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PRESENTACIÓ
La revista Veus baixes va néixer el maig de 2012, amb un número 0 dedicat a la memòria
de Gabriel Ferrater. Commemoràvem, en aquella ocasiò, el 90è aniversari de la mort del poeta i el
40è de la seva mort. De llavors ençà, hem publicat altres cinc números, que sempre han tingut un
tema central (dos temes, en un dels números) i que han aportat estudis, entrevistes, textos de
creació i traduccions. Amb aquest número sisè tornam al monogràfic estricte, i tornam a Gabriel
Ferrater. Ho feim amb motiu del centenari del seu naixement, que també és el desè aniversari de
Veus baixes.
La primera secció del número està formada per un grapat de documents ferraterians, als
quals hem pogut accedir gràcies a Jordi Cornudella, que ens en dona els detalls a les notes
introductòries corresponents. En alguns casos tenen un cert caràcter de curiositat, però aporten
dades d’interès que completen el coneixement de la figura de Gabriel Ferater. Segur que les
imatges seran apreciades pel cercle dels ferraterians. També hem d’agrair a Jordi Cornudella
poder disposar de còpies en bona qualitat de les famoses fotografies que Roberto Ruberto va fer
a Gabriel Ferrater l’any 1969, i que ens han servit com a il·lustració de les portades de secció.
La nostra intenció, a l’hora de pensar aquest número, era oferir alguna cosa diferent d’un
aplec d’estudis: volíem una col·lecció de lectures de poemes. Hem volgut que una mostra molt
ampla de lectors de Ferrater hi digui la seva sobre un poema en particular, i hem volgut que en
aquesta mostra hi hagués els especialistes més reputats en l’obra ferrateriana, al costat d’altres
lectors més joves. La idea era que aquest Veus baixes donàs testimoni que els estudiosos i els
poetes segueixen trobant coses noves a Ferrater. La secció central i més voluminosa de la revista
està constituïda per 47 lectures de 45 poemes (dos poemes tenen dues lectures), de caràcter ben
divers. En tres casos, recuperam textos dels números 0 i 1 de Veus baixes que s’ajustaven a aquest
caràcter de lectura d’un poema. La secció està ordenada segons l’ordre en què els poemes
apareixen a la darrera edició de Les dones i els dies.
El número té, després d’aquest cos central, quatre estudis de caràcter més general o de
caràcter diferent. La nostra secció «Diàleg» no podia ser una nova entrevista a Gabriel Ferrater…
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excepte si algú era capaç d’imaginar-se’n una. Finalment, hi ha una secció de traduccions, que el
lector podrà comprovar que també tenen un caràcter ben ferraterià.
Volem expressar els nostre agraïment a tots els col·laboradors d’aquest número tan
voluminós. Serà gràcies a ells que farem, creiem, una aportació d’alguna importància a l’Any
Ferrater. Assenyalam també que el copyright de tots els textos de Ferrater que hi són citats o
reproduïts és dels Hereus de Gabriel Ferrater.
No podem acabar aquesta presentació sense deixar escrit que aquest homenatge a
Gabriel Ferrater és també un homenatge a l’estimat amic Joan Manuel Pérez i Pinya. Ell hi va
posar tota l’empenta i l’entusiasme, i els altres hem completat la feina. Ara que ja no hi és podem
dir que, des del primer moment, va ser l’impulsor principal de Veus baixes i qui més energia hi va
esmerçar. Aquest número, com el nostre número inicial i com el seu exhaustiu recull bibliogràfic
Índex Ferrater, forma part del seu imprescindible llegat ferraterià.

Miquel Àngel Llauger, Jeroni Salom, Gabriel de la Santíssima Trinitat Sampol
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DOCUMENTS
FERRATERIANS
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UN TREBALL UNIVERSITARI DE MATEMÀTIQUES

Del pas de Gabriel Ferrater per la secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Barcelona n’han quedat tres rastres.
D’una banda hi ha l’expedient acadèmic als arxius de la universitat, en què es constata
que Ferrater s’hi va matricular els cursos 1947-48, 1948-49 i 1950-51 (els dos últims com a
alumne no oficial) i que, a part de despatxar les assignatures de tràmit com la religió i la formació
política, es va presentar molt poc a examen i només va aprovar l’Anàlisi matemàtica de primer.
A l’Arxiu Ferrater, d’altra banda, es conserven una dotzena de llibretes manuscrites, amb
resums i sobretot exercicis algebraics, cadascuna corresponent a un llibre de text. La peculiaritat
més notable d’aquestes llibretes és, potser, que fos quina fos la llengua del llibre de text (n’hi ha
que eren en alemany o en anglès), pràcticament totes estan redactades en català.
I, finalment, es conserva una còpia en paper carbó d’un treball de Gabriel Ferrater sobre
el concepte de definició matemàtica en Pascal, que és el que donem a conèixer en aquest número
de Veus baixes. El paper deu ser del 1948 o a tot estirar del 1949; com que era un treball de curs
(ho explicita l’encapçalament mateix), està redactat en castellà. La peculiaritat és, en aquest cas,
que el treball respon evidentment als interessos de Ferrater però no hi ha manera de veure en
quina assignatura podia encaixar, vist que la història de la matemàtica no va entrar a formar part
del programa docent fins molts anys més endavant.
Jordi Cornudella
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POEMES AMB DATA

Tenim la data de composició de ben pocs poemes de Gabriel Ferrater, i si la tenim és
perquè ell la va deixar escrita en algun document que se’ns ha conservat. Naturalment, la data pot
ser tot just indicativa del fet al qual es refereix el poema més que no pas de l’escriptura dels
versos (per exemple en el cas de «Punta de dia», que ens remet a l’alba de la diada de Sant Pere, o
en el cas de «Paisatge amb figures», que ens remet al diumenge en què es va produir una trobada
d’amics), però és en qualsevol cas una data que dóna Ferrater mateix. A continuació reproduïm
els documents relatius a aquests set poemes:
1.—«On mating», 15.1.1958: autògraf a l’exemplar de Les dones i els dies que l’autor va regalar a
Júlia Samaranch el 1969.
2.—«Punta de dia», 29.6.58: mecanoscrit amb anotacions autògrafes, conservat a l’Arxiu Ferrater.
3.—«Paisatge amb figures», Valls, 15.3.1959: mecanoscrit conservat al Fons Joan Vinyoli
Pladevall de l’Arxiu Comarcal de la Selva (ACSE).
4.—«Dues amigues», 19.8.60: manuscrit en una postal adreçada a Roser Petit el 20.8.60, que es
conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya.
5.—«Furtiu», 1.8.62: mecanoscrit amb correccions autògrafes enviat a Helena Valentí, que es
conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya. A Teoria dels cossos (i a Les dones i els dies) el
poema es va titular «Esparver».
6.—«El lector», 15.11.62: mecanoscrit enviat a Helena Valentí, amb una noteta autògrafa en
llapis; es conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya.
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7.—«Per a José María Valverde», 2.9.65: mecanoscrit firmat, que l’autor va donar dins un sobre al
destinatari i es conserva al Fons José María Valverde de la Universitat de Barcelona, al Pavelló de
la República.
A part d’aquests set documents que copien set poemes i hi posen data, en tenim vuit més
de datats en una llista que també reproduïm, continguda en un altre document conservat al Fons
Valentí de la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d’una carta (inèdita) a Helena Valentí, escrita entre
un diumenge i un dilluns que han de ser per força el 14 i el 15 d’octubre del 1962 perquè la data
del matasegells, al sobre, coincideix amb aquesta última data (i ens indica, de passada, l’origen de
la tramesa: Calafell). La carta està escrita mig a mà mig a màquina sobre diferents papers
aprofitats, numerats (a mà) de l’1 a 6; Ferrater hi parla de Manuel Machado i, després, de les
inundacions del 62 i la picaresca de les indemnitzacions. A part dels sis fulls numerats, n’hi ha un
altre en què va copiar, a màquina i de memòria, el poema «En la muerte de José Palomo Amaya»,
de Manuel Machado; és un full de llibreta quadriculada que contenia una llista de vuit poemes
(recollits després a Menja’t una cama), amb les dates de composició i el còmput dels versos;
Ferrater va ratllar la llista en aprofitar el paper per mecanografiar-hi el poema, però la informació
es pot llegir amb tota nitidesa. Les dates que ens proporciona són les següents:
—«Els miralls», 8.12.60
—«Els polls», 10.1.61
—«El lleopard», 12.1.61
—«Els innocents», 15.3.61
—«Societas Pandari», 22.3.61
—«Matèries», 29.4.61
—«Naixença», 3.5.61
—«L’Oncle», 10.5.61

Jordi Cornudella

30

31

32

33

34

35

36

37

38

UNA MOSTRA DE DEDICATÒRIES
Les dedicatòries triades que reproduïm provenen d’arxius diferents.
1) La dedicatòria de Da nuces pueris a Isabel Mirete i Josep Maria Castellet figura en un exemplar
del llibre que es conserva ara a la Biblioteca de Catalunya.
2) Les tres dedicatòries a Josep Pla (de Da nuces pueris, Menja’t una cama i Teoria dels cossos) figuren
en exemplars conservats a la Fundació Josep Pla de Calella de Palafrugell.
3) Les quatre dedicatòries a J. V. Foix (de Da nuces pueris, Menja’t una cama, Teoria dels cossos i Les
dones i els dies) figuren en exemplars conservats a la Fundació J. V. Foix.
4) Les dues dedicatòries a Helena Valentí figuren en exemplars conservats ara a la Biblioteca de
Catalunya . La de Teoria dels cossos no pot ser més sintètica. A la de Les dones i els dies Ferrater cita
els versos amb què acaba el cant XXVI del Purgatori dantesc: l’últim del parlament d’Arnau
Daniel («quan sigui el temps, recorda’t del meu dolor») i l’inici del següent («Després es va
amagar dins el foc…»); la nota explica per què la citació d’aquest últim vers Ferrater la va deixar
truncada.
5) La dedicatòria de Teoria dels cossos a Joaquim Molas figura en un exemplar del llibre que es
conserva ara a la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
Jordi Cornudella
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(Teoria dels cossos)
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(Les dones i els dies)
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(Teoria dels cossos)

(Les dones i els dies)
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(Les dones i els dies)
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ELS SALMS DE GABRIEL FERRATER
UNA TRADUCCIÓ INACABADA DEL

1966

Telegrama de Gabriel Ferrater a Jill Jarell, 1 de setembre de 1966.
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Gabriel Ferrater i Jill Jarrell es van casar a Gibraltar el 2 de setembre del 1964. Van viure
un any a Montgat, fins a l’estiu següent, el del 1965, que va ser el primer de «La Yenka», aquella
cançó ballable i enganxosa que deia «Izquierda, izquierda, / derecha, derecha, / delante, detrás, / un, dos,
tres…» i que es va mantenir uns quants estius més a dalt de tot del hit-parade. A la tardor es van
instal·lar a Sant Cugat, però conviure amb l’alcoholisme no era fàcil i la Jill va començar de
seguida a anar-se’n a poc a poc. L’estiu del 1966 ja no es devien veure gaire; ella es va estar amb
els seus pares a la costa de Màlaga, primer, i després se’n va anar amb la mare a Nova York. L’1
de setembre, el dia abans del segon aniversari del seu casament al Penyal de Gibraltar, Ferrater li
va enviar un telegrama peculiar: la paraula que separa les frases, en lloc de STOP, és LOVE. Ell
escrivia des de Barcelona; ella era amb la seva família a l’hotel del Golf de Guadalmina, a San
Pedro de Alcántara (Màlaga). El telegrama, traduït, diu així:
Demà recordaré el nostre Penyal tot el dia AMOR Ara vaig millor però he passat un mes
bastant horrible i per això no he escrit AMOR Res greu en el fons però problemes de
diners i un refotut mal d’esquena per culpa d’un mal gest dormint cosa que demostra que
un llit buit és perillós AMOR Els diners han començat a circular i l’esquena a redreçar-se
AMOR No he passat gaire calor però la Yenka al pis de sota feia jornada completa
AMOR No he anat a cap platja ni he vist pràcticament ningú així que l’única notícia és
que la Pilar Valverde torna a estar embarassada i jo traduint ni més ni menys que una
Bíblia anglesa per a criatures que recomana l’embaràs o sigui que suposo que les criatures
angleses són més precoces que abans AMOR Déu salvi el Penyal AMOR

La Bíblia anglesa per a criatures de què parla el telegrama ha de ser el volum Bible for young
Christians: The Old Testament, d’A. M. Cocagnac i Rosemary Haughton, publicat per Geoffrey
Chapman Ltd., a Londres, aquell 1966. Es tracta d’una edició il·lustrada amb dibuixos de Jacques
Le Scanff que es va publicar en diversos països en coedició internacional; les il·lustracions es
devien imprimir a Bèlgica, i el text es devia sobreimprimir a cada país on en va sortir una versió.
A Espanya, va ser l’Editorial Nova Terra qui en va publicar, l’abril del 1967, les versions
castellana i catalana (i més endavant la gallega), i als crèdits hi consta «Printed in Belgium and
Spain». La versió castellana és de José María Valverde i la catalana de Ramon Folch i Camarasa,
però el material que es conserva a l’Arxiu Ferrater permet suposar, sense marge d’error, que la
traducció catalana (gràcies sens dubte als bons oficis de Valverde) havia sigut encomanada
prèviament a Gabriel Ferrater; però com que Ferrater no devia complir els terminis i l’edició
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urgia, a mig camí l’editorial va canviar de traductor. El 26 d’octubre, Ferrater escriu al seu germà
Joan: «Estic en un d’aquells embussos d’atrafegament idiota que de tant en tant se’ns tiren a
sobre: he d’escriure mitja dotzena de cartes alhora, acabar una traducció, treure la roba d’hivern
(fa un vent que talla), i no sé per on començar»; podria ser que la traducció que diu que té
pendent fos aquesta. Si ho era, no la va acabar.
El material que hi ha a l’Arxiu Ferrater es conserva dins d’una carpeta de cartolina grisa
que a la tapa porta escrit —en bolígraf negre i amb una lletra que és inconfusiblement la de José
María Valverde—: «PEQUEÑA BIBLIA / (ANTIGUO TESTAMENTO) / Editorial Nova
Terra / Baños Nuevos 12». (Val a dir que quan el llibre va sortir, el maig del 1967, l’editorial
barcelonina ja havia canviat d’adreça i tenia la seu al carrer Tamarit, 191.)
La carpeta conté tres jocs diferents de fulls. D’una banda, hi ha una fotocòpia, en papers
de mida grossa (205 x 330 mm), d’un mecanoscrit de la versió francesa del llibre de Cocagnac i
Haughton; el mecanoscrit indica quina part de text correspon a cada pàgina del llibre imprès, fins
a la pàgina 124.
D’altra banda, hi ha una còpia, feta amb paper carbó en fulls holandesos i grapada, del
mecanoscrit íntegre de la traducció castellana de Valverde, amb remissions també a les pàgines
del llibre imprès; l’encapçala una portada que diu:
[Título propuesto:]
PEQUEÑA BIBLIA
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Por A.-M. Cocagnac
y Rosemary Haughton
Ilustraciones de Jacques Lescanff
Traducción castellana de José Mª Valverde
[añadir:]
Los textos de los Salmos citados siguen la traducción
de Luis Alonso Schökel, S.J., (publicada, con notas y
comentarios, por Ediciones Cristiandad, Madrid 1967).
Agradecemos la amable autorización para su uso.

Finalment, hi ha l’original i la còpia feta amb paper carbó del mecanoscrit d’una traducció
catalana inacabada del mateix text, que naturalment hem d’atribuir a Gabriel Ferrater. Els fulls
(holandesos) no presenten cap numeració. Dels dotze primers només n’hi ha la còpia feta amb
paper carbó; dels setze següents n’hi ha original i còpia. En aquests primers vint-i-vuit fulls la
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traducció segueix sense cap salt el text original des de l’inici (pàgina 7) fins a la meitat de la
pàgina 41 del text imprès (a mig capitolet «El somni de Jacob»).
Els últims nou fulls, dels quals n’hi torna a haver només la còpia feta amb paper carbó,
representen un salt en la continuïtat de la versió. Ferrater hi tradueix únicament el text dels salms
citats més endavant en el llibre, espigolant-los aquí i allà. Sembla, doncs, que el que va despertar
més el seu interès de traductor no van ser els resumets en prosa de les històries bíbliques que
s’enfilen en el relat de Cocagnac i Haughton, sinó els poemes que s’hi entreciten i les adornen; a
l’original anglès els salms, generalment escurçats, s’hi adapten a partir de la traducció directa de
l’hebreu coneguda com a Grail Psalms (publicada el 1963 per The Paulist Press i The Westminster
Press), que es proposava fer-los útils a la litúrgia donant-los en sprung rhythm. Potser això té a
veure amb el fet que Ferrater no enllestís la traducció: en la versió de Folch i Camarasa que va
sortir publicada, la pàgina de crèdits especifica que els salms citats «segueixen l’edició del Salteri
que, en versió catalana dels Monjos de Montserrat, ha publicat l’Editorial Casal i Vall, d’Andorra»
(de la mateixa manera que la traducció castellana de Valverde adopta una versió preexistent dels
salms). Potser Ferrater es va trobar tot d’una que no havia de traduir de l’original anglès
precisament aquella part del llibre que li resultava més atractiva de traduir, i això el va acabar de
decidir a deixar penjada la feina. Dubto que mai tinguem manera de saber ben bé com va anar.
A continuació transcric sis de les adaptacions angleses dels salms traduïdes al català per
Gabriel Ferrater, en l’ordre mateix en què apareixen al llibre de Cocagnac i Haughton. Només hi
corregeixo una badada de còpia (bellugueix > bellugueig); per la resta, respecto totes les grafies del
mecanoscrit. Com sempre, en els salms amb doble numeració cal entendre que la primera xifra
correspon a la numeració hebrea i la segona, entre parèntesis, a la de la Vulgata.
Jordi Cornudella
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Salm 104 (103)
Beneeix Iahvè, ànima meva!
Iahvè, Déu meu, que n’ets, de gran!
Et vesteixen l’esplendor i la majestat,
la llum et cobreix com un mantell.
Fas brollar les fonts dins els torrents,
i s’escolen entre les muntanyes;
s’hi abeuren totes les bèsties salvatges,
l’onagre assedegat s’hi refà,
a les vores hi nien els ocells
i canten dins els fullatges.
Pels arbres de Iahvè puja la saba,
pels cedres del Líban que ell va plantar;
els ocells hi fan els nius,
la cigonya s’ajoca a dalt de tot.
Per als cabirols hi ha les altes muntanyes,
entre les roques hi ha els caus de les musteles.
Has fet la lluna que assenyala els mesos,
el sol que sap quan s’ha de pondre.
Escampes la tenebra i és de nit,
i ronden les bèsties dels boscos;
els cadells de lleó rugeixen darrera la presa,
reclamen de Déu el menjar.
Tots els animals esperen que Déu
els nodrirà quan tenen gana;
quan dónes el menjar, l’arrepleguen,
quan obres la mà recullen el que és bo.
Quan amagues la cara perden l’esma,
quan els retires l’alè, expiren,
i tornen a la pols d’on van sortir.
Quan torna el teu alè, es refan
i la terra es repobla.
Vet aquí la mar, immensa per totes bandes;
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hi ha un bellugueig sense fi
d’animals petits i grossos;
la passen navegant els vaixells
i el Leviatan que vas fer per esplai.
Tots els animals esperen en Déu.
Salm 8
Que n’és de gloriós, Iahvè, sobirà nostre,
el teu nom arreu de la terra!
La majestat que al cel tens, la celebren
els llavis dels nens més petits.
Des de la fortalesa del teu cel
et rius de l’enemic i del rebel.
Quan miro el cel, creació dels teus dits,
la lluna i els estels que hi has posat,
–què és l’home, perquè te’n recordis,
el fill d’Adam, perquè li facis favors?
L’has posat ben poc per sota dels àngels,
l’has coronat de glòria i majestat.
L’has fet senyor del que han creat les teves mans,
tot li ho has posat sota els peus:
ramades d’ovelles i de bous
i les mateixes bèsties salvatges,
l’ocell del cel i els peixos de la mar.
Que n’és de gloriós, Iahvè, sobirà nostre,
el teu nom arreu de la terra!
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Salm 62 (61)
Només en Déu reposa la meva ànima,
que d’ell em ve la salvació.
Ell sol m’és el penyal, el salvador,
m’és el castell, i no tinc por.
En Déu tinc la salvació i la glòria,
la roca de la força, el refugi, el tinc en Déu.
Confieu-hi sempre, gent del poble seu.
Desfogueu davant seu el cor.
Déu és el nostre refugi.
Els fills de l’home no són sinó un buf,
no són sinó mentida, els fills d’Adam.
Que la força és de Déu,
i del Senyor és la bondat.
El poble de Déu en captivitat [Salm 137 (136)]
El poble de Déu era captiu. Se’ls havien endut a Babilònia, en un país estranger, lluny de
casa. N’hi havia que feien treballs forçats, traient terra per a excavar els canals de regadiu, i
tots s’enyoraven i eren desgraciats. Aleshores van fer versos plens de tristesa, i llegint-los
podem imaginar com patien:
Vora els rius de Babel, sèiem
plorant d’enyor de Sió.
Havíem penjat les cítares
dalt dels salzes de la riba.
Qui ens havia deportat,
el botxí, deia per riure:
«Canteu cançons de Sió!».
Com cantar cants de Iahvè
en una terra estrangera?
Jerusalem, si t’oblido,
vull que em caigui la mà dreta.
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Que se m’assequi la llengua
si mai dic un altre nom,
si em penso que hi ha algun goig
tan alt com Jerusalem.
Salm 42 (41)
Tal com la cèrvola es deleix per l’aigua viva,
l’ànima em deleix per tu, Déu.
L’ànima em té set de Déu, del Déu vivent.
Quan podré entrar i veure la cara de Déu?
Les llàgrimes són el meu pa, de nit i de dia,
quan em diuen, a tota hora: «On és el teu Déu?».
Em recordo, i se m’hi vessa l’ànima,
quan entrava, dels primers, al casal de Déu,
i els crits de goig i de lloança, la festa de la gent.
Per què te m’aclapares, ànima, per què em gemegues?
Espera en Déu: el tornaré a lloar, qui em salva i qui m’és Déu!
Salm 51 (50)
Tingues compassió de mi, Déu, tu que ets bo,
que la teva gran misericòrdia m’esborri les culpes.
Renta’m ben bé del meu pecat,
purifica’m del meu mancament.
Prou que reconec les meves culpes
i tinc sempre present el meu pecat.
Contra tu, contra tu sol he pecat,
i he fet les coses que trobes malament.
Confesso perquè es vegi que seràs just quan parlaràs,
que no hi haurà res a retreure en el teu judici.
Però ruixa’m amb la mata d’hisop, i em tornaré pur,
renta’m, i seré més blanc que la neu.
Fes-me un cor pur, Senyor,
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fes que m’entri un esperit nou i ferm,
no em treguis d’on tu ets,
no em prenguis el teu sant esperit.
Tu no vols sacrificis de víctimes
i si jo et cremava un animal, no me’l voldries.
El sacrifici al Senyor ha d’ésser un cor desfet.
El cor romput i aixafat, Senyor, no me’l menysprearàs.

Coberta de la Bible for young Christians: The Old Testament, d’A. M. Cocagnac i Rosemary Haughton, publicat
per Geoffrey Chapman Ltd., Londres, 1966.
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NOTES DE LINGÜÍSTICA
Podem resseguir amb un cert detall el procés d’immersió de Gabriel Ferrater en la
lingüística perquè ell mateix va inventariar les seves lectures de llibres i articles sobre la matèria
des del desembre del 1964 fins al final del 1966. Al mateix temps, apuntava reflexions sobre
qüestions de llengua catalana (sobretot de sintaxi) que no trobava ben resoltes (o ni tan sols
plantejades) en les gramàtiques a l’ús. Una part considerable d’aquestes anotacions, incloent-hi
l’inventari de lectures, és en una agenda del 1966 de la casa Agfa-Gevaert que Ferrater feia servir
de quadern, com si fos una llibreta, i que es pot consultar, escanejada, al Corpus Literari Digital
de la Càtedra Màrius Torres.1
D’aquesta agenda procedeixen les set dobles pàgines que reproduïm a tall de mostra, amb
observacions sobre fenòmens diversos; la datació de les pàgines (és una agenda) no és cap indici
respecte a la datació de les anotacions (Ferrater la feia servir de llibreta), que deuen ser totes
posteriors a les dates expresses, del mateix 1966 o de més endavant. En canvi, l'anotació sobre la
conocordança dels participis datada a mà el 9 d’agost del 1966, que té tot l’aire d’haver estat
posada en net amb la intenció de guardar-la, Ferrater la conservava en un full solt.
Jordi Cornudella

1

http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/manuscrits/_autors/ferg/index.php
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UNA ENTREVISTA PECULIAR
A Sant Cugat del Vallès, Gabriel Ferrater vivia al número 26 de la Rambla Ribatallada.
Dues cantonades més enllà, al número 8 del mateix carrer, tenia la seu l’escola més antiga del
municipi, el col·legi de monges franciscanes Santa Isabel. Les alumnes de tercer, quart, cinquè i
sisè de batxillerat feien una revista que tenia per títol l’adreça abreujada del centre: Rambla 8. Al
segon número, del març del 1970 —una publicació ciclostilada, de menys d’una vintena de
pàgines grapades dins d’una cartolina groga, amb seccions diverses d’entreteniment i
d’informacions de l'escola i de fora—, s’hi va incloure una entrevista a Gabriel Ferrater feta per
dues noies que aleshores cursaven cinquè, és a dir que tot just tenien quinze anys. Una d’elles,
Adelina Mateo, ja és morta; l’altra, Doris Leussler, que era la que coneixia Ferrater de veure’l pel
barri, ha explicat recentment els seus records del personatge i de l’entrevista a la televisió local de
Sant Cugat (https://www.youtube.com/watch?v=2Va4c40RxW4).
L’entrevista, titulada «Entrevista con un poeta: Gabriel Ferrater», la reproduïm de
l’exemplar de la revista que Ferrater guardava entre els seus papers. És certament breu, però les
preguntes de les noies tenen solta, encara que traeixin una previsible candidesa, i provoquen
respostes incisives, que conserven tot l’interès. Val la pena, doncs, que s’afegeixi a la breu sèrie
d’entrevistes ferraterianes que componen les dues de Baltasar Porcel (Destino, 23 de setembre de
1967 i Serra d’Or, juny de 1972), recollides pel mateix Porcel, respectivament, a Los encuentros:
Primera serie (Barcelona: Destino, 1969, p. 170-175) i a Grans catalans d’ara (Barcelona: Destino,
1972, p. 448-461), la de Roberto Ruberto (agost de 1969), inclosa per Joan Ferraté i José Manuel
Martos, en traducció catalana, al volum de Gabriel Ferrater Cartes a l’Helena i residu de materials
dispersos (Barcelona: Empúries, 1995, p. 133-142), la de Lluís Pasqual (Revista del Centro de Lectura
de Reus, desembre de 1970) i la de Federico Campbell inclosa al seu volum Infame turba
(Barcelona: Lumen, 1971, p. 381-396).
Jordi Cornudella
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«CHAMELEON’S CADMIUM»: UN POEMA DE JANET RODNEY
A LA MEMÒRIA DE GABRIEL FERRATER

Janet Rodney
Traducció de Marí Junceda
Janet Rodney va estar casada amb Gabriel Ferrater quan encara es deia Jill Jarrell.
Després de separar-se es va instal·lar a Madrid, i després del suïcidi de Ferrater va tornar als
Estats Units. Allà va publicar el seu primer poema: aquest Chameleon's Cadmium (1976) que
ara donem en traducció de Martí Junceda. Les il·lustracions són les que va dibuixar Nathaniel
Tarn per a l'opuscle original, però el text correspon a la versió lleugerament corregida que
l'autora va incloure al seu Terminal Colors: Selected Poems (1974-2005) (Jersey City, New
Jersey: Talisman House, Publishers, 2006), p. 5-12.
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CHAMELEON’S CADMIUM
Lament for Gabriel Ferrater

Pandora forgot
that memories, a multitude of evils
would be essential for high speed com
puter operation, would be found (years
later) in most machines memories built
up of small cones shaped like do
nuts, memories made of hard magnetic materi
al magnetizable in two directions,
would have to be rewritten after read
ing in order to be remembered. Me
mory that does not err, a de
structive-read technique used most
ly because less expensive, but for
certain applications, industrial
or military control operations,
where loss of stored information is di
sastrous, nondestructive memory-reading
techniques would be developed. In time.
Of course it’s a different scene: Chameleon.
Despite great progress in random access
memories, they would likely never be
large enough to hold the tens
of millions of words needed. On
ly a small selection at high speed
would be found in most machines.
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Memories
to be rewritten after reading in
order to be remembered memories
bounced off the moon vía satélite,
recountable random access dots of
magnesium exciting parallels Mem
ories, that despite great progress
will likely never be even by sate
llite large enough, like the geo
meter who sets all his mind to the
squaring of the circle to hold
the tens of millions of words
needed for the building up of small co
nes shaped like donuts, as the lab
oratory rat scuttles through the trap do
or made of hard magnetic material ran
dom at high speed industrial or mili
tary control operations.
Of course, Chameleon.
Recountable memories despite great
progress: it’s a different sce
ne, the Love that moves the Sun
and the other stars Pan
dora forgot a multitude of ev
ils that memory does not err.

That is
Recountable, Chameleon, cadmium plastic
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bag intended for garbage, tied tight
over your head, your yellow hood in
tended for basura, your head intended
for garbage. Did you intend Cadmium
as you lay your long limbs down,
gray feet down from conviction from
sheer physical depression, Chameleon,
c’est autre chose, the loneliness of the act,
tying it tight, es otra cosa. Gone, rained
out. Rained down to the Seventh Depth for
an instant the face gone from sheer de
pression the physical edges of the carp
et damp from rain the books mold
y from recountable rain your yel
low hood tied like a falcon’s me
mory noted what I did not see intend
ed for garbage. Your watch stopped on the ta
ble, your last entry, 27 April, 1972, old arti
ficer, flying heavily overhead over girl
ish rivers and trees, old seducer in dis
may, your last, Chameleon, the cruellest mon
th, to stand me now and ever in good ste
ad, face gone dots of magnesium.

Gone
Generations of Harpies, lamentation
on strange trees Here, not there
the bleeding of the bark Here, wind
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turning into voice, your word,
old seducer, on the page: Remem
bering, fortune-flung into the wood
Here, in a place not chosen, how
grain rose to sapling, sapling
to savage tree, Here on the road,
the crashing of the branches in the wood,
sap dripping slowly onto moist earth,
road rising, angle almost imperceptible
like a slow screw’s thread Gone
Bounced off the moon for garbage.
How many known for an instant
Here at high speed will not be
large enough to be rewritten as
Harpies, widewinged bellyfeathered
make their nests, human necks
and faces lament on strange trees,
the branchcrash, slow sapdrip almost
imperceptible on earth in an in
stant not large enough
to be rewritten Here.

Loss
of stored information des
pite progress, like the geometer
who sets his mind for all his think
ing does not discover the prin
ciple the buildup of small cones
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shaped like donuts to hold the words,
Chameleon, old artificer: my father,
c’est autre chose, almost imper
ceptible in random-access memories,
a small recountable selection exci
ting parallels those two that go
together the loneliness of the act:
of course memory does not err as you
lay down your long limbs, your words
here on the page: Menja’t una cama
to stand me now in good stead with two
that went together seemed so
light upon the wind for
tune-flung in a place not chos
en, remember how grain rose to sap
ling your last entry Chameleon
for an instant tied tight together,
the Love that moves the Sun and other
stars, c’est autre chose.

Memo
ries would be in most machines of the time,
in the middle of the way, in that part
of my book of memory that is rewrit
ten in order to be remembered befo
re which there was little to read,
Here, magnetized in two directions at
high speed Incipit vita nuova that
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despite progress will likely never be lar
ge enough Memory that knows what I
did not see Here stored informa
tion the squaring of the circle vita nu
ova as one set free begins by return
ing to the first intent, entering upon
the savage way non-destructive memo
ry-reading techniques recountable in
good stead a multitude of evils needed
Here in good stead. A scene, Chame
leon, over your head, revolved by the lo
ve that moves the Sun, recountable Cadmium.
In that part of the Agenda where face, phy
sical edges gone and other stars, the Love,
Chameleon, not random. Here be
gins the new life from

Conviction
with certain applications, indus
trial or military control operations,
the line grows thick on the edge of fraud.
Rusteth the craft, the beast with pointed tail
passing mountains, breaking through walls,
and the craftsman, because less expensive
will be found in most machines: hum
an necks expendable because no picture
is made to endure nor to live with Here
on the road almost imperceptible how man
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y unknown gone for garbage.
The books moldy, will be re
written built up of small cones
magnetized in two directions for
high speed computer operation in or
der to be a destructive-re
ad technique. Plus de lectures sau
vages only a small selection will be fo
und recountable in the loneliness
of the generation the face the fa
ce of a just man more brute than human, gra
cious the outward aspect from conviction,
essentially Dante’s own invention, Geryon,
flanks painted with knots of circlets
shaped like donuts, Sin against nature.

Fraud, or
deliberate use of human powers for inhuman
ends certain applications against nature
in the Bay of Pigs industrial or military con
trol operations against Hanoi passing moun
tains, breaking walls, how many unknown hu
man necks expendable the face of a just man
his tail aquiver in the Void from conviction,
Chile, Allende, Neruda, gracious the out
ward aspect for inhuman ends industrial
military ends essential for high speed buil
ding up hard magnetic material the crash in

78

the wood, the panting, pouches swinging fro
m their necks Gone expendable Che,
Martin, Malcolm, JFK: Names are the con
sequences of things, Horror vacui, Chamele
on, your hooded head a consequence of line
grown thick: you had been long on the wing.
No picture made to live Here in the end
breaks through the walls, and the crafts
man for all his thinking as one set free
returns to be rewritten in order to be re
membered Memory, Here shall be thy worth He
re cast off all sloth, impound magne
tic material from the masters, for you,
Chameleon.
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EL CADMI DEL CAMALEÓ

Plany per Gabriel Ferrater

A Pandora li va passar per alt
que les memòries, infinitat de mals,
vitals serien en la computació
d’alta velocitat, que (al cap dels anys)
n’hi hauria a cada màquina, memòries
fetes de petits cons formats com dònuts
en un material magnètic dur
magnetitzable en dues direccions,
que caldria reescriure en ser llegides
per poder ser recordades. Memòria
lliure d’error, tècnica de lectura
destructiva adoptada sobretot
pel seu poc cost —per a aplicacions,
però, particulars, industrials
o militars, de control, en les quals
la pèrdua d’arxius de dades és
desastre gros, van arribar altres tècniques
de lectura, al seu temps, no-destructives.
Altre escenari, és clar, Camaleó.
Malgrat un gran progrés en les memòries
d’accés aleatori, no podrien
arribar a ser prou grans per encabir
mai les desenes de milions de mots
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requerits. Una tria sols a alta
velocitat hi hauria en moltes màquines.
Memòries
a reescriure després de ser llegides
per tal de recordar-les, rebotades
vía satélite des de la lluna, punts
de magnesi d’accés aleatori,
comptables, que susciten paral·lels,
Memòries, malgrat el gran progrés,
que no podran arribar mai a ser
ni per satèl·lit prou grans —com el geòmetra
que esmerça tots els seus afanys a treure
la quadratura del cercle —per entrar-hi
tantes desenes de milions de mots
que vol el bastiment de petits cons
formats com dònuts, quan el ratolí
fuig de la trampa del laboratori
feta amb material magnètic dur
aleatori en operacions
industrials o militars a alta
velocitat i de control. És clar,
Camaleó. Memòries comptables
malgrat el gran progrés: un escenari
que és diferent, l’Amor que mou el Sol
i les altres estrelles a Pandora
li va passar per alt la infinitat
de mals que la memòria no erra.
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Això sí que és Comptable,
Camaleó: una bossa de plàstic
cadmi d’escombraries, ben lligada
al cap, caputxa groga dissenyada
per a basura, el teu cap destinat
a les escombraries. Veies Cadmi
ajaient, llargues, les extremitats,
els agrisats peus per convicció,
pura prostració, Camaleó,
c’est autre chose, la solitud de l’acte,
lligant-la fort, es otra cosa. Extint,
suspès per pluja. Arrasat fins al Setè
Cercle per un instant desdibuixat
el rostre en pur marasme de l’estora
moll de pluja el contorn florits de pluja
comptable els llibres la caputxa groga
com d’un falcó lligada la memòria
va anotar allò que no vaig reputar
escombraries. Se’t va aturar el rellotge
damunt la taula, l’última entrada, vinti-set d’abril, setanta-dos, artífex
caduc, sobrevolant sense descans
la fisiografia de les noies,
vell seductor abatut, Camaleó,
l’última, el mes més cruel, que em serà
de gran ajut ara i per sempre més,
rostre desdibuixat punts de magnesi.
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Extintes Generacions d’Harpies, planys
Aquí en arbres estranys, no pas allà
l’escorça que es dessagna, Aquí, el vent
que en una veu es transforma, el teu mot,
vell seductor, a la plana: Recordant,
llançat per la fortuna Aquí al bosc,
lloc no triat, com brota la llavor
i creix i es fa plançó, i el plançó es fa
arbre boscà, Aquí al camí, l’estrèpit
de les branques al bosc, la saba lentament degotant sobre la terra humida,
en pendent, l’angle quasi imperceptible
com lenta rosca d’un cargol Extint
Rebotat de la lluna com a brossa.
Quantes reconegudes un moment
que no seran prou grans Aquí a alta
velocitat per poder-les reescriure
quan les Harpies, d’ala ampla i ventre
plomós, hi fan el niu, rostres i colls
humans en plany en uns arbres estranys,
l’estrèpit de les branques, gairebé
imperceptible a terra el degotim
de saba en un instant que no és prou
gran per poder tornar-lo a escriure Aquí.
Pèrdua
d’arxius de dades malgrat el gran progrés,
com el geòmetra que amb tot l’afany
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del propi enteniment no aconsegueix
de descobrir on és el fonament
el bastiment de petits cons formats
com dònuts per desar-hi els mots, artífex envellit, Camaleó: mon pare,
c’est autre chose, gairebé imperceptible
en les memòries d’accés aleatori,
una selecció comptable breu
suscitant paral·lels aquell parell
que van plegats la solitud de l’acte:
naturalment, no erra la memòria
quan ajeus, llargues, les extremitats,
els teus mots: Menja’t una cama aquí
a la plana em seran ara de gran
ajut amb un parell que anaven junts
semblaven tan lleugers al vent llançats
per la fortuna a un lloc no triat,
recordant la llavor que brota i creix
i es fa plançó Camaleó la teva
última entrada fermament lligada
per un instant, l’Amor que mou el Sol
i la resta d’estels, c’est autre chose.
Memòries
a cada màquina del temps, a mig
camí, en aquella part del llibre meu
de la memòria que es reescriu per poder
ser recordada abans de la qual ben
poc hi havia a llegir, Aquí, en dues
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direccions magnetitzada a alta
velocitat: Incipit vita nuova
que malgrat el progrés no serà mai
prou gran Memòria que sap el que jo no
vaig veure Aquí informació desada
quadratura del cercle vita nuova
així un alliberat d’entrada torna a
la voluntat primigènia, enfila el
camí salvatge tècniques de lectura
no-destructives comptables de gran
ajut infinitat de mals volguts
Aquí de gran ajut. Un escenari,
Camaleó, sobre el teu cap, que fa
girar l’amor que mou el Sol, comptable
Cadmi. En la part de l’Agenda on el rostre, el
contorn desdibuixats i altres estrelles,
l’Amor, Camaleó, no aleatori.
Comença Aquí la vida renovada per
Convicció
per a algunes aplicacions,
de control, militars o industrials,
la línia s’engruixa a tocar del frau.
Rovella l’art, la fera amb cua aguda
passa a través de muntanyes i murs,
i l’artesà, pel poc cost n’hi haurà en moltes
màquines: prescindibles colls humans
car cap imatge es pinta per durar
ni per tenir-la a casa Aquí al camí
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gairebé imperceptibles quants i quants
desconeguts passats a escombraries.
Florits, els llibres tornaran a ser
escrits en petits cons magnetitzats en
dues direccions per computar a
alta velocitat i així tornar-se
tècnica de lectura destructiva.
Plus de lectures sauvages sols una escassa
selecció es trobarà comptable en
la solitud de la generació
el rostre el rostre d’un home just més
brutal que humà, l’aspecte extern benigne per
convicció, bàsicament la pròpia
invenció de Dante, Gerió,
els flancs pintats amb nusos d’anellets
formats com dònuts, Pecat contra natura.

