRES.
BARCELONA: RESIDÈNCIA D'INVESTIGADORS CSIC
– GENERALITAT DE CATALUNYA, 2009, 525 PÀG.

Enric Blanes

La finalitat d'aquesta ressenya és fer guanyar els lectors que mereix a un llibre ineludible
per al coneixement de la vida, el pensament i l'obra de Gabriel Ferrater. El lloc és propici:
el número extraordinari d'una revista dedicada íntegrament al poeta pot arrossegar algun
curiós fins a les seves pàgines finals i a donar un cop d'ull ràpid a aquesta nota. Tant hi fa,
lector, que el llibre sigui del 2009: si finalment t'hi interesses, hem d'imaginar que no deurà
estar pas exhaurit, i que l'amable equip de la Residència d'Investigadors del Consell
Superior d'Investigadors Científiques, a Barcelona, encara podrà proporcionar-te'n algun
exemplar, que hauràs de demanar a l'adreça info@residencia-investigadors.es. És més, en el
moment d'escriure aquestes línies el llibre està disponible, íntegre, en format PDF, en un
web vinculat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (<http://www.cugat.cat/docs/
gabriel_ferrater.pdf>).
Aquest llibre, com a producte editorial, no va tenir –em sembla– una trajectòria gaire
brillant, i hi ha uns quants factors que hi devien contribuir. Per començar, el va perjudicar
la distribució a mitjan estiu, tot i el peu d'impremta del març de 2009. Si bé consta a la
xarxa que se n'havia programat una presentació pública el 20 d'abril, just abans de Sant
Jordi, és probable que aquella primera data s'ajornés, des del moment que el mateix acte
torna a ser programat, aquesta vegada amb una nota preliminar i amb el detall de les
persones que hi participarien, el 2 de juny del mateix any. És aquest acte de juny el que

Veus baixes 0, maig de 2012
I Studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater

- 268 -

després va tenir alguna repercussió a la premsa (l'hipotètic acte del 20 d'abril no en va tenir
cap). La distribució, en tot cas, devia començar en aquell moment, menys favorable que
l'abril, amb la conseqüència que el llibre va ser ínfimament publicitat. El redactor d'aquesta
ressenya veu al seu correu el missatge d'agraïment que li va enviar a Eduard Bonet, en què li
deia que havia aconseguit el llibre a final de juliol i que l'havia llegit a l'agost.
A part de l'època de distribució, l'altre factor que devia perjudicar l'esforç generós de
l'autor és alliçonador, perquè té a veure amb l'origen del llibre, com a iniciativa editorial,
dins l'altra cultura. La presentació va tenir lloc en una institució important, l'escola de
negocis ESADE de Barcelona, a què Eduard Bonet, l'autor, estava vinculat des del 1962 i
on exercia de catedràtic emèrit. A l'acte, hi van intervenir Marta Pessarrodona, l'editor
Francesc Farré, el professor d'ESADE Joan Sureda i l'antic alumne Miguel Ángel Sirera. Va
ser presidit i moderat pel mateix secretari general d'ESADE, aleshores Marcel Planellas. El
resultat? La repercussió mediàtica de l'acte va ser quasi nul·la. Tampoc hi devia ajudar que
la sòbria edició fos una coedició de la Generalitat de Catalunya amb la Residència
d'Investigadors del Consell Superior d'Investigadors Científiques. La iniciativa editorial, del
tot coherent amb les tesis d'Eduard Bonet i de Gabriel Ferrater, plantejava un camí massa
costerut i extemporani per a un bon grapat de lectors professionals de la cultura de lletres,
que no se'n van ocupar gens ni mica. En recordo la ressenya de Bartomeu Fiol, a Diari de
Balears, i poca cosa més.
Tanmateix, el lector atent a l'activitat amical i benvolent que sempre han generat Gabriel
Ferrater i la seva obra, si és que va arribar a tenir notícia de la publicació del llibre, devia
detectar, fixant-se justament en l'editor i l'autor, un indici de la qualitat de Gabriel Ferrater i
Robert Musil: entre les ciències i les lletres. La Residència d’Investigadors ja havia acollit els dies 8
i 9 de novembre de 2002 el Simposi Gabriel Ferrater: una celebració, impulsat per Marta
Pessarrodona, Salvador Oliva i el mateix Eduard Bonet. Hi havien contribuït uns quants
amics del poeta, com a testimonis de primera mà, i coneixedors de la seva obra: Sam
Abrams, Pere Ballart, Oriol Bohigas, Jordi Carbonell, William Cliff, Salvador Clotas, Jordi
Cornudella, Ricard Salvat, Josep Maria Fulquet, Jordi Galli, Narcís Garolera, Andreu
Gomila, Joan Guitart, Jordi Julià, Carles Miralles, Ana M. Moix, Blanca Palmada, Josep M.
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Pujol, Carmen Rojo, Pere Rovira, Jordi Sala, Jordi Sarsanedas, Joan Servera, Ferran
Toutain, Enric Trillas, J. F. Yvars –esperem llegir-ne aviat les ponències.
Eduard Bonet havia participat en aquell Simposi... I era l'Eduard Bonet que havia estat
l'ànima del volum d'homenatge Una lleu sorra: Recull de treballs en memòria de Gabriel Ferrater, i
el que havia signat amb el poeta el llibre Espais de probabilitat finits, el 1969! Eduard Bonet i
Guinó és un senyor de l'altra cultura, que combat la divisió de les dues cultures, tal com
havia fet el seu amic Gabriel Ferrater. Nat l’any 1936 a Girona, havia estudiat Matemàtiques
a Barcelona i s'hi havia doctorat i hi havia fet de professor. Havia ingressat com a professor
als inicis d'ESADE, el 1962, i hi havia organitzat el Departament de Mètodes Quantitatius,
i després havia impartit cursos de Teoria de Probabilitats a la Universitat de Barcelona, dins
d'una llarga trajectòria docent i acadèmica. Encara, la seva carrera professional, des de l’any
1978, s'havia abocat als problemes de l’estadística pràctica de Catalunya: el president
Tarradellas el va nomenar cap del Servei Central d’Estadística i Documentació, reconvertit
més tard en Institut Central d’Estadística i Documentació, origen finalment de l'actual
Institut d'Estadística de Catalunya. És catedràtic emèrit d'ESADE i membre emèrit de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Hi ha encara una raó profunda perquè no hàgim fet cas d'aquest llibre. La seva
comprensió exigeix massa esforç en aquest país de lectors desultoris, predisposats a regalar
els nostres elogis amb la condició que no ens facin rumiar massa, que ens deixin estar, que
no hàgim d'implicar-nos en la nostra realitat gaire més enllà d'una emotivitat superficial.
Ens conformem a creure que Gabriel Ferrater es va interessar per les matemàtiques perquè
era un capsigrany, una persona donada a perdre el temps, que anava d'una dèria a l'altra de
la manera més impredictible i capritxosa. Potser ens agraden alguns dels seus poemes,