El frau,
o l’ús deliberat d’humans poders amb
fins inhumans aplicacions contra
natura a la Badia de Cochinos
industrials o militars en contra
de Hanoi travessant murs i muntanyes,
quants prescindibles colls humans ignots el
rostre d’un home just movent la cua al
Buit per convicció, Chile, Allende,
Neruda, aspecte extern benigne amb fins
inhumans militars industrials
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fins bàsics per bastir material
magnètic dur a alta velocitat al
bosc estrèpit, panteix, bosses penjant-los
dels colls Extints prescindibles Che, Martin,
Malcolm, JFK: són conseqüències
de les coses els Noms, Camaleó,
Horror vacui, ton cap encaputxat
la conseqüència del gruix de línia:
ja feia temps que vas aixecar el vol.
Cap imatge durable Aquí al final
travessa murs, i malgrat tot l’afany
com un alliberat l’artesà torna
a ser reescrit per tal de recordar-lo
Aquí, Memòria, raurà la teva vàlua
Aquí serà abandonada l’accídia,
material magnètic confiscat
als mestres, per a tu, Camaleó.
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Fotografia: Roberto Ruberto (Chieuti, 1933-1972).
Feta al pis de Gabriel Ferrater, a Sant Cugat del Vallès, el 25 d'agost del 1969.
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«IN MEMORIAM», DE GABRIEL FERRATER,
UN PERSISTENT QUILIEDRE DIAMANTÍ
Enric Blanes
«Demostrar que un poema és bo o, pel que faci al cas, dolent és,
al meu entendre, la màxima aspiració de la crítica literària.»
Salvador Oliva

Els 350 versos d’«In memoriam» contenen adjectius de color sols en dues ocasions: les
«molt verdes, com pells d’eruga escorxada», fulles de la rosa que és l’avellaner on jeu a llegir Les
Fleurs du Mal, i la roba «negra i blanca» de misser amb què vestia el senyor Subietes, als quals, si
de cas, es podria afegir la Luger de l’Oliva, «culatada amb fusta clara». No som pas davant d’una
poesia abstracta, sinó plena de fets narrats amb agilitat i detall que podem imaginar d’una manera
vívida. I tanmateix, aquesta «realitat» evocada no té gairebé colors. Com és això? És casual? La
tesi d’aquest article és que, sota el to conversacional del poema, sota la seva evidència aparent,
que se’ns imposen com a lectors amb una facilitat extraordinària, hi ha un treball artístic molt
deliberat, exhaustiu i reeixit. Em fixaré en cinc o sis aspectes del poema per tractar de descriure el
treball de Gabriel Ferrater.
A. Una trama densa
Com a lectors, llisquem per «In memoriam» anant d’un episodi a un altre, fascinats per
les peripècies i rendits al to íntim, la mirada neta de l’adolescent i l’aparença de sinceritat del relat.
Aquests records autobiogràfics ens atreuen per la seva versemblança. Ara: és obvi que l’autor hi
ha intervingut, des del moment que el narrador i protagonista ens explica uns fets determinats i
no uns altres. El llibre de Ramon Gomis El Gabriel Ferrater de Reus acumula prou detalls sobre els
anys de la guerra civil perquè haguem de constatar que els records consignats a «In memoriam»

- 89 -

van implicar molta reelaboració, molt de treball literari per aconseguir que la narració mantingués
una alta intensitat dramàtica del començament al final. Així, els amics de la colla de Ferrater que
entrevista Gomis van recordar que el dia que el protagonista adolescent pren la bicicleta del taller
requisat no anaven pas al castell de Tamarit sinó a veure un vaixell embarrancat prop de
Torredembarra —una inexactitud que podríem atribuir a l’oblit. Va ser l’antic propietari del taller,
acabat de col·lectivitzar, qui li va reclamar primer els diners, i el Gabriel va dir que ja els hi
pagaria sa mare —hi ha, doncs, una adaptació dramàtica d’una de les peripècies centrals del
poema. Albert Romero i Agustí Solé Barberà van corroborar, en canvi, l’exactitud de la sensació
que tenien, en accedir abans d’hora als prostíbuls, un parell d’anys abans que no els hauria tocat, i
sense amagar-se’n. Els fets viscuts en primera persona es narren adaptant-los per procurar-ne
l’eficàcia dramàtica, i es conjuminen en tot el poema amb una observació atenta als fets
col·lectius essencials.
«In memoriam» és una narració hàbil i àgil. El llibre de records L’agulla en un paller, de
Xavier Amorós, conté una referència de quatre pàgines al professor de gimnàstica Guiu i a la
seva mort, que corresponen a uns pocs versos, els 38-51, del poema. Ferrater mostra una enorme
capacitat de síntesi dels records de la guerra i traça a adequar els fets a la narració. Fixem-nos en
les tres primeres pàgines. Són els primers fets de guerra a Reus: podem imaginar que els primers
records del narrador, versos 1-33, ajagut al cor de l’avellaner, a mitjan juliol, corresponen a les
vacances a la masia familiar de l’Almoster; torna a Reus acabades les vacances, al setembre, i li
expliquen l’assassinat del professor Guiu, i fa una primera referència a la por: «Oloràvem la por /
que era l’aroma d’aquella tardor» (versos 63-64). Els fets següents, versos 73-107, salten des
d’aquell «Ens van fer sindicar» (vers 74), que correspon a la tardor (el Decret de sindicació
obligatòria és de l’agost de 1936, i es desplega amb intensitat fins a l’octubre), fins al primer
bombardeig de Reus, el 9 d’abril de 1937, que la colla passa al prostíbul de ca la Sol.
La família de Gabriel Ferrater va anar-se’n al Picarany arran dels bombardejos (Reus va
ser bombardejat 56 cops) i després cap a Barcelona al març de 1938, l’any del poema «Cançó
idiota» —que, per cert, cobreix el temps que «In memoriam» se salta. L’excursió de Tamarit i el
concert poden ser fets de final del 1936 o de la primera meitat del 1937, mentre que l’assassinat
de Subietes pot ser posterior: el protagonista, en tot cas, no hi era; conta el que li van explicar.
Després de la peripècia del concert, hi ha un salt temporal notable, que és rellevant per descriure
les operacions narratives de Ferrater: el final del poema succeeix «sis o set anys després» (vers
318), quan l’Oliva, que havia estat treballant per als alemanys «em sembla que a Royan» (vers
326), puja l’escala de la casa on viu la família Ferraté. Quan devia produir-se aquesta visita? Arran
del desembarcament aliat, al juny de 1944, i el ràpid avançament de les seves tropes, algunes
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unitats de l’exèrcit alemany van quedar atrapades a l’anomenada bossa de Royan, ciutat situada al
final de l’estuari de la Garona (Bordeus és just al començament de l’estuari): els bombardejos
aliats contra Royan van començar al setembre. Però sabem que la família Ferraté havia tornat a
Reus el 1942. Tanca el poema Gabriel Ferrater amb un episodi fictici? «In memoriam» és
literatura. Qui em dirà que no és legítim? L’efecte dramàtic funciona: aquell contacte efímer de
l’Oliva del tot desvalgut amb la mare tanca la trama narrativa del poema d’una manera rodona.
L’Oliva és un dels personatges conductors del poema: és un dels indicis de la
deliberació amb què Ferrater construeix «In memoriam». La narració en primera persona del
plural de les aventures adolescents, amb l’aire dels jocs innocents i despreocupats de la infantesa,
culmina amb el robatori a can Subietes i el record de l’assassinat del vell botiguer, per ordre de
l’Oliva, que ja no desapareix del poema, com a personatge principal dels versos següents, amb la
narració de l’incident del concert d’orquestra, l’evocació posterior del pare, la trobada al corredor
del prostíbul, el vespre de Bordeus en què la mare el va atendre i la reflexió final. L’Oliva, també
el podem imaginar en l’assassinat del Guiu i en la detenció per la bicicleta no prou ben llogada,
com a responsable del comitè —l’Oliva, que deixarà que els alemanys es facin responsables del seu
destí. La trama del poema, llevat dels versos de reflexió finals, acaba amb la mort de l’Oliva en un
bombardeig anglès, el darrer fet narrat.
A l’entrevista que li va fer Lluís Pasqual per a la Revista del Centre de Lectura de Reus, l’any
1970, Gabriel Ferrater hi exposa el seu record de la guerra; hi destaca la por, a més de
l’ensorrament de l’autoritat paterna:
El segon fet que m’ha marcat ha estat la guerra. Per la gent dels catorze anys va ésser
l’ensorrament de l’autoritat paterna. Tothom anava mort de por. La por era el que dominava els
homes i el temps. Recordo un oncle meu que abans de sortir al carrer mirava que no hi hagués
ningú i treia abans el cap. Com si pel cap no el poguessin encertar! I tothom tenia por, perquè
malgrat totes les il·lusions sabíem des del primer dia que els anglesos van prohibir als francesos
de donar armes a la República i estàvem perduts. I era curiós, perquè la por produïa llavors una
mena de «fugida endavant» amb moltes atzagaiades, però valenta o potser «temerària». Tots
volíem fer alguna cosa. Recordo que un company meu va fabricar una bomba i va fer volar la
porta de l’Institut.
No —em diu després d’una altra parada— no t’ho creguis, no vaig tenir una infància
desgraciada: érem inconscients i no teníem autèntica por.

Certament, la por és un leitmotiv del poema. La paraula apareix repetida, al
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començament, tres cops molt seguits a final de vers, als versos 63, 65 i 68, i apareix quatre cops
més als darrers versos, els 342-350. De fet, «In memoriam» es deixa dividir en cinc parts, de dues
seccions (o paràgrafs, si ens cenyim a la tipografia) cadascuna, sempre amb la por present:
●

Versos 1-33 i 34-72: l’inici de la guerra i la por de la tardor de 1936

●

Versos 73-107 i 108-156: les putes i el robar, amb el primer bombardeig

de Reus («tots teníem por / que ens hi pleguessin») i la detenció amb el comitè per la
bicicleta mig presa mig llogada (tot i que el narrador no diu que tingués por, el van
apuntar amb els fusells i el van ficar en una furgoneta)
●

Versos 157-185 i 186-218: pispar eslips a can Subietes i l’assassinat del

senyor Subietes
●

Versos 219-253 i 254-314: l’Oliva i l’incident perillós després del concert

(i la coincidència al prostíbul)
●

Versos 315-341 i 341-350: el vespre de Bordeus que Oliva els visita i la

reflexió final, que al·ludeix a l’assassinat de Subietes, a l’incident del concert (la por del
pare i del narrador) i a la por del mateix Oliva.
El poema s’articula al voltant del leitmotiv de la por i encara es reforça amb dos motius
més, del tot consistents entre si, al llarg del poema, que convido el lector a resseguir, ja que la
tècnica de Ferrater torna a ser la mateixa que amb el leitmotiv de la por: va fent aparèixer els
motius com puntejant la narració dels episodis, gairebé per sistema, i impregnant el poema d’un
escreix de sentit. Aquests dos motius són l’enfonsament de l’autoritat paterna i l’adolescència
com a entrada en el món dels adults, sovint expressada amb al·lusions sexuals inequívoques
(Patrick Whyte les va enumerar en la seva ponència del simposi de 1997). Hi ha en el fons una
visió dels pares com a irresponsables, com a adults immadurs, que lliga fortament aquest conjunt
de motius —una visió que poc després d’escriure el poema Gabriel Ferrater devia veure
corroborada a l’obra de Witold Gombrowicz.
La narració, pel que fa als fets de Reus, acaba en el concert d’orquestra a què el
protagonista assisteix amb el seu pare. El fragment reprèn lúcidament els motius inicials del
poema, i ens mostra l’evolució del protagonista (versos 254-263):
Una nit hi va haver un concert d’orquestra.
El pare m’hi va prendre, i tremolava
tot jo d’impaciència. La música
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parfois nous prend comme une mer, i a mi
que em prenia aleshores una mar
d’un temps que anava a ser perdut, i es veia
perdent-se i desdient-se, m’excitava
la idea de donar-me a un altre flux
més personal, o almenys sense companys,
ni que fos el pare. [...]

Baudelaire comença el seu poema «La musique» amb el vers «La musique souvent me prend
comme une mer!». És brillant que Ferrater el citi alterat, canviant-ne el pronom me per nous, passant
de la primera persona del singular del poema original a la primera del plural, que suggereix
l’oscil·lació entre l’adolescent que accedeix al món dels adults i l’adolescent que encara va de
colla (i que també remarca el contrast entre la poesia, entre l’escriptura i la lectura individuals, i
l’art de la música, acte executat i rebut per una pluralitat de persones). Arthur Terry ja havia posat
en relació l’episodi del concert i el descobriment de la poesia dels primers versos, i la tornada cap
a la idea de la revolta, amb el brillant retorn a Baudelaire i la deliberada repetició de la paraula
revolta uns versos més avall (vers 282).
Sota aquesta condensació temàtica general, hi ha un teixit més fi de relacions de detall,
que va posar al descobert sobretot Francesc Tosquelles. L’enumeració de paral·lelismes i
contrapunts següent, que podria ser més extensa, deu molt al seu llibre sobre «In memoriam»: [1]
el narrador està ajagut a l’entrecuix del món, mentre el país està alçat per la revolta, i [2] l’escorxat
de la pell de l’eruga s’oposa als espetecs de revolta i contrarevolta. [3] La colla d’amics té un pis
requisat pel sindicat; l’Oliva i la seva dona viuen en una casa també requisada. [4] La Sol és la
primera dona que apareix al poema i la mare del narrador és la darrera dona que veu l’Oliva i sabia
qui era. [5] Hi ha por al primer bombardeig de Reus, que enxampa la colla d’amics al refugi de ca la
Sol, i l’Oliva, client del prostíbul, morirà en un bombardeig, el darrer esmentat al poema. [6] L’Oliva
fa de pont entre l’estructura imaginària del sexe a la sala Reus i l’estructura real del sexe a ca la Sol
(p. 105 del llibre de Tosquelles). [7] Passen d’intentar arraconar noies al pis requisat pel sindicat
d’estudiants a anar al prostíbul de ca la Sol: «Pulsions sexuals manifestes actualitzades.» (p. 106).
[8] S’esmunyen de casa per anar a Tamarit i el pare se l’endú a casa després de la discussió amb el
comitè per la bicicleta. [9] El pare se l’endú a casa després de la discussió per la bicicleta i, en
canvi, després del concert i d’imposar-se a l’Oliva, amb el pare «no volíem encara tornar a casa».
[10] S’esmunyen de casa a mig dinar i després enfonsen la cara dins del pa, com un pit calent.
[11] A l’excursió a Tamarit, el vent ajup els amics, i s’ajeuen al recer de la cuneta. Els presoners són
portats fora ciutat amb autocars requisats i assassinats a la cuneta. [12] Hi ha també simetria entre
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la discussió dels pares per l’afer de les bicicletes i l’afer al cafè, després del concert. [13] «Trobo
que no és un pur atzar que l’escenari i la comèdia o drama en què l’Oliva, el pare del Biel i el Biel
mateix es troben sigui el lloc d’un concert on s’oposa la música que “parfois nous prend comme
une mer’ amb la conflictual interpretació dels himnes, que re-produeixen i re-presenten en el
poema el clivellat de les persones i dels noms que ens diran potser qui és ’el responsable” i de
què s’és responsable. És la qüestió debatuda entre l’Oliva i el pare del Biel.» (p. 110). [14] L’Oliva
ordena matar el vell botiguer de roba Subietes, o participa en la seva mort, i la mare del narrador,
a Bordeus, li dona unes peces de roba. [15] L’Oliva, un dels responsables del comitè revolucionari de
Reus, treballa per als alemanys, que es fan responsables d’ell, i mor en un bombardeig aliat. Per
acabar, no sé estar-me d’afegir que, com a bon reusenc, Tosquelles va apuntar també que la rosa
que apareix als primers versos («ajagut al cor d’una rosa») és el motiu iconogràfic de l’escut de la
ciutat.
B. Un poema que va sobtar i sacsejar
La manera d’escriure de Ferrater ens sorprèn poc avui en dia. Però va sorprendre
moltíssim els assistents a les primeres lectures privades del llibre. És una de les causes que
influeixen en la polèmica decisió del jurat del premi de poesia Carles Riba del 1960, que no va
premiar Da nuces pueris. Tomàs Garcés va pressionar amb força Joan Teixidor perquè la votació
del premi es decantés contra Ferrater (Garcés i Teixidor són els dos poetes immortalitzats al
principi del «Poema inacabat»). Val la pena reproduir un fragment de l’opinió negativa de Tomàs
Garcés sobre la poesia de Gabriel Ferrater, oportunament recuperada per Anna Perera Roura,
perquè de fet ens il·lustra sobre les qualitats de Da nuces pueris:
Poesia nova, dura, difícil, agressiva, que sobta i sacseja. Talla, de vegades, com una fulla d’afaitar.
[...] Ferrater nega la bellesa, prohibeix al seu vers el dret a evocar, a suggerir. [...] La poesia
agressiva, cruel, de Ferrater nega tota fe, tota esperança.

Garcés estava desconcertat per l’admiració de Ferrater per Carner, des del moment que
no trobava en la cruesa de llenguatge de Ferrater el que veia en Carner:
Per a Carner, la poesia és gràcia, ironia, música, i en el fons, sempre, desig o enyorança,
esperança o record.

Josep Pedreira, el secretari del jurat, i editor, ha explicat que Garcés els va alertar que,
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premiant Da nuces pueris, corrien el risc d’embrutar la poesia catalana amb els seus versos
provocatius. Pedreira va decidir publicar el llibre igualment, i va ser qui va persuadir Gabriel
Ferrater perquè escrivís la cèlebre nota que va acabar figurant-hi a tall d’epíleg, de la mateixa
manera que altres poetes havien escrit notes per als seus llibres dins la col·lecció Óssa Menor.
El gran lector que va ser Arthur Terry, al cap d’uns pocs anys, en un text escrit el 1971,
recordava que la primera aparició de Ferrater va ser del tot inesperada i va provocar el desconcert
dels crítics de l’època. Havia mort Riba, l’any abans; es menystenia Carner, fora del país feia
dècades; no s’entenia Foix. Els poetes dominants eren Pere Quart i Salvador Espriu. Terry situa
Ferrater com «una mena de poeta de l’experiència personal que se sol veure amb més freqüència
a Anglaterra i als Estats Units que a Espanya». La branca de poesia anglesa a l’ombra de la qual
se situa té en comú «una veu distintiva, basada en els ritmes del parlar corrent, i una manera de
combinar les preocupacions públiques i les privades sense recórrer a les grans declaracions
filosòfiques.»: són continguts i maneres afins a Hardy, Frost i Auden. Terry en destaca la tècnica
descriptiva i de vegades novel·lística, i com en alguns poemes —sembla que pensi en «In
memoriam»— «es dóna una sensació viva de la violència pública, sense ultrapassar els límits de
l’experiència personal, sotmesa, no cal dir-ho, a una inquisició moral rigorosa i intel·ligent.» (p.
38). Terry afirma també que Gabriel Ferrater tenia un sentit profund sobre les possibilitats de la
llengua.
Tot i que als lectors actuals la llengua d’«In memoriam» no ens desconcerti com als
lectors de començament dels seixanta, captem immediatament la seva qualitat col·loquial, pels
jocs de paraules i el recurs a les frases fetes. Ja a la segona frase topem amb aquell «De moment /
no em va fer gaire efecte.», per referir-se ni més ni menys que al principi de la guerra. I als versos
inicials darrere del primer punt i a part tenim una personificació esmolada i fulgurant, basada en
un gir col·loquial: «Acabades les vacances, sí, / vaig veure que al meu món algú li havia / fet una
cara nova.» (versos 34-36). Tot seguit, hi ha una frase en què una digressió rere una relativa
explicativa que ja acumulava una puntualització obliga a repetir el subjecte, com a la llengua oral:
«El meu col·legi / de capellans el van cremar, i el Guiu, / que era el sergent que ens feia fer
gimnàstica / pre-militar, i l’odiàvem tots / (torno al plural primer, perquè la vida / regredeix
sempre), el Guiu havia estat / assassinat a trets [...]» (versos 37-44). Aquesta qualitat col·loquial
s’intensificarà encara més al «Poema inacabat». Ferrater diu a propòsit de Tres oratoris, de Riba, el
següent, que es pot aplicar, per oposició, a «In memoriam»:
Riba es va deixar endur a un terreny de la literatura on ell no era bo, perquè, per escriure
poemes narratius, s’ha de tenir un enorme control de la llengua que en podríem dir col·loquial,
de la llengua del diàleg, de la llengua ordinària. Ara bé: el control d’aquesta mena de llengua,
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Riba no el va tenir mai. Ell només podia, només era gran poeta, i era molt gran poeta, però
només era gran poeta donant-se, per dir-ho així, una altura musical força alta de la veu i sense
moure’s d’aquesta altura.1

Salvador Oliva ha analitzat la mètrica d’«In memoriam», i ha caracteritzat el canvi de
dicció que aporta Ferrater a la poesia catalana. D’entrada, és una gran novetat que escrigui en
versos decasíl·labs sense rima, sense alternança de versos masculins i femenins, amb poca
presència d’esticomítia, amb encavalcaments constants tant a les fronteres de vers com a les
fronteres de còlon (alguns de molt agosarats, que no havien aparegut fins aleshores a la poesia
catalana), sense gaires figures retòriques i amb la mínima musiqueta possible. Aquests recursos li
donen una falsa aparença de discurs en prosa. «In memoriam» presenta una nova mètrica:
observats en detall, els decasíl·labs de Ferrater tenen a més a més la virtut de ser plens de tensió
mètrica respecte als models precedents, un recurs explotat a consciència. «In memoriam»
presenta també una nova dicció: tria paraules de cada dia i n’utilitza moltes que aleshores es
considerava que no tenien un valor poètic intrínsec, amb una sintaxi planera, precisa i fondament
oral. «In memoriam» és un poema rabiosament nou, amb una mètrica nova, congruent amb una
dicció nova. I aquesta forma, apunta agudament Salvador Oliva, genera veracitat.
El lèxic anticonvencional, la sintaxi precisa i clara, el to col·loquial, els decasíl·labs
blancs libèrrims, la dosificació de les figures retòriques, el caràcter narratiu, gens líric, l’extensió
d’«In memoriam» van sobtar els lectors dels anys seixanta. Cap dels aspectes comentats en aquest
article representa una ruptura artística tan abrupta i tan elaborada.
C. Un poema dissolvent
Eixamplem ara la mirada imaginant, més enllà de la trama tan densament teixida i del
canvi de dicció, el que va representar la irrupció de Gabriel Ferrater dins de la literatura catalana.
El que explicava «In memoriam», i com ho explicava, era gairebé un tabú. Ferrater s’acostava a la
guerra civil des de la seva visió personal i individual, sense defensar posicions ideològiques de
manera explícita, fent dir al protagonista que «els nostres» eren els republicans i explicant-ne
abusos i atrocitats, recalcant la seva distància generacional amb els qui tenien el poder. Afirmava
la seva felicitat d’adolescent enmig d’una societat esporuguida. És més, la guerra que el narrador
ens recordava seguia a Bordeus entre els alemanys i els aliats. La imaginació literària de Ferrater
apareixia com un dissolvent de tòpics, prejudicis i censures, amb intenció de provocar i fer
1

Gabriel FERRATER: La poesia de Carles Riba, Ed. 62, Barcelona, 1979, p. 115.

- 96 -

reaccionar els lectors. Calia tenir molta intel·ligència i sentit crític per poder escriure un poema
com aquell.
«In memoriam» trencava motllos, també generacionalment respecte a la vivència i la
posició personal sobre la guerra. Quan va esclatar, Gabriel Ferrater era un adolescent, i a final del
1938 començament del 1939, a part de ser a França, tenia encara setze anys: la seva quinta no va
arribar a ser mobilitzada. «In memoriam» narra com el protagonista i els seus amics van ser
lliures i feliços durant la guerra, i no amaga els assassinats i la inseguretat de la zona republicana.
El poema utilitza la paraula revolta i no pas revolució, tot i que l’original de Da nuces pueris que es pot
consultar a la Càtedra Màrius Torres mostra una anotació autògrafa de Ferrater al vers 242. «Va
ser un moment només, dos o tres mesos»: hi va escriure «Orwell, Homage to Catalonia».
En les conferències sobre J. V. Foix, Gabriel Ferrater parla del fàstic i l’horror dels
poetes anglesos a la Primera Guerra Mundial, i la reacció de subversió i de fàstic contra els seus
pares, contra la generació que havia fet la guerra i que els havia enviat a ells a l’escorxador. És
evident que no és pas la reacció del narrador dels fets d’«In memoriam»: l’home adult que
reflexiona en els versos finals del poema és exemplarment fidel al punt de vista de l’adolescent
que va ser, sap trobar la distància justa, una de les qualitats de la millor poesia de Ferrater. «Com
Hardy, la seva actitud moral no depèn de cap gran sistema de creences, sinó que brolla, a l’hora
d’escriure, de la vida mateix, de la intuïció que les percepcions superficials de vida que se’ns
manifesten de cop podrien traslladar-se íntegres als poemes», diu Terry. Ara: sí que hi ha una
distància en la narració respecte al món dels adults, respecte a la generació representada sobretot
pel pare i l’Oliva, expressada a molts versos, començant per aquella ironia inicial: «m’espesseïa /
de revolta feliç, mentre el país / espetegava de revolta i contra- / revolta, no sé si feliç, però /
més revoltat que no pas jo.» (versos 14-18). No és la seva guerra: això el separa dràsticament dels
autors de la generació precedent, Espriu, Leveroni, Vinyoli, Rodoreda, Palau, que ja eren majors
d’edat el 1936.
«Quan va esclatar la guerra, jo tenia», diu el primer vers d’«In memoriam». Fixem-nos
que no es refereix a la Guerra Civil sinó a la guerra a seques. L’absència de l’adjectiu civil no
s’explica sols per una raó prosòdica. Cap al final del poema, un salt temporal de la narració ens
situarà tot d’una a Bordeus durant la Segona Guerra Mundial. Aquest salt temporal comença, a la
versió definitiva del poema, dins Les dones i els dies, amb aquests versos afegits: «Va venir un temps
de molts camins, i algú / anava escartejant un joc de cartes / que érem indrets i persones.»
(versos 315-317). La narració omet el final de la Guerra Civil i l’inici de la Segona Guerra
Mundial. Obeeix precisament a fets de guerra la visita de l’Oliva a la família del narrador, a
Bordeus: ha patit un bombardeig, li demana auxili a la mare, en rep unes peces de roba, mor al
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cap de dos dies en un altre bombardeig anglès. Són gratuïts aquests detalls?
Les decisions de Gabriel Ferrater com a autor acostumen a tenir punta. La continuïtat
dels fets de guerra dins del poema concorda amb la percepció de la Guerra Civil com l’etapa
inicial de la Segona Guerra Mundial, tot i l’interludi dels acords de Daladier, «per reservar-me pau
francesa», com diu un dels versos de «Cançó idiota». Els bombardejos contra Reus no tenen un
adjectiu que ens indiqui quina aviació hi va actuar (al contrari que el «bombardeig anglès» del vers
340), però sabem que van ser sovint obra de l’aviació italiana, i el pànic dels revolucionaris que va
portar a l’afusellament precipitat dels seus presoners, entre els quals hi havia el vell Subietes,
provenia de la por que els italians haguessin desembarcat a Salou. L’Oliva, ja a França, acaba
treballant per als alemanys. La guerra es fon en un contínuum. «In memoriam», com a artefacte
literari, multiplica els sentits, no es deixa constrènyer per la història oficial ni per les
interpretacions a l’ús gràcies a la prevalença de la història personal i del relat moral implícit.
Ja hem vist, a propòsit de la dicció de Ferrater, que les crítiques negatives acostumen a
ser il·luminadores. Precisament unes paraules de retret de Francesc Vallverdú, en una de les
primeres ressenyes de Da nuces pueris, publicada amb pseudònim a la revista clandestina Horitzons,
corroboren el sentit moral profund dels versos finals d’«In memoriam», el deure de parlar dels
homes que van tenir por durant la guerra civil.
Dir la veritat a mitges és sempre falsejar la veritat. ¿Vol dir, potser, aquesta afirmació nostra que
el testimoni que ha presenciat solament una part del drama ha de callar sempre? Certament no.
Ara bé: un elemental deure cívic li imposa que si en determinades circumstàncies, com són
aquestes per les quals està passant Espanya, el seu testimoniatge no pot servir sinó l’enemic,
llavors sí que, excepcionalment, cal callar; altrament, es comportarà com a encobridor de la
tirania.

L’esment de la mort de Subietes, el pobre botiguer catòlic, li recorda a Vallverdú que no
podem ser neutrals, i que aquesta feblesa, que acosta els versos de Ferrater als comentaris
insidiosos de la Ràdio Nacional d’Espanya, és una traïció. Tracta de retratar Ferrater, «amb una
frivolitat digna d’un cultíssim i refinat burgès parisenc.». Li retreu el prosaisme: «I si a aquest
prosaisme, que afecta purament a l’ordre estètic, afegim un tema insolent i antisocial com és el
cas de ’In memoriam’, aleshores la seva poesia esdevé intolerable.» Núria Perpinyà, en una
conferència del 1997 (publicada al número 0 de la revista Veus baixes el 2012), apuntava la qüestió
de fons: «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
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comuna mediocritat. » (p. 216)
Arthur Terry, un dels millors lectors de Gabriel Ferrater, tan preparat per entendre la
poesia, tan bon amic de Philip Larkin, a la seva ressenya primerenca de Da nuces pueris i Menja’t
una cama, del 1962, va qualificar els versos finals d’exabrupte: li semblaven un error. Ho són? Des
del meu punt de vista, aquests versos compleixen la mateixa funció que els epifonemes, d’un o
dos versos, amb què acaben molts poemes de Ferrater: defineixen ben bé la seva actitud moral.
Hi ha un detall molt significatiu d’aquest procediment, que val la pena analitzar per entendre la
manera de compondre el poema i el sentit de la reflexió de Ferrater: al vers 342, al començament
d’aquesta reflexió final del poema, apareix a Da nuces pueris, per sorpresa, «l’argentí de
Saint-Germain», que diuen que és una al·lusió a Julio Cortázar, que vivia en aquell «barri
intel·lectual» de París —es coneixien Cortázar i Ferrater quan va escriure «In memoriam»? Els
textos aplegats a Sobre literatura contenen, en tot cas, dues referències despectives (p. 116 i 192) a
Saint-Germain-des-Prés com un lloc que controla i imposa normes i que combrega amb rodes
de molí, un lloc dominat per la ideologia. El contrast era clar: Ferrater no era un marxant de
certituds, per utilitzar la imatge del «Poema inacabat». I aleshores, el 1968, en la versió definitiva
de Les dones i els dies, aquell argentí es va convertir en «l’oranès de Saint-Germain», Albert Camus,
al·ludit en la seva condició de francès d’origen algerià. El canvi de l’argentí per l’oranès
augmentava molt la cotització dels darrers versos, des del moment que els lligaven amb l’inici del
poema i les seves al·lusions a L’homme révolté, de Camus, i La nausée, de Sartre, i insinuaven un
nexe entre la guerra civil espanyola i la guerra d’independència d’Algèria.
Més: quan Ferrater escrivia «In memoriam», la guerra d’Algèria era a la portada dels
diaris, un dels fets més importants de l’època, i Albert Camus era un autor llegit i comentat,
reconegut el 1957 amb el premi Nobel. Quan va preparar, uns anys més tard, l’edició de Les dones
i els dies i hi va introduir la referència a «l’oranès», no feia gaire que havia escrit una carta a Die
Zeit, el 1966, en resposta a un article de Golo Mann més o menys condescendent amb la
dictadura de Franco (reproduïda a Papers, cartes, paraules (p. 379-385, original anglès; p. 544-548,
versió en català). És un text important per acabar d’entendre «In memoriam». Ferrater hi
compara els generals espanyols revoltats el 18 de juliol de 1936 amb els militars Massu, Salan i
Argoud defensors de l’Algèria francesa i organitzadors de l’OAS, en contraposició a un De
Gaulle o fins i tot un Pétain... Afirma amb tota rotunditat els paral·lelismes i les diferències del
cop d’estat de l’exèrcit colonial francès a Algèria, un exèrcit derrotat a Indoxina i que calia
dissoldre, i l’exèrcit espanyol de la guerra civil, un altre exèrcit colonial derrotat, i que hauria
calgut dissoldre.
Aquell excurs final que li havia semblat a Terry un exabrupte tenia en realitat molt de
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sentit, no perdia gens el to, perquè l’al·lusió a la guerra d’Algèria, per la intermediació de Camus,
suggeria considerar la guerra civil una revolta més, dins la successió històrica de guerres europees
del segle

. Qüestionava implícitament l’obsessió exclusiva d’alguns autors amb la guerra civil, i

XX

d’alguna manera aconseguia que la voluntat de provocació contra els tòpics, que començava en el
poema per donar més importància al descobriment de Les Fleus du Mal que no a la guerra,
recorregués tot el poema i arribés fins al final.
La mentalitat científica i lògica de Gabriel Ferrater el feia desconfiar per sistema de les
seves pròpies racionalitzacions, i és clar, el feia desconfiar de les abstraccions dels altres.
Coherent, va optar per suprimir del llibre els poemes de tipus conceptual que havia inclòs encara,
uns mesos abans, a l’exemplar de Da nuces pueris enviat a la censura. No escrivia, doncs, ni
reflexionava a «In memoriam» sobre la por en abstracte, ni s’hauria permès fer-ho. Ferrater
establia amb precisió des d’on observava el seu passat personal i en aquells versos finals prenia
distància de Camus, que havia considerat que el segle

XX

era el segle de la por. Per això Ferrater

afirma que hi ha hagut homes que han tingut por, i que cal que se’n parli. El narrador ha de definir
la seva actitud moral. Estableix la seva pròpia veu amb molta força, perquè el sentit darrer
d’aquestes paraules és d’àmbit filosòfic: Ferrater està atent al llarg de tot el poema al bon ús
simbòlic del llenguatge i a la narració estricta dels fets des del punt de vista de l’adolescent,
imbuït de la filosofia del llenguatge de Russell i Wittgenstein, que ja ens havia advertit que, d’allò
que no es pot parlar, cal guardar-ne silenci.
D. A imitació de Shakespeare
Ja sabem que hem de fer cas moderadament del que ens expliquen els poetes sobre la
seva pròpia poesia. Les seves intencions no sempre coincideixen amb les seves accions, com
apuntava Dolors Oller en un dels seus llibres a propòsit de Gabriel Ferrater mateix. Ara: potser
hem fet massa poc cas del que ens va dir Ferrater sobre «In memoriam». Ja el 1967, en l’altra
entrevista que Baltasar Porcel li va fer, per al setmanari Destino (cinc anys abans de l’entrevista
publicada pòstumament a la revista Serra d’Or), hi havia una referència a William Shakespeare i al
poema:
Las posibilidades de la poesía me las descubrió sobre todo, el verano del cincuenta y siete, la lectura de
Shakespeare. El lyceé francés me había metido en la cabeza que todo el teatro tenia que ser como el de Racine,
y esta estupidez tuvo una consecuencia excelente: que no leí a Shakespeare hasta que era capaz de entender una
buena parte del mismo. Por cierto, que no sé si nadie se ha dado cuenta (a mis amigos se lo he dicho yo) que «In
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memoriam» es una imitación de King Lear (¡y dispensen!)...2

L’exemplar de Da nuces pueris que conserva la Càtedra Màrius Torres inclou l’anotació
«King Lear» al costat dels versos 70-72:
Era el procés de sempre, i compreníem
obscurament que amb nosaltres la roda

s’accelerava molt. Érem feliços.
Encara, Gabriel Ferrater, en el seu extens afegit sobre William Shakespeare a la Historia
de la literatura universal d’Erwin Laaths, publicada per Editorial Labor el 1967, havia destacat El rei
Lear entre les grans obres de Shakespeare i l’havia caracteritzat temàticament:
El segundo tema [de Shakespeare] es el afán de poder; pero éste, que había constituido el centro de las
historias, raras veces, o acaso sólo en Macbeth, se presenta desnudo y en la raíz de la acción en las
grandes tragedias; ya iremos viendo, obra tras obra, cómo Shakespeare la modula; pero señalemos ya
desde ahora su variación más interesante: su inversión, por decirlo así, que en el duque de Measure
for Measure y en el viejo rey Lear toma la forma de insensato apetito de cesión y abolición del poder;
y, en suma, de sentimentalismo o idealismo ruinoso.
De fet, El rei Lear presenta a moltes escenes una confrontació de les edats, una tensió
entre generacions, la del vell rei i els fidels cavallers Gloucester i Kent en oposició a les seves tres
filles i gendres i Edmund. «Quan els vells cauen, els joves prosperen» («The younger rises when the old
do fall»), diu el vers final de l’escena III de l’acte III en la traducció de Salvador Oliva. Hi apareix,
és clar, el motiu de la roda del temps, indicat a l’exemplar de la Càtedra Màrius Torres: «La roda
ha completat la volta» («The wheel is come full circled»), diu Edmund al seu germà Edgard, a l’escena
III de l’acte V (p. 157 de la traducció d’Oliva de l’any 1998).
Ferrater no podia ser més clar. S’havia inspirat en Shakespeare, en les seves obres
dramàtiques. A l’entrevista del 1970 amb Lluís Pasqual, a la Revista del Centre de Lectura de Reus,
havia dit: «L’estiu del 57, vaig descobrir Shakespeare. Em va caure el món a sobre. Vaig veure que
en poesia es podia dir tot... [...] Jo intento demostrar que en poesia es pot dir tot (Shakespeare ho
fa).» La inspiració shakespeariana és evident a «In memoriam» des dels primers versos. Hi ha el

2

Baltasar PORCEL: «Gabriel Ferrater y la poesía moral». Destino, 23 de setembre de 1967, núm. 1572, p. 38-39.
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vers blanc... i una altra qualitat que pesa: el poema fa una arrencada furiosa, amb els seus primers
versos espaterrants, que recorden l’acció trepidant de la primera escena del primer acte de les
obres que es portaven a escena davant del públic àvid de The Globe —una tècnica de captació
de l’interès del públic que, per entendre’ns, avui en dia saben aprofitar moltes pel·lícules de
Hollywood. També hi notem altres característiques shakespearianes de contingut: la complexa
estructura temàtica, la descripció d’un sistema de forces morals en estat d’equilibri precari i
canviant, el to sincer, l’aptitud pel realisme, la impossibilitat que tenim de fer del text
interpretacions ideològiques.
Com a El rei Lear, «In memoriam» retrata la irresponsabilitat, l’abdicació de poder, el fet
que els altres s’arribin a fer responsables de la nostra vida —a la vegada que el poema,
irònicament i recíprocament, recalca la figura del responsable. L’assassinat de Subietes i els altres
presoners, a causa d’un rumor fals i el pànic momentani que provoca, fa pensar en la crueltat de
l’obra de Shakespeare, en la sobtada mort de Lear i la seva filla Cordèlia, un infortuni sense
explicació possible. L’oposició entre el protagonista adolescent i el seu pare amb l’Oliva
configura un contrast gairebé teatral, en què, seguint Shakespeare, no hi ha personatges bons i
dolents. L’actitud moral del narrador, concentrada en els versos finals, és complexa: ens presenta
un món, perquè intentem entendre’l i donar-hi sentit, però no ens dona cap fórmula per fer-ho
—ens el presenta també per estendre’n acta, a la manera que contemporàniament ha plantejat W.
G. Sebald.
La imaginació de Ferrater a «In memoriam», com a la majoria de les millors obres de
Shakespeare, s’adapta a la textura del seu món. Es concentra en una societat humana netament
delimitada i tancada, el Reus de la guerra civil, que a la vegada no és una societat aïllada: hi ha
«l’estranger». En Shakespeare, quan la putrefacció d’aquella societat es torna intolerable i la crisi
tràgica es produeix, l’obra acaba amb una operació de sanejament, sempre a càrrec d’una
intervenció estrangera: dels francesos, a King Lear. La societat descrita a «In memoriam» arriba al
seu límit amb l’assassinat de Subietes i l’amenaça contra el pare després del concert. La vida de
l’Oliva també acaba amb una intervenció estrangera: mor en un bombardeig anglès.
Shakespeare acostuma a combinar quatre temes, que retrobem a «In memoriam»: el
sexe, l’afany de poder, les relacions familiars (impregnades de pulsió sexual i de dominació) i els
diners. I ho fa explorant aquests temes amb una gran força suggestiva, amplificant-ne els sentits,
a la vegada que cada tema és manté obvi, delineat de manera nítida, i conjuminat amb els altres
de manera clara. A «In memoriam» hi ha tots quatre temes: el sexe i les relacions familiars de
manera òbvia; l’afany de poder es materialitza en la por que els uns fan als altres i, matís esmolat
del vers final, en la por que tenen tots, i els diners apareixen en les confiscacions, les requises i els
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robatoris. Ferrater, com el millor Shakespeare, dona simultaneïtat a tots aquests temes en la seva
narració: descriu una societat, desenvolupa un argument, expressa un tema intel·lectual o
imaginatiu, i remou un pòsit d’experiència moral, de manera que obté una gran força de
convicció al poema. La simultaneïtat d’aquests ordres de sentit es dona pràcticament a cada frase:
no es juxtaposen sinó que es superposen. Ferrater també posseeix una altra qualitat molt
shakespeariana: insisteix en la corporalitat, en la immediata vida física dels personatges, que
pugen i baixen dels balcons, que agafen purgacions, que es fatiguen de pedalar amb el vent de
cara, que fiquen la cara dins del pa calent, que roben bicicletes i eslips...
La trama d’«In memoriam» no pretén revelar les passions d’uns personatges, sinó que
parteix d’un argument donat, les vicissituds de la guerra, i el desenvolupa a cada moment de
forma vigorosa, atribuint a cada personatge el paper que la situació reclama, d’una manera
relativament versemblant i tan suggestiva com pot, que ens condueix fins a la reacció del
personatge davant dels fets. També a Shakespeare els fets són sempre la causa, i les persones, la
manera de manifestar-se les persones, són l’efecte. Les emocions d’un personatge en un moment
determinat resulten sempre dels fets en què es veu implicat, i no de les seves emocions passades:
així, la mare, als versos finals, es compadeix de l’Oliva i li dona unes peces de roba. El rei Lear ha
resultat al llarg del temps una obra especial dins del repertori de Shakespeare, incòmoda (durant
segles no es va representar tal qual, va ser esmenada), grandiosa, mítica, extraordinària i única
—Ferrater sempre juga fort, competeix amb els millors.
Per acabar de revisar com «In memoriam» es deixa llegir com una imitació d’El rei Lear,
sols ens cal recordar que, en el conjunt de Les dones i els dies, «In memoriam» assumeix també
aquella funció inicial de la primera escena del primer acte de les obres de Shakespeare: és un
poema prou intens i extens per atrapar el lector i imposar-li la idiosincràsia d’una nova veu i obrir
el camí als altres poemes del llibre. Gabriel Ferrater segueix l’exemple de Shakespeare d’una
manera profunda, com a creador de literatura: no es repeteix, tampoc, i quan escriurà un altre
problema narratiu extens, el «Poema inacabat», renunciarà al model shakespearià, adoptarà una
altra forma, es plantejarà unes altres dificultats.
E. Un poema de qualitat no tan elusiva
La crítica ha fet esforços per comprendre «In memoriam», amb la sensació general de
fer curt davant d’un poema de qualitat estètica innegable i a la vegada elusiva, difícil de descriure.
La meravellosa lectura de la poesia de Gabriel Ferrater que va fer Arthur Terry, de l’any 1971, ja
va constatar que és un poema narratiu amb alguns elements de reflexió, que aparentment està
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construït al voltant d’anècdotes de la Guerra Civil, algunes d’entrellaçades, les quals «queden
enfocades, gràcies als fragments reflexius, per a subratllar la manera en què l’experiència no se sol
entendre en el moment, sinó més tard».3 Terry destaca que l’essència de les anècdotes és la seva
relació amb el món dels adults. Conclou que la visió del món adult que ens proposa el poema és
pessimista, en contraposició a la felicitat adolescent. El sentit últim del poema seria l’evocació
d’un món que ja és mort.
Pere Gimferrer, en el seu cordial i intel·ligent testimoni al simposi de 1997, considera
que «In memoriam» és un poema poderós que s’imposa com un objecte ambigu —segurament
considerant l’ambigüitat una qualitat estètica primordial a la literatura contemporània, d’acord amb
el conegut llibre Seven types of ambiguity, de William Empson, que sabem que havia llegit per
indicació de Gil de Biedma, el qual probablement l’havia conegut per Ferrater (Papers, cartes,
paraules, p. 345-346). Ferrater considerava Empson el gran crític anglès coetani del New Criticism,
i en va escriure una peça breu per a l’editorial Salvat, no inclosa a la tria d’articles titulada
Escritores en tres lenguas. Gimferrer sembla sincerament desconcertat per la qualitat elusiva de
Ferrater, per la dificultat de caracteritzar les raons de la seva qualitat. Posa com a exemple de
poemes aparentment senzills «In memoriam» i «Els jocs», que considera excel·lents. Fa la
paràfrasi d’«In memoriam», resumeix la narració de fets, tallada bruscament per la reflexió final
sobre la por:
L’he traduït i me’l sé de memòria en català i en castellà. A on ens porta, aquesta construcció?
Perquè si ens porta simplement a explicar que a la guerra van matar gent i s’hi va passar por
això no ens porta enlloc, no és aquesta la finalitat del poema. S’imposa com a objecte ambigu...4

«Què són els poemes de Gabriel Ferrater?», es pregunta Gimferrer. Aquesta és la
qüestió central:
Són artefactes verbals i intel·lectius en la major part dels casos de molt difícil interpretació:
s’imposen per la seva ambigüitat. Ara, això caracteritza una obra d’art important [...] Això es pot
dir tant d’un poema molt obscur de Rimbaud o de Mallarmé com d’un poema aparentment clar
de Baudelaire: no són pas clars. Amb més motiu es pot dir de Gabriel Ferrater. Sobre un
canemàs externament tan clar com el d’alguns dels poemes dels Tableaux parisiens de Baudelaire,
el que fa són construccions per començar mentalment complexes, en segon lloc gramaticalment
3

Arthur TERRY: «Gabriel Ferrater: el sentit d’una vida», dins Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau.
Edicions 62, Barcelona, 1991, p.. 13-46.
4
Pere GIMFERRER: «Malentesos ferraterians», dins Dolors OLLER i Jaume SUBIRANA (ed.): Gabriel Ferrater, ’in
memoriam’. Proa, Barcelona, 2001, p. 364.
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molt ambigües i en tercer lloc --i potser el més important-- molt difícils de copsar quant a la
seva finalitat última.5

Crec que la imitació shakespeariana, exposada a la secció anterior d’aquest article,
eixampla la interpretació d’Arthur Terry i respon prou bé les preguntes de Pere Gimferrer, sense
qüestionar-li la idoneïtat de valorar «In memoriam» com un poema ambigu en el sentit d’Empson:
fonamenta les raons de la seva qualitat en la complexitat de totes les operacions d’escriptura
interrelacionades simultàniament en el poema. Ara: Ferrater no es conforma a imitar
Shakespeare. És un autor conseqüent i minuciós: la referència del sisè vers a Les Fleurs du Mal no
és gratuïta (fins i tot si fos veritat el que va dir a l’entrevista del 1970 a Lluís Pasqual, que l’autor
que havia descobert l’any 1936 era Verlaine, perquè el que val és el que ens diu el text del poema).
A «In memoriam», el descobriment de Les Fleurs du Mal obre pas al descobriment de l’egoisme,
«l’exercici / de l’estilita singular, la nàusea / de l’enfilat a dalt de si mateix», esmentat pocs versos
més avall. Ferrater, en encetar Da nuces pueris —i anys més tard Les dones i els dies—, ens parla del
seu descobriment d’una poesia, d’un poeta i d’una forma d’afirmar la pròpia presència al món.
«In memoriam» és ple de flors del mal: les putes i el robar, el desordre civil, els comitès
incontrolats, els assassinats, els bombardejos, la guerra.
És lògic que Baudelaire fos important per a Ferrater als 14 anys, però també després i
de manera decisiva. En honor a la veritat, Arthur Terry ja ens havia donat la pista: considerava
Ferrater un antiromàntic, i ja apuntava que la seva complexitat moral recordava la de Baudelaire.
Podem imaginar a més a més, a partir de dos testimonis indirectes però molt propers, quin sentit
devia prendre la importància de Baudelaire en Les dones i els dies. Joan Ferraté inclou un assaig
sobre Baudelaire com a poeta didàctic dins Dinámica de la poesía (p. 42 i 54):
Primero, en cuanto a su intención total, la poesía de Baudelaire es una poesía de carácter
didáctico, en el sentido de que se orienta ante todo a la sacudida de la conciencia moral del
lector. [...] Su actitud [del lector] ante los hechos de la vida tal vez no sufra por ello ninguna
modificación práctica; pero no hay duda que, para persistir en dicha actitud, tendrá él que
decidir en algún sentido acerca de la experiencia obtenida con la lectura de Les Fleurs du Mal.
Sostengo que no era otro el propósito de su autor.6

5

Pere GIMFERRER: «Malentesos ferraterians», p. 366.

6

Joan FERRATÉ: «Baudelaire, poeta didáctico», dins Dinàmica de la poesía: Ensayos de explicación, 1952-1966, Seix Barral,
Barcelona, 1982, 2a edició, p. 42-54.
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La poesia de Gabriel Ferrater té també aquest caràcter didàctic, i ens ho confirma el
títol amb què havia presentat els seus primers poemes, quan els va poder llegir en sessió privada:
era Lliçons.
Si la memòria no em falla, Jaime Gil de Biedma i Gabriel Ferrater havien llegit plegats, a
Nava de la Asunción, Baudelaire. Hi ha un assaig de Gil rellevant per comprendre les operacions
creatives de tots dos poetes i la importància que donaven a Baudelaire. Aquestes paraules de Gil
al seu assaig sobre Baudelaire, de l’any 1961, es deixen aplicar fàcilment a «In memoriam»:
¿De dónde, pues, nace la fuerza de estos versos? La explicación hay que buscarla en una cualidad exclusivamente
prósica: la precisión en el pensamiento, es decir, en la sintaxis. [...] Esa tendencia prosística, en contraste con la
vehemencia del sentimiento y con la valentía de la imagen —usada siempre como instrumento de precisión
intuitiva, y no como decoro ornamental—, es la que confiere a algunos de sus versos esa crispada sentenciosidad,
ese aire de constituir a la vez una proposición general y la expresión de una personalísima experiencia que les
hace verdaderamente memorables.7

Les referències a Baudelaire són nombroses a l’obra de Gabriel Ferrater. En destaco
tres amb fortes implicacions en la seva poètica, que reverberen inequívocament en «In
memoriam»:
●

L’entrada «Baudelaire, Charles» de la Gran Enciclopèdia Catalana, de la qual

devia voler fer-se càrrec expressament, ja que la seva col·laboració a la GEC es va
concentrar en les entrades de lingüística: «La importància històrica de l’obra poètica de
Baudelaire és extraordinària: com una plataforma giratòria que ha donat una orientació
nova a tota la poesia occidental. Baudelaire és el gran romàntic francès, i el més gran al
costat d’Hugo, però és també l’iniciador d’una nova sensibilitat, centrada en l’experiència
de la vida urbana i en l’observació de les ambivalències del món emotiu i imaginatiu, que
(expressant-ho d’una manera negativa) ha expulsat des de fa un segle fins ara, la poesia de
la “bellesa” en el sentit grecollatí.»
●

Parlant d’uns poemes de Manuel Machado, diu que «derivan de Baudelaire

en algo muy central, muy distinto de los rasgos de superficie que el fin de siglo imitaba.
Un poema de Baudelaire se ovilla alrededor de algo que es emoción y forma a la vez, y
que pudiera llamarse el desenmascaramiento: el recurso, como última razón de la vitalidad del
poema, a la experiencia que sobrecoge por ser irrefutable, y no a la intensidad pasional
7

Jaime GIL DE BIEDMA: «Emoción y conciencia en Baudelaire» [1961], dins Poesía y prosa., Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, Barcelona, 2010, p. 533-544.
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que arrastra o a la belleza que seduce».8
●

Tractant de caracteritzar la crítica de Carles Riba, en resposta a un

qüestionari, recorda el valor singular de Les Fleus du Mal: «Per fer curt, és la crítica que
fonamenta tots els seus judicis de valor damunt d’una distinció: entre la “imaginació”,
que agrumolla en una visió única tota l’experiència de l’home, i la “fantasia”, que la
dispersa a dibuixar un objecte darrere l’altre [...]. Els hi fonamenta tant, que ja no li cal ni
formular judicis de valor: és la crítica “des de dintre”, amb la implícita tesi que només val
la visió “dins” la qual ens podem tancar. I certament, ben poca cosa sap de literatura qui
no s’ha deixat endur per algun d’aquells al·lucinats maelstroms (The prelude o Les Fleurs du
Mal) d’experiència que s’absorbeix ella mateixa, de supernatura que bull per concentrar-se
i no evaporar-se.»9
G. Un poema destinat a ser el primer
L’original de Da nuces pueris presentat a censura el 12 de febrer de 1960, feliçment
recuperat per Jordi Cornudella arran de la preparació de l’edició crítica de Les dones i els dies,
ordena els poemes d’una forma prou diferent de la que va ser finalment la primera edició de
Josep Pedreira, amb dipòsit legal del 1960, distribuïda al març del 1961. «In memoriam» apareix
gairebé a mig llibre: és el 23è poema! Segueix «Faula primera» i «Faula segona», precedeix
«Diumenge» i «Els jocs». L’exemplar presentat a la censura començava amb una sèrie de 19
poemes d’una sola pàgina (que, pel que fa a l’extensió, van dels 8 versos d’«A través dels
temperaments» als 31 versos de «La rosa bruta», poema descartat), amb l’excepció de les dues
pàgines d’hexasíl·labs d’«El mutilat». Els cinc primers poemes i el setè van ser descartats; els
altres es van mantenir a la diguem-ne primera meitat de Da nuces pueris, amb una diferència
important: els poemes narratius «In memoriam», «Faula primera», «Faula segona» i «Els jocs» els
van passar al davant. També va ser descartat el poema narratiu, de tres pàgines, «Reserva mental»,
que anava just davant de «Faula primera» a l’exemplar de la censura.
Com que Da nuces pueris no incloïa els versos de Jill Jarrell que obren Les dones i els dies, el
primer llibre de Gabriel Ferrater començava amb tota l’energia d’«In memoriam», i seguia amb
els tres poemes també narratius «Faula primera», «Faula segona» i «Els jocs». Acostumats tants
anys a aquest ordre, que es va mantenir a Les dones i els dies i ens semblava quasi natural, l’edició
crítica de Cornudella ens va fer adonar que la impressió inicial que ens causa el llibre hauria estat
8

Gabriel FERRATER: «Manuel Machado», a Paper, cartes, paraules, Quaderns Crema, Barcelona, 1986, p. 181. També
recollit a: Gabriel FERRATER: Escritores en tres lenguas, Empúries, Barcelona, 1994, p. 318-324
9
Gabriel FERRATER Paper, cartes, paraules, p. 449
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ben diferent si hagués començat amb el poema «Per l’amnistia», poema inicial de l’exemplar de la
censura, que va ser descartat, o si hagués començat, posem per cas, amb «El mutilat», el sisè dels
poemes de l’exemplar de la censura i el primer que Ferrater no va suprimir (els que havien de ser
els cinc primers van caure). Començar amb «Per l’amnistia» i els poemes següents era començar
el llibre per uns quants poemes força consistents entre si, que, per dir-ho de pressa, tracten dels
desenganys d’amor. Crec que el to general del llibre hauria resultat diferent, que «In memoriam»
ens hauria fet menys efecte.
La supressió d’aquells poemes que obrien l’exemplar de la censura, conceptuals en
excés, inconsistents amb el rigor imaginatiu i estilístic de l’autor, va ser una decisió que exigia
reordenar el llibre. Què fa Ferrater? Opta pels poemes narratius més extensos, que constitueixen
un inici molt més intens, l’establiment immediat d’una veu diferent, singular. Da nuces pueris
comença justament amb el poema narratiu més llarg, el de dicció més rupturista per l’abundància
de girs col·loquials, amb els fets més reculats de tots els records del poeta narrador (fora d’«Un
pas insegur»). La veu que ens hi parla escriu i observa els fets des del present, un punt de vista
que queda ben fixat ja per a tot el llibre gràcies a la reflexió dels darrers versos d’«In memoriam»
i als tres poemes narratius que el segueixen. És notable que la traducció d’Arthur Terry Women
and Days, que comprèn 28 poemes i és d’ordenació bastant lliure respecte a Les dones i els dies,
comenci també per «In memoriam» i vagi seguida de tres poemes de guerra («Petita guerra»,
«Lliçó d’història» i «Atra mater»).
Com diu Anna Perera Roura, amb les diferències entre l’exemplar enviat al tràmit de
censura i el llibre publicat, «es fa evident la cura de l’autor en la preparació dels seus llibres i,
d’altra banda, també es demostra que Da nuces pueris va ser objecte d’un procés de depuració i de
reelaboració molt ben estudiat abans de veure la llum.»10 Vaig un pas més enllà que ella i
conjecturo que Ferrater, decidint suprimir els primers poemes de la versió del llibre que havia
enviat a la censura, es va trobar amb una ordenació inservible com a inici de Da nuces pueris: «El
mutilat», «Amistat del braç», «Floral»... Tenia sentit començar pel poema més llarg, més
anticonvencional, més rupturista, més reculat pel que fa als records del narrador, més ambiciós.
Aquella naturalitat i facilitat amb què la poesia de Gabriel Ferrater s’ha imposat als lectors des de
fa seixanta anys deu molt a l’encert de l’autor de començar Da nuces pueris amb «In memoriam».

10

Anna PERERA ROURA: «Da nuces pueris de Gabriel Ferrater: gènesi d’un llibre», Reduccions: Revista de poesia 113,
octubre de 2019, p. 123-148.
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Conclusió
M’he fixat al començament de l’article en un detall d’«In memoriam» difícil d’explicar:
mentre que la narració se’ns fa present i fàcil d’imaginar, vívida, resulta que el text gairebé no
conté adjectius de color. Em preguntava si era casual. Aquesta absència d’adjectivació cromàtica
és una característica dominant a Les dones i els dies, una conseqüència de la manera d’escriure de
Gabriel Ferrater, sempre concentrada en el que és rellevant dels fets, pròdiga en adjectius amb
una gran capacitat especificativa, poc donada a fer qualsevol descripció supèrflua. Tenim color,
per exemple, a «Els jocs»: el blanc immaculat del nen que juga al tennis i l’intencionat «mallot /
de ratlles fines, grogues i vermelles» de la jugadora de bàsquet a la fàbrica de productes
farmacèutics. Darrere de tots els seus textos, i darrere també de la facilitat aparent d’«In
memoriam», hi ha un treball literari intens. Aquesta era la tesi que he tractat de verificar.
La primera secció de l’article ha mostrat que la mateixa trama narrativa, que és
versemblant i il·luminadora, no és necessàriament fidel als fets concrets. Tenim indicis que hi ha
fets adaptats per aconseguir un efecte dramàtic més intens. Podem dubtar si fins i tot el final,
amb la visita de l’Oliva a la família Ferraté a Bordeus, no és inventat. La narració, d’altra banda,
és molt travada, amb la presència constant de l’Oliva com un dels fils conductors i la por com a
leitmotiv del poema —com havien vist molts crítics. Altres temes secundaris, que apareixen
també de manera sistemàtica al llarg dels versos, puntejant els episodis, donen una gran
consistència a la narració. I a més a més, tot el text és ple de paral·lelismes i contrapunts en els
seus detalls. La facilitat amb què llegim els versos d’«In memoriam» és compatible amb un treball
molt articulat sobre la trama.
La segona secció recorda que Da nuces pueris va sorprendre els lectors coetanis. Era una
poesia molt diferent, entroncada amb el corrent dominant de la poesia de llengua anglesa, per la
qualitat col·loquial de la seva llengua, per una dicció nova i per una mètrica nova. Escriure d’una
manera tan diferent i tan fecunda requereix unes aptituds i un treball literaris que són a l’abast de
molt pocs escriptors. Aquest és un dels aspectes més innovadors i perdurables, més ben
assimilats, de la poesia de Ferrater.
La tercera secció observa diferents facetes d’«In memoriam» i admetria que la
disgreguéssim en diferents apartats. Constata que hi ha una percepció vital profunda i
independent, que impregna tot el poema i que fonamenta l’actitud moral de l’autor, sota una
aparença de narració fresca, fluida i gairebé casual. D’una banda, constata que la irrupció de
Ferrater va suposar un canvi generacional dins de la literatura catalana, ja que per edat podia
prendre, a diferència dels escriptors que el precedien, una certa distància respecte a la guerra civil.
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D’altra banda, la postura de Ferrater sobre la guerra mateixa és la d’un testimoni individual, molt
poc ideològic, desconfiat respecte a les racionalitzacions pròpies i les dels altres, que gosa contar
els abusos i els assassinats de la zona republicana, que suggereix una visió històrica del tot
singular. De més a més, la secció defensa la funció essencial dels darrers versos dins del poema,
com un epifonema extens, el recurs habitual de Ferrater per fixar la seva posició moral respecte
al tema que exposa.
La secció quarta indaga, a partir d’una afirmació del mateix Gabriel Ferrater, quines
són les relacions d’«In memoriam» amb Shakespeare i, en concret, amb El rei Lear. Una bona
part de les connexions proposades es deriven de comparar la descripció brillant que el mateix
Ferrater fa de les millors obres de Shakespeare amb les característiques que el lector percep a «In
memoriam», comparació que obté un grau altíssim de coincidències que confirmen l’afirmació de
Ferrater: que «In memoriam» era una imitació de King Lear (aquesta descripció de les obres de
Shakespeare, poc coneguda, es troba als afegits de Ferrater dins d’una història de la literatura
universal en què va col·laborar). «In memoriam» utilitza mecanismes shakespearians per
articular-se com un artefacte literari molt sòlid.
La presència de Shakespeare, com a model a imitar, i també la de Baudelaire, com a
precursor de la sensibilitat literària moderna, exposada a la cinquena secció de l’article, expliquen
en bona part la fortalesa estètica d’«In memoriam», tan evident i a la vegada tan enigmàtica per a
molts lectors i crítics. En una versió preliminar, aquest article es fixava aquí en les reflexions de
Pere Gimferrer al simposi de 1997, que atribuïa l’alta qualitat estètica del text al seu caràcter
d’artefacte ambigu. Ferrater té una consciència molt viva de la tradició literària: l’assimila, se la fa
seva, s’hi fa un lloc i la revivifica reescrivint-la --«he provat de fer-me un racó a l’ombra de la
branca de la poesia anglesa que surt de Thomas Hardy i s’allarga amb Frost, Ransom, Graves,
Auden», va escriure, però aquesta branca surt del tronc de Shakespeare i té a la vora, suposem
que també fent-li una ombra benigna, la branca de Baudelaire.
Finalment, la sisena secció recorda la importància de la decisió autoral de començar Da
nuces pueris, i després Les dones i els dies, amb el poema «In memoriam». Pocs mesos abans de
publicar Da nuces pueris, el poema apareixia cap a mig llibre. Ni que fos a darrera hora, i com a
conseqüència de l’eliminació d’alguns poemes que potser Ferrater va trobar massa conceptuals, el
que es manifesta és un autor molt actiu i pendent de la seva obra, i que l’encerta col·locant «In
memoriam» com a poema inicial i establint de bon principi una veu, un to i uns paràmetres de
lectura que s’estenen a tot el llibre.
El que l’article em revela ara del treball literari minuciós i total de Ferrater a «In
memoriam» em fa admirar la seva poesia encara més que abans de començar a escriure’l, quan no
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era plenament conscient de la complexitat de la seva operació artística. La pregunta cordial de
Pere Gimferrer sobre la qualitat estètica d’«In memoriam» té resposta a totes les seccions, i
especialment en la confirmació que Ferrater, tal com havia dit, hi imita Shakespeare. Novament
com a lector, més prodigiós em sembla el poema, el seu to, la visió de l’adult que recorda i evoca,
sense jutjar-los, els seus anys d’adolescència, i més singular i insuperat m’apareix aquest poema
dins la literatura europea del segle XX.
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«EL MUTILAT». EL RECORD D’UN OBLIT
Xavier Dilla
Vaig descobrir la poesia de Gabriel Ferrater durant el meu primer trimestre universitari, la
tardor de 1980. José María Valverde, que feia pocs anys que havia retornat de l’exili canadenc,
impartia l’assignatura «Introducció als estudis literaris» a la Facultat de Filologia de la Universitat
de Barcelona, que tothom anomenava la Central. Ho feia com a professor convidat, perquè havia
reprès la seva docència d’Estètica a la Facultat de Filosofia.
Tenir Valverde de professor aquell primer any va ser un luxe. L’assignatura consistia en
un repàs històric de la tradició literària occidental, però ell no es va cenyir al temari fins després
de les vacances de Nadal. Abans, durant un primer trimestre lluminós i iniciàtic, arribava cada dia
a classe i ens parlava com li venia de gust d’algun dels seus autors favorits, sense cap ordre
concret, sense convencions ni cronologies. Recordo lliçons brillants sobre César Vallejo, sobre
Rilke, sobre Lorca... I un dels escollits va ser Gabriel Ferrater. Va ser llavors que vaig llegir-lo en
l’edició de Les dones i els dies que tot just un any enrere havia publicat Edicions 62 a Les Millors
obres de la literatura catalana, la popular MOLC de color groc torrat, textos atapeïts, interlínies
mínimes i lloms encolats amb gasiveria dels quals sovint les fulles no trigaven a desenganxar-se.
Però aquella edició maldestra i esquerpa no va ser obstacle perquè m’enlluernés la singular dicció
poètica de Ferrater: allò no tenia res a veure amb la poesia que havia llegit fins aleshores. El cas
és que, inevitablement, com a treball del trimestre, el tema del qual Valverde ens va deixar triar
amb absoluta llibertat, vaig escriure un breu comentari d’un parell de folis sobre «El mutilat», el
poema que m’havia impactat més.
A la seva classe sobre Ferrater, Valverde va esmentar el poema que l’amic li havia dedicat,
«Per José María Valverde». Ho va fer remarcant, amb un somriure als llavis, que li resultava massa
críptic i que no havia acabat d’entendre gaire bé què hi deia. No era una observació gratuïta ni
malintencionada. És cert que alguns poemes de Ferrater són força hermètics i que, de vegades,
ens cal disposar de claus externes per endinsar-nos-hi. No és el cas, sens dubte, del que jo vaig
triar: «El mutilat» s’entén i s’explica amb tots els elements que Ferrater hi posa en joc. Té, a més,
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una característica que me’l va fer encara més atractiu i que també lligo a les lliçons universitàries
de Valverde. Qui n’hagi estat alumne no haurà oblidat la manera com recitava poesia, amb la seva
veu greu, molsuda, un punt cavernosa, subratllant la cadència de les pauses i dels finals de vers. I
encara que, aparentment, jo no trobava en Ferrater la musicalitat acusada de la poesia a què
estava habituat (el Siglo de Oro castellà, Bécquer, etcètera), els hexasíl·labs d’«El mutilat», llegits
amb l’entonació de Valverde, se’m van gravar aviat a la memòria amb un ritme poderós. De fet, la
concisió i la narrativitat —en parlaré tot seguit— d’aquells versos d’art menor em recordaven els
del «Poema inacabat», que al seu torn bevien dels octosíl·labs apariats del roman courtois de
Chrétien de Troyes, influència declarada de Ferrater —«A tu, Helena, que m’has fet conèixer /
Cristià, que imito / (només que jo del tot no rimo)»— i que es convertiria en lectura i objecte
d’estudi freqüent durant la meva llicenciatura en Filologia Romànica.
Potser és per aquest impacte del poema llegit en veu alta, marcant-ne la melodia, que no
m’ha estranyat descobrir, mentre remenava bibliografia abans d’escriure aquesta nota, que,
segons diversos testimonis que resumeix Enric Blanes, Ferrater havia explicat que amb «El
mutilat» volia compondre un poema a la manera de la chanson francesa del segle passat, potser,
fins i tot, posar lletra a una melodia de Brassens. En qualsevol cas, l’aire francès, com veurem
més endavant, deixa empremtes visibles en el poema.
Finalment, hi ha un altre aspecte d’«El mutilat» que va captar el meu interès des del
primer moment, en uns anys en què un dels meus escriptors de capçalera era un narrador per
antonomàsia com Borges. Per explicar-ho, m’ajudaré d’una observació d’un gran amic de vida i
de lletres de Gabriel Ferrater (i amant també de la chanson, a la qual va dedicar el poema «Elegía y
recuerdo de la canción francesa»). Jaime Gil de Biedma, a «Como en sí mismo, al fin», el tercer
dels articles que va dedicar a Luis Cernuda, segurament el seu poeta preferit, explica la diferència
de la poesia que entén com a pròpia del seu temps respecte a la matriu clàssica, que es basa
sobretot en la imitació de la realitat. Ho fa amb aquestes paraules: «Se trata de dar al poema una
validez objetiva que no está en función de lo que en él se dice, sino de lo que en él está ocurriendo.» Trobo que
aquesta descripció s’adiu molt amb la hipnòtica consistència narrativa del poema de Ferrater, una
història d’amor i d’oblit explicada mitjançant un joc torbador amb els temps i amb les persones
del verb, que es resol amb un sorprenent i revelador vers final que capgira totes les expectatives.
Es tracta del mateix recurs amb què Borges refà el sentit de la història de «Las ruinas circulares»,
la memorable narració inclosa a Ficciones, que acaba així: «Con alivio, con humillación, con terror,
comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.» Tant en la narració de Borges
com en el poema de Ferrater, la frase final obliga a reinterpretar tot el que hem llegit abans.
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L’argument de la «narració» ferrateriana queda ben plantejat ja en el primer vers («Jo sé
que no l’estimes») amb la introducció dels tres personatges, que identifiquem amb les persones
gramaticals del singular: tu, que no l’estimes, a ell, i jo, que ho sé. Tots tres s’entrelliguen en una
història sentimental que els implica i que es conjuren per ocultar. La primera expectativa de qui
llegeix és que tu i jo treballen per desempallegar-se d’ell i poder ser feliços tots dos sols i que no
volen que hi hagi testimonis (per això ningú n’ha de saber res i «guardarem el secret»).
La força del poema ve precisament de l’engany que planteja aquesta situació inicial i que
només queda resolt en l’últim vers, quan se’ns explica que jo i ell són una mateixa persona. És
aleshores que l’anècdota inicial, d’aparença fet i fet benigna, assoleix una dimensió inquietant,
perquè el relat de la conxorxa dels dos amants contra el tercer en discòrdia a qui volen arraconar
l’hem de rellegir ara com la sòrdida maquinació, lúcida i torbadora alhora, d’un mutilat
sentimental a qui burxa dolorosament el desig imperiós d’oblidar, d’ocultar, de negar una gent,
uns fets, uns llocs, uns objectes, en definitiva, tot un passat que trasbalsa el seu present i el
converteix en una existència miserable.
Cancel·lar aquest passat és una tasca quimèrica. Però el mutilat s’hi esforça. S’entesta a
usar amb reiteració expressions negatives: «no l’estimes», «No ho diguis a ningú», «Que ningú
més no vegi», «No tornarà», «no mirarà», «No obrirà», «no el sobtarà», «no trasbalsem», «ningú, ni
jo mateix / no el pugui»… De manera semblant, les formes verbals, molt més que la denotació
temporal que els pertoca gramaticalment, transmeten de fet el neguit del mutilat, convertides, de
manera implícita, en expressions subjectives i imperatives que encaixen del tot amb la xarxa de
negacions que acabem de remarcar. És el cas de les combinacions de negació més futur ja
esmentades, constants entre els versos 9 i 40; dels futurs «se n’amagarà» i «ignorarà», que se
situen en el mateix camp semàntic de l’ocultació; i de la successió d’imperatius que s’engeguen
del vers 46 endavant («no ho diguem», «no trasbalsem», «Donem-li», «Callem»). Darrere aquest
recurs als futurs i als imperatius traspua la frustració de no poder controlar la realitat, la lluita
insensata contra l’evidència del fracàs amorós, que s’ha tornat omnipresent.
D’aquesta manera, quan descriu «la gent i les coses / que us han estat amics», Ferrater
dona de fet la raó a un esborronador parell de versos d’Ausiàs March: «Los fets d’amor no puc
metre en oblit: / ab qui els haguí ne el lloc no em cau d’esment» (poema 91, versos 49-50). Els
episodis i els escenaris de l’amor perdut són certament inoblidables, lluminosos, i és lògic que qui
els conegui fil per randa sigui el mutilat i no pas l’hipotètic rival, inexistent en aquella època de
felicitat. El «cafè / que és fet per esperar-te», «les taules / de marbre, on us servien / les ostres i
el vi blanc», «l’asfalt» còmplice dels «dies de pluja», en què els tolls d’aigua reflectien la imatge
dels enamorats, «els llibres / que li han parlat de tu», són peces clàssiques de l’imaginari romàntic
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de la parella enamorada, i el lector gairebé imagina la cèlebre fotografia de Robert Doisneau, Le
baiser de l’Hôtel de Ville.
Aquesta primera part del poema, descriptiva, desemboca en l’eix de simetria dels versos
centrals: «I sobretot, hi pots / comptar, ni tu ni jo / sabem mai més on para». Tot seguit, la
chanson que Ferrater està bastint ens traslladarà de l’impulsiu petó de Doisneau a la «foto macabra
/ d’una Gueule Cassée». La concreció dels llocs de l’amor dona pas ara a un escenari tenebrós i
indefinit («ni tu ni jo / sabrem mai més on para») i eminentment simbòlic: l’espai on quedarà
desterrat el mutilat, que s’hi «anirà confinant», perdut en «fons remots de terres» i en «boscos
foscos», en una etapa de l’any inclement, més freda i menys lluminosa (els «mesos amb erra», és a
dir, de setembre a abril, anunciats en el vers 12 —mesos, també, si volem, jugant amb la
polisèmia, d’errada, d’equivocació). El contrast arriba a l’extrem que es formula, en flagrant
oposició, en dos versos parells successius mitjançant dos monosíl·labs gairebé homofònics: «No
el sobtarà / l’atzagaia de llum / de la nostra memòria. / I quan sigui tan lluny / que mig el
creguem mort».
De la lluminositat dels enamorats a la distant foscor del mort en vida, «espectre / sense
vida ni pena», desemboquem en la foto de la cara deformada d’un soldat de la Primera Guerra
Mundial, que connecta amb el títol del poema i que, com a referència local estrictament francesa,
ens manté en el registre de chanson: quan la família Ferrater es va traslladar a Bordeus el 1938, en
feia tres que, després d’anys d’angúnies econòmiques, la Union des Blessés de la Face et de la
Tête, fundada el 1921 per donar suport als milers de gueules cassées (els soldats que havien patit
desfiguracions facials a les trinxeres), havia trobat en la Loteria Nacional un recurs sòlid i estable
per finançar les seves activitats benèfiques.11 Era difícil que a l’adolescent Ferrater no li haguessin
quedat fixades en la memòria les macabres fotografies dels mutilats que s’exhibien als aparadors
de les botigues i a les parades en què els veterans o les vídues venien els dècims de loteria. Així,
«la ferida / sagnant i purulenta» del mutilat ferraterià cobra tot el sentit quan imaginem les
circumstàncies en què aquells soldats van resultar horriblement ferits.
«Donem-li temps i oblit», diu el vers antepenúltim. Són aquests els dos components
bàsics de la consistència narrativa del poema. Del temps feliç i dels escenaris radiants de l’amor
hem passat a l’obscuritat en què s’endinsa qui pateix el rebuig del desamor. Després del contrast
de les dues parts del poema (de la llum a la foscor, de la felicitat a la desesperació), és evident que
la revelació final («Callem, fins que ningú, / ni jo mateix, no el pugui / confondre encara amb
mi») resulta ben propera al passatge ja esmentat de Borges: «Con alivio, con humillación, con terror,
comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.» El terror del malson del
11

De fet, encara avui la Union dels gueules cassées és, amb un 9%, el primer accionista privat de La Française des Jeux,
l’entitat que gestiona l’actual Loto gal·la.
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protagonista de «Las ruinas circulares» no queda gaire lluny de l’aclaparada consciència del
mutilat, que s’imagina deixant de confondre’s —inútilment, és clar— amb l’amant rebutjat.
D’ençà aquelles primeres lectures d’«El mutilat», el tema de la «narració» que hi
construeix Ferrater se m’ha fet present diverses vegades en altres textos lírics, on he identificat el
que podríem dir el mateix topos poètic: l’amant rebutjat que es llepa les ferides i que viu la tensió
entre el record feridor i l’oblit impossible. El primer d’aquests passatges paral·lels el vaig trobar
en una altra de les lectures que em va impactar en els anys universitaris. Es tracta de l’epígraf que
encapçala Donde habite el olvido, el cinquè llibre de Luis Cernuda:
Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío. Y quisieron compartirlo. Entonces
inventaron el amor. El resultado fue, ya sabéis, como en los erizos.
¿Qué queda de las alegrías y las penas del amor cuando éste desaparece? Nada, o peor que nada; queda
el recuerdo de un olvido. Y menos mal cuando no lo punza la sombra de aquellas espinas; de aquellas
espinas, ya sabéis.
Las siguientes páginas son el recuerdo de un olvido.

Però haurem d’estirar més el fil, perquè Cernuda pren les últimes quatre paraules del
fragment citat del final de la rima LXVI de Bécquer: «En donde esté una piedra solitaria / sin
inscripción alguna, / donde habite el olvido, / allí estará mi tumba», una descripció ombrívolament
romàntica que també encaixa amb el «fons remot de terres» on Ferrater ha deixat que es perdi el
mutilat.
Ara que, per no deixar Bécquer, un altre fragment de les Rimas, en aquest cas, de la LII,
sembla escrit expressament per al nostre desgraciat protagonista: «Llevadme, por piedad, adonde el
vértigo / con la razón me arranque la memoria... / ¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme / con mi dolor a
solas!»
Aquestes referències no exhaureixen, ni de bon tros, el camp de referències i suggestions
ni altres interpretacions que pot suscitar el poema de Ferrater. El pendent de chanson francesa, per
exemple, convida a pensar en una antologia romàntica urbana que sens dubte arrencaria en
Baudelaire, o a comprovar la plausibilitat que «El mutilat» soni amb la melodia de la cançó de
Brassens «Il n’y a pas d’amour heureux», que musica un poema d’Aragon. També podria obrir
camins més complexos la clau autobiogràfica (el fet que el poema estigués relacionat amb un
concret desengany amorós de Ferrater, amb Isabel Rocha, tal com confirma la recent biografia
escrita per Jordi Amat). Tot plegat va més enllà de l’abast de les meves notes, cenyides a una
lectura diguem-ne literal, però, en tot cas, aquestes i altres pistes recollides per Enric Blanes en el
seu repàs exhaustiu a la bibliografia sobre «El mutilat», revelen que l’abordatge poètic de Ferrater
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no és mai simple, i que fins i tot un text d’aparença «entenedora» com aquest s’obre a diverses
lectures i suggestions que no per força han de ser excloents.
En qualsevol cas, els ressons de Cernuda i Bécquer, més els d’Ausiàs March, Borges i
Chrétien, m’ajuden a precisar el valor del poema, allò que me’l fa atractiu: la juguesca amb les tres
persones del singular que serveixen a la veu poètica —he estat a punt d’escriure «el narrador»—
per conjurar el seu drama sentimental, que no és res més que «el recuerdo de un olvido», el record
d’algú que «tiene miedo de quedarse con su dolor a solas». El resultat, és clar, està carregat de dolor,
perquè, com va escriure Ausiàs March: «Malament viu qui té son pensament / per enemic»
(poema 1, versos 19-20).
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«EL MUTILAT», O COM POETITZAR L’AUTOENGANY
Pere Antoni Pons
El misteri hermenèutic central del poema «El mutilat» rau en el punt de vista. Per què el
jo poètic parla d’ell mateix en tercera persona just fins als versos finals? És a dir: per què Ferrater
poetitza un triangle amorós i fa creure al lector, durant cinquanta versos, que l’home correspost i
escollit per la dona desitjada és el jo poètic en comptes de l’altre? És a dir: per què s’espera fins
als tres versos finals per revelar-nos que, al contrari del que se’ns ha estat dient, el jo poètic és, en
realitat, el bandejat, el que s’ha quedat tot sol, el que estimava i no era estimat?
Els poetes intel·ligents —no descobrirem ara que Gabriel Ferrater era d’una intel·ligència
prodigiosa, mescla d’una cultura vastíssima i d’una lucidesa experimentada i incisiva— són els
que saben usar significativament el punt de vista del poema com un recurs més per fer sentit. Hi
ha poetes que conceben el poema com una allau de verbositat, com una successió més o menys
poderosa i precisa de metàfores i d’imatges, com un amuntegament retòric més o menys efectiu i
persuasiu. Però Ferrater mai no és així. En alguns dels seus millors poemes, el punt de vista
sovint és determinant tant per marcar el to com per dirigir el sentit del text. (Sí, el to també fa
sentit, però ara em referesc al sentit íntim, moral, intel·lectual i, també, narratiu del conjunt del
poema.)
En el cas d’«El mutilat» és evident que la dislocació final del punt de vista no és un cop
d’efecte gratuït: ens diu alguna cosa fonamental sobre la relació sentimental poetitzada, sobre
l’actitud que va mantenir el jo poètic mentre va durar l’afer (o el conat d’afer) i sobre les cicatrius
que l’experiència li ha deixat en el caràcter i en la memòria.
A la pregunta de per què el jo poètic s’amaga durant gairebé tot el poema, per què fa
veure que ell, el fracassat, el bandejat, és en realitat el correspost, l’elegit, l’estimat, hi ha dues
respostes que s’imposen, dictades tant pel sentit comú com per alguns versos explícits. La
primera resposta és que el jo poètic s’amaga per vergonya de pretendent humiliat. Així ho
semblen indicar els versos inicials: «Jo sé que no l’estimes. / No ho diguis a ningú. / Tots tres, si
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tu ens ajudes, / guardarem el secret». Això és: el secret que avergonyeix, el secret que no volem
que se sàpiga perquè és dolorós i humiliant. L’altra resposta, una variant complementària
d’aquesta, és que el jo poètic s’emmascara gairebé tot al llarg del poema per orgull de pretendent
ferit: «Que ningú més no vegi / allò que hem vist tu i jo. / De la gent i les coses / que us han
estat amics, / ell se n’amagarà.».
D’aquestes dues interpretacions, plausibles, hi ha un element, però, que xerrica: la idea
del jo poètic com a simple pretendent. Perquè els cinquanta versos del poema en què el jo poètic
es fa passar per l’altre relaten —reconstrueixen, recorden— una quotidianitat i una complicitat
compartides amb l’estimada, dibuixen l’esbós (o els prolegòmens, o fins i tot ja els inicis) d’una
vida en comú: el cafè «que és fet per esperar-te», «les taules de marbre, / on us servien les ostres i
el vi blanc», «els dies de pluja [...] / quan no es trobaven taxis / i havíeu d’anar a peu», els llibres
«que li han parlat de tu»...
Si llegim el poema tenint en compte aquest bagatge de vida en comú entre el jo poètic i
l’estimada, de vida més que de pur pretendent, de vida d’afectes i aliances quasi quallats en amor
o en història sentimental reeixida, de vida que a la fi no va ser possible perquè ella se’n va anar
amb l’altre, s’imposa una tercera interpretació plausible. Aquesta: el jo poètic parla d’ell mateix
com si fos l’altre durant gairebé tot el poema perquè ell, mentre es va estar configurant,
concretant i resolent el triangle sentimental, estava convençut que, a la fi, seria el volgut, el triat,
el correspost.
Així, el joc del punt de vista, amb la reveladora dislocació final, seria la manera que té
Ferrater de poetitzar les encegadores il·lusions de l’amor i l’autoengany que comporten, un
autoengany que, al jo poètic, el va dur a creure —a confondre’s, per usar l’últim verb que,
significativament, surt al poema— que ell era l’estimat, que ell seria l’elegit, quan en realitat ell era
el només amic, o l’amant sense futur, o, en qualsevol cas, el bandejat. És a dir, el mutilat.
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EL SOMNI DE SER RIC PER PAGAR EL DEUTE.

LECTURA DE «COM FAUST»
Laura Torres Bauzà

COM FAUST
Qui no l’haurà invocat? Una sortida.
I encara que no l’única, sí que era
la del rendiment òptim, la brillant.
Ens ho vendria tot, coses i coses,
i pagaríem amb un tot blocat
que ningú no ens descompta, en aquest món
on mai ell respon.
Però, si un dia
comparegués? No ens trobaríem l’ànima
rica, negociable a la menuda?