potser el trobem agut en aquell informe de lectura o aquell assaig, potser trobem ben
argumentades les seves reflexions lingüístiques... No convé anar més enllà. Ens estimem
més fer el ximplet, i si cal, ens excusem en el personatge pintoresc, que es presta a
l'explicació fàcil, expeditiva, grollera. Només Eduard Bonet ha escrit seriosament sobre la
dimensió científica de la mentalitat de Gabriel Ferrater, i ens obliga a replantejar-nos la
nostra manera de veure'l i entendre'l.
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La generositat d'Eduard Bonet
Eduard Bonet planteja Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre les ciències i les lletres com una
manifestació d’agraïment a l’amistat, la generositat intel·lectual i el mestratge de Ferrater.
Es constitueix en un testimoni irrepetible per conèixer de forma completa la seva
mentalitat, i especialment la preparació filosòfica i la formació matemàtica, que influeixen
decisivament en la seva manera de pensar i en la seva obra. D'entrada, combat la idea que el
seu interès per l'anàlisi algebraica fos capriciós o infecund. Si Ferrater va ser capaç
d'interessar-se per la pintura, per posar un cas, i produeix alguns escrits sobre art no
negligibles, el seu interès real per les matemàtiques li proporciona mètodes de demostració
rigorosos i una manera de pensar que aplica a tota la seva obra.
El llibre exposa in extenso l'estructura de la matemàtica moderna, la influència dels
problemes lògics en l'epistemologia i el gir lingüístic de la filosofia del segle XX, que
amaren la formació matemàtica i la mentalitat científica de Ferrater i el seu context
intel·lectual –amb la mateixa naturalitat que altres llibres s'allarguen en disquisicions sobre
la història de la literatura i de l'art per explicar de la millor manera possible un determinat
autor. L'interès de Ferrater pels sistemes de conceptes fonamentals no es va limitar a
l’àmbit de la matemàtica sinó que va influir totes les seves activitats intel·lectuals. De fet,
l'anàlisi matemàtica el va dur a la lògica, que havia estudiat en els Principia Mathematica
d’Alfred Whitehead i Bertrand Russell, i amb els axiomes de Hilbert sobre la lògica de les
proposicions, fins a arribar –amb tota coherència, com mostra Bonet– al neopositivisme de
l'Escola de Viena i a la història de les matemàtiques.
Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre les ciències i les lletres és ple de detalls biogràfics de
primera mà –sobre els quals no m'estendré. Explica determinats aspectes de la formació de
Ferrater que s'havien esmentat, fins fa poc, gairebé com una anècdota. Així, per posar
només un exemple, la compra d’Análisis algebraico, de Julio Rey Pastor, que va fer Joan
Ferraté per encàrrec del seu germà quan era a Barbastre, li va posar a les mans un gran
clàssic, escrit pel matemàtic espanyol més important de la primera meitat del segle XX,
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l'home que va consolidar la matemàtica pura a Espanya. I a Ferrater el van impressionar la
primera i segona parts del primer capítol, capítol original i meritori d’acord amb Bonet.
Aquesta part del llibre de text de Rey Pastor es considerava difícil i a primer any de carrera
el professor se la saltava! Bonet ens confirma que Ferrater es dedicava molt més als temes
que li interessaven que a les assignatures que havia d'aprovar.
La lectura d'aquest llibre també li hauria de servir a tot coneixedor de Ferrater per acabar
sabent-ne més detalls biogràfics, que esbandeixen alguns prejudicis; per comprendre la seva
capacitat d'immersió en diferents matèries i les raons profundes, de gran exigència personal,
dels seus canvis d'interès; per fer-se càrrec del context cultural en què formula la seva obra
(les raons per les quals s'oposa a l'estructuralisme de Lévi-Strauss, per exemple); per
adonar-se que les citacions algebraiques de Teoria dels cossos eren esmolades i procedien d'un
interès enorme per l'obra de Galois; per copsar la gran importància del text “Les dues
cultures” en el pensament de Ferrater i la seva preocupació de moralista per la divisió del
saber; per precisar també quina va ser la contribució exacta de Ferrater al llibre Espais de
probabilitat finits i intuir la generositat i estimació d'Eduard Bonet.
Jordi Julià ja ens havia parlat d'un poeta sense qualitats. Bonet ens fa veure que Ulrich, el
matemàtic que protagonitza L'home sense qualitats, de Robert Musil, com Ferrater, és un
home que confia en la seva capacitat intel·lectual i el valor de la seva obra, sense cap
preocupació per promocionar-se, fidel sempre al seu instint de llibertat.
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