Per apropar-nos a aquest poema haurem de parar atenció, en primer lloc, al seu títol.
«Com Faust» implica inevitablement connectar els versos de Ferrater amb el mite fàustic i, per
extensió, amb l’obra de Goethe. Així i tot, cal recordar que en la figura de Faust recau la
reformulació inesgotable d’un mite que ens ha acompanyat des de molt abans, tant amb obres
com la de Marlowe (sense oblidar-nos tampoc de la posterior Doktor Faustus, de Thomas Mann)
com en altres de més populars i llegendàries, que prenen com a motiu principal el pacte amb el
diable i també, com passa en el cas de la rondalla mallorquina «Una madona que enganà el
Dimoni», la possibilitat, baldament sigui remota, de sortir-ne guanyant. El mot com, tanmateix,
podria voler alertar-nos d’una certa distància, d’una diferenciació que ens parlaria d’un individu
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amb trets fàustics, però no necessàriament idèntic. Així doncs, el títol d’aquest poema ens
col·loca davant d’una nova reinterpretació del mite, davant d’una capa de lectura més per
entendre una mica millor la recerca de la satisfacció i la plenitud humana ara ubicada en el marc
de la societat contemporània. Val a dir que ens proposam aventurar-nos en la lectura d’un poema
difícil,
el·líptic en la seva reformulació, (...) una narració exemplar que, sobreentesa, produeix
una reflexió personal de la qual el poema és la formulació abstracta, a la manera d’un
epifonema. És a dir, d’una moralitat que, com a coda final, es desprèn de la interpretació d’una
anècdota. Però en aquest poema de Ferrater no hi ha anècdota, només la reflexió personal d’una
consciència que s’interroga sobre una hipòtesi de comportament.12

Seguint amb l’esperit interrogatiu, de subjectivitat interpretativa de l’imaginari fàustic i de
les seves continuïtats o possibles vies que desembocarien en el nostre present actual, el que em
propòs en aquestes pàgines és replicar l’exercici: desplegar un espai on establir ponts entre
conceptes i participar d’aquest procés d’acumulació per capes; un espai sobretot modest on
reflexionar entorn d’idees que, a parer meu, es poden intuir en aquests breus però inesgotables
versos de Ferrater.
A la primera línia ens topam amb una pregunta directa al lector o lectora, que podríem
gairebé concebre com una acusació generalitzada o com una justificació d’una acció a priori
desencertada: «qui no l’haurà invocat?», on aquest «qui no» ens fa a tots potencialment partícips
del pacte i ens mostra els punts febles o la predisposició humana respecte a una manera
d’afrontar els reptes que ens posa la vida o el sistema en el qual la desenvolupam. Abans de
continuar amb la interpretació d’aquest primer vers, cal revisar l’etimologia de la paraula invocar,
d’origen llatí, que fa referència al fet de recórrer o sol·licitar la intervenció d’un poder superior
amb la intenció d’obtenir la seva ajuda per resoldre alguna cosa fora de la nostra capacitat
d’acció. Amb aquesta pregunta, doncs, l’autor ens convida a pensar que la tònica general, a
diferència del que succeeix al Faust de Goethe, és que la invocació s’hauria democratitzat, seria
habitual i comú; una resposta esperable, una sortida. El verb sortir prové també del llatí (salire;
saltar, botar), que podríem concebre, en aquest context, com l’acció d’abandonar una manera de
ser en el món per situar-nos en un altre lloc o estat.
El Faust de Goethe invoca Mefistòfil per aconseguir una felicitat que no arriba. Ferrater,
en canvi, no acaba de donar respostes sobre la finalitat d’aquest crit alt de reclam, que ens assenyala
tan sols com la millor escapatòria en termes de rendibilitat. Entenem que l’ajuda es demana
12

Dolors OLLER: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Empúries, Barcelona, 2010, p. 297.
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doncs per abandonar una situació, sense saber exactament quina, però que intuïm poc agradosa,
infèrtil o estanca. Tot seguit, Ferrater ens proporciona una dada rellevant, és a dir, que aquesta
opció «no era l’única», deixant en evidència que l'individu, davant del conflicte o situació, ha
tingut sempre la possibilitat d’escollir una altra via i que, si s’ha decidit per aquesta, ho ha fet
perquè era la «del rendiment òptim», la qual li atorgava la màxima eficiència amb mínimes
pèrdues. Si ens fixam en la precisió de la paraula emprada, el terme «rendiment» té un ús
exclusivament econòmic, cosa que ens condueix a pensar que Ferrater usa precisament aquest
mot per reforçar el protagonisme del valor «monetari» que agombola aquest poema. El tercer
vers acaba amb un detall encara més precís sobre les característiques que impliquen la necessitat
de fugida negociada amb un ens superior: de totes les resolucions possibles aquesta era no
només òptima, sinó també «la brillant» (un terme que podria bé associar-se als diners, a l’or, a les
pedres precioses o altres elements culturalment considerats de gran valor). Així, aquesta sortida
seria en conseqüència també la més visible, la que destacaria per sobre de la resta. Em sembla
rellevant esmentar també que la recerca de l’eficiència i de la llum pren una rellevància especial en
el context històric del Faust de Goethe, és a dir, el d’una modernitat continuista pel que fa al
moviment il·lustrat en la configuració, entre altres coses, de l’ideal de progrés que portarà el
desenvolupament del nostre actual sistema econòmic. D’aquesta manera, el tarannà fàustic de
voler estirar sempre els límits de la voluntat humana trobaria la seva correspondència en un ideal
de subjectivitat moderna que sembla ser també el que impregna el «jo» líric, que busca una
sortida o un canvi d’estat, al preu que calgui. De fet, com apunta Oller, no deixa de ser
«temptador pensar que algú, aquell bellíssim i arrogant àngel de la protesta, volgués comprar-nos
l’ànima, tan intangible, a l’engròs, i a canvi de fer fàcil l’acompliment de qualsevol dels nostres
més secrets desigs».13
Continuant amb el quart vers ens trobam amb l’anunciació «Ens ho vendria tot», amb la
qual Ferrater torna a incidir en el llenguatge econòmic amb el verbw vendre, que implica, com bé
sabem, l’intercanvi d’un bé per un altre. Llegim també la paraula tot, és a dir, el que correspondria
a un conjunt que reuneix la totalitat dels seus elements. Així doncs, si bé amb «coses i coses»
podríem situar-nos davant una possible doble interpretació (les coses com a matèria i un
significat de cosa més abstracte, que inclouria també elements espirituals o simbòlics, no
tangibles), el tot previ ens condueix a dirigir-nos cap a un còmput que donaria cabuda no només
el món físic, sinó també a l’experiència, sustentació bàsica de l’actual sistema capitalista. Ara bé, si
el tot comprat o comprable sembla tenir la potencialitat de ser divisible (en «coses i coses») el
pagament (de nou un terme econòmic) haurà de ser també un «tot» però en aquest cas «blocat»,
13

Dolors OLLER: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, p. 297.
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és a dir compacte, indivisible, i que, a més a més, no accepta descomptes. Malgrat que en
l’exercici de compravenda i posterior liquidació el que està en joc sempre és el «tot», i que no hi
ha disminució ni aparentment increment del valor de sortida, sí que varia el mètode de pagament.
Del tot fragmentat hem passat al tot com a conjunt; el retorn d’aquest endeutament no
repercutiria, com en el cas d’un préstec a l’ús, en l’increment del seu valor inicial mitjançant uns
interessos estipulats (que pot pagar-se, al cap i a la fi, amb la mateixa moneda de canvi), sinó,
d’alguna forma, en la seva recomposició, en la seva reunificació. Aquesta diferència podria ser
interpretada com la reparació d’un tot material a través d’un tot espiritual, blocat, que trobaria la
seva correspondència en l’ànima, però no només, sinó també en la pròpia individualitat o
integritat.
La distinció entre la totalitat fragmentària i la totalitat indivisible, també podria
convidar-nos a establir ponts entre el pensament premodern, que concep l’individu com a ens
connectat i dependent de totes les coses, amb el pensament modern, on la subjectivitat trenca
amb l’entramat relacional en pro de l’hegemonia de la individualitat, de la classificació i de la
compartimentació del món.14 Tal vegada, aquesta necessitat de reunificació tingui a veure amb la
capacitat de retrobar-nos amb les coses deixant de banda el seu valor com a matèria física. En el
Faust de Goethe, la plenitud de l’home modern només pot ser aconseguida pel propi «jo» i no
tant a partir de la riquesa material, de la resolució del desig eròtic ni, tan sols, del poder polític.
Faust, idealista i representant de la subjectivitat moderna, poca complicitat pot trobar en un
Mefistòfil medieval sempre preocupat per «les coses» i el principi de realitat, cínic, d’altra banda
(no deixa de ser, com ell mateix proclama, aquell qui tot ho nega). En aquest encontre
inevitablement infèrtil, Faust només sembla tocar de lluny la satisfacció quan imagina la
reconversió del món tal com ell voldria que fos; a través d’un exercici imaginatiu i amb l’ajuda de
la ciència i de la tècnica, però guiades, en últim terme, pel seu enginy. Les coses, aquí, esdevenen
llavors l’eina per desplegar el que Faust considera una «vida millor», però no un fi últim.
Paradoxalment, malgrat ser el «jo» la llavor del sentit existencial, no deixa de ser també la
reconnexió amb el seu entorn, la suposada recerca del bé comú i la potencialitat del seu projecte
filantròpic (el retorn a la col·lectivitat) el que farà que plenitud personal sembli possible.
Retornant ara al poema de Ferrater, veiem que el sisè vers acaba amb una ubicació
espacial, però que pot tenir també una connotació temporal: «en aquest món», en aquest pla o
aquesta vida; el lloc i el moment en el qual el deute ha de resoldre’s. Un món on, tanmateix, «mai
ell respon» però on la imminència de la seva aparició sembla ser motiu de pes suficient per no
desviar-nos de la conducta estipulada. El verb «respondre» ens ofereix diverses lectures. Entre
14

David LE BRETON: Antropología del cuerpo y modernidad, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.
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altres, pot significar «dirigir paraules, sons, senyals, per satisfer o correspondre a allò que algú ha
demanat, dit, indicat», mentre que, d’altra banda, pot ser també «mostrar-se així com calia o com
era d'esperar amb relació a algú o a alguna cosa». Ferrater sembla dir-nos que, tot i les
invocacions repetides col·lectivament (en aquest «qui no l’haurà invocat» algun cop, podem
pensar), l’entitat superior no ha arribat a manifestar-se o, en cas de fer-ho, la situació no s’ha
resolt de la manera esperada. Tal vegada, conjugat en mode condicional, aquest «vendria» resulta
només l’assumpció d’un cas hipotètic, com la curolla de Faust; la seva utopia tecnificada. Ens ho
vendria tot, però, de moment, no hem obtingut cap resposta. Podria ser, també, que aquesta
petició d’ajuda no es manifestés segons les nostres presumpcions i que, a diferència del Mefistòfil
de Goethe, que sempre fa la feina bruta i, a més a més en gaudeix, ens toqui a nosaltres
respondre davant del préstec, sense suport ni ajuda externalitzada. En aquest cas, ens trobaríem
sols davant un entorn desproveït de màgia i on l’única cosa embruixada, com apunten Stenger i
Pignarre,15 seria el sistema capitalista i la seva infinita capacitat de reinvenció.
Posats a especular, podríem fins i tot intuir un desdoblament d’aquest «altre» o més aviat
«altres»: un que ens ho vendria tot (l’ens superior o tal vegada el mercat) i un segon que «mai no
respon» (l’ens superior o, de nou, el capitalisme). Malgrat tot, podria ser que un i altre no fossin,
al cap i a la fi, tan diferents. L’encarnació del mal, en una societat contemporània en principi
deslligada de la superstició, podria no recaure ja en un Mefistòfil medieval, sinó en un sistema
que reduiria tot intercanvi a la transacció econòmica; un sistema que ens empeny a vendre una
«ànima que havíem desestimat tan de pressa a causa del seu poc valor efectiu».16 Una ànima que,
amb el temps, esdevindria rica, tan rica que ens permetria alterar les clàusules del contracte.
D’altra banda, la possibilitat de vendre’ns «poc a poc, i per sobreviure»17 ens mostra
també l’esquelet o el mecanisme intern d’una economia en la qual el pacte esdevé possible, és a
dir; un sistema on tot és susceptible de ser mercantilitzat. Per tractar de clarificar una mica
aquesta qüestió, podríem recórrer a les paraules de Marx: «El dinero, en cuanto posee la
propiedad de comprarlo todo, en cuanto posee la propiedad de apropiarse todos los objetos es,
pues, el objeto por excelencia. La universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia;
vale, pues, como ser omnipotente».18 Tal vegada, la sortida brillant sigui precisament aquesta:
oferir-se a una omnipotència altra que, si en prenem nota, Ferrater té l’astúcia de no anomenar
directament com a diable en cap moment.

15

Isabelle STENGERS i Philippe PIGNARRE: Brujería capitalista, I.F. Publications, Barcelona, 2021.
Dolors OLLER: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, p. 297-8.
17
Dolors OLLER: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica., p. 298.
18
Karl MARX: Manuscritos económicos y filosóficos, Marxist Digital Archive, p. 178. Disponible a:
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man3.htm
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Arribats a aquest punt, fa sentit mencionar l’escena («Jardí d’esbarjo») en què Mefistòfil i
Faust, a l’obra de Goethe, decideixen «imprimir bitllets» per donar solució a un problema de
liquiditat de l’Emperador i, per extensió del poble, a partir d’uns suposats tresors amagats sota
terra que en realitat no eren més que una invenció. El que podria ser, de nou, la sortida més
brillant:
Sigui a l’interès de tots avinentat:
Aquest bitllet és valorat
en mil corones, essent-ne penyora
l‘immens tresor que resta sebollit
dins terres de l’imperi. Per tant, hem proveït
que, sense cap trigança,
el tresor sigui hissat, i ens valgui de quitança.19

L’Emperador, després de posar en dubte la seva responsabilitat, es deixa aconsellar i
convèncer per les paraules del Tresorer, que es mostra entusiasta davant la solució:
Que la misèria
mortal del poble n’hagi bon conhort!
Vostra ciutat, abans en floridura,
es refà, formigueja d’una pura
afecció de viure. Per més sort
que el nom imperial hagi escampada
de molt de temps, cap vegada
no fou sentit el plaer d’avui.

Per la seva banda, les paraules del Mariscal no s’allunyen gaire de les anteriors:
Als canvis –portals francs– hi és garantit
tot el paper, fet el descompte,
amb or i plata, i tot seguit
passa als taulells dels carnisser
o del forner, o a la taverna;
mig món no pensa sinó a fer
19

Johann Wolfgang von GOETHE: Faust, traducció de Josep Lleonart, Proa, Badalona, 1938, p. 216.
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el gran convit, i l’altre sent la interna
satisfacció del vestit nou.
Talla el marxant i cus el sastre…
En els cellers, que un crit només somouVisca l’Emperador!–20

Aquesta escena, que mostra explícitament un pacte amb el Dimoni basat en l’obtenció de
la solvència econòmica, ens convida a pensar que l'estratègia emprada, tot i poder solucionar
temporalment el problema, no vaticina altra cosa que el retorn a la misèria. Així, l’efervescència
del consum de coses i coses haurà de pagar-se, inevitable, amb un tot blocat i sense descomptes,
en un escenari on Goethe retrata d’una forma molt il·lustrativa el que és l’especulació i la
inflació. Un escenari on, al cap i a la fi, ell (en aquest cas Mefistòfil) tampoc no respon. Podria
ser, però, que el que diferencia Faust de l’Emperador i de la resta d'habitants del regne, el que
farà que la seva ànima esdevingui negociable a la menuda, és que l’obtenció de la seva satisfacció
no recau, com hem esmentat abans, en les coses físiques o materials per si mateixes, sinó en les
coses com a potencialitat, és a dir, en les coses com eines capaces de tensar els límits del propi
«jo».
Per estirar una mica més el fil, podríem recordar que és ben sabut que Goethe fou un
dels poetes de referència de Marx. De fet, a la seva obra Manuscrits econòmics i filosòfics, no s’està de
citar-ne un fragment, en el qual Mefistòfil ens fa saber el següent:
¡Qué diablo! ¡Claro que manos y pies,
Y cabeza y trasero son tuyos!
Pero todo esto que yo tranquilamente gozo,
¿es por eso menos mío?
Si puedo pagar seis potros,
¿No son sus fuerzas mías?
Los conduzco y soy todo un señor
Como si tuviese veinticuatro patas.21

20

GOETHE: Faust, p. 218.
He fet servir la versió en castellà perquè a la traducció en català de Josep Lleonart que fins ara he citat diu: «Si
compto amb sis cavalls dins de ma quadra / el seu vigor també és el meu» (p. 60). En el text en alemany, apareix de
la següent manera: «Wenn ich sechs Hengste zahlen kann, / Sind ihre Kräfte nicht die meine?» El verb zahlen significa «pagar»
(també serviria «poder permetre’s» alguna cosa). Pel que vull destacar en aquesta proposta interpretativa del poema,
em resulta més apropiada la versió en castellà que és, d’altra banda, la que apareix en la versió castellana de l’obra de
Marx.
21

- 127 -

Davant d’aquest passatge, se’ns apareix una nova possibilitat: el que es compra pasa a ser,
aparentment, una continuïtat, una pròtesi del subjecte que la posseeix. Una extensió que, tot i ser
«llogada», no deixa d’ampliar les capacitats d’aquell qui, temporalment, en pot gaudir. Aquesta
idea, és així mateix desenvolupada per Marx i Engels a Sobre l’art i la literatura:
Lo que existe para mí por el dinero, lo que yo puedo pagar, es decir, lo que el dinero puede
comprar, eso soy yo, el vínculo de los vínculos. ¿No se puede atar y desatar a todos por el dinero? Esa será
mi fuerza. [...] Yo soy –mi individuo es– cojo, pero el dinero me procura veinticuatro pies; ya no soy cojo;
soy un hombre malo, deshonesto, sin conciencia, sin espíritu, pero el dinero es honrado y también lo es su
poseedor. El dinero es el mayor bien, luego su poseedor es bueno; el dinero me libra de la vergüenza de ser
deshonesto; se presume que soy honesto; soy desprovisto de espíritu, pero el dinero es el verdadero espíritu
de todas las cosas. ¿Cómo podría estar su poseedor desprovisto de espíritu? Y luego puedo comprar gentes
espirituales, y lo que tiene las gentes espirituales, ¿no es más espiritual que lo más espiritual? Yo, que
gracias al dinero puedo todo aquello a lo que aspira un corazón humano, ¿no tengo ya en mi poder todas
las riquezas humanas? Mi dinero, ¿no transforma todas mis insuficiencias en su contrario?22

Més enllà de la referència directa a aquestes vint-i-quatre cames que donarien els sis
poltres a Faust, la venda del «jo» propi al sistema capitalista, que sembla atorgar-nos l’extensió de
les nostres capacitats de base o la resolució de les nostres mancances (per dir-ho d’alguna
manera), potser ens resultaria útil per observar des d’un altre prisma els últims versos d’aquest
poema de Ferrater. Què passaria si un dia ell (el diable, el prestador, el capitalista) comparegués?
«No ens trobaríem l’ànima / rica, negociable a la menuda?». Resulta impossible saber la conclusió
final de l’autor, però, amb aquesta pregunta, podríem pensar que Ferrater ens parla de
l’autoconsciència d’un subjecte contemporani que ha entès i integrat les regles del joc; que sap
que el deute prèviament adquirit, sense deixar de ser deute, s’ha convertit també en una inversió,
en una fórmula per multiplicar la seva potencialitat i el seu esdevenir vincle entre les coses i
coses, davant d’un món fragmentat. Un subjecte fàustic que se’ns presenta en «un moment de
profunda perplexitat davant del descobriment del valor de l’ànima»,23 ara dotat amb la capacitat
de negociar amb aquell qui pensava tenir el veritable capital (però que només tenia, al cap i a la fi,
coses i coses), i a qui podem vendre ara un tot magnificat, a trossets, gràcies a la màgia del que
rep el nom d’interès compost.
Recordem, però, que Ferrater ens diu que aquesta no és l’única sortida. Quina altra opció
tenim? Difícil saber-ho. Ara bé, com a far o com a punt de partida, sempre podrem recórrer a
22

Friedrich ENGELS i Karl MARX (1892): Sobre el Arte y la Literatura, Marxist Digital Archive, l’Havana, 2012, p.
129. Disponible a: https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/sobre-arte-y-lit.pdf
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aquest fragment del poema «A favor del futur», que quedà fora del recull Les dones i els dies, i que
sembla invocar el dret inapel·lable a la legítima renúncia:
El crit alt de reclam, l'assumpció
del deute que no es paga, però es viu
del somni d'ésser ric per a pagar-lo,
no fan per tu ni fan per mi. Viurem
entre quatre parets, sense sortides
al passadís antic, a la cultura
de la compleció sempre possible.24

24

Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, edició de Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018.
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LECTURA DE «MOEURS EXOTIQUES»
Edgar Illas

Indiana University
El poema «Moeurs exotiques», de 1960, és un poema inusual i críptic. D’entrada, no hi ha
la veu en primera persona que trobem habitualment en la poesia de Ferrater. La veu poètica parla
en dos registres diferents. D’una banda, el primer vers, «Un rengle d’alicorns presentant armes»,
presenta objectivament una escena o situació no immediatament recognoscible. D’altra banda, a
partir del segon vers, i indicat amb un guió llarg al final del primer vers, s’inicia una proclama de
manaments i invectives que es prolonguen durant la resta del poema. Entenem que qui fa aquesta
proclama són els alicorns; però, qui són en realitat el rengle d’alicorns?
«Alicorn» significa «unicorn» i «home estúpid i groller». Ara bé, no entendrem a què es
refereixen els «alicorns» fins al vers final, en què se’ns explica que avui coronen una rosa virginal.
A partir d’aquí, podem fer l’operació interpretativa retrospectiva: els alicorns corresponen als
membres d’una processó de Setmana Santa en honor a la Mare de Déu. Aquests membres
recorren la via tot «presentant armes», és a dir, portant, com un exèrcit, les atxes i els penons. Hi
ha la possibilitat d’interpretar aquest subjecte inicial com la guàrdia romana que obre les
processons i que s’anomenen «els armats». Tot i així, el casc dels armats no té forma de banya
d’unicorn i, per tant, cal entendre que els alicorns descriuen sarcàsticament els confrares de les
germandats que fan la processó amb les cucurulles o caputxes còniques.
Al segon vers comencen els manaments dels confrares. El primer és: «Enrere, els
argilosos». Els confrares demanen que s’apartin els éssers fets d’argila. Tots els humans som fets
amb la pols de la terra, tal com diu el Gènesi. Però aquí els confrares estableixen la jerarquia
social entre la plebs feta només d’argila i ells que són benefactors de l’espiritualitat de Déu. La
tirallonga d’increpacions dels confrares, però, procedeix de manera sorprenent. En lloc
d’exclamar les invocacions i els cants propis de la processó, els alicorns proclamen uns
manaments per als argilosos que no són gens espirituals. Diuen: «Que se n’omplin / els carrers
adjacents. Que s’arrepengin / als murs greixosos com capçals de llit. / Que beguin líquids de
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paper de vidre. / Que besin drets, amb els peus en els tolls / d’aigües residuals. Que facin festa».
Els confrares, doncs, demanen a la gent que s’apartin i que es dediquin a fer festa, a
emborratxar-se amb alcohols barats o «líquids de paper de vidre», i a embolicar-se els uns amb els
altres als carrers molls amb els seus propis pixats. Les imprecacions contenen menyspreu i alhora
ràbia cap al comportament de la gent pecadora que aprofiten la festa de Setmana Santa per
dedicar-se als plaers etílics i sexuals.
Els versos finals culminen aquesta tirallonga d’invectives amb l’anunciament de la pròpia
processó: «Neta la Via, que avui coronem / la pipèrica rosa virginal». Després de manar a la gent
que s’apartin, la via per on passa la processó ja és neta i poden procedir a fer la processó de la
Mare de Déu. Ara bé, per què és «pipèrica» la Verge? L’adjectiu es refereix a la piperina, que és un
alcaloide que es troba en el pebre negre i que, segons explica l’Enciclopèdia catalana, «és un sòlid
cristal·lí que es fon a 129,5°C, soluble en alcohol i benzè i insoluble en l’aigua. És un estomacal i
un excitant gàstric». Per tant, tal com ja ha observat Pere Ballart, la referència al pebre és una
al·lusió a l’alcohol que acompanya la Mare de Déu durant les processons. A més, seguint la
definició de la piperina com a estomacal que afavoreix la digestió i alhora com a excitant gàstric,
podem afegir que la Verge «pipèrica» fa de calmant i alhora d’estimulant de les passions. La Verge
és l’ocasió perquè la plebs faci festa i es desfogui, i així es calmin els desitjos i les tensions socials.
El títol del poema, «Moeurs exotiques», indica la perspectiva des d’on es descriu la
situació. Tenint en compte que, com hem dit, aquí no trobem la veu poètica en primera persona
característica de Ferrater, el títol fa explícita la diferència entre l’escena descrita i el punt de vista
des d’on es descriu. La processó és un exemple de costum exòtic vist des de la llengua i els ulls
de França, que representa el nord il·lustrat i desenvolupat que entén les festes religioses del sud
com exotismes culturals. En aquest sentit, la connexió del poema amb el context històric és
immediata. Ferrater descriu un dels rituals nacionalcatòlics de la dictadura de Franco retratant-lo
des de la distància del nord civilitzat, de manera que ens presenta la processó com el costum
extravagant d’un poble primitiu.
Ara bé, el poema conté una subtilesa important. Ferrater mostra que, vist des de la
perspectiva «francesa», el fet d’emborratxar-se durant la Setmana Santa no és un acte de rebel·lió
contra l’esperit religiós del nacionalcatolicisme, tal com es podria percebre internament. En
realitat, aquesta irreverència forma part igualment dels costums exòtics de país subdesenvolupat.
És a dir, les accions dels argilosos que no comparteixen l’espiritualitat no són antagòniques sinó
que s’entremesclen amb la cerimoniositat catolicofranquista generant un efecte grotesc. El
poema expressa aquest efecte a través de les invectives certament grotesques d’uns confrares
comminant a la gent a emborratxar-se. Ferrater, doncs, fa un retrat àcid d’un espai social
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completament saturat pel subdesenvolupament de la dictadura. En aquest espai, l’única
resistència possible és mirar-s’ho des de fora, com un estranger.
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«SOBRE LA CATARSI»:
EL JOC PERVERS DE GABRIEL FERRATER
Carles Morell
«Sobre la catarsi» és la festa de l’ambigüitat, del doble sentit edificat a partir d’una sintaxi
plena de relacions i opcions possibles. Ocupa el dissetè lloc a Da nuces pueris (1960) i va precedit,
gens atzarosament, de «Literatura». Aquest espai metaliterari acabaria al poema següent, «A través
dels temperaments», en què Ferrater carrega contra l’ideal romàntic d’un «deure líric» determinat
mitjançant la imatge d’«uns pins massa sensibles» que es «revinclen / deixant sentir com se saben
patètics». Tots tres poemes reflexionen sobre el fet literari i constitueixen tot un món, per dir-ho
com l’autor, i complex. Aquest poema n’és el nucli, situat convenientment al mig.
Que els poemes de Ferrater no duguin mai epígrafs és normal, perquè la seva és una
literatura de la famosa i vella intertextualitat que té tan assumits el palimpsest o la referència que
els insereix sense cap mena d’advertiment previ. Aquesta concepció de la poesia i de la literatura
en general té molta importància en la seva poesia, de la mateixa manera que en té cada títol, que
sovint és una peça capital perquè els poemes ens facin sentit. El nombre de lectures que es
deriven d’un text pot ser notable. Però malgrat tot hi ha rastres que ens va oferint, i que sovint
formen part de l’arbre de la sintaxi, del lèxic, d’elements paratextuals. En aquest cas no només
parla del fenomen catàrtic, sinó que, en parlar-ne, la catarsi s’esdevé: es produeix, si més no en un
d’aquells nivells que es diuen diegètics.
El poema s’inicia amb un exordi de vuit versos que conté una pregunta retòrica que es
tanca amb un punt, i no pas amb un signe d’interrogació, i que constitueix la primera part del
poema. Ferrater (o allò del seu jo poètic) diu que Maragall, que era «bon pare», «de més a més era
poeta». El connector «de més a més» suscita dues lectures, d’entrada. En una homologar els dos
termes, la balança en equilibri; en l’altra, el segon tret, el que va encapçalat pel connector,
s’entendria com a secundari. És a dir que Maragall, abans que poeta, és bon pare. I fins i tot se’n
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podria extreure una tercera lectura segons la qual Maragall seria poeta, per a Ferrater, de manera
sobrera: a sobre era poeta.
Mitjançant un joc d’aposicions, que de fet són presents a tot el poema, el lector busca
desesperadament l’antecedent al qual es fa referència. Però el joc —perquè no deu ser altra cosa
que un joc— anirà variant segons les parts del text.
Pel que fa a aquesta primera secció, tenim les seqüències ‘bon pare-Maragall-poeta’, ‘vell
luxuriós-comte Arnau’ i finalment la ‘noia pura’: «simbòlica-/ ment pura». Ferrater trenca
l’adverbi («simbòlicament») del sisè vers, de manera que la part que correspon a l’adjectiu femení
queda a dalt i el sufix que forma l’adverbi passa a formar part del següent. En aquest cas es pot
entendre que les raons són mètriques i prou, com en el cas del vers catorzè, perquè tallats
d’aquesta manera, més que escandits, són decasíl·labs, el seu metre per excel·lència. Al desè vers
fa servir el mateix recurs, però és un octosíl·lab. Potser les raons d’aquests talls no són només
mètriques.25
A la primera part Ferrater s’ha interrogat sobre la importància de la qualitat de pare de
Maragall en relació amb el fet que hagués imaginat una obra com El comte Arnau. El precedent
dels versos 6 i 7, tot i que siguin decasíl·labs, ens serveix per establir la següent analogia sobre la
noia pura: «simbòlica- / ment pura» (‘simbòlicament pura’, però també ‘simbòlica ment pura’).
Passa el mateix al vers desè, però en aquest cas podem entendre que l’aposició predica de
Maragall. Hem de tenir en compte que dos versos més amunt Ferrater titllava la noia de
«Posseïda també [el subratllat és meu]», encara que l’adjectiu posseïda, aquí, és fet servir per primera
vegada. Es pot convenir, doncs, que l’adjectiu l’aplica a un altre antecedent, que pot ser
perfectament Maragall. Aquesta anàlisi reforça que als versos deu i onze també puguem, a més a
més de relacionar el «poètica- / ment posseïda» amb la «noia pura», fer-hi casar el substantiu
«Maragall». No és d’estranyar que Julià, en la mesura que comenta aquests casos d’hipermetria o
tmesi, faci servir l’adverbi «sardònicament» per parlar del tracte que Ferrater concedeix al poeta
modernista: «sembla que s’aprofiti per comentar la poètica de la paraula viva, fent seguir al nom
de Maragall aquest aclariment: “poètica- /ment posseïda”, per no dir emportada o arrabassada per la
inspiració».26 Ferrater ja ha introduït el tema, i l’anirà concretant en les parts successives.
Per a Maragall, Déu crea el món a través de la paraula. I la «noia pura», que contrasta amb
els fets «impurs» del comte, és qui el redimeix. La noia redimeix el comte i, per extensió, la
Humanitat. El fenomen s’explica a través de la concepció que Maragall tenia de la poesia. El cant
coral, articulat per entitats individuals que, juntes, fan una funció col·lectiva, com se sap,
25

NB: En el cas del vers catorze el joc deixa de funcionar, perquè l’adverbi prové d’un adjectiu invariable.
Jordi JULIÀ: Al marge dels versos: estudis sobre la forma i la percepció poètiques. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Biblioteca Serra d’Or, 1999, p. 248.
26
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harmonitza els pols oposats típics del modernisme, i fa que la paraula esdevingui acció
redemptora. Un cas cèlebre és el de Joan Garí. Així s’explica la redempció que duu a terme la
«noia pura».
Al segon bloc Ferrater reprèn el joc d’aposicions que consolidarà a la tercera: «tot plegat
un joc pervers». Separats per comes, que donaran una segona part d’extensió similar a la primera,
els elements es van desdoblant: «aquella noia, cable / de parallamps»; «el somnieig / de Maragall,
l’espetec d’impuresa»; «la terra del seu instint, difícil- /ment pur».

També s’hi veuen

desenvolupats els esquemes dels diversos plans diegètics superposats: la «noia pura» es relaciona
amb la redempció del comte. Aquesta «noia pura», però, també «resorbiria el somnieig / de
Maragall». Resolc que l’«espetec d’impuresa» no és un segon element que la noia «resorbiria»,
sinó que «el somnieig de Maragall» és el mateix «espetec d’impuresa». Quin és, però, l’antecedent
de «del seu instint»? L’instint del somnieig, i, per tant, de Maragall? O de la noia? Si hem seguit el
procés de redempció per part de la «noia pura», no és díficil constatar que l’instint que «des
d’aleshores» serà difícilment pur és el de la noia. Per què? La forma verbal «resorbiria» no
existeix. Tampoc no és la primera vegada que Ferrater s’inventa una paraula, per exemple al
poema «Primavera», en què fa servir el gerundi «llepotejant», que de seguida es fa clar per via
sonora. Però gratem una mica. Si tenim en compte l’estructura argumental d’aquest verb
inventat, veiem que regeix un complement directe. És un verb transitiu que també admetrà el
circumstancial «dins la terra del seu instint». Segons aquesta estructura podem aventurar que el
verb resorbir podria associar-se a absorbir, però partint de l’arrel de resar, i que el pacient del verb
seria la noia. Perquè la noia és el «cable de parallamps», l’element que absorbeix l’espetec
d’impuresa que suposa el somnieig de Maragall. Com que he dit que el somnieig de Maragall i
l’espetec d’impuresa són una mateixa cosa, resultaria convincent afirmar que el motiu pel qual la
«noia pura» esdevé impura, «des d’aleshores», és perquè ha absorbit «l’espetec d’impuresa».
En aquest punt Ferrater atura el poema en sec. Després de les dues parts inicials, la
tercera començaria al quinzè vers: «Redemptora», que s’afegeix al llistat de qualitats de la «noia
pura» que ja havíem perdut de vista a causa de la llargada de les frases: «simbòlica-», «pura»,
«Posseïda», «cable de parallamps». Passem de tenir oracions de vuit versos (cadascuna de les dues
primeres parts en té exactament vuit) a tenir una sola paraula entre punt i punt. Una paraula que
és reminiscència del vers cinquè, «redimit», d’importància capital, que ja ha aparegut abans. Per si
el lector havia dubtat sobre algun dels sentits que ofereix la sintaxi, aquesta tercera secció intenta
facilitar les coses, però només lleugerament, sense donar nous als nens; perquè resumeix el
procés que s’ha dut a terme en els diferents plans diegètics: la noia absorbeix el somnieig impur
de Maragall, i llavors (només de manera simbòlica- / ment pura, perquè ja és impura des que ha
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absorbit el somnieig, l’espetec impur) redimeix el comte a través de l’explicitació dels fets impurs
que aquest ha comès: «En ella / la carn del comte es feia verb, amb l’entenent / que el verb, de
Maragall i no del comte, / s’havia de fer carn, la de la noia» (i la frase es torna a estirar).
Finalment, després de fer explícit que «tot plegat» és «un joc pervers», l’última part
respon a una puntuació lligada, estreta; són frases curtes carregades de contundència conclusiva.
Com en la majoria de poemes de Ferrater, és només un cop acabada la lectura que es podrà
començar a tenir tot just una idea vaga del seu sentit, que es reconstruiran les peces de la lectura
de manera retrospectiva.
Resulta interessant la lectura que en fa Škrabec en aquesta mateixa revista, que per cert
porta el nom d’un dels poemes del llibre de Ferrater; ens recorda la qualificació que Francesc
Vallverdú va aplicar l’any 1961 al poeta de Reus: un personatge simplement «intolerable», i admet
que, «amb la seva tècnica de camuflatge»,27 Ferrater contribueix a la confusió. Si Julià feia servir
l’adverbi «sardònicament» per caracteritzar el to del poeta respecte del comentari de l’obra
maragalliana, Škrabec utilitza l’adjectiu àcid, i proposa el següent: «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».28 Així doncs, resulta totalment
plausible que la noia sigui pura només simbòlicament, i que no serveixi de res ser bon pare, si el
que fan, un i altra (la noia, feta carn, resultat de la ploma de Maragall, i el mateix Maragall), és
disfressar els vells errors. Škrabec, per a la conclusió final, argumenta que és Ferrater, qui no vol
més verb: «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».29 Giuseppe Grilli, en canvi, regala altres consideracions, també interessants: la
noia-cançó fa referència al nucli del pensament maragallià, i la impuresa és fruit del rescat del
«satanisme romàntic», que condueix a «l’instint, ben materialitzat dins la seva terra». I diu, al final
de l’article: «Avui ningú no reclama de guardar les paraules o las palabras del verbo. En canvi
experimentem una nova i diferent dominació de la paraula: la de la intertextualitat».30 Grilli, però,
nega que aquest poema sigui un precedent d’aquesta tendència. Jo també ho negaria, amb el
suport bibliogràfic de Julià,31 però perquè no el considero un precedent, sinó plena part d’aquest
27

Simona ŠKRABEC: «El poeta “intolerable”», I studia digitalia in memoriam Gabriel Ferrater, dins: Veus baixes, núm. 0,
maig de 2012, p. 252.
28
Simona ŠKRABEC, «El poeta “intolerable”», p. 253.
29
Simona ŠKRABEC, «El poeta “intolerable”», p. 254.
30
Giuseppe GRILLI: «De Gabriel Ferrater a Joan Maragall», dins: Gabriel Ferrater ‘in memoriam’, editat per Dolors
Oller i Jaume Subirana, Proa (Biblioteca Literària), Barcelona, 2001, p. 205-206.
31
Jordi JULIÀ: «Palimpsestar la tradició (Skelton, Proust i Eliot a la poesia de Gabriel Ferrater)», dins: El poeta sense
qualitats, Edicions del Mèdol, Tarragona, 2004, p.. 79-110.
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tipus de literatura del palimpsest (el poeta, en tot cas, no el poema, perquè aquí no hi ha
palimpsest, però sí en d’altres textos del mateix llibre).
Per tal de fer-ne una lectura més arrodonida, vaig a buscar el Ferrater crític parlant de
Maragall en un text de l’any 1953. Les consideracions que en fa són sardòniques i àcides.
Ferrater, entre els pocs poemes de Maragall «cuya cualidad es genuinamente lírica», només
n’inclou mitja dotzena, entre ells «algún pasaje de “El comte Arnau”».32 No el condemna del tot:
«Un poema maragalliano, o se queda sencillamente en el limbo de la inexistencia absoluta, o nos
sobrecoge por la claridad, abrumadora diríamos, de su planteamiento», per bé que hi carrega fort
en contra: «La honestidad imaginativa de Maragall se contrapone y a veces se le impone, pero
sólo a veces, muy pocas. Y ese su modo de plantearse el poema nos explica, no sólo la frecuencia
de sus fracasos, sino, lo que es más interesante, la peculiaridad de dichos fracasos: las caídas del
poeta en la inane trivialidad».33 Ferrater conclou que la imaginació, sense la llengua, com la
inspiració sense la forma, donen resultats poèticament imperceptibles. Aquest podria ser, doncs,
l’espetec d’impuresa de què parla el de Reus, una imaginació irregular que no se sustenta ni en
una llengua ni en unes formes poètiques sòlides, això deixant a part la manca de tradició literària
en la literatura catalana, que tenia molt present; cenyint-se en aspectes de la vàlua poètica de
Maragall i prou.
Resulta evident que Ferrater no combrega amb l’inefable. A part de les lectures que he
exposat en aquestes línies en queda una: si «la carn més pura ja somia» és perquè el poema ha
avançat i, per tant, la seva realitat interna s’ha dut a terme. La «noia pura» ha «resorbit»
(«absorbit» i, en la mesura en què ha «resat», redimit) la carn del comte fent-la verb i ha «resorbit»
també el somieig de Maragall, de manera que no ens ha de sorprendre que en aquest punt del
poema ella també somiï, un cop absorbit el somnieig. La carn somia, i vol carn (la carn vol carn,
que va dir aquell). Ara, la «noia pura» pateix el somnieig de Maragall (sense menystenir que havia
de fer verb la carn del comte i se’n pot haver cansat, perquè estrictament la condemna del comte
era eterna) i voldrà carn (perquè Maragall, posseïnt-la poèticament, volia que ella, verb, es fes
carn).
Reprenent el que aventurava al principi, és en tant que Ferrater fa un comentari crític de
Maragall que s’esdevé la catarsi. En primer lloc, Ferrater parla sobre la catarsi, en el sentit de la
primera accepció de la paraula:

«El núcleo de Maragall», dins: Gabriel FERRATER: Vers i prosa, Selecció de Jordi Cornudella i Joan Ferraté,
Editorial Tres i Quatre (Col·lecció l’Estel), València, 1988, p. 130.
33
«El núcleo de Maragall», p. 134.
32
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1 f. [PS] [LC] Purificació alliberadora de les emocions primàries, com ara la culpa o la
por, mitjançant la contemplació d’una obra, d’una tragèdia.

Valora la poètica de Maragall, valora com Maragall «echa fuera», en termes de Ferrater, el sentit
del poema, com construeix la catarsi poètica. Però al mateix temps també provoca una catarsi
que va a beure en la segona accepció, si més no en sentit ampli:
2 f. [PS] Relaxament de la tensió i de l’ànsia obtingut de la exterioritzacio i expressió
verbal d’experiències i actituds doloroses que havien estat allunyades de la consciència
mitjançant el mecanisme de la repressió.

En tant que, com fa la «noia pura», expressa verbalment les seves opinions valoratives. Es
podria dir que, com la «noia amb la veu viva», Ferrater, fent verb la carn poètica de Maragall, en
redimeix les mancances. «Tot plegat / un joc pervers».
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EL REBUIG O LA FEBLESA
UNA LECTURA DEL POEMA «A TRAVÉS DELS TEMPERAMENTS»,
DE

GABRIEL FERRATER

Lluís Calvo

A TRAVÉS DELS TEMPERAMENTS
Uns pins massa sensibles es revinclen
deixant sentir com se saben patètics
mentre compleixen aquest deure líric
d’expressió del vent que arriba net.
Les arrels cruixen sordes, i les branques
exulten de dolor, per proclamar
que és greu que bufi l’esperit. El vent,
quan surt del bosc, va tot podrit de queixes.

Poden ser massa sensibles els pins? Depèn. Els pins blancs mai no formen boscos en el
sentit estricte del terme, sinó brolles arbrades i porcions esclarissades on mai no s’acaba de crear
un ambient nemoral, humit i ombrós. No estem parlant de boscos de pins negres o de pins roigs.
Aboquem-nos, doncs, a la calda i al zigaziu de les cigales. Som, potser, al Picarany, a tocar
d’Almoster. Aquest és el xalet que els pares de Ferrater van construir cap a l’any 1926,
terraplenant la parcel·la amb dinamita, a causa de les desigualtats del terreny. Doncs bé, Ferrater
descriu en un dels seus textos biogràfics34 els pins que envolten el xalet de Picarany, i ho fa amb
34

Jordi CORNUDELLA i Núria PERPINYÀ (curadors): Àlbum Ferrater, Quaderns Crema, Barcelona, 1993, p. 15.
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precisió, ja que no es refereix a uns pins genèrics sinó que ho fa d’aquesta manera concreta i
afinadament descriptiva; «pins blancs: tots vitalitat vulgar». Els pins «massa sensibles» del poema
pertanyen en aquesta espècie procliu a la vulgaritat. Ben mirat, és difícil veure pins blancs de bon
port. Sovint es tracta d’exemplars neulits, assedegats i escanyolits que malviuen entre romanins i
brucs i estepes. Aquestes coníferes de secà se saben humils. I des de la seva capacitat d’adaptació,
són vulgars i comunes. El vent arriba net i els arbres compleixen el seu deure líric, que no és altre
que deixar-se endur, doblegar-se i no oposar resistència. Massa sensibleria? Probablement.
Dolors Oller ens diu que «seria interessant» llegir el poema «com una resposta a
“Correspondances” de Baudelaire». I afegeix que Ferrater, en el seu poema, expressaria la
«desconfiança cap a l’abús d’una interioritat que es difon en la producció poètica, marcant també
una distància estilística respecte de la temàtica que, convencionalment, s’ha considerat
fonamental en l’expressió lírica».35 Oller prossegueix tot recordant que en Ferrater no hi cap el
«pseudo-romanticisme hipòcrita o babau» ni tampoc la «sentimentalitat distreta».36
Ferrater, en efecte, és un artífex de la distància. Mira, observa, anota sense caure en una
implicació grinyoladissa i remorosa, farcida de queixes i gesticulacions. Si Baudelaire, en el poema
abans esmentat, ens recorda que «La Natura és un temple on tot de vius pilars / deixen sortir a
vegades uns mots que no destries»,37 Ferrater no ens parla tant de les sensacions de perfums
dolços o corromputs, a través d’un deliri sensorial, sinó d’un dilema moral que furga per dins i
deixa anar el rossec queixós. Quin control li cal llavors al poeta per no abocar-se al plany «podrit
de queixes»?
En una nota manuscrita del llibre Da nuces pueris, del 1960, Gabriel Ferrater anota el nom
Zola al costat del poema «A través dels temperaments».38 Zola? Cap a quins escrits hauríem
d’anar? Pere Ballart39 ens remet a un text de Mes haines, del 1866. La manca de correspondència i
l’esvoranc entre el temperament benintencionat i el valor artístic és, llavors, un fet indiscutible. Sí,
és cert: els pins són sentimentals i el vent recull les queixes, però el resultat ens pot fer revinclar
massa cap al patetisme i la llàgrima fàcil. Zola diu que una obra d’art és un «racó de la creació vist
a través d’un temperament». Tornem a la resposta contra els qui creuen que el valor d’una peça
literària o d’una obra d’art rau en el temperament, la puresa de sentiment o la sinceritat del
35

Dolors OLLER: «Els tres ordres de figuració a la poesia moderna i algunes consideracions sobre la postmoderna»,
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Charles BAUDELAIRE: «Correspondències» dins Les flors del mal, versió de Xavier Benguerel, dibuixos de Josep
M. Subirachs, Barcelona, Edicions del Mall, 1985, p. 73.
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octubre de 2019, p. 234.
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creador: vet aquí, aleshores, la queixa del vent, el plany, la sonsònia i el baix continu de la poesia
sentimental.
Fins aquí, per tant, les interpretacions, més o menys fressades i parafrasejades, del poema.
Ara bé, ¿podríem anar una mica més enllà i imaginar que Ferrater ha estat tocat per una feblesa
sentimental que l’ha arribat a afectar en algun moment? Fem una nova volta de rosca, com si
Henry James o Iris Murdoch s’ubiquessin, amb els seus girs sobtats, en el terreny crític. Fem-ho
més divertit i més arriscat, llavors. Ferrater temptat: vet aquí el nus de la qüestió. ¿No podem
imaginar-lo així per un instant? ¿Hem de restar, forçosament, sotmesos tothora a la imatge
convencional que se’ns ha donat de Ferrater i que hem pogut extreure de moltes de les seves
pàgines, és a dir la d’un Ferrater implacable, distant i irònic? Com que és molt dubtós que la
crítica sigui cap mena de ciència, podem entrar una mica en el joc de la fantasia especulativa (cosa
que, d’altra banda, fan tots els crítics). Imaginem, per un moment, que el poeta ha estat a punt de
caure en aquesta sentimentalitat, o que fins i tot hi ha sucumbit, i que ha estat temptat de vessar
massa coses personals en el text. Aventurem, si cal de manera un xic imprudent, que des d’un
punt de vista patètic la seva escriptura o el seu cor —o tots dos alhora— han fregat en algun
moment concret allò massa evident, és a dir el cantó perillós de la sensibleria. El poema com a
exercici d’autocontrol? Esbossos llençats a la paperera? Pensem-hi. ¿No és el temperament del
mateix Ferrater qui lluita contra l’expressió massa esmolada i no acaba de sortir-se’n del tot, ja
que el seu capteniment, queixós i planyívol i sentimental, s’ha escolat —ni que sigui un sol cop—
per les escletxes de l’art i del poema? Tal vegada caldria llegir «A través dels temperaments» tot
situant al costat el poema «Literatura», que de manera gens casual va a continuació del primer, a
guisa de contrapunt del tot necessari. En el primer poema la ironia no es deixa veure tant com en
el segon. Els catalans som aquest poble que troba irònic fins i tot allò que no pretén ser-ho, la
qual cosa no fa ni la més mínima gràcia. Tanmateix, ¿es pot llegir el primer poema en clau
irònica? Sí, és clar, sempre i quan el revestim de greixos metaliteraris i biogràfics, cosa gens difícil
d’altra banda, ja que aquests agafadors els trobem al llarg del mateix llibre.
En el poema «A través dels temperaments» hi ha el perill de deixar-se endur per la
vehemència, un risc que el poema «Literatura» vol abandonar de manera rotunda: «Tan
vehement, va dir-se un calamar, / faig el ridícul: un raig de tinta / ja desvia aquests monstres, ben
poc crítics». Ai, l’estil, quan vol ser el contrapunt o el contrapès de l’exposició excessiva! Malgrat
tot, arribats en aquest punt, l’inefable acaba vencent. Si en el poema «A través dels
temperaments» el bosc va massa carregat de planys i de laments, a «Literatura», la fe en el
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llenguatge i l’estil topa amb el silenci de la inefabilitat. Un dilema de segles, que ens remet a
Nicolau de Cusa («La sagrada ignorància ens ha ensenyat que Déu és inefable»).40
Ferrater ha tingut una feblesa i la rebat? Amb certesa, no ho sabem pas. Ell, en l’escrit
final de Da nuces pueris, ens recorda que l’única cosa que l’ocupa i li costa de definir és la seva
actitud moral, «o sigui la distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que en
podríem dir el centre de la meva imaginació».41 Però parem esment en aquests mots reveladors:
«Un dels motius que ens fan escriure poesia és el desig de veure fins on podem aixecar l’energia
emotiva del nostre llenguatge, i això ens du a escollir temes insidiosos, molt aptes a subornar-nos
i a obtenir de nosaltres un excés de participació. Però no hi hem de consentir, i l’obligació
primera del poeta davant d’un tema, és de posar-lo al seu lloc, sense contemplacions».42 Per tant,
en la lectura del poema podem partir de dues hipòtesis: o bé aquest moviment de prevenció, que
ha posat cada peça al seu lloc, ja s’ha fet de manera prèvia, com una poètica, o bé el poeta ha caigut en
la temptació de la sentimentalitat i ell mateix fa una acció de correcció i recol·locació, és a dir un
acte de no consentiment. I tot plegat bastint una operació, fet i fet, de reflexió estètica i de domini
dels engranatges que intervenen en el mecanisme del poema. És per això que el fet de llegir altres
poemes del llibre, així com el text final, ens pot ajudar a entendre el conjunt de la visió poètica de
Ferrater. El poema, ja sigui des d’un acte de puresa literària, o bé com a autoreflexió sobre els
pecats de l’escriptura, manifesta una prevenció. Els escriptors, com els pins, han de ser una mica
menys sensibles i oposar la resistència d’uns troncs ben gruixuts. Cal vinclar-se una mica,
certament, però només en el punt just d’un branquejar discret i poc gemegaire. Les paraules són
un bosc que refrena la fregadissa dels seus planys. Un bosc remorós, però no pas xisclaire ni
gemegador. Aquesta és la lliçó del poema.
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«A

L’INREVÉS» : L’ANVERS I EL REVERS
Joan Manuel Homar

Ho diré a l’inrevés. Diré la pluja
frenètica d’agost, els peus d’un noi
caragolats al fil del trampolí,
l’agut salt de 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.

Gabriel Ferrater (1922 - 1972) va escriure tota la seva obra poètica entre els 36 i els 46
anys. Poc abans de fer els 50, traspassà «la porta oberta» a què es refereix Epictet i se suïcidà. «A
l’inrevés» aparegué en el seu primer llibre, Da nuces pueris, el 1960. Tenia 38 anys.
Dos anys abans de la publicació de Da nuces pueris, Albert Camus (1913-1960) escriu en el
prefaci de la segona edició de la seva obra L’Envers et l’Endroit: «Nous ne vivons vraiment que quelques
heures de notre vie, a-t-on dit.» Dos anys més tard, Ferrater sembla manifestar la mateixa idea en el
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poema «A l’inrevés», on expressa que li fugen les hores de la vida viscuda intensament43 i on juga
amb l’oposició de contraris, l’endret i l’enrevés, l’envers et l’endroit. En el mateix pròleg, l’escriptor
francès al·ludeix a l’equilibri entre «ce que je suis et ce que je dis». Més endavant recordarem aquesta
frase per preguntar-nos si, en el cas del poema, podem afirmar que allò que el jo diu és allò que el
jo és. Aquestes similituds temporals serveixen d’accés al poema.
«A l’inrevés» té una estructura discursiva molt senzilla. El jo enunciador segueix quatre
passos:
1. Anunci del procediment que utilitzarà: Ho diré a l’inrevés.
2. Exposició d’allò que aparentment està dient a l’inrevés: Diré... seguit d’una enumeració
de deu sintagmes nominals que són l’objecte directe de «diré».
3. Aclariment de què realment està expressant l’enumeració anterior: el que em fuig.
4. Explicació de per què es pot considerar que ha construït el poema a l’inrevés: perquè
no ha parlat d’ell sinó de les coses que li fugen: No diré res de mi.
En definitiva, el poema es pot parafrasejar explicant que el jo líric anuncia que dirà alguna
cosa a l’inrevés, després la diu extensament, a continuació puntualitza a què es refereix allò que
ha dit i clou el text amb una proposició que es pot interpretar com la conclusió d’un argument.
El propòsit de l’enunciador es manifesta en tres clàusules que es reparteixen entre el primer i el
darrer vers: Ho diré a l’inrevés. (...) Diré el que em fuig. No diré res de mi. I, entremig, l’enumeració de
deu elements. El poema es pot considerar una argumentació, de manera que la darrera clàusula és
el raonament que demostra la primera. Utilitzant una paràfrasi, vindria a ser això: l’habitual en
poesia lírica consisteix a expressar els propis sentiments i jo, en canvi, no he dit res de mi perquè
he parlat de coses exteriors a mi mateix.
No obstant això, és natural que en algun moment el lector tendeixi a identificar aquest jo
del poema amb el jo biogràfic i a fer-ne una lectura autoreferencial. Diversos autors han remarcat
que els versos «el tall / dels fars de camió en la matinada / pútrida del mercat» poden estar
relacionats amb una anècdota narrada en una carta de Ferrater a Gil de Biedma datada el febrer
de 1956: «[...] nos hemos lanzado a la busca del dichoso bar abierto; pero resulta que ahora lo hay, junto al
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mercado del Born. [...] Luego hemos recorrido el mercado y sus alrededores, sorteando camiones que vomitaban
cajones de naranja...».44
I encara que és legítim fer aquesta lectura autoreferencial, també és possible i desitjable
fer una lectura immanent, centrada en el poema, en la literalitat i en la literarietat del text. Potser
convé recordar aquí les paraules de Joan Ferraté, germà de Gabriel: «Tota obra literària és un
artefacte lingüístic que comporta (suposa i, de fet, proposa), inevitablement, la ficció d’una
referència.» 45
El primer vers comença així: Ho diré a l’inrevés. Aquesta afirmació inicial planteja dues
qüestions: primera, què dirà (ho) l’enunciador i, segona, a quina manera de dir directament els fets
s’oposa aquesta manera de dir «a l’inrevés».
L’autor dosifica la informació que va subministrant fins al punt que ajorna fins al darrer
vers el sentit del poema. Comença afirmant: Ho diré a l’inrevés. Però no sabem a què es refereix
aquest pronom catafòric ho, ja que el seu veritable referent i, per tant, la seva explicació, no
apareix fins a l’últim vers, quan el poema es tanca. Per tant, ens trobem amb una estratègia
discursiva que juga amb l’ambivalència i que pot induir, momentàniament, al desconcert. Un cop
llegit el poema, el podríem reconvertir en prosa de la següent manera: Faré un poema a l’inrevés del
que és habitual, ja que no centraré l’atenció en allò que sento davant del pas del temps sinó que em limitaré a
enumerar allò que el pas del temps em sostreu. I afirmaré que, en conseqüència, fer això no és parlar de mi.
Un esquema molt habitual de la poesia lírica és el següent:
Jo [dic que] em sento així [estat d’ànim…] perquè es produeix això [elements
causants de l’estat d’ànim]
Una manera de procedir a «l’inrevés» pot ser aquesta:
S’expressen elements que pertorben el jo enunciador però no s’especifica de quina
manera l’afecten. Aquestes conseqüències hauran de ser inferides pel lector. És a dir:
es produeix això però no expresso ni com m’afecta ni com em sento.
Es pot considerar que l’anvers d’un objecte de dues cares és aquella part que està
destinada a ser vista, mentre que el revers és aquella destinada a ser-ne la cara oculta. Què és el
que està destinat a ser el revers del poema i, per tant, a no ser expressat, a no ser vist? Potser la
clau rau tant en el que l’autor diu com en el que no diu. I això comporta reflexionar sobre què
deixa de dir i per què, i sobre quins efectes poètics comporta aquesta supressió.
El subjecte líric manifesta la intenció de dir alguna cosa d’una manera determinada: a
l’inrevés del que habitualment es faria. Per tant, el poema s’inicia amb una declaració d’intencions
44
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que es reprèn —paradoxalment, perquè ja ha realitzat allò que deia que pretenia fer— en el
darrer vers, com veurem més endavant.
Per què aquest gir involutiu en l’expressió del «dir»? Per què no dir les coses directament
en comptes de dir-les «a l’inrevés»? Per motius psicològics, velar en lloc de revelar les emocions
de l’enunciador? O estètics, d’acord amb la convicció que ja no és acceptable expressar
directament les emocions personals en el poema?
El verb «dir» és un verb declaratiu, és un verb de parla que designa una acció
comunicativa de manera genèrica. En el poema el verb apareix en futur —un futur que en aquest
cas indica una acció que es desenvolupa en un moment immediatament posterior— i s’ha de llegir
com si la frase estigués encapçalada per un connector textual de continuïtat: [A continuació] diré...
«Dir», expressar, enumerar tot allò que desapareix i fer entendre que el temps és
irreversible —«irrevocable», escriuria Rilke—, podria considerar-se un tòpic literari. Però aquest
tòpic adquireix valor poètic per un doble motiu: un, per l’eficaç —en el sentit de ser poèticament
expressiva, original i amb ressonàncies emotives— selecció dels elements de l’enumeració i, dos,
pel qüestionament irònic —des d’una perspectiva estètica— de l’afirmació del tempus fugit.
Els estudiosos de l’obra de Ferrater han localitzat i comentat totes les seves
manifestacions sobre els versos on expressa allò que se li escapa. Més amunt, hem comentat la
carta a Gil de Biedma. També han contribuït a fixar totes les referències intertextuals que hi
apareixen. Algunes es dedueixen de les notes que Ferrater mateix va escriure al marge dels versos.
Així, al costat de «la paciència / de l’aranya que escriu la seva fam», hi trobem escrit «Frost»,
escaridament. Sense cap més observació. Immediatament s’ha relacionat aquesta nota amb el
poema «Design», que comença amb aquest vers «I found a dimpled spider, fat and white». Però
aquesta paciència de l’aranya també pot fer pensar, per exemple, en el poema «A noiseless,
patient spider» de Whitman; al costat d’«el cos amb quatre cames i dos caps / en un solar gris de
crepuscle» s’hi troba escrit «Cocteau» i més avall la citació de dos versos

del poema

«Plain-Chant»: «Son nid d’où notre corps à deux têtes s’allonge / par quatre pieds fini»;46 «el blau i l’or de
les nenes en bici», Ferrater el remet a la següent anotació: «pintura sienesa». D’altra banda, molts
estudiosos han relacionat inevitablement els «lilàs a l’abril» amb els dos primers versos de The
waste land: «April is the cruellest month, breeding / lilacs out of the dead land».

46
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Fins aquí, algunes de les aportacions de la crítica. Però què atreu la mirada de
l’observador que escriu el poema? Ferrater no és un observador extern que anota allò que li és
aliè. Al contrari, és un observador que anota allò que l’ha concernit en diferent grau i que ara no
pot retenir. I és aquesta mirada compromesa la que uneix els deu punts de l’enumeració que
formen allò observat fins a dibuixar el negatiu del retrat de l’observador. El revers del rostre, la
trama del dibuix, el jo a l’inrevés.
S’esmenten les accions i s’omet la manifestació dels sentiments que la seva pèrdua
provoca. Aquest procediment pretén ocultar la dimensió subjectiva de l’experiència expressada,
dimensió que, malgrat tot, no deixa d’expandir-se en el poema. La intuïda presència del jo
enunciador dins d’aquest desplegament de situacions impedeix la desaparició de la subjectivitat.
Aquesta estratègia per impedir l’accés al jo constitueix, en realitat, una el·líptica i complexa via
d’accés a aquest «jo» aparentment inabastable.
El lector no pot evitar pensar que aquesta successió d’imatges no és arbitrària, sinó
testimoni d’alguna cosa. D’allò que li fuig, diu el jo enunciador. Allò que Joan Ferraté
denominava el pretext del poema. Sí, són l’anècdota d’allò que li fuig, d’allò que s’allunya. Goethe
ja va deixar escrit: «Alles Nahe werde fern» (‘Tot el que és a prop s’allunyarà’).
Però, què hi ha per sota d’aquestes anècdotes, què les unifica? La intensitat. El seu
conjunt configura una determinada experiència del món en què es percep una intensa vitalitat,
que es manifesta en la vivacitat de les accions i de les escenes, en «la sensació viva de les coses»,
com escrivia Ortega y Gasset.47 En definitiva, la intensitat de sentir-se viu pròpia de la joventut.
Ferrater descriu un món transitiu, en el sentit que es transfereix de l’exterioritat a la
interioritat. L’anècdota —el pretext— d’allò que li fuig possiblement serà diferent de
l’experiència concreta de la persona que llegeix el poema, però això no és cap obstacle perquè
qualsevol lector s’hi identifiqui. Aquest lector hi podrà reconèixer la intensitat de les experiències
lligades a la inseguretat adolescent, a l’admiració de la turgent bellesa de les noies, a la pràctica
clandestina del sexe, a l’ànsia —la fam i la set— d’alguna cosa indefinida, a la necessitat de
vagarejar de matinada a la recerca de no se sap què…
Tot allò que se li escapa són experiències positives que qualsevol persona lamentaria
perdre. L’activitat de la memòria hi és molt selectiva. No diu que li fuig el tedi de les jornades
inacabables del col·legi, per exemple. Però el subjecte poètic no lamenta mai la pèrdua, i el fet
que no hi hagi cap plany provoca que el lector incorpori uns valors de serenitat i d’estoïcisme a la
seva actitud continguda, com si ens trobéssim davant d’una antielegia o, a tot estirar, d’una elegia
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«amb sordina», per emprar una imatge de Pere Ballart.48 Ha quedat ben establert —i Ballart ho
recorda—49 que Gabriel Ferrater creu en «la necessitat d’excloure de les creacions literàries un
excés de participació ideològica o sentimental». Es podria pensar en una relació d’identitat
negativa que reprodueix la història del mateix jo com ho fa el negatiu d’un motlle.
Més amunt afirmàvem que la intensitat unifica els elements d’aquesta enumeració.
Aquesta intensitat la podem relacionar amb el desig en el sentit que apunta Josep Maria Esquirol
quan afirma que desitjar és voler viure i que això comporta l’anhel d’intensificar la vida. De
manera paral·lela, el poeta argentí Roberto Juarroz confessa que somnia aconseguir una vida
viscuda amb tanta força que aquesta es pugui reduir al trasllat d’un punt d’intensitat a un altre
punt d’intensitat.
Les situacions enumerades són una doble sinècdoque: per un cantó, de tot allò que li
fuig, Ferrater n’escull una part que vol evocar un tot representat en les deu clàusules de
l’enumeració, i, per l’altre, de les coses contingudes en aquestes clàusules, en mostra un aspecte
que també al·ludeix a l’experiència sencera.
La sinècdoque global que pren la part pel tot, essent el tot allò «que li fuig», es compon
de deu sinècdoques parcials: una expressió temporal de les hores de l’inici del dia —la
matinada—, dues referències a mesos de l’any —agost i abril— amb modificadors que n’acoten
el sentit, tres metaforitzacions a través d’animals —l’aranya, el peix i el gos— i quatre
designacions de persona —el noi, els amants, les nenes i les noies.
Si examinem cada element de l’enumeració, trobem en cada clàusula alguna unitat lèxica
que incorpora el component intensificador molt, atès que les vivències de la joventut «que fuig»
són molt intenses, de manera, doncs, que cada element porta subjacent la idea d’intensitat o
d’excés. La presència d’un o més sentits corporals en cada clàusula n’augmenta l’aspecte
sensorial.
(1) la pluja frenètica d’agost. Frenètic: que està molt excitat i nerviós. Els sentits en joc són la
vista i l’oïda. I potser l’olfacte. Sinècdoque: de l’agost, en destaca la pluja frenètica, la intensitat
d’un xàfec inusual. És obvi que la pluja d’agost es continuarà produint i que, per tant, no
l’abandona. Potser l’abandona l’especial manera de viure aquesta pluja durant les vacances
juvenils de l’estiu. També cal tenir present que la pluja de l’agost representa la precipitació d’aigua
que apaivaga la calor extrema de l’estiu i aquesta precipitació frenètica per atenuar l’ardor es pot
llegir en clau sexual. Una interpretació no exclou l’altra.
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(2) els peus d’un noi caragolats al fil del trampolí. Caragolar: retorçar. Retorçar: torçar en excés.
És a dir, molt retorçats. Els sentits en joc són la vista i el tacte. Sinècdoque: del noi, en remarca els
peus caragolats, en tensió, quan és a punt de saltar el trampolí. Li fuig aquesta commoció de
l’adolescent que oscil·la entre el desig de llançar-se i el temor que aquesta acció li provoca. Un
conte de David Foster Wallace, «A dalt per sempre», inclòs en el llibre Entrevistes breus amb homes
repulsius, descriu molt bé una situació similar, les vacil·lacions d’un noi de tretze anys en el
moment d’enfilar-se escales amunt i, arribat a dalt, de llançar-se per primer cop des del trampolí
d’una piscina pública. El temor a llançar-se al buit s’ha interpretat com una metàfora del salt a la
vida adulta.
(3) l’agut salt de llebrer que fa l’aroma dels lilàs a l’abril. Agut: una sensació és aguda quan és
molt intensa i curta. El sentit en joc és l’olfacte. Sinècdoque: de l’abril, en destaca la fragància del
lilàs que es difon i s’impulsa amb una energia que recorda l’impetuós salt d’un llebrer. La
metàfora de l’agut salt del llebrer remarca la intensitat extrema de l’aroma dels lilàs. El jo líric
potser ha perdut la puixança associada al mes d’abril i que aquí és concreta en l’aroma dels lilàs,
que al seu torn remeten als primers versos de The Waste Land, de T. S. Eliot, en què afirma que
abril és «el mes més cruel» perquè barreja «records i desig»: «April is the cruellest month, breeding /
lilacs out of the dead land, mixing / memory and desire.» És una observació molt sagaç qualificar de
cruel un mes que s’associa, entre d’altres coses, amb l’emergència del desig quan aquest desig
només es pot projectar cap a un fantasma, cap al record, cap a allò que ja ha fugit.
(4) la paciència de l’aranya que escriu la seva fam. Paciència: qualitat de qui suporta amb
calma l’espera d’una cosa que tarda. És a dir, tenir molta calma. Fam: desig molt fort de menjar. El
sentit en joc és la vista. Sinècdoque: de l’aranya, en valora la paciència per capturar la presa i
assaciar la seva fam. Quina paciència li fuig? Es podria pensar en una interpretació metafòrica
que identifiqués el jo amb l’aranya que escriu pacientment la seva «fam», fam que podria consistir
en la metàfora de la necessitat juvenil de menjar-se el món. També pot al·ludir al fet que se li
escapi la paciència, en el sentit que el temps dilatat del joves se li acaba i, per tant, es torna més
impacient.
(5) el cos amb quatre cames i dos caps en un solar gris de crepuscle. Aquí l’intensificador no està
en cap unitat lèxica en concret sinó en la hipèrbole de la imatge, que en sentit literal seria
monstruosa, però que en sentit figurat remet a la urgent i vivaç activitat de la còpula en un
entorn molt desolat i molt enfosquit. Els sentits en joc són la vista i el tacte. Sinècdoque: del cos,
duplica les cames i el cap per donar la sensació de fusió de dos en un. Aquí la metaforització és
transparent: li fugen aquest tipus de relacions sexuals, marcades per la clandestinitat, en indrets
inhabitats i solitaris.
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(6) el peix llisquent com un arquet de violí. Lliscar: moure’s sobre una superfície llisa d’una
manera molt suau. Els sentits en joc són la vista, el tacte i l’oïda. Sinècdoque: del peix, la facilitat
de relliscar entre les mans de la mateixa manera com s’esmuny el temps. També es pot referir al
fet que se li escapa l’agilitat, la capacitat de moure’s amb rapidesa, d’escapolir-se d’una manera
suau i ràpida, tal com ho fa un peix.
(7) el blau i l’or de les nenes en bici. Or: metall molt valuós. El sentit en joc és la vista.
Sinècdoque: de les noies en bici, el blau i l’or, dos colors que poden remetre a molts referents. Al
color del vestit o al color del cabell i dels ulls, per exemple. Les noies en bici són un altre element
que s’escapa del seu món.
(8) la set dramàtica del gos. Set: moltes ganes i molta necessitat de beure; dramàtic: capaç
d’interessar i commoure vivament. Una cosa dramàtica és trista i commou molt. Sinècdoque: del
gos, la set intensa. Continua amb les metàfores de les necessitats nutricionals —menjar, beure—
expressades a través de la seva mancança —fam, set— i les personificacions en un animal
—l’aranya, el gos. Potser és la imatge més ambigua de l’enumeració. Si no es llegeix en clau
metafòrica, no té gaire sentit. I si el subjecte poètic ha passat a ser el gos amb un set dramàtica,
és a dir, intensa, cal conjecturar amb què està identificant aquesta set. Cada lector pot identificar
moltes sets —necessitats— diverses en funció de la seva experiència.
(9) el tall dels fars de camió en la matinada pútrida del mercat. Pútrid: molt corromput i podrit.
Els sentits en joc són la vista i l’olfacte. Sinècdoque: de la matinada al mercat, l’olor —pútrida— i
el con de llum dels fars d’un camió. Més amunt ja s’ha comentat que aquesta clàusula pot tenir
relació amb un fet biogràfic narrat pel mateix Ferrater en una carta a Gil de Biedma, on narra
com uns quants amics allarguen la nit fins a la darrera copa. Això també li fuig al subjecte
poemàtic.
(10) els braços fins. Fi: que és molt llis o molt suau. Els sentits en joc són la vista i el tacte.
Sinècdoque: dels braços, la suavitat. De les dones, els braços. Dir que l’abandonen els braços fins
crec que s’explica per si sol.
L’enumeració és la representació d’una pèrdua. I el record de la pèrdua d’un element
valuós ve acompanyat sempre d’una emoció negativa. I expressar-la pot ser una manera
d’exorcitzar-la. No solament es tracta que el subjecte de l’enunciació enumeri tot allò que no pot
retenir, sinó que aquest subjecte de l’enunciació sent la necessitat de dir-ho. I això també és molt
significatiu. És una veu que no vol estar sotmesa a la melangia i, en efecte, no hi està. No obstant
això, la melangia sobrevola el poema i es diposita en l’esperit del lector. Les imatges de les coses
viscudes es tornen llenguatge a través de l’enunciació, llenguatge que ressona en el lector amb les
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emocions i les sensacions associades a les experiències que aquelles imatges evoquen. I el lector
copsa totes aquestes tonalitats emotives.
El subjecte líric posa l’accent en les experiències que han afectat el jo, les quals es
converteixen en l’agent actiu: són elles les que li escapen. L’acció és duta a terme pels elements
de l’enumeració i el jo és un agent passiu que en rep les conseqüències. Aquest procediment
—aquest expressar-se a l’inrevés— atenua el dramatisme que hauria produït una manifestació
del tipus «Jo no puc retenir tot allò que se m’escapa a causa del pas del temps o de les
circumstàncies de la vida».
És factible de creure que tota aquesta exterioritat de l’enumeració es tracta, al capdavall,
d’una manera d’expressar obliquament la interioritat del jo: un dels sentits del poema és la
constatació que el pas del temps comporta pèrdues que tenen a veure amb la intensitat de la vida
experimentada.
Arribats al darrer vers, constatem que el poema té una estructura circular, atès que el
primer vers i el darrer se sustenten en el verb declaratiu «dir», que apareix en quatre ocasions amb
la forma de la primera persona del singular del futur d’indicatiu. Si recordem el primer vers —Ho
diré a l’inrevés. Diré la pluja [...]— i el comparem amb el darrer —Diré el que em fuig. No diré res de
mi— veurem que presenten una clara simetria —sintàctica i retòrica— provocada per l’asíndeton
—aquest punt i seguit que uneix les dues clàusules dels dos versos— i pel paral·lelisme sintàctic.
El darrer vers basa la seva contundència en l’asíndeton —en lloc d’una conjunció
consecutiva que uneixi les dues clàusules hi posa un punt— i en el paral·lelisme sintàctic
d’aquestes dues clàusules, reforçat per una anàfora —la repetició de «diré» a l’inici de la
clàusula— i la contraposició entre una expressió afirmativa (diré) i una de negativa (no diré). Un
altre cop l’anvers i el revers.
Vindria a ser això:
[Sí que] Diré el que em [= a mi] fuig. [el punt=per tant] No diré res de mi.
En resum: «[Sí que] diré el que em fuig [i per tant] no diré res de mi».
D’entrada no sembla que aquest darrer vers es pugui entendre com una afirmació
contradictòria. I, malgrat tot, s’hi pot entendre. Perquè es mou en l’oposició dins / fora: allò que
em fuig pertany a l’àmbit exterior (fora) i, en canvi, allò que em resta dins a conseqüència d’allò
que em fuig, m’ho callo. De nou, l’anvers i el revers.
El present apareix aquí tensat pel passat i pel temps en fuga: em fuig. Entre els usos propis
del present, hi trobem que a vegades designa situacions que es produeixen durant un període de
temps que inclou el moment de l’enunciació. Cal remarcar el valor imperfectiu del present, que es
refereix a situacions que estan «en procés de realització»; «allò que em fuig es refereix a allò que
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m’està fugint», és a dir, el temps i les experiències vinculades a l’esdevenir d’aquest temps. Podem
fer una analogia amb un rellotge de sorra, en què la sorra que s’escola per l’orifici tant és el temps
com les vivències transcorregudes durant aquest temps. En aquest cas, la sorra continua fluint del
receptacle superior a l’inferior. En canvi, si hagués escrit «diré el que m’ha fugit», el temps
compost comportaria un aspecte perfet, que associem amb situacions finalitzades i vinculades al
moment de l’enunciació. En aquest cas, el jo líric presentaria una clausura de l’experimentació de
vivències intenses.
Per tant, la contraposició del darrer vers és més aparent que real. Suposadament
contraposa allò que diu el jo enunciador a allò que no diu. Però això no és del tot exacte. Perquè
no és que no digui res d’ell mateix, sinó que ho diu obliquament. S’ha d’entendre com «Jo no
diré res directament de mi, com estic afectat per les coses, sinó que, obliquament, em limitaré a
mostrar les coses que m’afecten.» Tot plegat té molt a veure amb la noció de correlat objectiu
que havia descrit T. S. Eliot. Però és obvi que el subjecte de l’enunciació té consciència d’ell
mateix i d’allò que l’afecta. I així ho manifesta. Naturalment, l’accés a la intimitat d’aquest jo és
restringit. Però, poc o molt, aquesta intimitat velada apareix en el poema d’una manera que
recorda tant aquella activitat infantil que consisteix a unir punts numerats fins que amb el darrer
apareix la silueta d’una figura, com la tècnica de l’estergit practicada per artistes contemporanis
com Bansky.
No diré res de mi: no ho dirà perquè no pot i no vol alhora. No pot perquè aquest jo del
qual ha de dir alguna cosa es perd, es dilueix, deixa de ser; i no vol perquè el jo líric —aquell que
hem apuntat que es pot confondre amb el jo empíric— assumeix una actitud estoica, no es vol
plànyer, i aquest rebuig del lament coincideix amb l’actitud estètica de l’autor implícit, que no vol
que el seu vers aparegui tot podrit de queixes, com escriu a «A través dels temperaments». Xavier
Macià i Núria Perpinyà corroboren la idea que el plany pel temps que fuig hi apareix
implícitament: «Ferrater és molt conscient que la seva joventut és perduda per sempre [...] el
plany pel temps perdut —la joventut— és defugit sistemàticament pel poeta. Hi és implícit, però
controlat.»50 Es podria dir que el poema fa de mediador entre l’oblit i la supervivència del record.
Viure és un constant acomiadar-se, com recorda Rilke en el darrer vers de la vuitena
elegia de Duino: «Així vivim, prenent sempre comiat.» Però, expressada així, aquesta afirmació
comporta un grau més gran d’implicació emocional del jo líric que en el poema de Ferrater. Si el
poeta utilitzés la fórmula de «no tornarà» o «no tornaré a» —fórmula que, en darrer terme, remet
a la irreversibilitat de la mort, real o simbòlica—, això provocaria una implicació emocional
absoluta. És el cas del poema «Ya no», d’Idea Vilariño, en què l’autora uruguaiana enumera totes
50
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les coses que ja no podrà fer després de la ruptura amb el seu amant, i clou el poema amb
aquests dos versos lapidaris: «No volveré a tocarte. / No te veré morir.»
El darrer vers del poema de Ferrater té una doble projecció, cap enrere i cap endavant.
Cap enrere perquè en realitat podria aparèixer en mig del primer vers, després de la primera
clàusula, perquè aquest darrer vers no és més que una explicació del contingut de l’enumeració
que s’estén des de la meitat del primer vers fins al penúltim. Però l’autor difereix aquesta
explicació fins al final del poema.
I aquest darrer vers també es projecta cap endavant, més enllà del poema on es troba, en
el sentit que és una afirmació metapoètica en futur, que no solament es refereix al poema en el
qual apareix, sinó a la resta de poemes que el seguiran.
I així, a partir del text, però fora del text, el lector identifica i comparteix l’experiència
emocional del poema, que ultrapassa la simple anècdota biogràfica i esdevé una manera singular
d’expressar la comuna experiència del sentiment de la pèrdua irreversible de la joventut.
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CORRESPONDÈNCIES DOMINICALS.

«DIUMENGE»:
DE JOAN

SOBRE DOS POEMES HOMÒNIMS

VINYOLI I GABRIEL FERRATER

Júlia Català Benejam

Institució de les Lletres Catalanes
Un exemple d’hipertextualitat
«No existeix cap obra literària que, d’alguna manera, no n’evoque una altra.» Són paraules
de Carme Gregori51 per explicar la reescriptura ―o hipertextualitat, si fem servir la terminologia
genettiana― com un aspecte universal de la literarietat. Així, la literatura se’ns revela com una
cadena d’hipertextos que s’empelten sobre un hipotext per transformar-lo i oferir fruits nous.
La metàfora se’ns fa prestament clara si resseguim la vida dels motius temàtics, com ara la
fortuna canviable, la nostàlgia del passat, la mort igualadora... L’interès, i fins la necessitat,
d’aquest rastreig genealògic resideix en la informació que aporta sobre la tradició i la memòria
literàries i en els valors estètics i ideològics que facilita d’un determinat circuit literari.
Així, doncs, pot ser interessant prendre el motiu del diumenge al llarg de la poesia
catalana del segle XX com a espai de reescriptura específic en aquesta transvaloració d’uns textos a
uns altres. Quins aspectes culturals i identitaris d’aquesta època faria emergir una lectura
d’aquesta mena? Quines línies d’anàlisi inèdites permetria fixar i en quines de ja conegudes
aprofundir?
Seria gairebé obligatori obrir aquest itinerari amb el «Diumenge» de Joan Maragall i
l’entendríem com un dia de descans i festa en què conviuen la joia, la bellesa i l’amor, i, sense
deixar del tot el to festiu, arribaríem al poema homònim de Joan Salvat Papasseit per trobar-hi la
51
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recreació de l’ambient del port, traducció poètica d’un record d’infantesa, sempre amarada de
mar. El retorn al passat a través del paisatge seguiria sent el tema de «Diumenge a la platja»,
composició que Tomàs Garcés dedica a Papasseit i en què, mantenint la predominança de la
descripció, evoca l’enyorat barri de la Barceloneta, símbol de la infància i la joventut, i la seva
gent humil. La vastitud de Josep Carner ens regalaria peces com «Mar de diumenge» i «Festeig
dominical», estampes concretes que el poeta distribueix, dins El cor quiet, seguint un cicle
temporal regit per les estacions de l’any i les dates més assenyalades del calendari litúrgic. I encara
més, la sèrie de poemes narratius «El diumenge del senyor Pere», «El diumenge del senyor Quim»
i «El diumenge del senyor Lluc» (Bella terra, bella gent), que, focalitzant «personatges vulgars, però
humaníssims», construeixen «una observació poètica impersonal i bonhomiosa de la vida
comuna que té el seu paral·lel explícit en articles com “Diumenge a les nou del vespre”
―publicat a La Veu el 10-II-1923 i recollit a Les bonhomies».52 O, per què no?, «Preservació», una
apologia de la vida profunda, autèntica, en què aquest dia «representa qualsevol dia de festa que
permeti reflexionar sobre la necessitat de la preservació»,53 i «Diumenge del patró», inclòs a Poesia
de 1957 i prèviament inèdit. I acabaríem intentant discernir quin diàleg permet d’establir amb
tots els anteriors, si és que en permet algun, l’«Ària del diumenge» de Pere Quart i el seu aire
conversacional i humor crític.
O no, no acabaríem, perquè després podríem demanar-nos quina visió del diumenge
donen «La nova amor» i «De dia» de Guerau de Liost; «Sextina del poeta barbabrut i la seva
companyia» de Joan Brossa; «Cançó de la setmana» de Josep Maria de Sagarra; «També» de
Vicent Andrés Estellés; «Passa, passeja, va a la feina...» i «Vigília» de Josep Maria Llompart, o
«Festa major de tu» de Jordi Sarsanedas.
És més, atès que la hipertextualitat és, de totes passades, un fenomen intercultural, caldria
també posar en relació l’anàlisi del conjunt amb obres d’altres tradicions occidentals per fer
emergir possibles préstecs i ressonàncies que no farien sinó evidenciar la inextricabilitat dels fils
que teixeixen la història de la literatura. Casos com «Complainte d’un autre dimanche» de Jules
Laforgue, «Sunday Walks» de W. H. Auden o «Domingo» de Jaime Gil de Biedma, posem per cas,
alguns dels quals, d’altra banda, ja han estat objecte d’estudi acadèmic.54
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«Amb admiració i molt cordialment»
Deixant, però, l’exhaustivitat i centrant-nos en l’efemèride que ara celebrem, recordem
que existeixen dos «Diumenge» la lectura i el comentari en paral·lel dels quals permeten
recuperar la història d’amistat i literatura que va unir les dues grans veus que, per a alguns,55 van
marcar la música de la poesia catalana del segle XX: Joan Vinyoli i Gabriel Ferrater.
És prou conegut, i reconegut, que Vinyoli i Ferrater van mantenir una de les relacions
literàries més sucoses del segle passat, malgrat haver deixat una correspondència escassa;56 una
relació que, dit pel mateix Vinyoli, «marcà per sempre la meva vida».57 Dels testimonis que ens
n’han pervingut es conclou que la coneixença es produí entre l’agost del 1952 (quan Vinyoli
digué a Riba, a propòsit de la crítica de Les hores retrobades que Joan Ferraté havia publicat a Laye,
que no coneixia l’autor ni n’havia sentit a parlar) i el novembre del 1953, en què Ferraté i Vinyoli
coincidiren en l’homenatge que es va retre a Riba a la Casa del Libro. Seria llavors quan, ja
instal·lats a Barcelona, després del suïcidi del seu pare el 1951, ambdós germans, primer Joan i, a
través d’aquest, Gabriel, haurien entrat en contacte amb un dels grups d’amics que Vinyoli va
tenir a partir de començaments dels anys cinquanta, el nucli bàsic del qual el formaven els
matrimonis Joan Petit i Margarida Fontserè, Eduard Valentí i Roser Petit, F. Gomà i E. Presas,
Guillem Cosp i Remei Martínez. Les paraules de Vinyoli així ho confirmarien: «Quan el vaig
conèixer per mitjà del seu germà Joan, ell encara no havia publicat res, que jo sàpiga.» L’enllaç es
va produir gràcies a Valentí, que coneixia els Ferraté(r) d’haver-ne estat professor a l’Institut
d’Ensenyament Mitjà de Reus.
A partir d’això, el més probable és que Vinyoli presentés Ferrater a Riba (amb qui
tractava des del 1935) en alguna de les seves visites, i que per via de Ferrater, més tard, ell
conegués Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma i José María Valverde. De fet, Barral i Gil de
Biedma s’acabarien afegint, per bé que posteriorment i de manera ocasional, a aquest grup
d’amistats, que seria definit a les memòries de l’editor com una «sociedad inteligente y cultivada, pero
sumamente deprimida y desplazada en el tiempo». Una mica més amable seria l’evocació que Ferrater
faria de les seves trobades setmanals i sopars, amb llargues tertúlies i sobretaules, en rimar les
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dedicatòries del «Poema inacabat», les quals deixen constància de com creixia la colla en les
revetlles de la Nit de Cap d’Any i Sant Pere (Solà, 2010: 173-6, 216-7):58

Gràcies, doncs, Pere Bohigas,
pel teu Ausiàs (una mina
d’hores de llapis i silló
penetrant la teva lliçó),
Pere amb qui espero dues albes
(i amb la Mercè) cada any sens falta:
la de Sant Pere i de Cap d’Any.
No fallarem tampoc enguany [...]
I a Halle, on hi ha bons teutons,
i a les cases amb lexicons
que fullejo entre dues copes
o bé entre el martini i la sopa:
la teva, Eduard Valentí,
ja ho saps, i tu, Joan Petit.

A pesar d’uns orígens socials que marcaven diferències substancials entre l’un i l’altre,59
Vinyoli i Ferrater compartiren molt més que el Sarrià residencial i el gust per una ginebra que
amania nits expansives de poesia i desconsol. El respecte i la consideració tant personal com
professional en què es tenien es fan manifestos en llegir-ne declaracions com la que segueix:
«Moltes vegades, havent begut més del compte [...] a la matinada d’una d’aquestes nits, en
acomiadar-nos, mentre em feia petons amb el seu hirsut bigoti, va dir-me: “Saps, Joan? El que
més m’importa en el món són tres coses: ser lúcid, estimar i ser estimat. Eh que m’estimes,
Joan?”»60 Un reclam d’afecte a què Vinyoli, també necessitós d’atenció,61 no va poder sinó
correspondre: «Definir en Gabriel m'és molt difícil, o potser tan fàcil com dir que és l’home més
lúcid, més culte i més humanament complex que he conegut. Era una d’aquelles persones davant
la força de les quals o has d’allunyar-te’n si et fan por, o has d’estimar-les sense mesura. Jo vaig
58
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qui formaven part de l’anomenada gauche divine; un espai en què Vinyoli, de família més humil, sense estudis
universitaris i enemic de les mixtures i les impostures, no es podia sentir còmode.
60
Josep-Miquel SERVIÀ: Gabriel Ferrater, reportatge en el record. Pòrtic, Barcelona, Pòrtic, 1978.
61
«”No m’estimen”, deia, i afegia: “només tu m’estimes”. Em mirava amb els ulls entelats», paraules de Joan Oliver
en referència a Vinyoli (Ignasi RIERA: Joan Oliver/Pere Quart. L’inventor de jocs. Proa, Barcelona, 2000, p. 330-331).
59

- 157 -

triar aquest segon camí. Els seus coneixements em sobrepassaven de tal manera que la nostra
relació es va fonamentar sempre en un constant intercanvi de poemes mutus, punt en què ens
sentíem en situació d’igualtat.» Amb el batec vital i l’impuls tràgic que compartien, l’entesa va ser
tal que arribaren a entendre’s comunicant-se amb metàfores.
Reconeixent-ne l’autenticitat del do poètic, Ferrater apreciava els mèrits de l’obra
vinyoliana tot predestinant-n’hi de futurs, i és de suposar que d’ell va aprendre «la dimensió
conflictiva del poema i l’obediència a un impuls líric que calia saber formalitzar».62 En
contrapartida, hi compartiria l’absència de límits de l’art en matèria poetitzable, la projecció d’una
tradició assumida i interioritzada i la llibertat artística, alhora que li seria un orientador en matèria
teòrica i estètica com a gran coneixedor de la literatura crítica moderna que era.
Amb Carles Riba com a mestre indiscutible,63 i entenent l’escriptura poètica com una font
d’(auto)coneixement, si bé discreparen en l’herència postsimbolista, ambdós trobaren referents
clars en la literatura angloamericana, i tot sembla apuntar que Ferrater va acabar d’eixamplar
l’interès en T. S. Eliot que Vinyoli ja afirmava tenir el 1951: «De los ingleses modernos, Eliot me interesa
mucho.»64 Avui, aquesta petja és resseguible gràcies a estudis com els de Parcerisas i Ballart.65
Amb tot, la trajectòria que seguiren i els resultats poètics que en derivaren van ser molt
diversos. Crític, traductor i lingüista, Ferrater va iniciar la seva obra poètica el 1958, quan Vinyoli,
amb quatre reculls ja publicats, es trobava en un segon període de silenci, el que separa El Callat
(1956) i Realitats (1963), en què es replantejà el fet poètic. Fou, per tant, un poeta madur des del
seu naixement i, a més, concentrat, ja que publicà tota la seva producció poètica en un interval de
sis anys (Da nuces pueris, 1960; Menja’t una cama, 1962; Teoria dels cossos, 1966). Vinyoli, en canvi, va
ser només poeta, i ho va ser durant tota la seva vida (setze títols entre el 1937 i el 1984), malgrat
dubtés de la seva vàlua. Com va dir-li Blai Bonet: «Esteu destinat a fer condemnació com qui fa
musculatura.»66
Mentre que Ferrater, més irònic, distant i intel·lectualista, descansava en la tradició per
transgredir-la, a Vinyoli, més humil, conflictivitzat i despullat, el poema li sortia del cor i de
Pep SOLÀ: La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli. Curbet i Fundació Valvi, 2010, p. 330.
«Considereu-me, doncs, un modest executiu de, per exemple, Rilke o Riba o Hölderlin, que són possiblement els
poetes que més han pesat sobre mi.» (Joan VINYOLI: «Crida als poetes catalans», a D. A, Antologia Price-Congrés
(Tarotdequinze cur.), Barcelona, Congrés de Cultura Catalana, 1977, p. 13-14). O també: «Parlar de Riba és una cosa
una mica difícil per a mi i per a tot escriptor català de la meva edat, perquè la nostra relació amb Riba és massa
íntima, perquè, de fet, tots nosaltres vam entrar en la literatura per Riba.» (Gabriel FERRATER: La poesia de Carles Riba.
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l’experiència que s’hi havia clavat. El primer va entendre la poesia «com la descripció, passant de
moment en moment, de la vida moral d’un home ordinari, com ho sóc jo» (epíleg a Da nuces
pueris). El segon cercava «la il·luminació del misteri que embolcallava la vida d’aquest mateix
home».67
És la publicació d’El Callat la que ens ofereix la primera pista documentada que tenim del
seu vincle; concretament, el 7 de gener del 1956 Vinyoli n’hi envia un exemplar amb aquesta
dedicatòria: «Per a Gabriel Ferrater, recordant una llarga nit de lectura i conversa. Amb admiració
i molt cordialment.»
El llibre en qüestió va ser especialment ben valorat en «un article que Gabriel Ferrater va
escriure en castellà per a un diccionari de la literatura que no va arribar a publicar-se, del qual tinc
una fotocòpia signada per ell el 23-I-64»,68 un article que, en mots de «Vinyoli, està molt ben
fet»69 i que anys després encara agraïa: «Gràcies, Gabriel: tu sí que sabies de fer crítica i de tants
altres.»70 També al de Reus devem la publicació de Llibre d’amic a La Gaya Ciencia el 1977, ja que
ell mateix en va recomanar la idoneïtat a Rosa Regàs.71
De la mateixa manera, Vinyoli va ser present en els meandres poètics del seu amic: sabem
que abans de la seva publicació Ferrater havia fet una lectura íntegra de Da nuces pueris (llavors
encara Lliçons) a casa dels Vinyoli,72 com també que el feia partícip del seu procés creatiu
enviant-li poemes i traduccions en què treballava:
Et tinc preparat un surt del qual no t’aixecaràs (encarna no et matarà tant a tu com a Barral i Gil
de Biedma, que són estèrils ―com em deia la meva minyona quan volia dir que soc histèric): he
començat un poema que ja va pel vers ―aguanta’t― 580, i calculo que és com la quarta part del
que ha de ser. Ja ho veuràs: és digressiu, idiosincràtic, i fet a base de donar-me gust per tots
costats. Si no surt idiota, pot ser molt divertit.73

Es fa difícil no veure que amb aquest estaló mutu, amb què es brindaren un cert gest
d’empatia, també contrarestaven la manca de reconeixement, l’encaix incòmode en el conjunt de
Pep SOLÀ: La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli, p. 219.
Lluís BUSQUETS I GRABULOSA: Plomes catalanes d’avui, p. 84. Es refereix a un text titulat «Joan Vinyoli» que va restar
inèdit en castellà original i que va ser publicat en versió catalana al núm. 29 de Reduccions (setembre 1983), inclòs a
Papers, cartes, paraules (Quaderns Crema, Barcelona, 1986) i aplegat a l’apèndix d’Escritores en tres lenguas
(Antártida/Empúries, Barcelona, 1994).
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la poesia del moment i el desinterès o bandejament per part de la crítica més institucionalitzada
que patiren les seves obres, especialment durant els primers anys i en bona mesura per la seva no
adscripció a l’anomenat realisme històric i la resistència que oposava la generació postsimbolista
envers les noves estètiques.
Una bona mostra d’aquest desconcert, fredor o rebuig que la bibliografia afirma de
manera més o menys unànime ens la dona el 1959, any de la mort de Riba, quan tots dos van
quedar finalistes dels premis a què s’havien presentat. En realitat, en el cas de Vinyoli va ser Josep
Pedreira el responsable que Per l’escala secreta (Poemes), projecte de recull que acabaria donant, entre
d’altres, Llibre d’amic, concursés al premi Ausiàs March de Gandia en la seva primera
convocatòria, que va acabar guanyant Pere Quart amb Vacances pagades. Entre les dues propostes
estètiques que hi havia sobre la taula (la simbolista, revestida de mística, i la realista), el jurat es
decidí per la segona. Formaven part d’aquest jurat Salvador Espriu, en substitució d’un Carles
Riba acabat de traspassar; Josep Maria Castellet, que animà Pere Quart perquè hi concorregués i
així la «participació tingués el mínim de dignitat»,74 i Joan Fuster. La resposta de Fuster a Pedreira
del 23 d’octubre del 1959, després de la resolució, fou clara: «En realitat ―t’ho dic en pla
confidencial―, si la balança es va decantar pel llibre de l’Oliver no era perquè Vacances pagades
estigués molt per damunt de Per l’escala secreta, des del punt de vista d’una valoració literària
estricta: més aviat ho decidí una preferència pel tipus de poesia i per la temàtica de Pere Quart.»75
Temps després l’autor es referiria als poemes del Llibre en aquests termes en l’«Avís» que hi
inserí: «Si fa vint anys podien semblar insòlits, ara em semblen perfectament actuals en el
complex teixit de la poesia contemporània.»76 Ferrater, en canvi, va presentar Da nuces pueris al
premi de poesia que el mateix Pedreira convocava des del 1950 i que el 1959 va canviar el nom
d’Óssa Menor pel de Carles Riba. El jurat, però, es decantà per Intento el poema, de Josep Maria
Andreu, «un poeta molt més menor», i els papers que hi van fer «el talós / Garcés i el Teixidor
renyoc» Ferrater els va deixar per escrit en el ja mencionat «Poema inacabat».77
Seguim amb els greuges: el 1988 es feu l’encàrrec a Joan Lluís Marfany, antiferraterià, de
valorar la poesia del poeta de Reus a la Història de la literatura catalana (X). L’article resultant va ser
integrat en el capítol del realisme històric amb la intenció primària no de «parlar de la poesia de
Ferrater per se, sinó del seu complex paper com a impulsor i detractor del realisme històric», fet
en què Perpinyà,78 fent-se ressò de Joan Ferraté, veu uns «historiadors indefinits i contradictoris
que no han reeixit a establir de manera objectiva el lloc que ocupa Ferrater dins la història de la
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literatura catalana». El tracte que Vinyoli va rebre a la Poesia catalana del segle

XX

publicada per

Castellet i Joaquim Molas el 1963 no va ser gaire millor. Segons els antòlegs: «Vinyoli era
l’exemple d’un cert hermetisme i d’una certa evasió de la realitat, i de la impossibilitat més
extrema de comunicació.79 Profundament antihistòrica, perquè és, en definitiva, profundament
conservadora, la seva poesia es limita a donar constància d’un món petrificat, immòbil, del qual el
poeta és el testimoni silenciós, ‘el callat’.»80 El més curiós és que l’antologia, publicada el
setembre, ignorà les Realitats que Vinyoli havia publicat cinc mesos abans. Potser Castellet i Molas
no van saber demanar-se, ni respondre’s «Però ¿on de veritat calia situar llavors Vinyoli dins la
poesia catalana? Dins el món.»81
Malgrat tot, el pas del temps rescabalà l’ingrés desafortunat d’ambdós poetes en els
certàmens, i entre les seves obres avui hi podem llegir Da nuces pueris i Llibre d’amic, gràcies, en
gran part, a la confiança i tossuderia de l’editor, que llavors va enviar aquell projecte vinyolià a la
censura del Ministerio de Información y Turismo, del règim franquista, i va decidir publicar el
recull ferraterià igualment. L’esdeveniment dels fets va voler que la gran volada poètica de
Vinyoli es donés just després del comiat literari i vital del seu amic, a partir del 1970 i fins al
1984, any de publicació de Domini màgic i Passeig d’aniversari i també de la seva mort. Veurem quin
lloc els assigna la nova Història que ara s’escriu.
Graons d’(in)felicitat. El «Diumenge» entre Vinyoli i Ferrater
Hi ha, dèiem, un «Diumenge» vinyolià i un de ferraterià. De fet, de vinyolians n’hi ha dos,
l’inclòs en El Callat i el de Realitats, però aquí ens centrarem en el primer, que és el que permet de
traçar ponts amb el text homònim de Ferrater.
Col·locat com a antepenúltim poema de la darrera secció del llibre («El Callat»), el
«Diumenge» de Vinyoli és un dels més celebrats d’El Callat, que, d’altra banda, és el volum
central del conjunt de la trajectòria del poeta, tot i que la seva aparició va passar més aviat
desapercebuda en el seu moment.82
L’expandiment concèntric que seguiren la seva vida i la seva obra situà Vinyoli, a mitjan
dècada dels cinquanta, davant del no-res metafísic que suposa el misteri últim de l’existència
humana, de la pròpia identitat. La profunda recerca que en va derivar va trobar el seu intent de
traducció intel·lectual i poètica en aquest recull d’una volada simbòlica sense parió, una excel·lent
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demostració d’indissociabilitat entre forma i contingut en què l’encert de la paraula pura,
primigènia ha motivat afirmacions com la següent: «Quan ha escrit El Callat, […] Vinyoli nota,
sap, que ha arribat al capdamunt, a l’esfera més alta i omnicomprensiva de la poesia del seu
temps, i fins i tot intueix […] que està, per dir-ho amb un clixé, per davant del seu moment.»83
Vegem-ho en els versos que ens ocupen:
Quan ja per entre els pins
fresseja el mar de l’aire
i les copes són plenes
de l’hidromel solar;
quan esclaten les roses
i les flors de migdia cremen
a les terrasses vora l’aigua.
Diumenge, dret a les escales,
en el replà d’un alt silenci,
ric dels secrets de cel·les i de pòrtics,
mira per sobre les teulades
la llisa mar guspirejant i sap.
Després de molta lluita, sols després
de l’incessant combat entre la roca
i el foc, madura i pren la flama.
Després de molta lluita, sols després,
pot la mirada omplir-se i retenir
calladament. I el gra madura als camps.

La primera estrofa en què es divideix el poema, de dotze versos, consta de dues parts
diferenciables sintàcticament i conceptual. El primer punt i a part de la composició en delimita la
primera, de set versos, en què dos llargs circumstancials estableixen, per mitjà d’anàfores, el marc
espaciotemporal de l’escena poètica. L’esclat floral, les temperatures càlides que s’entrellegeixen
en la vida «a les terrasses vora l’aigua» i les guspires salades creades per la presència «solar» ens
situen en un «migdia» de primavera (com sembla confirmar el final del poema) transcorregut en
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una costa que s’endevina mediterrània.84 La força sinestèsica del preàmbul que són aquests set
primers versos resulta fascinant. La riquesa de recursos i imatges que s’hi concentren és capaç de
convertir l’aire en complement del mar, i no a la inversa, d’emplenar dolçament les copes dels
pins amb una beguda estel·lar i d’incendiar pètals, i de fer-ne sentir al lector la fressa i el tacte
sobre la pell, el gust lumínic i l’olor flamígera.
La segona part bateja setmanalment el marc descrit, «Diumenge», el qual, personificat,
esdevé el subjecte principal de l’estrofa. Els sintagmes adjectivals que el segueixen intensifiquen
la presència d’elements edificats per evidenciar la convivència entre el món natural i aquell fruit
de la mà de l’home que ens serveix el poema; ens recorden l’herència semàntica de la cultura
cristiana que ha tipificat el diumenge com a dia del Senyor, de la creació de la llum i la
resurrecció, com a dia festiu, de repòs i culte, i realcen l’encimbellament des del qual fan sentit els
dos verbs amb què es completa el subjecte: «mira [...] i sap».
El fet que aquesta mirada torni dirigida a la mar no fa sinó palesar la circularitat del
poema: l’elevació progressiva que planteja, del nivell del mar al terrenal i del terrenal a
l’aeri/celestial, i l’altura en què insisteixen els mots triats («dret», «escales», «replà», «alt», «pòrtics»,
«per sobre les teulades») desemboquen de nou a l’aigua, perquè, tal com adverteix Vinyoli en el
pròleg de l’obra, el camí a què convida El Callat és un de partida i retorn a l’origen. D’entre tots
els mots destacats, però, n’hi ha un que esdevé decisiu en l’assoliment d’aquesta contemplació i
aquest coneixement en plena serenor dominical: «les escales», un símbol que Vinyoli va utilitzar
de manera recurrent85 per significar l’ascensió cap a un estat superior en la recerca de la unió
mística i física o en capbussada en la interioritat més profunda del jo i que aquí permet l’enllaç
amb l’estrofa següent del poema.
La segona estrofa es basteix sobre un joc de repeticions i encavalcaments que doten de
ritme la composició i assenyalen la centralitat del missatge últim que transmet. D’entrada, el
primer dels sis versos que la conformen s’obre amb un circumstancial temporal que no només es
reprèn al final sinó també tres versos més avall per crear un paral·lelisme que divideix l’estrofa de
manera simètrica. Però, a més, «la flama» recorda «les flors» que «cremen», «madura» aquesta i
també «el gra», el verb mirar s’ha substantivat i el «silenci» s’ha tornat adverbi.
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Ara bé, si hi ha una idea que es fa especialment present en tot aquest conjunt ecoic, és la
de pugna, triplement present. I és que el símbol de l’escala suara mencionat remet fàcilment a
«l’escala que Jacob havia vist en somnis reposant el cap sobre la pedra de Betel», a la qual Vinyoli
havia fet referència en un esbós de poema conservat a l’Arxiu (doc. 2065) i que sembla recuperar
a «Ens crèiem únics» d’El griu (1978). Els referents podrien seguir amb Dante, que la converteix
en mitjà d’accés «al sobrecelo» en el seu «Paradís», Sant Joan de la Creu, que figura la seva «escala
de contemplación secreta» a «Noche oscura», o Rosselló-Pòrcel, que la incorpora en el poema
«Ardent himne» per sobreposar-hi, un cop més, el tema de la lluita amb l’àngel,86 també present a
«Preservació» de Carner.
Arribats a l’«esperança i moviment cap a la llum» que representa, en El Callat, el salt de la
figura humana d’«El boscater» a la mitològica d’«Orfeu», «cal arriscar-se al difícil combat amb
l’àngel» per assolir «la clara altura de “Diumenge” i fer la lloança i fins l’exaltació de les realitats
terrenes». Perquè, si bé podria pensar-se d’entrada «en una poesia predominantment dirigida cap
al numinós, l’esperit que batega en molts poemes del llibre sembla més aviat decantat a la terra»,87
a la qual ens torna el final del poema.
En contraposició a l’home (i, per tant, al poeta), ésser contingent, temporal i relatiu,
l’àngel és una criatura transcendent, intemporal i absoluta que «pertany a la llum i a l’eternitat».
La lluita entre ambdós és la imatge amb què els postsimbolistes representaren l’intent de
l’home-poeta de conquerir una vida més alta «per tal d’expressar l’inexpressable, l’inefable»; una
imatge que Vinyoli, per herència de Rilke i Riba, es va fer seva88 i que aquí també suposa «l’esforç
d’accés a la pròpia i més fonda interioritat, la qual retorna a l’exterior amb el treball poètic».89
El poeta, doncs, com el patriarca, rep la benedicció de la «flama» de la paraula i veu els
escalons de llum per on davalla la Poesia. Enfora de la inspiració, però, en el sentit d’il·luminació
o entusiasme, hi ha una recerca activa del poema, que neix de l’observació pacient90 i la retenció
callada, perquè, recordem-ho, «el contacte amb les profunditats predisposa al silenci i que sols
per una última impotència de desembocar en pura contemplació, es resol en cant».91 En
definitiva, la missió rilkiana de l’home.
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La lectura que ofereix el poema es presenta, així, com una descripció essencial del que per
a Vinyoli eren «els tres processos bàsics constitutius de l’experiència creadora: emoció poètica,
[...] recerca del verb [...] i, finalment, cant líric essencial».92 La copulativa que clou la composició
culmina la sensació de plenitud, individual i còsmica, alhora que condensa el doble domini del
pas inexorable del temps, implícit en l’esdevenir cíclic, i l’atemporalitat de l’escriptura poètica, que
fixa, eternalment, l’instant. La pàgina llaurada.93
La publicació d’El callat es produïa poc abans de l’escriptura de Da nuces pueris i Ferrater,
en llegir-lo i comentar-lo en l’article abans mencionat, en destacà especialment aquest poema tot
definint-lo com «este enigmático “Diumenge” en el que una remota imaginación germánica
enriquece de latencias un material objetivo marcadamente mediterráneo».94
Més enllà de voler presentar el poema de Vinyoli com a possible hipotext de l’homònim
ferraterià, podem assajar-ne la col·lació per veure com n’enriqueix les interpretacions. Un exercici
que, d’altra banda, ja s’ha dut a terme amb anterioritat .95
Aquest és el «Diumenge» de Ferrater:
Els ocells de la llum se’n van a jóc
i ens deixen a les branques un subtil
tremolor de petites veritats.
Cal perdre l’ànima d’arbust. Un altre
sentiment transitori s’ha gastat.
Ens aixequem, i amb por de no saber
retrobar a temps qui som i què volem,
anem tornant ben poc a poc. La tarda,
la brasa imatge nostra, nerviosa
però abnegada mare de la cendra,
s’apaga, i es respira la pudor
del tabac refredat. Hem estat sols,
però ara embussem els colls d’embut
(colzes amb colzes, passos que es fan nosa)
per vessar dins el poble l’imprecís
record d’uns camps trencats, al·luvials
deixes de camions, d’uns camins curts
92
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com un alè cansat, i uns arbres vius
que ja se n’ha fet llenya. Ens confonem
amb els que s’han quedat, i que ara surten
dels balls i de les coves de penombra
gelatinosa, i tots trepitgem besos
que la tarda ha endurit, i ara es parteixen
en dues valves, com un musclo, i cauen.
Un nen que se li ha rebentat el globus
llança un plor viperí. Tots ens mirem
i riem satisfets. Cap de nosaltres
no es veu amunt per l’escala dels éssers.

La composició ha estat unànimement classificada dins el bloc de poemes socials, aquells
en què el poeta mira la societat que l’envolta, de la qual forma part, i en copsa instants precisos,
detalls concrets «en un intent de capir l’essència profunda de la vida dels homes i les dones».96
Així, el que resulta central en aquesta recreació de la vivència quotidiana és la consciència del jo
líric, és a dir, com el subjecte viu els temes sobre els quals l’observació permet de reflexionar. En
paraules del mateix autor, a l’entrevista que li va fer Federico Campbell per al llibre Infame turba,
del 1971:
Yo pensaba que había que escribir un poema sobre tal tema, producto de la observación moral, psicológica, sobre
la gente; y entonces esperaba dos o tres semanas a que de pronto este tema puramente abstracto, intelectual, se
concretara mediante una anécdota o mediante la observación de una cosa vista por la calle. Y al encontrar eso, el
poema ya estaba prácticamente hecho.97

Prescindint de la separació estròfica, el text es presenta com una tirallonga de vint-i-vuit
decasíl·labs blancs, vers ferraterià predominant que respon a la discursivitat que demana
l’experiència poetitzada. Com en el cas anterior, s’enceta amb una contextualització d’espai i
temps. Si bé el grau de concreció temporal és el mateix (un moment del dia), la franja horària ha
canviat: el migdia esclatant és ara l’arribada del vespre després d’un dia d’excursió. La bellesa de
la imatge amb què això s’anuncia («Els ocells de la llum se’n van a jóc») contrasta amb el que en
resta: el tremolor que provoquen les veritats, per petites que siguin, que aquí se segueix d’una
advertència i una constatació.
96
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La primera, que entronca amb una de les metamorfosis vinyolianes per excel·lència com
és l’arborització del jo, deixa entreveure que s’ha produït una presa de consciència i,
conseqüentment, redreça un possible error de pensament: temptat amb «una transitòria comunió
amb el paisatge», la veu poètica recorda que «aquests camps no han estat mai el seu lloc i que una
ficció de retorn a la natura resulta ja insostenible. I el que és pitjor, ridícula»,98 ja que el que hi
trobem és un paisatge trencat i cansat pel maltractament de l’home. D’aquí que Terry99 es referís
a aquesta composició «com un dels exemples sobre els conceptes falsos de la vida, al voltant de
l’hipotètic tema central ferraterià: què és ser viu». Per a ell: «Els primers cinc versos [...] indicarien
que la vida sol produir uns sentiments inconnexos que més tard ens obliga a abandonar.»
El diumenge al camp, doncs, ha resultat una mena de parèntesi estèril. El plaer que
provoca l’oblit momentani de si mateix en un dia establert convencionalment és prest ofegat per
la realitat que s’imposa: «El diumenge és fet per al dilluns»,100 realitat que comporta l’obligada
reincorporació a la vida rutinària, amb la qual l’experiència no només esdevé itinerant sinó que, a
més, adopta «el rang d’una rentrée».101
Aquesta roda cronològica lliga amb la constatació al·ludida, que no és altra que la de la
fugacitat del temps («un altre sentiment transitori s’ha gastat»). El tòpic, d’una banda,
s’acompanya de la por, una paraula que a l’obra poètica de l’autor apareix fins a trenta-vuit
vegades i a la qual s’adhereixen actituds tan singularment ferraterianes com el tremolor
d’abans.102 En aquest cas, la por que la prolongació de la distància respecte de la ciutat comporti
la pèrdua del nostre lloc al món, la sensació d’identitat pròpia que ofereixen les formes de vida de
la societat moderna, quan en realitat són decadents i alienadores. D’altra banda, contrasta amb el
ritme pausat que es vol per al retorn i amb la dilatació amb què, novament amb recursos formals,
es fa explícit que «la tarda [...] s’apaga», tot reproduint l’esvaïment progressiu de la llum.
En aquesta dilatació es reprèn la metàfora lumínica del primer vers per portar-la, a tres
temps, al camp de la ignició: «la brasa», «la cendra», «la pudor del tabac refredat». La riquesa
analítica que ofereixen aquests cinc versos es fa manifesta en el moment que s’entrelliga el pla
purament anecdòtic i referencial amb el més metafòric per plantejar diferents capes de
transcendència reflexiva: la brevetat del moment, el caràcter efímer del temps i el topos del memento
mori. I tot això, sense que els encavalcaments utilitzats ens facin passar per alt la petja vinyoliana
en la doble aposició que qualifica la tarda: si la primera recupera «la brasa de la tarda» d’«Algú
98
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m’ha cridat» (poema inaugural d’El Callat), la segona recorda l’anterior personificació del
«Diumenge». Tot plegat, la combustió d’aquell qui consumeix les tardes i els dies o del qui crema
«tot en cant».103
Com era d’esperar, la tornada al joc particular s’acompanya d’una certa pèrdua de
protagonisme del món natural, que d’ara endavant servirà sobretot per descriure l’entorn urbà i
deixarà de ser l’espai del temps present per esdevenir un «imprecís record». El primer efecte
d’aquest desplaçament és la dissolució del subjecte,104 que vessa «dins el poble» i es confon «amb
els que s’han quedat». En aquest moment, la veu poètica ―invariablement plural al llarg de tot el
poema per universalitzar la vivència i aconseguir que, tot i ser individual, no resulti única― es
torna palpablement col·lectiva (el quantificador universal «tots» apareix dues vegades en els
versos finals).
Si anem al mecanoscrit original, consultable en el Corpus Literari Digital de la Càtedra
Màrius Torres, veurem com en aquesta part del poema Ferrater hi introduí una de les dues
correccions que hi va fer: el definitiu «però ara embussem els colls d’embut» esmena un estadi
anterior que deia «però ara ens estrenyem als colls d’embut», amb la gràcia de la reiteració, que
permet que el lector noti, gairebé, la sufocació per la gentada.
Les «dues problemàtiques essencialment modernes» fins ara apuntades («la irreconciliació
de l’home urbà amb la naturalesa i la dissolució del jo») són les que han portat Ballart105 i
Marcer106 a posar en relació aquest poema amb obres com «Preludes» i Prufrock d’Eliot o el ja
citat «Diumenge a les nou del vespre» de Carner.
D’altra banda, els ecos eliotians, carnerians i vinyolians continuen en el relat de l’escena
urbana, que materialitza la desolació del vespre dominical. Els «“restaurants amb serradures i
closques d’ostres”» de Prufrock i el «terra brut d’humanitat recent i amb unes semblants
“esclofolles”» de Carner són ara «besos / que la tarda ha endurit, i ara es parteixen / en dues
valves, com un musclo, i cauen» per ser trepitjats, imatge irracional en què se superposen
magistralment «la notació realista i l’apunt psicològic». I «les coves de penombra / gelatinosa»,
això és, els cinemes d’on surten els qui han romàs a la ciutat, es corresponen amb els «secrets de
cel·les i de pòrtics» del poema de Vinyoli.
L’anècdota final del nen que plora perquè «se li ha rebentat el globus» troba el seu
equivalent en «la capsa es tanca damunt el ninotet automàtic» de Les Bonhomies107 i «To have
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squeezed the universe into a ball» de Prufrock.108 Prosaica i patètica, la imatge ens prepara per a la
meditació condensada en el darrer vers i mig, que cou a la nostra consciència com una picada
d’escurçó.
A més a més, segons Marcer,109 el detall del globus sintetitza «tot el malestar de la
condició humana»: «El globus vindria a ser el contingut feble i vulnerable de les veritats
universals», mentre que la seva explosió seria «una pèrdua estúpida de les il·lusions i esperances
que hom ha tingut durant la infantesa», tema recurrent en Auden. El plor de la criatura es veu
contrarestat per la rialla coral i condescendent dels adults, la qual dirigeix la cadena d’(in)felicitats
que travessa el poema cap a la seva conclusió. El riure, doncs, a diferència del temor,
s’externalitza per cercar la complicitat dels altres,110 però la ironia amb què Ferrater impregna
aquesta socialització deixa clar que, tot i participar de l’escena, la veu poètica és capaç de jutjar-la
a distància per denunciar la ignorància comuna.111 I és que la manera en què hem acceptat
d’organitzar les nostres vides resulta de tot menys gratificant. O, dit en l’epifonema ferraterià,
paral·lel a la copulativa final de Vinyoli, de qui, potser, fins i tot manlleva el símbol de l’escala:
«Cap de nosaltres / no es veu amunt per l’escala dels éssers.»112
Conclusions
Acarar el «Diumenge» de Joan Vinyoli i el «Diumenge» de Gabriel Ferrater per llegir-los
de costat permet fer-ne una interpretació amplificada en què un, poema i poeta, s’explica millor
gràcies a l’altre.
Prenent el diumenge com a motiu literari, ambdós se’n fan continuadors, però des de
perspectives conceptuals diferents. Tant en un cas com en l’altre el dia de la setmana es llegeix
com a temps d’oci que troba com a primera destinatària la natura per deixar-hi passejar la mirada;
per això la descripció hi juga un paper preeminent. Es tracta de dos paisatges que han rebut
l’impacte de la mà de l’home, tot i que els graus de bellesa oposats que transmeten porten a
consideracions allunyades: en Ferrater, la ruptura entre l’home i el món natural és irreversible,
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cosa que, alhora, posa de manifest el seu acord en la desavinença respecte a un mode de vida que,
destructiu, resulta alienador. En Vinyoli, la mà que edifica és també la mà que conrea, i pot ser la
mà que escriu.
Ferrater manté la mirada cap enfora per recollir de l’entorn un retrat col·lectiu, social,
dins del qual se sap integrant però particular; d’aquí el seu to narratiu, amb tocs de col·loquialitat
i ironia, propens a la sentència intel·lectualitzada. En Vinyoli, en canvi, la descripció es torna
contemplació reflexiva que va girant els ulls cap al propi interior, per desembocar en una
metapoesia que condueix a la identificació personificada.
Amb una certa imatgeria compartida, tots dos poetes se serveixen d’un seguit de recursos
formals com la repetició, l’encavalcament i l’aposició per dotar les composicions d’un ritme
intern que s’ajusta perfectament a les necessitats substancials. I a mesura que aquest ritme avança
també ho fa l’esdevenir temporal, el cicle solar i el del cultiu, els quals ens aboquen a una veritat
que queda estampada en el darrer vers, ja sigui amb la fredor pròpia d’un diagnòstic tràgic o amb
el consol de saber que el final és una continuació.
Si Vinyoli fa seva una lluita secular per sintetitzar-hi tot un replantejament poètic i, doncs,
vital, Ferrater assimila un patró narratiu ja existent i l’associa «a un poderós motiu temàtic de la
poesia europea com és el del profund desencant del diumenge»,113 per obtenir un resultat poètic
únic que s’insereix en la tradició universal sense deixar d’enriquir la pròpia. Dues declaracions de
principis, en definitiva, que ens recorden que la poesia és, potser, l’únic mitjà per fer de la
vivència record i del record, present etern.
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LECTURA D’«AMISTAT DEL BRAÇ»
Enric Bou
El metro anava ple. Jo m’agafava
al barrot niquelat vora la porta.
Tenia el braç tibat, i tolerava
aquell pes tebi, persistent, a l’avantbraç.
Quedàvem poca gent quan vaig girar-me.
Era molt jove. Lletja i pobra, descarnada,
com una prima cabra mogrebina
que premia amb el front, tancant els ulls,
abalançada per tota carència,
un braç encara de ningú, lliure i promiscu,
i no veia que ja algú es reprenia
i s’isolava al seu davant. Jo, massa jove
també, no havia après a reconèixer-me
en l’acceptació més que en la tria.
Vaig abandonar el braç, que no fos meu,
i no els vaig mirar més, anguniat
fins a l’estació, i el súbit trenc
d’una corda del cello, la més baixa.

El poema evoca la reacció de la veu davant de la situació de promiscuïtat inesperada, una
situació que no ha sorgit d’una tria prèvia, de la seva voluntat, sinó que ha estat creada de manera
fortuïta durant un viatge en metro. És ambientat en un vagó que poc a poc ha anat quedant buit.
Destaca l’elecció mètrica, escrit en versos decasíl·labs i alexandrins, que creen un ritme fort, ideal
per evocar el soroll rítmic de les rodes damunt els rails irregulars i també per expressar el
moment de debilitat que viu la veu que diu el poema: un home jove, amb poca experiència i que
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reacciona de manera insensible en notar el contacte del seu braç amb el front d’una dona jove,
lletja i pobra. És una situació molt freqüent: un jove que viatja en un metro ple nota que algú es
recolza al seu braç. Quan el metro arriba a la parada final, la veu s’adona que es tracta d’una dona
jove («Lletja i pobra, descarnada»), que amb els ulls tancats (mig adormida) al seu davant crea
aquest imprevist contacte íntim. A causa de la naturalesa de la jove («com una prima cabra
mogrebina»), una possibilitat fora que el poema acabés en una parada de final de trajecte, la
desapareguda estació de Fernando, una de les estacions fantasma del metro de Barcelona, que es
trobava a les portes del Barri Xino de Barcelona. El vagó de metro es fa servir com a escenari
inesperat de proximitat i intimitat combinat amb distància i desconeixement. La reacció negativa
de la veu s’oposa a l’amistat del títol. L’al·lusió al soroll que sent quan s’atura el vagó de metro en
arribar a l’estació, sembla que trenqui el moment de distracció del protagonista. Es pot relacionar
amb el tema de l’encontre breu entre dos desconeguts, intercanvi de mirades, aquí breu contacte
entre els cossos (els braços), un tema que va estudiar Jean Rousset.114 Pot tenir un ressò del
poema «À une passante» o fins i tot de «Confession», de Baudelaire. També del poema de Jaime
Gil de Biedma «Amistad a lo largo»:
A veces, al hablar, alguno olvida
su brazo sobre el mío,
y yo aunque esté callado doy las gracias,
porque hay paz en los cuerpos y en nosotros.

Alguns lectors del poema de Gil de Biedma, que era un bon amic de Ferrater, units per
una complicitat poètica en les llengües respectives, opinen que aquest poema expressa que tot el
que ha passat a la vida de l’ésser humà (la consciència, el contacte amb l’altre i amb els altres, les
alegries i les penes, entre moltes experiències exposades al poema), es deu al pas del temps;115 o
que el jove, a mesura que creix, admet haver viscut en un espai confinat per les ombres d’un
exterior desconegut.116 El so de violoncel indica la parada sobtada del metro, però alguns lectors,
potser erròniament han preferit llegir-lo com «trencar», i, per això, com la referència a un
trencament significatiu experimentat pel protagonista quan es produeix la situació descrita,
perquè interromp el flux natural en la relació del protagonista amb els altres i, en particular, amb
les dones joves, trencant amb la inexperiència. Segons Cornudella, a causa de la metàfora final,
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«el poema esdevé la formulació d’una experiència juvenil emblemàtica»,117 i també un moment
d’incertesa i separació. Arthur Terry esmenta aquest poema com un exemple que «la reflexió
moral sovint implica un distanciament de l'anècdota, una sensació que tan sols ara es reconeix
quelcom que no es comprenia en el passat». Els versos finals indiquen «que, a l'època de
l'anècdota, el que parla només coneixia una sola manera d'aproximar-se a les dones —mitjançant
la tria; allò que ha après mentrestant és que pot establir una relació a través de l'acceptació de
part de la dona, és a dir, una relació que té en compte l'altra persona»118. El so del violoncel és
una metàfora molt efectiva per indicar simultàniament el final del trajecte i la reacció moral. El
poema de Ferrater a més transforma la quotidianitat, centrant-se en un esdeveniment que no
podria haver-se produït als carrers, en la superfície, i es relaciona amb la idea del món subterrani
com a imatge de deformada del que hi ha a la superfície.
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«LA CONFIDÈNCIA»
Maria Dolors Coll Magrí
Ens atenem al poema que Gabriel Ferrater va donar per definitiu a l’edició de 1968 de
Les dones i els dies (Edicions 62). Més endavant, no el va incloure a la selecció de Mujeres y días (Seix
Barral), edició prevista per al 1971, tot i que no va publicar-se fins al 1979.
LA CONFIDÈNCIA
Tots els llums de la nit són dins els trossos
de gel, que ens repartim i no bevem.
Ens ho farà saber. Fins a la fi
ho hem de saber: com la van violar,
i el corredor del col·legi es tornava
un uad de pedres seques, i els voltors
explotaven, enlaire, com les gotes
de gasolina en els pistons. Hi ha qui
sap sofrir més que els altres. Tots voldríem
sentir-nos fins i junts, fer-nos un feix
de joncs, i arrecerar les blanques mèdules
sota frescors de molsa. N’hi ha un
que sofreix més, fins que aixeca el gosset
i l’hi tira a la cara, i ella es vessa
per terra, mollament. Un toll rodó
de bava i pietat d’ella mateixa.
I no hi podem fer res. Hem d’esperar
que algú proposi que ens n’anem.

Da nuces pueris, 1960
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El poema apareix de bracet amb Amistat del braç. Els lliga un mateix subsol: un
distanciament emotiu, ser-ne conscient i, al cap i a la fi, aquesta actitud moral de què parla
Gabriel Ferrater a l’epíleg de Da nuces pueris: «Quan escric una poesia, l’única cosa que m’ocupa i
em costa és de definir ben bé la meva actitud moral, o sigui la distància que hi ha entre el
sentiment que la poesia exposa i el que podríem dir el centre de la meva imaginació.»
A «La confidència», a diferència d’«Amistat del braç», el temps salta cap al moment en
què s’esdevé l’acció. Un present que a falta de perspectiva pot dificultar la reflexió moral (si més no,
explicitar-la) a què es refereix Arthur Terry: «la reflexió moral sovint implica un distanciament de
l’anècdota, una sensació que tan sols ara es reconeix quelcom que no es comprenia en el
passat.»119
El majoritari present d’indicatiu i la primera persona, un nosaltres amb qui s’identifica el
jo poètic, ens atansen al moll. Ens planten a tocar de la confidència i dins del receptor com una
càmera que filma en directe.
Tots els llums de la nit són dins els trossos
de gel, que ens repartim i no bevem.

Amb la beguda freda a la mà, la colla (ells) escolta. La llum (els llums) queda presa dins
del gel, talment els seus cors i una possibilitat.
Ella els explica «com la van violar» al corredor:
un uad de pedres seques, i els voltors
explotaven, enlaire, com les gotes
de gasolina en els pistons…

Desolació i depredació. «Les gotes» multipliquen «els voltors» i en refermen
l’explosivitat, al temps que la «gasolina» els aureola d’amenaça, encara més en un entorn desèrtic
on el risc de deflagració augmenta. El dolor associat a la sequera.
A l’altre extrem, tots senten el seu tros de fred, però no se’l beuen:
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ARTHUR TERRY: «Gabriel Ferrater: la moral i l’experiència», p. 105 [ponència llegida en el simposi que va tenir

lloc a Barcelona el 22 i 23 de maig de 1997]. Arran dels versos d’«Amistat del braç»: «…Jo, massa jove / també,
no havia après a reconèixer-me / en l’acceptació més que en la tria.»
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…Hi ha qui
sap sofrir més que els altres…

Malgrat el desig de ser tots un, solidaris, protectors i protegits:
…Tots voldríem
sentir-nos fins i junts, fer-nos un feix
de joncs, i arrecerar les blanques mèdules
sota frescors de molsa…

Els afecta. També voldrien saber sofrir. Aquesta voluntat, però, es tradueix en una
major compenetració amb ella? Expressa la temença que els trontolli l’essencial arrel, blanca,
sense màcula?
Repeteix:
…N’hi ha un
que sofreix més…

Repetir-se indica que el motiu l’ocupa i d’alguna manera el preocupa, en el sentit que li
retorna el negatiu i l’encara a la pròpia mancança?
Arribats aquí, com hem d’interpretar
…fins que aixeca el gosset
i l’hi tira a la cara…?

La forma verbal «aixeca» va ser substituïda per «agafa» a l’original de Da nuces pueris
presentat a censura. Hom diria que la tria esquiva ressonàncies semàntiques en pro del neutre.
Com a acció següent i conseqüència d’aixecar «el gosset», «l’hi tira a la cara». Podem suposar-hi
un retret? I què podria significar, «el gosset»? Potser hi hauríem de considerar una virtut radical
de la paraula poètica, segons Dolors Oller, la transfiguració?:
Aquesta virtut opera des del sentit literal base però, a partir d’ell i sense abandonar-lo, no té un
significat definit ni definible. El nucli de significació que sosté no és traduïble a altres idees i,
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conseqüentment, tampoc és metafòric en un sentit estricte; però és aquesta virtut de símbol,
interiorment visionari, l’encarregada de formular i de provocar una sensació emotiva.120
…i ella es vessa
per terra, mollament. Un toll rodó
de bava i pietat d’ella mateixa.

Ella és llàgrima i bava, es vessa fins tornar-se toll. Un subratllat a riscos de fregar
l’esperpent. D’alguna manera, vorejar l’exageració hi projecta el patètic. I ens porta a qüestionar
el grau de confiança entre víctima i confidents.
A propòsit, el comentari que Joan Ferraté escriu en un marge d’un exemplar de Les dones
i els dies connota frivolitat i falta d’empatia: «La M. T., que se la va tirar el G. D-P en un corredor
del Balmes.»121
I no hi podem fer res. Hem d’esperar
que algú proposi que ens n’anem.

Hem d’entendre incapacitat per a connectar més a fons amb el sofriment de la
damnificada i apaivagar-l’hi? Ja des del principi se’ns marca clar el tall: ella/nosaltres. Com si
quedés fora del cercle grupal, malgrat ser-ne el punt de mira o potser perquè n’és.
I una altra vegada, l’ús de la perífrasi modal amb el verb haver de, que ja trobem al quart
vers. Amb un valor que pareix moure’s en un terreny fronterer, entre l’obligació i el futur emfàtic.
I que, en tot cas, ens pot empènyer a preguntar-nos si més s’estimarien no ser destinataris de la
confidència, la qual els porta a enfrontar-se a si mateixos i a reconèixer-se la impotència, el
desajust entre el que voldrien i el que poden.
La medul·la de La confidència no és blanca ni el seu contrari sinó complexitat i paradoxa.
Ja la seua substància essencial, intimitat i interès a no difondre la informació, sembla
trair-s’hi reiteradament. Assistim a una confessió davant diversos oients, situació prou oportuna
perquè es divulgui. Fins i tot esdevé motiu de poema publicat. És més, extraliteràriament, Joan
Ferraté s’atreveix a posar nom i cognom al personatge i a ubicar l’escenari del crim. Però és
probable que si en fem massa cas, de la contextualització, acabem descarnant el poema.
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Dolors OLLER: «La poètica de Gabriel Ferrater», dins Accions i intencions: Estratègies de lectura i assaigs de poètica.
Empúries, Barcelona, 2010, p. 317.
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JORDI CORNUDELLA: Edició crítica de Gabriel Ferrater. Les dones i els dies. Edicions 62, Barcelona, 2018, p. 308.
[L’abreviació dels noms propis és meua.]

- 177 -

CÀLCUL DE COSSOS TERRESTRES
LECTURA DE «MECÀNICA TERRESTRE»
Anna Bou Jorba
MECÀNICA TERRESTRE

Veus, és així que tot pot començar.
Després, el més profund. Ara projecta
les figures senzilles, els acords
i els contrasts, les anades cauteloses
i les vingudes ràpides, els gestos
que no s’amaguen a ningú. Ja ho veus,
ara tan bé com qualsevol moment.
Ets a una plaça amb cases a mig fer,
com magranes badades, que deslliuren
granets de cel envidreït. Els vells
recullen llum com ningú, a les mans
de cera que no es fon, plàcida. Els joves
surten embriagats del cine heroic
i llencen cigarrets a terra, durs
com la pedra que vol clavar un ocell.
Al cafè no del tot luxós, un home
que va pels cinquanta anys i és moll però
vehement, com un drap de barberia,
no sap si prefereix d’oferir foc
ell mateix, a la noia que ho espera,
o d’enviar-li, humiliant-lo, el mosso
sorneguer, que li espia l’avidesa.
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Un aneguet femení, amb una ratlla
de mercromina al turmell dolç on no
trobaràs cap ferida, va corrent
per nua passió, car no té pressa
i vol que ho sapiguem, i riu als vidres
de cada aparador. 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—

1
Analitzar un poema és arrencar-li part de l’esperit genuí, és com voler conèixer
plenament la persona que tens al costat, arribar a tots els seus túnels secrets. Error. Hi ha
d’haver escletxes que ventilin, espai, un misteri. Que qui llegeix un poema se’l faci seu, per
instint, a pèl. Hi ha imatges, versos, que un autor crea sense recórrer al catàleg del perquè, ni
quan, ni com, simplement sorgeixen de manera intuïtiva, i aquí és on rau el geni, no cal que
el lector obri massa el poema, perquè per practicar-li una dissecció, abans s’ha de matar,
convertir-lo en cadàver. Així doncs, té sentit fer-li la prova del carboni-14 a un poema?,
examinar-lo de bat a bat per esbrinar-ne l’origen, el seu punt de partida, el seu batec? No.
Cap. Potser. Sí. Seguim.
2
La primera vegada que vaig visitar París no em va enamorar; la ciutat era massa
bonica i jo massa jove. No m’interpel·lava, tan altiva, estirada, atapeïda d’orgull, se’m feia
distant. Hi ha ciutats i persones que han nascut per ser el nucli dur de la tribu sentimental
que t’acompanyarà tota la vida. No era el cas de París. No encara.
Gabriel Ferrater era el meu París fet persona; la primera lectura de la seva poesia em
va embafar de tanta perfecció formal, massa entonat. Ferrater se sap bo com París se sap
superba, i no dissimulen. És ben clar que el problema el tenia jo, en tant que subjecte que
mira, no pas l’objecte on jeia la retina. Els humans som rellotges de sorra; el temps circula a
través nostre a força de tombar-nos del dret i del revés, acumulant anys, experiència i
perspectiva, llimant gustos. I la meva mirada va girar com un guant —el folre cap enfora, el
cantó càlid, allà on es coven les carícies— quan vaig tornar a París. I a Ferrater.
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3
El celebradíssim Les dones i els dies és el volum total que aplega els llibres Da nuces
pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), i aquest últim, tot i ser un dels
cims de la poesia catalana contemporània, és el que em va crear més reticències. Teoria dels
cossos té poemes brillants, perfectes. Massa perfectes. Massa París. Més que composicions
poètiques són artefactes magnífics, maquinària d’alta precisió, erotisme de formigó armat,
luxúria xifrada, cuirassada, una sensualitat que fa caure més un «oh» d’admiració que la
faldilla. M’agafaven ganes d’agafar Ferrater pel coll de la camisa i dir-li «Meravellós,
Gabriel, però ara reescriu els poemes més hermètics amb les teves pròpies paraules». El
poeta, com el seu admirat Carles Riba, té una sintaxi molt tancada, i en el seu afany de
«fermar els mots ben curt», lliga els poemes amb corretja. Hi té a veure que aquests versos
no havien de circular, en principi, perquè tenien una destinatària amb cara i ulls i família i
nom —Helena Valentí— i boca, una boca que parla i es mostra contrària al fet que la
privacitat obri les portes i escampi la boira. Per sort, aquest poeta profundament ancorat a
la realitat i enemic de tota mena de sentimentalisme i carrincloneria, va tirar pel dret i va
publicar Teoria dels cossos que, independentment del centímetre amunt, centímetre avall de
pell lectora que exciti —experiència personal i intransferible, el cànon ja pot enfilar-se,
però serà la pulsació de cadascú qui determini quins poemes l’acompanyaran, o no— és,
objectivament i sense ni un bri de dubte, excels. Tampoc no hem d’oblidar que, per
transcendir, el jo poètic utilitza la seva experiència privada (on només hi cap ell) per trair-la
i convertir-la en versemblança general (on hi cabem tots).
Però no és el mateix allò que resta invisible que allò que se’ns oculta. Al cap i a la
fi, qui va ser la seva dona durant cinc d’anys, Jim Jarrell, va escriure uns versos que el
mateix Ferrater aprofita, amb un deix d’ironia, per encapçalar Les dones i els dies, fet que
demostra fins a quin punt el poeta es fa càrrec de la seva cuirassa.
Si es parla més del compte,
val més callar i ja està.
Els teus versos d'amor, tan calculats,
la lascívia dita amb tanta aspresa,
se t'han tornat una arterosa mena
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de joc sobreestimat.122

Ferrater utilitza la seva relació amb les dones per conèixer-se més profundament i,
tot i que elles, com el temps i la memòria, són les principals portes d’accés a una realitat que
el poeta espremerà amb rigor, vitalitat i lucidesa, m’atrauen especialment els poemes de
Gabriel Ferrater que transformen una escena quotidiana en una mena de revelació, poemes
que, per temàtica, ofereixen aire i prou distància perquè el poeta mesuri amb naturalitat el
seu nivell de participació, matís més difícil de precisar en les «cançons d’amor», sobretot
tractant-se, com és el cas, d’un poeta altament intel·lectual. I murri, mai no es deixarà agafar.
És per això que sento més debilitat pel Gabriel i els seus dies que pel Ferrater i les seves
dones.
4
En una carta datada el 1971, Gabriel Ferrater li escriu a Cateta Rocha:
Mi primer libro está escrito por el procedimiento mental siguiente: yo pensaba que
había que escribir un poema sobre tal tema, producto de la observación moral, psicológica,
sobre la gente; y entonces esperaba dos o tres semanas a que de pronto este tema
puramente abstracto, intelectual, se concretara mediante una anécdota o observación de
una cosa vista por la calle. (Casi todos mis primeros poemas ocurren en la calle.) Y al
encontrar eso, el poema ya estaba prácticamente hecho.

El preciós poema «Mecànica terrestre», de Da nuces pueris, el primer llibre d’en
Ferrater, és un vidre que transparenta a la perfecció la mecànica poètica del seu procés creatiu. Tal
com ell mateix explica, quan vol descriure una escena actua com a narrador vídeo, tècnica
novel·lística; potser per aquesta traça en Josep Pla va suggerir-li, en una carta «Per què no
escriu en prosa? És el mateix que fa sense la musiqueta que hi posa... Sap explicar, sap
observar, sap comprendre. Ho faci. No perdi temps.»
Efectivament, en Gabriel Ferrater tenia condicions excepcionals per parlar de la
gent, i comunicar-nos-ho, compartir l’experiència, fet que a «Mecànica terrestre» succeeix de
manera literal, ja que la veu poètica s’adreça a un receptor, a diferència d’altres poemes de
Da nuces pueris, que són meditacions sense destinatari concret. En interpel·lar-nos, el que
122

When more is said than must / The better left unsaid and done. / Your artful songs of love, / The rigor of your spoken
lust, / Have now become a cunning sort of / Overrated pun. Traducció del mateix Ferrater, apareguda al «Quadern» d’El
País, 16 de febrer de 2006.
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aconsegueix és que entrem dins el poema, sobretot amb el «Veus» amb què comença, tan
col·loquial que sembla que estiguem junts, lector i poeta.
Veus, és així que tot pot començar.
Després, el més profund. Ara projecta
les figures senzilles, els acords
i els contrasts, les anades cauteloses
i les vingudes ràpides, els gestos
que no s’amaguen a ningú. Ja ho veus,
ara tan bé com qualsevol moment.

Junts, poeta i lector, passejant i fent-la petar, mentre ens endinsem, xino-xano, dins
un carrer, i dins la ment que està a punt d’orquestrar tots els seus instruments poètics.
Ferrater comença el poema amb una mirada de llarga distància que enfoca el remot i
abstracte per, seguidament, fer un zoom que atansa i fixa el concret. El que en la llunyania
de la primera estrofa són conceptes genèrics —figures, contrasts, anades—, en la segona, a
mesura que s’apropa, esdevenen persones tangibles que respiren i es deixen tocar, són a
prop nostre. «Els gestos que no s’amaguen a ningú». Cert, els gestos, per definició discrets,
frugals, no passen inadvertits quan hi ha voluntat ferma de fer-nos-els nostres. L’arpó de la
mirada. Perquè és important tenir en compte que Ferrater es considerava un pescador
d’imatges, tal com ell mateix reconeix: «Veus, tot això ve d’assumir / que la natura està per mi
/ i em vol pescador d’imatges/ antropomòrfica xarxada». I és escaient aquesta
«antropomòrfica xarxada», encara que correspongui a un altre poema («Poema inacabat»)
d’un altre llibre (Menja’t una cama), perquè en «Mecànica terrestre» també els humans estem
units, lligats els uns als altres, però no fent xarxa, sinó mitjançant un mecanisme, metàfora, al
cap i a la fi, cosina germana. Així doncs, dels apunts intel·lectuals de la primera estrofa
emergeixen els personatges concrets de la segona, aquells que ens portaran al més profund.
Ets a una plaça amb cases a mig fer,
com magranes badades, que deslliuren
granets de cel envidreït. Els vells
recullen llum com ningú, a les mans
de cera que no es fon, plàcida. Els joves
surten embriagats del cine heroic
i llencen cigarrets a terra, durs
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com la pedra que vol clavar un ocell.
Al cafè no del tot luxós, un home
que va pels cinquanta anys i és moll però
vehement, com un drap de barberia,
no sap si prefereix d’oferir foc
ell mateix, a la noia que ho espera,
o d’enviar-li, humiliant-lo, el mosso
sorneguer, que li espia l’avidesa.
Un aneguet femení, amb una ratlla
de mercromina al turmell dolç on no
trobaràs cap ferida, va corrent
per nua passió, car no té pressa
i vol que ho sapiguem, i riu als vidres
de cada aparador.

«Mecànica: manera com funciona, actua, rutlla, un mecanisme, una cosa complicada»,
ens clarifica el diccionari. Sensible a la importància del moviment en tot poema, Ferrater escriu
uns versos-fotograma que originen una animació d’imatges que faciliten que el poema rutlli,
avanci. Cada persona que hi apareix forma —formem— part de l’engranatge d’aquest
mecanisme lubricat amb oposicions, per abastar tots els racons del microcosmos humà. Així
doncs, tenim diversitat d’estats d’ànim (la quietud i la tranquil·litat dels vells contrasta amb
les rialles i corredisses de la nena, o els joves embriagats d’heroisme són el dors de la noia
que espera foc); de textures (dur com la pedra, moll com un drap de barberia); de gestos (les
mans dels vells, les mirades entre home i mosso, el riure als vidres dels aparadors); de
caràcters (l’home vehement que es repensa si humilia el mosso sorneguer versus la jovialitat
dels joves i la innocència purament alegre de la nena petita); de llum (el cel envidreït emet
una llum que recullen les càlides mans de cera dels vells, però dura poc, perquè quan acaba el
poema ja és capvespre). Tanmateix, el protagonisme del pas del temps és una constant en Ferrater,
i en aquest poema hi tenim totes les edats: vells, joves, un home que va pels cinquanta, un
mosso, la noia que espera foc, la nena tota ella un aneguet femení. I no oblidem que també
hi som nosaltres; el poeta torna a adreçar-se’ns, en els últims versos.
Ja ho veus. Un món.
Un instant d’un capvespre, has vist els cossos
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i les distàncies. Ara calcula
les masses, les libracions dels cors—
Un món, i n’hi ha d’altres possibles, tants com instants i persones, el moviment de
les quals determina aquests instants. Si la «mecànica celeste» és la branca de l’astronomia que
estudia el moviment dels cossos celestes en virtut dels efectes gravitatoris que exerceixen
sobre ells altres astres, la mecànica terrestre és la branca de la poesia ferrateriana que estudia el
moviment dels cossos terrestres en virtut dels efectes que exerceixen sobre ells els cossos del
seu voltant. En l’àmbit poètic, és una delícia (les «cases a mig fer, com magranes badades,
que deslliuren granets de cel envidreït», i «els vells que recullen llum com ningú» són imatges
que es desfan a la boca) i, a escala estètica, «Mecànica terrestre» és la pedra d’ambre on ha
quedat atrapada, com acabem de veure, l’ars poètica de Ferrater.
5
Ja ho veus. Un món. Un món entestat, fresc, sorrut, frugal, profund, quotidià,
sorneguer, innocent, vital, a mig fer i alhora en moviment perpetu. Un instant. Aquest
instant únic, és a dir, ara tan bé com qualsevol altre. Una plaça. Una plaça que conté un món
fet de cossos que orbiten entre ells. N’hi ha més, de cossos, de carrers, d’instants. Hem
passat de l’abstracte, al principi del poema, al concret, un concret que reté tot l’Univers en
aquesta plaça sense nom. Per coronar aquest símil astrofísic, Ferrater es val de la paraula
libració, terme que significa «moviment aparent d’oscil·lació que presenta el disc lunar
respecte a un observador celeste». Les «libracions dels cors» són, doncs, una de les
transferències de sentit que tant agradaven a Ferrater, per ser una arma lingüística eficaç en
tant que pessigolleja i amplia els marges de la imatge en qüestió. No ens cal alçar el cap per
estudiar astronomia, tenim un univers a l’abast de la vista, a la punta dels dits i al disc lunar
del cor, que oscil·la depenent del cos que té al costat segons s’allunya, segons s’apropa.
Segons te m’allunyes, segons te m’apropes, si utilitzem el datiu ètic tan efectiu i emprat per
Ferrater. Per acabar, acabem. Però no del tot, perquè el poema no es corona amb un punt
final com una clau que tanca el pany, sinó amb un guió llarg, a manera d’interrupció no
concloent, perquè la mecànica terrestre segueix avançant, gira, no acaba, com tampoc no
acaben els cossos. Mai. Per sempre mai. I ara, calcula.
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NO PENSAR-HI: UN ECO DE RIBA A «TEMPS ENRERE»
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
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TEMPS ENRERE
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,
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.
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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.123 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.124
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
Riba125 demostren tant l’exhaustiu coneixement que Ferrater tenia de Riba com l’especial
predilecció que sentia pels sonets de Salvatge cor. De la relació de mestratge i admiració que hi va
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haver entre tots dos n’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.»126 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.127
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, i que podem
definir com la utilització de textos o passatges de la història de la 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 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
126
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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.»128 Ferraté parla d’un «èxit incomparable» dels dos darrers versos,
gràcies a la 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.129
Recordem que és la segona d’aquestes dues oracions la que troba un eco a «Temps
enrere», 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 mateix 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».130
Anem ara a «Temps enrere». Diguem, per a una primera caracterització, que es tracta
d’un poema de caire 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.131
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 dos joves s’han
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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.132 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 pels cicles de
moments difícils i moments feliços d’una relació.133 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 enrere» 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
132
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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 enrere» 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.
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«PETITA GUERRA», GAIREBÉ UNA HERÈNCIA GENÈTICA
Llucia Serra Ferre
«Petita guerra», publicat l’any 1960 a Da nuces pueris (i incorporat posteriorment a Les dones
i els dies), és un poema de caràcter narratiu que lliga amb d’altres creacions essencials de Ferrater,
com el cèlebre «In memoriam», que enceta el poemari. De fet, la relació entre «Petita guerra» i
«In memoriam» es podria filar també a partir de les paraules que tanquen el primer poema,
gràcies a la proximitat semàntica i fonètica de l’adjectiu immemorial i el sintagma in memoriam. Com
és sabut, la memòria juga un paper important en la poesia de Ferrater, i en aquest poema hi
apareix com un filtre que regula els matisos amb què es recorda el passat.
Segons clarificà el propi Ferrater, el títol Da nuces pueris [‘Donau nous als nins’] prové de
l’epitalami de Catul. El poeta afirma: «Jo l'entenc com un precepte ètic, i ho és altament, car es fa
càrrec del fet que als nens els agraden les nous. És una frase que parla a favor de la felicitat».134
Aquesta felicitat rau en l’acte de donar-se a l’altre i aportar-li felicitat. L'imperatiu subratlla la
urgència de fer-ho, d'incentivar la felicitat fins i tot en els contextos hostils. A més a més, l’accent
que es posa en els infants fa ressonar el valor d’aquesta etapa vital, en què el destí dels infants és
a les mans dels adults.
Aquest títol substitueix la proposta inicial, Lliçons. Segons Xavier Macià i Núria Perpinyà,
la decisió d’aquest canvi va ser provocat pel fet següent: «La intenció moral i pedagògica, ni que
fossin lliçons incertes, li devia semblar massa explícita. Va encertar descartant-lo [el títol] i
triant-ne un de més radiant».135 Tanmateix, el fonament alliçonador traspua el fons dels poemes i
podem detectar a «Petita guerra» la voluntat de denúncia i d’incentivar reflexions sobre la guerra i
la condició humana.
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Segons Arthur Terry, els poemes de Ferrater contenen gran quantitat de detalls
autobiogràfics, però el que crida l’atenció és, considera, la manera com els combina amb els
esdeveniments públics.136 Per l’aprofitament de fets autobiogràfics i pel to narratiu de la seva
poesia, se l’ha inserit sovint dins el corrent realista. Això no obstant, són diversos els crítics que
han reconduït la interpretació cap a la importància de l’observació del jo líric, més enllà dels
possibles aspectes moralitzants del poema.137
Els primers versos de «Petita guerra» presenten l’aspror del context bèl·lic, enumeren els
instruments de la mort (mines antitancs, metralladores, metralletes, caces). El subjecte són els
maquis que «foradaven Pirineu». A partir del vers 13 hi apareix la primera persona, amb un
plural, «hem conegut», i, tot seguit, hi apareix el jo: «em va posar davant». Aquest canvi de veu
correspon a un canvi en l’enfocament i la presentació de la guerra: contra la generalitat
panoràmica dels primers versos, es presenta l’anècdota personal, l’especificitat, l’experimentació
de la guerra en l’individu, en la mort de la «noieta pagesa d’Aragó». En aquest episodi, el jo
poètic pren un paper testimonial: és un subjecte observador.
L’aragonesa, morta accidentalment, és portadora d’una herència, més interessant per als
metges que no pas la «lesió clara» provocada per l’accident. Es tracta d’una deformitat al turmell
«d’origen / hereditari, xuclada d’arrels / molt remotes en l’arbre de la raça». La presència
d’aquesta deformitat esborra tota la dignitat que hi podria haver rere la mort. A partir de la
metàfora vegetal de l’arbre genealògic, se subratlla l’antigor d’un defecte inevitable, absorbit a
contracor. Que la malformació s’ubiqui en un turmell subratlla encara més l’analogia dona-arbre i
peus-arrels.
A continuació, el poeta retorna a la idea de la guerra, insistint-hi: «Va ser una guerra,
encara que petita». Així, sembla que convida els lectors a pensar el conflicte com una herència
similar a la genètica, adquirida cegament, xuclada de les generacions precedents de la qual és
impossible deslliurar-se. Podríem afirmar que l’herència genètica serveix de correlat objectiu per
a la guerra: una herència establerta que no té res d’individual. L’absorció d’un «defecte mil·lenari,
/ sord i establert» que sepulta i engoleix les alegries i tristeses particulars.
A desgrat seu, els joves han heretat la guerra petita dels maquis, un conflicte bèl·lic sense
sentit (tal com s’expressa en els adjectius «inútils i pesades com un símbol històric»). La guerra és
un llast del passat, antic i feixuc, desagradable com l’olor de suor. En la caracterització de la
guerra s’hi detecta un cert menyspreu: amb ironia, la veu poètica especifica que «va ser una
guerra de les més petites / que hem conegut». Així, en contrast amb l’epicitat a què s’associen els
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grans conflictes, la guerra contra els maquis és insignificant fins i tot per l’abast del seu poder
destructor: és capaç de posar davant el protagonista un sol cadàver, mort accidentalment.
Per a Gabriel Ferrater (nascut el 1922, en un context marcat profundament per les dues
guerres mundials i per la Guerra Civil Espanyola), la guerra amb els maquis és un eco trist i petit
de la gran mortaldat que ha assolat el país. «Petita guerra» literaturitza l’experiència de Ferrater en
el servei militar (1943-1945), que hagué de fer en tornar a Reus de l’exili i durant el qual va
participar en la guerra contra els maquis de l’Alt Aragó. A partir d’aquest fet autobiogràfic,
doncs, el poeta presenta la petitesa i l’absurditat d’una guerra que no té res a veure amb els propis
valors ni interessos.
Segons assenyala Jordi Julià, la incorporació d’experiències bèl·liques a diversos poemes
de Ferrater demostra que es tracta d’un esdeveniment que «el va marcar d’una manera
determinant a l’hora de contemplar la generació anterior, la dels seus pares, que els havia portat
[...] cap a una situació de revolta».138 Tot seguit, el crític recupera unes paraules de Ferrater d’una
entrevista realitzada per Baltasar Porcel, en la qual el poeta responsabilitza «els pares» del caos,
del desordre col·lectiu que va provocar una reacció: «de menyspreu o, parlant malament, de
pixar-los a l’ull, davant dels nostres pares, que havien fabricat aquell merder. Ja ni ens els vam
prendre seriosament en cap sentit».139 L’absència de referents i d’un mestratge efectiu es trasllada
en una actitud de rebuig pel món heretat, ple d’odis, guerres i ressentiments, i també sense unes
normes clares que l’ordenin i marquin un ordre moral.
Segons Marta Font, la denúncia de la injustícia d’aquesta herència no desitjada i el rebuig
de les formes d’arrelament que percebem a «Petita guerra» es trasllada en la voluntat del poeta de
deslliurar-se de les formes de parentesc tant verticals com horitzontals. De les verticals, perquè la
generació dels pares és responsable del caos provocat per la guerra civil, i de les horitzontals per
la voluntat de fugir dels referents de les generacions literàries «per tal de crear el seu propi
sistema retòric, que tants han intentat encabir en aquest realisme històric de postguerra».140 Així,
el posicionament del jo poètic, crític amb el passat i rancuniós contra unes generacions
irresponsables que han llegat malestar, té un reflex en la mateixa actitud de Ferrater, cercador de
referents llunyans en el temps (clàssics grecollatins i medievals) i en l’espai (referències als poetes
nord-americans).

138

Jordi JULIÀ: L’art imaginatiu. Les idees estètiques de Gabriel Ferrater. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007, p.
219.
139
«Gabriel Ferrater, “In memoriam” per Baltasar Porcel», a Jordi JULIÀ: L’art imaginatiu. Les idees estètiques de Gabriel
Ferrater. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1986, p. 523.
140
Marta FONT: «Poètiques del desig. Alteritat i escriptura a l’obra de Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Enric
Casasses». [Tesi doctoral, Universitat de Barcelona], 2013. Repositori institucional de la UB TDX:
https://www.tesisenred.net/handle/10803/108284 - page=1

- 195 -

El jo poètic experimenta la realitat embrutit pel llegat d’una guerra sense sentit, una
guerra que fa pudor, perquè les olors tenen una presència rellevant al poema: si als primers
versos es parla de les «mantes xopes / d’olors antigues, romaní i suor / de mules», després
s’esmenta «la fetor de mort» que, als ulls del jove, va semblar «l’olor d’un sexe brut». L’olfacte és
un sentit molt relacionat amb el record, de manera que aquestes referències aporten credibilitat al
poema i, alhora, accentuen el poder evocador dels versos.
En la memòria del subjecte, aquesta olor de la mort, que imaginam accentuada per la
inclemència del sol, impregna l’espai. Se’ns descriu en un context hostil, el del cementeri en un
dia de molta calor, i el jo poètic no subratlla ni el patetisme ni la solemnitat de la mort, sinó la
«fantàstica [...] basca / que em va agafar». Una basca que no «tenia res de personal», però que
manifesta la immaduresa del jo poètic, massa jove aleshores.141 L'assimilació de l’olor de la guerra
i la del «sexe brut» és sotmesa a examen per la veu poètica que, des de la distància, jutja aquell
jove inconscient i incapaç de sentir altres emocions més nobles. D’alguna manera, la joventut
justifica la manca de sensibilitat i de perspectiva.
El distanciament temporal del jo poètic posa de relleu el paper de la memòria que és,
recordem-ho, constant a la poesia de Ferrater. Segons Arthur Terry: «una gran part de la poesia
de Ferrater mostra la seva preocupació per l'experiència recordada, i especialment per la manera
en què l'experiència pot ésser reconstruïda en la memòria».142 Des del present, el jo poètic torna
enrere, rememora la guerra amb tota l’absurditat i la brutalitat que conté. Tot plegat, conclou,
esdevé «emblemàtic», perquè el jo poètic vol conferir significat a un accident anònim, horrorós
com ho és la guerra.
A «Petita guerra», el jo poètic analitza una anècdota del passat (la mort de la noia en un
accident una mica absurd) prenent consciència de «la manca de sensibilitat manifestada en un
determinat moment del passat». En part, el poema compensa aquesta falta, retornant-li la
dignitat, perquè hi ha una distància que separa aquella insensibilitat del moment i la manera de
«jutjar-la en el moment d’escriure».143
La noieta aragonesa se’ns presenta com l’encarnació del dolor: de la mort, evidentment,
però també de l’herència genètica. Segons proposa Carlota Casas, cadascuna de les dones que
apareixen a Les dones i els dies representa un ensenyament, una vivència particular, de manera que
les dones amb què es troba són «diferents en cada cas i, per tant, no retornables, no
141
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intercanviables».144 En aquest cas, l’ensenyament no l’aporta una vivència amb una dona sinó sense
la dona, en el sentit que és la mort o el cadàver de la noia la que transmet un missatge. Potser un
missatge sobre l’absurditat de la guerra, sobre la destrucció del cos (la carn).
El coneixement profund a què s’arriba a «Petita guerra» se sintetitza als darrers versos: als
que van a les guerres, «la carn / els fa por, i la destrossen i n’abusen. / Tot emblemàtic,
immemorial». Aquest judici de to moralitzant parteix de l’observació: segons l’experiència del jo
líric, la guerra produeix sempre l’abús de la carn. La invitació a gaudir dels fruits saborosos
retorna en la presentació de l’experiència sexual: fins i tot en contextos de guerra, és necessari
cercar la felicitat. Tanmateix, l’experiència de la guerra n’embruta la recerca: «in “Petita guerra”, he
lets us share in the witnessing of a life in which the only possible source of pleasure, the flesh, is being systematically
destroyed (lines 40-43)».145
El vers final emet un judici de valor contra el jo del passat, inexpert i insensible, que va
protagonitzar l’anècdota intranscendent que s’explica al poema: «l’emblemàtic no és tan sols el
ritual immemorial de la guerra, sinó també la manca d’experiència del participant, que roman fixa
més enllà de l’abast de les forces de la memòria».146 El caràcter impersonal de qualsevol guerra
(de totes les guerres) «ens força a considerar-la en termes simbòlics».147
En definitiva, «Petita guerra» torna a l’experiència de la guerra contra els maquis des de la
mirada experta del present i es lamenta de la tragèdia, del pes feixuc de les herències
intergeneracionals que han condicionat el mode de vida de tota la societat. És des de la
perspectiva que dona el pas del temps que es pot emetre un judici moral vàlid, que sanciona la
ignorància i indiferència del jo del passat i que denuncia la cruesa d’una guerra sense sentit.
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«FI DEL MÓN» O COM FER QUE TOT TINGUI SENTIT
Jaume Aulet

Universitat Autònoma de Barcelona
«Conciliats, fem via
cap a la fi del món.»
(Gabriel Ferrater, «Oci»)

Era Robert Graves qui va deixar anar allò que «A perfect poem is impossible. Once it had been
written, the world would end».148 Que un poema perfecte seria la fi del món, vaja. La citació, segons
sembla, és posterior a la redacció de «Fi del món», un dels poemes de Da nuces pueris (1960) de
Gabriel Ferrater. És ben bé, però, com si el poeta tingués al cap la idea de Graves a l’hora de
pensar el poema. No en va Robert Graves és un dels autors a l’ombra dels quals Ferrater vol
fer-se un racó, tal com afirma en el famós epíleg del seu primer llibre.149
És possible el poema perfecte? No val la pena perdre el temps en disquisicions inútils. El
que sí que és possible és convertir aquesta idea de la perfecció poètica associada a la fi del món
en el centre neuràlgic d’un poema. I el resultat serà «perfecte» precisament perquè el poeta haurà
aconseguir «construir» la fi del món. I donar-li títol. Ni més ni menys. És aquest joc mental el que
dona origen a un poema que esdevé essencial per a entendre la poètica ferrateriana, la qual no se
centra només en l’experiència viscuda o en la visió moral de la realitat, sinó sobretot en la
capacitat per a convertir una idea en un poema. Vegem-ho.
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FI DEL MÓN
Puc repetir la frase que s’ha endut
el teu record. No sé res més de tu.
Aquesta insistent aigua de paraules,
sempre creixent, va ensulsiant els marges
de la vida que vaig creure real.
La terra pedregosa i fatigosa
de caminar, i els arbres que em ferien
els ulls amb una branca delicada,
tan vivament maligna, convincent
amb la prova millor, la de les llàgrimes,
sembla que no són res. Es va donant
a l’amplària grisa, jaspiada
d’esperma pàl·lid, embafós. Tot cau
amb una fressa lenta i molla, i flota
sense figura, o s’enfonsa per sempre.
tot fa sentit, només sentit, tot és
tal com ho he dit. Ja no sé res de tu.

Pere Ballart adverteix que «Fi del món» «és un poema que no ha tingut la fortuna de ser
gaire visitat pels comentaristes».150 Ell serà, de fet, qui en farà una interpretació més detallada,
lúcida i ajustada, en la qual es dona importància a l’assumpció de la ruptura amorosa, però no pas
a través de l’oblit o de l’acceptació dels fets, sinó mitjançant l’ús del llenguatge i la creació d’un
poema. Per part d’altres comentaristes el text bàsicament ha estat entès com un poema de
ruptura sentimental i d’assumpció d’aquesta ruptura amb el pas del temps. Ja tenim aquí, doncs,
les dones i els dies, com no podia ser d’altra manera. Per a Xavier Macià i Núria Perpinyà som
davant d’una recreació del tòpic amorós que assimila l’oblit a la mort;151 Jordi Cornudella ho veu
com un poema de ruptura de parella, de manera que, «negada la relació, es nega també la validesa
[...] del sentiment en què aquesta relació es fonamentava»;152 per a Víctor Sunyol és un dels textos
150
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que mostren el joc de tensions entre la primera i la segona persona com a conseqüència de la
ruptura sentimental, a la manera de «Posseït» o «El mutilat»;153 Montserrat Corretger, en una línia
similar, parla de «manca de sentit de viure provocat per l’absència del record de la dona
estimada»154 i Estrella Massip torna a relacionar el poema amb l’experiència de l’absència de
l’estimada i de com el record ha quedat esborrat per l’oblit.155
* * *
Si comencem a endinsar-nos en el text, des del primer vers, la primera cosa que
constatem és... que ja som dins del poema. Podria semblar-nos una obvietat, però en Ferrater no
hi ha mai res que sigui purament obvi. Haver entrat en el poema, una vegada passat el llindar del
títol, és haver accedit a la fi del món. I el que anirem entenent a mesura que avancem és que a la
fi del món ja no hi ha lloc per a temes estrictament sentimentals, els quals —és clar— formen
part d’allò que entenem que és pròpiament el món. Potser és per això que el poeta s’adreça a una
segona persona que no podem identificar. De la mateixa manera que no podem saber quina és la
frase que s’ha endut el seu record, per molt que el jo poètic afirmi que és capaç de repetir-la.
Ruptura amorosa? Potser sí, però llegint el text no en tenim pas una certesa absoluta. De fet, no
tenim pas la necessitat de saber-ho. No és l’experiència el que compta. És la poetització que se’n
fa. La idea de convertir-la en poema.
En el segon vers del poema es trenca la cadència del decasíl·lab per remarcar el «No sé
res més de tu». És exactament el mateix recurs que farà servir en el vers final i que no repeteix
enlloc més. Són dues marques textuals explícites que al lector no li passen desapercebudes. Senyal
que, a través del llenguatge, se’ns anuncia que el poema exemplifica el pas del «No sé res més de
tu» al «Ja no sé res de tu». Entremig, és clar, només hi ha la capacitat per repetir la frase que s’ha
endut el record. No pot haver-hi res més perquè el jo poètic —diu— no sap res més. Però, tot i
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així, no la repeteix pas, la frase. Només la caracteritza. «Aquesta insistent aigua de paraules» (v. 3)
amb què continua el poema, just després del final lapidari del vers anterior, comença amb un
demostratiu que lingüísticament exigeix que hi hagi un referent proper. Tot just som a l’inici del
tercer vers i, per tant, en tenim ben pocs d’antecedents. Només pot referir-se, doncs, a la frase
que és capaç de repetir. No sabem quina és, però sí que sabem que és una «aigua de paraules» que
s’emporta tot allò que el jo poètic va creure que era real. La frase, doncs, s’ho endú tot per
endavant, de manera apocalíptica i «ensulsiant els marges» (v. 4) que permetrien que la vida (la
que el jo poètic va creure que era real) circulés per un camí mínimament traçat. Aquell món
pedregós i fatigós, així com els arbres que fereixen els ulls amb les branques i provoquen les
llàgrimes, van deixant de ser a mesura que avancem en la lectura. «Sembla que no són res», diu al
vers 11. Per deixar de ser-ho del tot encara hem d’avançar una mica més. Concretament hem de
passar per quatre versos (del 12 al 15) en els quals l’«amplària grisa» (v. 12) d’aquest terreny sense
marges es troba «jaspiada d’esperma pàl·lid, embafós» (v. 12-13) mentre «tot cau [...] amb fressa»
(v. 13-14) —fins al punt que «s’enfonsa per sempre» (v. 15)— o «flota sense figura» (v. 14-15).
Passem doncs per un terreny on el que predomina són primer unes oclusives sordes ben
contundents i després una fricativa recurrent, també sorda, que allarga la sensació de cansament i
d’esgotament en aquest viatge decasil·làbic (el vers per força ha de ser llarg, si no l’efecte
desapareix) en el qual estem immersos i que ens ha de dur —recordem-ho— des del «No sé res
més de tu» fins al «Ja no sé res de tu». Després d’aquest esforç, allò que «semblava» que no era
res definitivament deixa de ser-ho. Ja només és so i, en definitiva, llenguatge. Senyal que el món
d’on prové aquell record inicial ja pràcticament ha desaparegut. El que queda és allò que el poeta
en diu i la manera com ho diu. Dit d’una altra manera: no interessa el record, sinó la
formalització literària que comporta. Si «ja no sé res de tu» és que tot definitivament s’ha acabat i
només queda la fi del món. O sigui, el poema. Robert Graves pot estar content. Tenia raó!
Fixem-nos també que, després de tretze versos d’ensulsiada (del 3 al 14), en els dos últims
el poeta ens retorna a uns marges, a uns límits, perfectament establerts on «tot fa sentit, només
sentit» (v. 16). Per això aquests dos versos darrers recuperen l’estructura dels dos primers. És un
tancament perfectament racional i gens apocalíptic. El món s’acaba, però el poema no. Al
contrari: el seu final travat consolida els fonaments de l’obra construïda. Perquè l’objectiu
fonamental —recordem-ho— no és altre que la «construcció» d’un poema que sigui capaç de
formalitzar la idea de la qual el poeta parteix. I una obra ben construïda, és clar, no s’ensulsia pas
per l’amplària grisa de cap marge. I no és casualitat que en el penúltim vers es repeteixin dues
paraules clau per entendre la idea de fons: «tot» i «sentit». La idea de totalitat, que també apareix
en el «tot cau» del vers 13, permet situar-nos en el terreny genèric i universal de la idea i que ens
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situa més enllà d’una simple experiència. No és una casualitat. Per això el mot apareix de manera
recurrent just en aquest moment conclusiu. La referència al «sentit» és molt més explícita. és ben
bé que el poeta ens ha volgut posar la idea ben bé davant dels nassos. «Sentit» és un mot que té
significacions diverses. Fa referència a tres conceptes: el significat, el sentiment sensible i la
direcció. Amb la recurrència del terme el poeta vol remarcar que el que interessa és el significat,
però també, d’alguna manera, la direcció que ens condueix del «No sé res més de tu» al «Ja no sé
res de tu» del final. Fixem-nos que és exactament el mateix recurs (i el mateix mot) que empra al
final d’un poema com «Els jocs» quan, al final de l’itinerari des d’un «barri extrem», parla de com
certes coses «fan sentit, dins el joc de sentits que a mi em distreuen».
Però això no és tot. Dèiem a l’inici de la lectura del poema que només llegint el text no
podíem tenir la certesa absoluta que estiguéssim parlant d’una ruptura amorosa i de com aquesta
ruptura pot ser assumida des de la poesia. Sempre que he llegit el poema «Fi del món», ja des de
fa molts anys, he tingut la percepció que Ferrater estava suggerint una altra experiència. O que, si
més no, pretenia concretar-la una mica més. No costaria gaire demostrar que hi ha força poemes
de Ferrater en els quals el poeta adopta una perspectiva estrictament masculina. Dit d’una altra
manera: que des de la sensibilitat masculina és més fàcil d’entrar en el món poètic ferraterià que
no pas des de la femenina. I «Fi del món» és un d’ells. Per als homes, la sensació de «fi del món»
(que, sense article definit, no és exactament la de «la fi del món») la tenim sovint just després de
l’acte sexual. O no és veritat que els homes acostumen a quedar esterrecats mentre que les dones
molt sovint continuen molt més actives? Pura fisiologia. La sensació masculina durant uns
moments és ben bé la de «fi del món», com si no hi hagués res més enllà ni poguéssim tornar a la
vida real. I, de fet, no hi tornem fins al cap d’una estona. Amb prou feines, com a molt, podem
repetir una frase que ens dugui el record del moment viscut, mentre que la sensació que tenim és
de marges ensulsiats i del mateix cansament que suggereixen els sons, ja analitzats, que trobem
entre els versos 12 i 15. A part, és clar, que la referència a l’«esperma pàl·lid, embafós» no
necessitaria pas de cap lectura metafòrica. Tot faria sentit, només sentit, també, vist des d’aquesta
perspectiva, que no em sembla desencaminada. I més si tenim en compte que en el poema «Fill»,
de Teoria dels cossos (1966), Ferrater juga amb aquesta mateixa percepció masculina, i fins i tot amb
la mateixa sonoritat, quan «s’adorm la bèstia» (v. 5) mentre «batega un fòsfor fred» (v. 5). I en
canvi «ella sota la dutxa» (v. 8), amb «les paraules i el riure» (v. 8-9), està eixerida com un gínjol.
* * *
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Sigui des d’una experiència o des d’una altra, la conclusió és la mateixa: «Fi del món» és
un bon exemple de què és per a Ferrater un poema, de com des de l’intel·lecte del poeta es
desgrana una idea estètica per a la qual se serveix d’una experiència viscuda però amb un objectiu
que va molt més enllà d’aquesta experiència o de la reflexió moral que pugui comportar. Només
té sentit (tot el sentit!) en tant que és poetitzada i el que resseguim és el procés de construcció del
poema que, una vegada acabat, ens du a un estadi que ja no té res a veure amb el món. Si som
homes ho entendrem millor (o més fàcilment) que no pas si som dones? Tindrem una percepció
més propera, potser sí. Sempre és d’agrair.156
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INTERPRETANT «POSSEÏT»
Montserrat Roser i Puig
Sóc més lluny que estimar-te. Quan els cucs
faran un sopar fred amb el meu cos
trobaran un regust de tu. I ets tu
que indecentment t’has estimat per mi
fins al revolt: saciada de tu,
ara t’excites, te me’n vas darrera
d’un altre cos, i em refuses la pau.
No sóc sinó la mà amb què tu palpeges.
El poema en estudi ha estat catalogat per Xavier Macià com a pertanyent a l'última part
de Les dones i els dies, dedicada a la vida moral: «El darrer bloc, més personal, aplega experiències
sobre la vida moral, marcades pel pas del temps. «Per no dir res», «Un pas insegur», «Fi del
món»…) i per l'amor («Cambra de la tardor», «El mutilat», «Posseït»…)»,1 i ofereix una
perspectiva personal i íntima sobre el tema de l'amor no correspost. Tal com suggereix Macià, és
un poema astut que, a més, fa una vaga referència al pas del temps. Tanmateix, al meu entendre,
una anàlisi més detallada revela una dimensió encara més matisada i interessant d'aquestes
consideracions.
Tal com ho veig, més que un comentari sobre la naturalesa de l'amor, «Posseït» parla de
les conseqüències col·laterals i dels danys duradors produïts per una relació íntima tòxica. El
poema tracta sobretot, diria, de la intimitat. Expressa l'estat emocional del poeta després del final
de l'enllaç amorós i la manera, gairebé incorpòria, en què gairebé aconsegueix sobreviure. Des
d'un inici veiem que el sentiment d'amor s'ha transformat en una altra cosa, i que el poeta ha
quedat en un estat d'inquietud existencial. De fet, Ferrater inicia la seva narració poètica explicant
1

Xavier MACIÀ: «Gabriel Ferrater i Soler», https://ca.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Ferrater_i_Soler#Obra_poètica
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a la seva amant (i al lector) el seu insòlit estat emocional: «Sóc més lluny que estimar-te». Aquesta
obertura ens fa prendre consciència d'una situació en què el poeta no només es refereix a un pas
cronològic del temps sinó a una «realitat d'ultratomba» —a un tipus d'existència que va més enllà
de la norma i que no obeeix a les regles de la realitat tangible. És a dir, l'amor que hi havia entre
ells dos ja no existeix, però el poeta, que viu com un espectre, encara l'encarna, i això és una cosa
que es produeix malgrat ell.
Més enllà de l'amor i més enllà de les paraules, el poeta no intel·lectualitza el seu estat
d'ànim, sinó que intenta utilitzar un concepte existent, el de ser posseït, a manera d'aproximació,
per tal de permetre que el lector es faci una idea del tipus de patiment que està experimentant,
presentant-se com algú que ha transcendit l'amor; ha deixat enrere qualsevol de les
característiques estereotipades associades al Romanticisme, i es troba vagant sense rumb, gairebé
mort, però encara viu. En aquest sentit, l'efecte de la transcendència de l'amor, no és emocional o
espiritual, sinó una presència fosca i física, tal com s'aprecia de manera viva a l'apartat que diu:
«Quan els cucs / faran un sopar fred amb el meu cos / trobaran un regust de tu», on el poeta
expressa la seva consciència de com l'estimada ha impregnat cada cèl·lula del seu cos, quelcom
que durarà fins després de la seva mort i que pot perdurar fins i tot durant el procés de
descomposició del cadàver. El retrat viu dels cucs tastant-la a la seva carn estableix un vincle
entre la visceralitat del gust i l'eternitat, així com amb el concepte de possessió. És una referència
al retorn a la natura, al cicle de la vida i al procés devorador teoritzat amb tanta vivacitat pel
brasiler José Oswald de Souza Andrade en el seu «Manifiesto antropófago», publicat el 1928. La
complexitat de la imatge és inspiradora, doncs la referència a ser menjat pels cucs no només
apunta el lector cap al sentit del gust i cap a una presència que sobreviu a la pròpia mort, sinó
que també remet a una incòmoda sensació de sacietat que, tot i que provoca satisfacció visceral,
està intrínsecament lligada a la putrefacció i a la desintegració. A més, podem vincular aquest
esdeveniment a la teoria dels afectes, com diria Sarah Ahmed, posat que els sentiments que
s'haurien pogut produir en el poeta han estat obviats i, per tant, no s'han articulat com a tals, i en
canvi, s'han convertit en un procés natural realitzat pels cucs, que no en són conscients i ignoren
les implicacions emocionals del que estan fent.2 El poeta fa servir el menjar del cuc, que és un
acte natural, bàsic i visceral, desproveït de qualsevol emoció, per expressar una sensació crua,
abans que sigui processada pel seu cervell com un sentiment (potser d'impotència, solitud,
maltractament, etc.) i aquesta tècnica produeix un efecte increïblement potent.
Si haguéssim de llegir aquest inici del poema en la clau de l'erotisme de George Bataille,3
l'experiència excessiva hauria de conduir si no a un estat de pau permanent, almenys a un estat de
2
3

Sara AHMED: La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Caja Negra, Buenos Aires, 2019.
Georges BATAILLE: Eroticism. Marion Boyars, Londres, 1962.
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continuïtat temporal: «L'erotisme, es pot dir, és assentir a la vida. fins al punt de la mort» (p.11).
I, atès que «La fusió dels cossos dels amants persisteix en el pla espiritual per la passió que
senten, o bé aquesta passió és el preludi de la fusió física» (p.19), podríem arribar a la conclusió
que, aquesta fusió és el que ha fet que la carn del poeta tingui gust de la seva amant.
Les sensacions que s'hi tracten, i les línies que segueixen, es combinen d'una manera
agredolça: «I ets tu / que indecentment t'has estimat per mi / fins al revolt». Aquí, a través del
desplegament astut dels pronoms (tu, t'has, per mi), podem veure com Ferrater dóna a la
descripció una insinuació sexual que implica intencions tèrboles, molt probablement d'abús
emocional, i d’un majúscul egoisme per part de l'amant, que inclou una intensa excitació, el gaudi
explotador i la dominació física. Aquests suposen una quantitat considerable de plaer corporal
«fins al revolt» a través del tacte, la possessió i l'excés. Com explica Bataille, «l'activitat eròtica, en
dissoldre els éssers separats que hi participen, revela la seva continuïtat fonamental, com les
onades d'un mar tempestuós» (p.22). No obstant això, «La passió acomplida provoca una agitació
tan violenta que la felicitat que suposa, abans de ser una felicitat de gaudi, és tan gran que
s'assembla més al seu contrari, el patiment. La seva essència és substituir a la seva discontinuïtat
persistent per una continuïtat miraculosa entre els dos éssers» (pàg. 19).
En el nostre cas, però, la relació s'ha mostrat asimètrica, i aquesta continuïtat «es sent
com un anhel impotent i tremolant» (p.19). Vaig escriure una vegada en un article sobre
l'erotisme de la poesia de Gabriel Ferrater, que, a «Posseït», la mort s'equipara alhora a la pau i,
tanmateix, no la pot lliurar.4 És a dir, les trobades i les relacions amoroses que van precedir el
nostre poema no van generar l'energia positiva que hauria beneficiat per igual els dos amants,
sinó que, almenys per banda de la amant, va ser explotadora. Per això, la seva actitud sexual es
percep com a egoista i el poeta ha arribat a la dolorosa conclusió que aquesta dona no l'ha
estimat a ell, sinó a ella mateixa.
Segons Bataille, en aquest tipus de situacions, la possessió de l'altre (entesa com a poder i
control) pot esdevenir un problema, ja que l'amor reitera que: «Si només fossis tu qui posseïssis
l'estimada, la teva ànima malalta de solitud es fusionaria amb l’ànima de l'estimada» (p.20).
Tanmateix, també aclareix que, aquesta conseqüència no està assegurada, i que, a més, «la
possessió de l'objecte estimat no implica la mort, sinó que la idea de la mort està lligada a la
necessitat de posseir». Crec, doncs, que la possessió del nostre títol no té a veure amb el control o
el poder, sinó que té una naturalesa diferent.

4

Montserrat ROSER I PUIG: «L’erotisme a la poesia de Gabriel Ferrater», JOCS (2000),
https://www.uoc.edu/jocs/3/articles/ferrata2/
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Per a mi, l'ús del terme «saciada» connecta directament a la amant amb el món visceral i
amb el treball dels cucs en el procés de descomposició esmentat anteriorment. L'estimada no
està saciada per la comunió amb el seu amant, sinó pel seu consum –cosa que ens trasllada a de
Andrade– i, per tant, la pau que Bataille podia esperar com a resultat de les trobades eròtiques
s'ha esvaït, i que la relació s’ha tornat agra i tòxica. En conseqüència, el poeta se sent traït i
utilitzat, i es torna ressentit, i li recrimina que hagi malversat l’amor honorable, positiu i
moralment correcte que esperava, perquè ell, com a receptor, ha estat menyspreat, utilitzat, deixat
de banda, i li ha robat la pau i l’autoestima. D'aquí l'ús de l'adverbi «indecentment», que expressa
un judici moral negatiu del comportament d’ella. Això confirma la col·locació original de Macià
del poema dins el subgrup d'obres amb càrrega moral.
A més de la seva toxicitat, el caràcter excessiu dels actes, juntament amb la sensació de
sacietat, i l'excitació que en deriva l'amant femenina, i el rebuig d’ella vers el poeta, fan pensar en
una situació quasi sàdica: «ara t'excites, / te me'n vas darrera / d'un altre cos ».5 A més de la
pèrdua del poeta, l'amant alimenta la seva gelosia, posant de manifest la seva impotència, ja que
aquest no és capaç d'aconseguir el tancament, i continua sent torturat per la relació. En aquest
apartat del poema, podem identificar el patiment de l'amant no correspost, que es veu forçat a
presenciar com l'estimada procedeix a la recerca d'un altre cos, d’un altre amant que el
substitueixi. La prevalença dels impulsos corporals per sobre de la comunió emocional és el que
apunta a un profund menyspreu per l'altre, que el poeta experimenta com un dolor agònicament
agut. Aquest rebuig a la pau és el que ens porta per primera vegada al regne dels posseïts: el de
l'ànima en pena, que vaga sense rumb i perquè no pot descansar.
En aquest sentit, l'ús dels pronoms per part de Ferrater continua essent significatiu, i l'ús
dels dos punts, també ho és, atès que implica que el que segueix és una explicació del que
s'afirma a les línies anteriors. Tots aquests casos apunten a la tortura i el patiment permanents (o
fins i tot eterns) del poeta: «i em refuses la pau». En conseqüència, la relació del poema també es
pot interpretar com el resultat del fet que el poeta pateix un comportament addictiu i dels efectes
negatius que aquest genera.6
L'ús i l'abús d'un amant són conceptes que, lamentablement, coneixem força, però el
conjunt d'emocions que recull aquest poema és encara més pervers que això. El poeta, si fos
abandonat, podria, en teoria, haver trencat els seus vincles afectius; passat per un període de dol,
i aconseguit rehabilitar-se més endavant. Aquí, però, no se li ha concedit aquesta oportunitat,
sinó que, en canvi, és víctima de la possessió, és a dir, ha estat atrapat i esclavitzar per algú altre
(és a dir, per la seva estimada). No obstant això, aquesta no és una possessió normal.
5
6
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Hi ha moltes formes de possessió maligna. Algunes són transitories, altres constants,
algunes parcials i altres completes. Des de la perspectiva cristiana, i segons Don Steward, «els que
estaven posseïts per dimonis en l'Escriptura mostraven certs símptomes», i, entre ells, hi figurava
la incapacitat de controlar-se. «L'esperit maligne era capaç de parlar pels seus llavis o fer-los
emmudir quan volgués». «També hi havia dimonis que parlaven a través d'altres persones». «Ser
posseït per un dimoni significava que a la persona de li introduïa una nova personalitat: la víctima
es convertia en una persona diferent». «De vegades els endimoniats parlaven amb una veu
diferent». Una persona adquiria noves habilitats, com la força sobrehumana, o patia tendències
suïcides, però «el més important és que les persones endimoniades estaven controlades per
aquesta presència demoníaca» i «tot i que els símptomes podien semblar una mera disfunció
psicològica, en realitat, tot era culpa de la possessió dimonial».7
D'altra banda, si recorrem a l'Alcorà, d’entre les possessions, les que més ens interessen en
la interpretació d'aquest poema són l'Ikthiraan, o possessió que acompanya, on l'entitat «posseeix
algunes parts del cos – cama, braç, ventre, columna, etc.- o tot el cos... i roman amb el cos de dia
o de nit»; el Khariji, o possessió externa, «on l'entitat de possessió no entra al cos ni a cap part
d'aquest», sinó que «acompanya sempre a la persona allà on va»; i el Wahmi, o possessió
imaginària, «on la persona que experimenta la síndrome acostuma a començar essent una idea
feble, però aviat es converteix en una obsessió monstruosa, que causa estralls en la vida de la
persona».8
Dels raonaments anteriors, aprenem que les definicions tradicionals de possessió parlen
sempre de l'ocupació del cos per un esperit maligne, que no permet que la víctima pugui sentir
per si mateixa. A «Posseït», però, més enllà del concepte estàndard, veiem com el poeta esdevé
només la mà de la seva amant, una mà que, per si fos poc, va tocant els altres cossos que ella
desitja. D'aquesta manera, el poeta conserva la seva capacitat de patir, alhora que perd la capacitat
de controlar les seves accions físiques. Això té una gran similitud amb el que es coneix com «la
mà aliena» o «síndrome de la mà anàrquica», on el pacient, després d'haver patit un accident que
ha danyat el lòbul frontal del cervell, no pot controlar les accions aparentment autònomes de la
mà. «La síndrome de la mà alienígena es defineix com els moviments no volguts, incontrolables,
però aparentment intencionats d'un membre superior. Dos criteris principals per al diagnòstic
són la queixa d'un membre estrany i una activitat motora complexa, autònoma i involuntària que

7

Ron STEWARD: «Què passa quan una persona està posseïda per un dimoni?», www.blueletterbiblie.org Consultat
el 20/12/2021.
8
Tal com es descriu a «Quins són els diferents tipus de possessió (per part dels genis, els dimonis i les entitats
malignes)?», www.roohanionlinespiritualhelp.co.uk Consultat el 20/12/2021.
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no forma part d'un trastorn del moviment identificable. També es produeix una sensació
expressada verbalment que els moviments no estan sota autocontrol i personificació del braç».9
Com aquells pacients que s’han tallat la seva pròpia mà per aturar l'angoixa que els
produeix aquesta síndrome, la mà del poeta es converteix en el membre que la amant utilitza per
seguir buscant el plaer en els altres, i el seu patiment es fa insuportable perquè no pot evitar ser
l'autor de la seva pròpia tortura. Quan Ferrater escriu «No sóc sinó la mà amb què tu palpeges»,
dóna testimoni de l'aniquilació del jo del poeta (narrador en 1a persona): «no sóc». La desaparició
del poeta, però, és encara més dolorosa que l'abandonament, ja que esdevé «la mà amb què tu
palpeges». És a dir, ella s'ha apoderat del seu cos i està actuant a través d'ell. Aquesta, podem dir,
és la possessió real a què es refereix el títol dels poema. Vol dir que l’autor ha estat llançat a una
maledicció eterna, i que, per molt que s'esforci, continuarà lligat a ella per sempre (o almenys
mentre visqui).
Com he dit en un altre lloc, i com s'ha confirmat en aquesta discussió, el poema no acaba
en la desaparició o la mort del poeta com a amant rebutjat, sinó que, en canvi, es revela al lector
com a mort pel que fa als seus afectes, mentre que alhora habita un espai on, fins i tot, se li nega
la continuïtat de la mort. El poeta, com a un dels dos amants, es pot considerar mort a tots els
efectes excepte que, per l'acte de possessió, «la seva estimada continua en la recerca de més
fructificació sexual»10 i el seu patiment continua. Per tant, des del meu punt de vista, defugint la
necessitat de racionalitzar les emocions individuals, com el rebuig, la impotència, la repulsió i la
desesperació, i aconseguint connectar directament amb la comprensió vivencial de
l'autopercepció individual i molt inusual del poeta, «Posseit» passa per alt la interpretació
intel·lectual de les emocions del poeta i, inclús del mateix concepte de possessió, i toca
directament els afectes, tal com descriu Sarah Ahmed. La desencarnació i l'autoalienació que
percebem en aquesta composició no proporcionen ni el tancament ni la continuïtat que ofereix la
mort, segons Bataille. És, en canvi, la descripció d'un estat de no vida o de mort en vida que
recorda l'infern de Dante.

9

Dr Ferdinando S. BUOANNO et al.: «Sensory alien hand syndrome: case report and review of the literature»,
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10
Montserrat ROSER I PUIG: «L’erotisme a la poesia de Gabriel Ferrater», JOCS (2000),
https://www.uoc.edu/jocs/3/articles/ferrata2/

- 210 -

L’EMPREMTA DE JOSEP CARNER A
«EXEUNT PERSONAE»
Oriol Ribet Casademunt

La faceta de Gabriel Ferrater com a crític literari resulta fascinant, entre altres motius,
perquè és de gran utilitat per entendre la seva poesia, si més no la part de la seva poesia de la qual
forma part el poema «Exeunt personae». Cal tenir en compte que, com apunta Edgardo Dobry,11
Ferrater s’insereix en la gran tradició de poetes crítics que s’enceta amb el Romanticisme, i que té
un gran arrelament en l’àmbit anglosaxó, del qual era un profund coneixedor. Les dues obres, la
poètica i la crítica, estan estretament relacionades, formen un tot, i fan bona l’afirmació de Gil de
Biedma, que en la introducció a El pie de la letra afirma: «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.»12
L’obra crítica de Ferrater ha estat tradicionalment dispersa i de difícil accés, pel fet que
circulava en edicions descatalogades i perquè, cosa absolutament anòmala, encara avui no tenim
editades les obres completes. Fa uns anys, la publicació del Curs de literatura catalana contemporània
va ser un primer pas important per començar a posar fi a aquesta situació. El volum recull les
conferències que Ferrater va dictar a la Universitat de Barcelona els anys 60, que, com
encertadament apuntaven els editors, són un «festival de la intel·ligència». No es tracta aquí de fer
una glossa de tot el que hi diu Ferrater, sinó d’apuntar un aspecte en concret que, en línia amb el
que expressava Gil de Biedma, ens permet intuir que quan, en aquestes conferències, Ferrater

11

Edgardo DOBRY; Anna TORCAL (Trad.): «Gabriel Ferrater i el ‘Poema inacabat’». Literatures. Segona època, Núm. 2
(2004), p. 11-28. També disponible en línia a: https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/literatures/
2004/literatures_a2004n2p11.pdf [Consulta: 29 d’agost de 2021].
12
Jaime GIL DE BIEDMA: El pie de la letra, Crítica, Barcelona, 1994, p. 12.
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s’ocupa de Josep Carner, parla, més o menys veladament, de seva pròpia obra poètica, i en
particular d’una part de la poesia en la qual podem incloure «Exeunt personae».
Els escrits teòrics (les conferències dictades a la Universitat de Barcelona, però també el
pròleg al Nabí, que Ferrater considerava el «poema màxim» de Carner) són, en aquest sentit, molt
il·lustratius. Si la figura de Jonàs, en el Nabí, esdevé problemàtica per al mateix profeta, endut per
la voluntat divina cap a un destí que ni comprèn ni accepta, en molts poemes de Ferrater aquesta
problematització de l’experiència es produeix d’una manera molt notable.
La conferència de Ferrater a la UB dedicada a Carner ens aporta una pista valuosa per
veure que tots dos estan units en una visió desesperançada i escèptica sobre la capacitat que
tenim per comprendre i donar sentit a la nostra existència. Aquella part de la poesia de Carner
que més interessa Ferrater és la que sent més propera a la seva obra. Així, afirma que «el
pessimisme de Carner és irònic», un «pessimisme intel·ligent»;13 i sosté que «en el fons, en el que
sempre creu la seva poesia és en una mena d’instint, en una espècie de víscera tremolosa, de
voluntat o d’instint, o més aviat en diríem d’esma [...] una mena de batec irracional anterior a tota
la nostra vida».14
Aquest «pessimisme irònic» no és, al capdavall, el mateix que apareix al «Poema inacabat»?
Diu Ferrater: «la gran roca de sofriment / que a tots ens fa de fonament / la vela sempre una lleu
sorra / d’afeccions felices. Molta / no ho és mai, però els remolins / els aixeca l’aire més fi».15 I
per altra banda, la paraula «instint», en la qual insisteix Ferrater quan analitza Carner, no és,
també, clau en la part final d’«Exeunt personae»? El poeta s’adreça a un «tu» (l’amant),
contraposat al poeta perquè actua «amb un instint de molt abans, senzill / com ho és la sang dels
homes i les dones». Aquesta contraposició entre vida ordinària i vida intel·lectual és molt
freqüent en Ferrater, i se sol resoldre a favor de la primera. Com en Carner, hi ha aquesta creença
en un impuls vital animal molt més fort que qualsevol realització intel·lectual. És una idea que, ja
cap al final de la seva vida, en una entrevista que li va fer Baltasar Porcel, Ferrater resumia així:
«Una noieta o un noi ens són simpàtics i ens poden donar una reacció de frescor davant la vida
que ni tu ni jo tenim. Els intel·lectuals tenim sempre reaccions secundàries sobre la vida. En
canvi, tractar gent que té reaccions primàries, no interferides per ideologies, és sa.»16
Pel que fa al to íntim, a aquest aire de conversa privada que té «Exeunt personae», cal dir
que és compartit amb alguns dels millors poetes de Ferrater. Segurament són els menys
intel·lectualitats, els menys abstractes, i potser per això tenen una capacitat tan gran per
13

Gabriel FERRATER: Curs de literatura catalana contemporània, Editorial Empúries, Barcelona, 2019, p. 32.
Op. cit., p. 59.
15
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16
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connectar amb el lector, per fer possible la identificació amb la vivència que expressa el poema.
És un efecte característic de Ferrater, importantíssim si el situem en el marc de la ruptura que la
seva irrupció va representar en la poesia catalana dels anys seixanta, molt marcada pel
simbolisme. Ara, de tants imitadors com ha tingut Ferrater, pot passar per alt a molts lectors el
terratrèmol que va causar Ferrater, i que tant va irritar «el talòs Garcés».
Al darrere d’aquest to íntim de la poesia hi ha també uns pressupòsits teòrics expressats
tant per Ferrater com pel seu amic i còmplice literari Jaime Gil de Biedma. En tots dos poetes,
l’obra poètica i la crítica estan estretament relacionades, formen un tot. Si ens els escrits teòrics
Ferrater ens diu que un escriptor «debería procurar no perder de vista la palabra hablada y ajustarla en lo
posible a la escrita»,17 en molts dels seus poemes el recurs al registre col·loquial, a formes populars
del llenguatge, usades en escenes de la quotidianitat –en particular de la relació amorosa– són
una constant. És així en poemes com «Exeunt personae», però també a «No una casa», «Si puc»,
«Boira», «Ídols» o «Cambra de la tardor», i per descomptat, en el narratiu «Poema inacabat».
També en Gil de Biedma («Contra Jaime Gil de Biedma», «Canción de aniversario», «Albada» o
«Pandémica y celeste», entre d’altres). Gil de Biedma assenyalava, citant Auden, que «el tono propio
de la poesía en esta época es un tono íntimo de voz, el de una persona directamente hablando a otra persona, según
ha dicho Auden, y no a un vasto auditorio; cuando un poeta moderno levanta la voz, siempre suena a falso».18
Idea en la qual Ferrater coincideix en el «Poema inacabat»: «que un vers que no sap a qui parla /
sembla aquell que de cap es llança / a una piscina que han buidat / o que invoca l’eternitat».19 És
per aquest camí, fonamentalment, que cal entendre els motius pels quals tant Ferrater com Gil de
Biedma es declaren lectors i admiradors de la poesia medieval. Gil de Biedma n’imita la forma de
la sextina (al poema «Apología y petición») i el tòpic de la separació dels amants a «Albada», que
s’inspira precisament en el gènere medieval del mateix nom. Ferrater, per la seva banda, es
declara «poeta medievista» al «Poema inacabat», que s’inspira en una composició de Chrétien de
Troyes: «I deixa’m ara saludar / els lleials a l’edat mitjana / que no somnien cavalcades / ni
alicorns ni sarraïns.»20 Gil de Biedma ha definit molt bé el que els seduïa d’aquesta poesia: «nos
fascinaba el acento tan naturalmente interpersonal de muchos de aquellos versos».21
Es pot objectar, naturalment, que la poesia de Ferrater va evolucionar cap a una major
complicació formal i de contingut, i que probablement es va allunyar d’alguns dels pressupòsits
teòrics que va formular. Però, en cas d’«Exeunt personae», sí que podem observar aquesta
correspondència entre el Gabriel Ferrater crític i el Gabriel Ferrater poeta, correspondència que,
17
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més enllà de l’interès acadèmic que pugui tenir, ens és molt útil com a lectors a l’hora de llegir la
seva poesia.
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QUALSEVOL HORA ÉS BONA PER FER L'AMOR:
«CAMBRA DE LA TARDOR»
Albert Mestres

Institut del Teatre de Barcelona
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:
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
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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.

Totes les hores són bones per fer l'amor però sens dubte la millor és la de la migdiada.
Sobretot quan potser és la tarda del comiat d'una relació, les hores prèvies a una separació
definitiva. La relació ha entrat a la tarda del seu cicle, a la tardor de la seva vida.
En aquesta hora i en aquesta època de l'any encara és de dia, tot i que la llum comença a
declinar, la llum que deixa entrar la persiana mig tancada.
La imatge de la persiana «no del tot tancada» filtrant els rajos del sol es transposa a la
mateixa disposició dels versos, que deixen passar el blanc del paper entre línies. Potser entre les
línies dels versos cal esperar la claror del poema, encara que aquest en tingui vint-i-set i no
trenta-set com la persiana. Els versos que fan de persiana per on se'ns filtra el sentit del poema
només són deu. Són la frontera entre el fora i el dins, tapen el fora però el deixen passar.
Si els horitzons no són ni els llistons de la persiana ni els versos del poema, per què
trenta-set? Si tenim en compte que el poema tancava el recull Da nuces pueris del 1960, quan
Ferrater tenia trenta-vuit anys, podem pensar que va ser escrit l'any anterior, quan en tenia
trenta-set i probablement per a ell cap aquesta edat començava la tardor de la vida.
Els últims versos de la persiana, amb certa sentor apollinairiana,22 reforcen la idea de la
primera hora de la tarda, aquella hora en què tot sembla avançar amb lentitud tot i que són la
porta a la decadència i la nit, com en la relació amb la persona, com en la vida del poeta:
Que lent el món, que lenta
la pena de les hores que se'n van
de pressa quan se sap que és el final.

La imatge de la persiana, en un gest de volguda modernitat, és cinematogràfica, és més,
soc incapaç de dir en quines pel·lícules, però és sens dubte una imatge que hem vist tots moltes
vegades a la pantalla.
A partir del vers deu, amb la disposició escalonada dels decasíl·labs, la persiana es desfà i
dona pas a l'interior de la cambra amb un anunci de separació:

22
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Digues, te'n recordaràs
d'aquesta cambra?

No es tracta només d'una ruptura visual. Si la relació «se'n recordarà» de la cambra és
perquè no hi tornarà.
És festa o és l'hora de la migdiada i per això els paletes no se senten. Tornem a fora de la
cambra, al que no es veu però se sent i arriba de l'exterior. La persona-relació ha sovintejat
aquesta cambra, ja que hi ha sentit repetidament les veus dels paletes, però no pot fer gaire temps
perquè si no sabria, de forma marcadament al·literativa, que «manca una casa a la mançana» i que
hi ha obres.
Ara, quan tot s'ha acabat, quan no queda res per dir o el que es pugui dir seria feridor, és
el moment de tenir aquesta conversa, de parlar de les veus i les cançons dels paletes, de preveure
l'enyor d'aquesta relació i de la seva cambra.
El poema torna cap a l'interior, cap a l'interior més íntim, el dels cossos, i els versos
tornen a alinear-se en el silenci. I ara els cossos es barregen amb les fulles roges de la tardor,
passat l'estiu de «dies oberts i sense besos», o sigui, lluny el poeta de la persona-relació o potser a
prop però en un context on els petons no eren possibles, cosa que apunta a una relació que no
podia esdevenir pública i a la qual convé la mitja penombra d'una cambra de tardor.
El poema avança cap a la nit, com la vida del poeta, i acaba amb la paraula lluna. De
passada, l'última imatge té una forta càrrega eròtica, ja que evoca el cos nu de la persona-relació
amb les marques del vestit de bany o del biquini, en una operació metafòrica molt ferrateriana.
Pel que fa a les fonts literàries del poema, ja s'ha parlat dels poemes «Dopo» de Pavese i
«Una nit» de Kavafis23 i del poema «Un nu i uns ulls» de Carles Riba,24 però no podem oblidar un
referent absolut per a Ferrater com és Charles Baudelaire.
Alguns dels poemes de Baudelaire se situen en interiors, com «Les bijoux», «Femmes
damnés» o «Une martyre».25 Encara que l'interior de Ferrater no s'hi assembla gens, sinó que més
aviat s'hi contraposa, la tècnica és la mateixa. El poema comença per situar-nos, de forma
indiciària, és a dir, no descrivint, sinó a partir d'un element, al lloc. De fet, l'únic que sabem de la
cambra del poema de Ferrater és que hi ha una persiana i suposem que hi deu haver un llit. Això
ens obliga a pensar en una cambra austera, al contrari de les de Baudelaire, on els objectes
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indiciaris són coixins o butaques decadents. «Cambra de la tardor» és una mena de rèplica als
poemes de Baudelaire, també en la manera de tractar el tema, l'amor o el desamor o el desdesig.
El poema és, en definitiva, d'un erotisme molt intens perquè tot hi és suggerit, la
imaginació del lector està obligada a galopar i a construir una escena amb els elements que el
poeta li dona. Sí, una escena teatral o cinematogràfica, amb, i en aquest ordre, un espai, un diàleg,
de ressons eliotians,26 i el que en teatre se'n diu el subtext, allò que passa a l'interior del
personatge. «Cambra de la tardor» és un poema amb components dramàtics, un recurs d'altra
banda molt habitual a la poesia de Baudelaire, en qui a més a més són freqüents les sinestèsies,
com ara la famosa llum «color d'olor de poma» ferrateriana.27

26
27
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- 218 -

L’ESPAI I ELS COSSOS:
UNA LECTURA DEL POEMA
«NO UNA CASA» DE GABRIEL FERRATER
Anna Perera Roura
Universitat de Girona

«Si ara poses la mà
que em faci una teulada
damunt del front, serà
sencera una caseta:
el pit, una paret,
i m’amago al racó
que fa amb l’altra paret,
el braç».
I fora, dona,
mira la serralada
dels coixins: el recer
on se’t recull el càndid
ample hivern dels llençols.
A la carena, mira
l’or tebi de la làmpara,
sol clavat a la posta
que sagna delicat
i no diu que sofreix.
És el nostre paisatge,
dona. Fins a arribar-hi
jo també he corregut
camins dubtosos. Dona,
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amaga més la cara
al racó del meu pit.
No em miris, i no em deixis
veure’m dins el teus ulls
la figura poc certa,
sense pedra ni aplom.
L’escena íntima d’una parella a l’interior d’una cambra, parlant, probablement al llit després
d’haver consumat una relació sexual, és recurrent en la poesia de Gabriel Ferrater. La trobem en
poemes molt coneguts de l’autor com, per exemple, «Cambra de la tardor» o «Kensington», entre
d’altres. També «No una casa» presenta aquesta escena i, de la mateixa manera que les dues
composicions esmentades, també incorpora fragments en estil directe entre cometes. Aquest
recurs és destacable perquè, en utilitzar-lo, Ferrater dona veu a la dona de la parella. De fet, «No
una casa» s’inicia, justament, amb el parlament d’ella. El contingut del comentari verbal de la
dona és senzill: els dos membres de la parella estan estirats al llit, previsiblement nus, i la dona
proposa al jo poètic que faci un senzill moviment de mà per tal que el seu cos esdevingui una
casa on ella es podrà arraulir, protegida. Seguidament, el jo poètic s’incorpora a la composició
amb un trencament de vers molt comú en la poesia de Ferrater, i segueix el fil iniciat per la dona
amb una descripció del paisatge que envolta la «caseta».
La formalització del poema, especialment pel fet d’incorporar un fragment de diàleg en
estil directe i la triple repetició del vocatiu «dona», queda tancada entre els membres de la parella:
la composició incorpora dues veus i «dues situacions d’enunciació en què el jo poètic d’un esdevé
el tu poètic de l’altra».28 Tanmateix, les dues perspectives, completament subjectives, són ben
diferents entre elles. La dona és qui imagina la construcció de la casa, posant una especial atenció
en els elements que la formen i des de la perspectiva de l’interior. Es tracta d’una casa construïda
per sinècdoque: no és tot el cos del jo poètic el que conforma la casa, sinó només unes
determinades parts: la mà és la teulada i el pit i un braç fan de parets. A més, si llegim literalment
el poema, ens adonem que només és la dona qui està situada a l’interior de la casa, ja que la
«caseta» està feta mitjançant unes parts del cos del jo poètic, el qual, en conseqüència, es troba en
una situació intermèdia: no és ni dins ni fora de la casa, sinó que és la mateixa casa. Des de la
seva posició d’home-casa, el jo poètic segueix la mateixa formulació que la dona, però es fixa en
els elements exteriors: els coixins que prenen forma de serralada, els llençols que poden abrigar la
28
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dona de la fredor, la bombeta de la làmpada com si fos una posta de sol. Així, doncs, ella busca la
calidesa i el confort de l’interior d’una llar; en canvi, el jo poètic descriu l’ambient extern, hivernal
i dolorós.
En aquesta descripció del paisatge, que ocupa els versos centrals de la composició i
funciona a la manera de correlat, el jo poètic demana explícitament a la dona que miri tot allò
que hi ha fora de la casa, més enllà dels cossos units de la parella. Destaca especialment el sol, un
element que a priori aporta llum i escalfor, però que aquí és «tebi» perquè ja es troba a la posta, i
oculta el seu dolor. Observant el que hi ha defora, el jo poètic obvia en certa manera l’interior de
la casa –la dona–. I demanant-li a ella que també miri l’exterior, pretén que deixi de fixar-se en la
construcció de la casa, que no és sinó el cos del jo poètic. De tota manera, i malgrat el
distanciament entre el plantejament de la dona i el del jo poètic, el paisatge els és comú: «És el
nostre paisatge», perquè és allò que poden veure tots dos, tant la dona situada dins la casa com el
jo poètic convertit en casa, que pot observar l’exterior des de la mateixa posició que ella. Per tant,
encara que els cossos dels membres de la parella estiguin junts, units en el mateix lloc i
compartint un mateix paisatge, les seves mirades no es troben, perquè es fixen en elements
diferents: ella en la casa i ell en el que hi ha fora de la casa.
Tot i que els recursos que utilitzen l’una i l’altre per referir-se a la casa i els seus encontorns
siguin gairebé oposats, és evident que la fisicitat de la parella és en aquest lloc, és aquest lloc. Així,
el jo poètic recorda el periple realitzat fins arribar a aquest espai que representa la unió física dels
cossos de la parella. Els «camins dubtosos» que tots dos han seguit fins a trobar-se demostren ser
diferents perquè comporten resultats diferents: ella és dins la casa i ell és la casa. Però hi ha una
altra divergència, encara més rellevant: a diferència de la seguretat de la dona en imaginar una
«caseta» protectora, el jo poètic confessa els seus dubtes sobre la resistència, sobre la seguretat,
sobre els fonaments amb els quals està construïda la casa, és a dir: sobre els elements amb què
està construïda la relació. Aquesta inseguretat, a més, es focalitza en ell mateix pel fet d’haver
estat convertit en home-casa i, en conseqüència, metàfora de la relació de parella. Aleshores el jo
poètic demana a la dona que es refugiï en el seu cos, dins la casa. Concretament, li demana que
amagui «més la cara al racó del meu pit». Aquesta posició corporal impossibilita l’emmirallament
dels amants a través de la mirada conjunta. Per tant, en demanar a la dona que s’estigui a
l’interior de la casa, el jo poètic evita fer-li avinent els dubtes que li genera la unió de parella. El
prec dels últims versos de la composició demostra que el jo poètic és conscient que si les dues
mirades es trobessin, la dona s’adonaria de la poca consistència de la relació, perquè els ulls dels
amants no són sinó un mirall interior. Per tant, el fet que al llarg de la composició la veu poètica
hagi focalitzat la seva perspectiva en els elements externs i, a més, eviti la trobada de la mirada
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amb la dona, no només demostra la seva manca de seguretat en la relació, sinó que també
demostra la seva incapacitat d’afrontar la realitat interior: la de dins la casa –la dona– i la de la
casa –ell mateix–.
En definitiva, al llarg de la composició es plantegen dues opcions: fixar la vista en els
elements externs a la casa, encara que siguin freds i dolorosos, o bé amagar-se a l’interior de la
casa sense emmirallar-se en els ulls dels amants. En tots dos casos, el jo poètic nega (recordem el
títol del poema: «No una casa») a la dona la possibilitat de constatar la poca solidesa de la casa,
del seu amant, de la seva relació –de la mateixa manera que el sol «sagna delicat / i no diu que
sofreix». El jo poètic no pot assumir veure’s convertit en una casa que no pot oferir a la dona la
seguretat que ella busca: no està segur de si mateix i, en conseqüència, tampoc no pot ser un
espai segur per a la dona.
Tal com s’ha apuntat, «No una casa» presenta diverses característiques que es troben també
en altres poemes de Gabriel Ferrater. És el cas dels fragments de diàleg en estil directe que
incorporen la veu femenina; de l’escena d’una parella a l’interior d’una cambra; de les reflexions
morals al voltant de les relacions amoroses; de les sinècdoques corporals amb un paper destacat
en la formalització de la composició; etcètera. Però hi ha un element que fa especialment
interessant el poema «No una casa» en el conjunt de la poètica ferrateriana: aquí es presenta la
figura de l’home-casa, quan en la resta de la seva poesia és la dona, la feminitat, la que s’associa a
la llar. Especialment a partir del seu segon llibre, Menja’t una cama, Ferrater va anar incorporant en
els seus poemes un vincle entre la feminitat i l’espai íntim de la llar, normalment a través de
metàfores que relacionen la dona amb la terra, amb la natura i amb la casa. En diversos poemes
de l’autor, el cos de la dona és tractat com un espai en el qual el jo poètic masculí pot transitar,
un espai habitable. Així, doncs, a «No una casa» es capgiren els rols d’aquesta relació més
habituals en la poètica ferrateriana.
En els poemes de Gabriel Ferrater en què es fa més evident el vincle entre la dona i la llar
(«Guineu», «La lliçó», «Úter», entre d’altres) aquesta relació es dona pel seu sentit corporal i, per
tant, carnal. Si tenim en compte el punt de vista masculí i la relació sexual s’entén a partir de la
fisiologia normativa, la imatge de la dona-casa és coherent. Però la «caseta» de «No una casa» no
està formulada pel jo poètic masculí, sinó per la dona. Ella no vincula la «caseta» a la sexualitat,
encara que estigui formada pel cos de l’amant; ella imagina una «caseta» com un refugi, com un
espai de seguretat que vagi més enllà de la unió sexual. Per tant, la metàfora de «No una casa» és
singular perquè es planteja en uns termes diferents (i des d’una perspectiva diferent) dels que
normalment apareixen en la poesia de Ferrater. De fet, «No una casa» és un poema compost a
base de contrastos i, en conseqüència, també es capgira aquest símil, perquè la debilitat del jo
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poètic acaba convertint la imatge de la casa entesa com un espai d’unió de la parella, com un
refugi sòlid de la relació, en una construcció ruïnosa i sense cap futur.
En conseqüència, el poema «No una casa», a més de tractar sobre la inseguretat humana i
sobre la necessitat de recolzar-nos en els altres per evitar la pròpia feblesa, especialment en les
situacions amoroses, també demostra la ineficàcia d’aquest plantejament: els altres poden tenir els
mateixos dubtes i les mateixes pors que nosaltres, malgrat que no ho confessin o no vulguin o no
puguin confessar-ho. Per tant, encara que no aparegui explícitament en la composició, «No una
casa» defensa una posició individualista davant les relacions humanes, i aposta per fer-nos
independents de la fortalesa dels altres a fi d’aconseguir, mitjançant la pròpia autonomia,
sentir-nos segurs de nosaltres mateixos, de les nostres accions i de les nostres relacions.
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SOBRE «ATRA MATER», DE GABRIEL FERRATER
Sofia Colominas Solans
Universitat de Lleida

«Recordar és terrible, però molt més terrible és no recordar.
[...] La mort és una vivència massa íntima, tan il·limitada com la vida humana.»
(Aleksiévitx, 2020)

Com s’esdevé sovint, la mitificació d’un personatge cèlebre (Gabriel Ferrater) s’acaba
convertint (entre d’altres) en un reguitzell de fets anecdòtics que els estudiants principiants
recullen amb més o menys interès durant les conversacions literàries (mig banals, mig
transcendentals) compartides en moments de recés (noti’s l’eufemisme). Així doncs, la meva
primera aproximació a Ferrater fou la reducció del polifacètic lletraferit a l’arquetip del boig
intel·ligent, del poeta sensible i bohemi. De l’inadaptat. Del suïcida. A partir d’aquí, no obstant, i
a través de la recerca de l’obra i la vida ferraterianes, l’estigmatització de l’escriptor i lingüista
comença a adquirir una textura més complexa i enigmàtica.
Gabriel Ferrater (1922-1972), pertanyé a una família de vinaters de Reus (paradís de la
infantesa i marc referencial de gran part dels seus poemes) benestant, culta i involucrada en
política. No participà en l’escolarització reglada fins als deu anys. Fins a l’edat assenyalada, doncs,
fou autodidacte, fet que condicionà notablement la seva perspectiva i la seva idea de l’art.29
Ferrater tenia catorze anys quan va començar la Guerra Civil Espanyola. Per culpa de la política
franquista de després de la guerra i per desavinences familiars, el negoci de vins fa fallida i el pare
de Ferrater se suïcida. L’estat benestant de què havia gaudit durant la seva infància i principi de
joventut es veu alterat i Ferrater, obligat a guanyar-se la vida.30

29

Xavier MACIÀ: «Gabriel Ferrater: Un nou tombant de la poesia catalana?», , LletrA La literatura catalana a
internet, UOC/Institut Ramon Llull, 1999, par. 6 [https://lletra.uoc.edu/ca/autor/gabriel-ferrater/detall (consulta:
14.09.2021)]
30
Xavier MACIÀ: «Gabriel Ferrater: Un nou tombant de la poesia catalana?», par. 7.
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Crític d’art, traductor, professor d’universitat, escriptor i poeta (entre altres facetes), foren
les ocupacions de Ferrater. No obstant, aquesta facilitat per excel·lir en les diverses activitats
literàries va de la mà d’un estil de vida erràtic i econòmicament inestable.31
El poeta se suïcidà a l’edat de quaranta-nou anys (a punt de fer els cinquanta) amb el
pretext (entre d’altres) de no voler fer pudor de vell.32
Com assegura l’Helena Valentí (escriptora i traductora catalana i una de les parelles del
poeta) en una entrevista per a la revista Força dona recollida en el lloc web de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana [AELC]:
En Ferrater hi havia un misteri, un misteri... [...] Hauria de pensar-hi tant i no ho he fet... hi
havia una falla. Ferrater era una persona molt intel·ligent, amb una gran capacitat per
conèixer-se i per analitzar-se, extraordinària... bbrrrmmmm... però tenia un concepte de la
vida, del pudor, de...33

Per això, és probable que la raó del seu tràgic final no resideixi exclusivament en aquest
pensament gerontofòbic. Els canvis d’interessos sobtats (al nivell personal i professional), el
modus vivendi precari, desordenat i un pèl excèntric i el culte a la vida bohèmia indiquen, entre
d’altres, una gran incapacitat d’adaptació al món adult. En tot cas, és innegable que Ferrater és un
personatge a cavall entre la incògnita i l’honestedat. Un individu translúcid difícil d’incloure en un
esquema social hipertrofiat de sistemes classificatoris generalitzadors i arbitraris.
I és que, efectivament, aquesta diferenciació i lucidesa, aquesta desalineació i virtuosisme,
aquesta marginació i genialitat han provocat que, tant el mateix poeta com la seva obra literària i
poètica, generin certa confusió a l’hora d’ésser categoritzades: ni retòric, ni sentimental, ni
metafísic. Ni purista, ni protesta. Lluny del surrealisme i lluny, també, de l’absurditat. La vessant
poètica de Ferrater s’identifica amb el relat d’experiències morals (que no moralitzants). Un
exercici discursiu d’investigació (a voltes, simbòlica) realitzat per plaer. Un joc d’immersió en el
pensament i les emocions. Un esbargiment intel·lectual on la perspectiva és marcada per una
gran intensitat perceptiva i emotiva probablement innata però també, per què no, volguda.
Les dones i els dies, el recull de les peces poètiques ferraterianes corregit minuciosament pel
mateix poeta, s’articula entorn a dos grans eixos de temàtics: les dones i els dies.34

Xavier MACIÀ: «Gabriel Ferrater: Un nou tombant de la poesia catalana?», par. 8.
Xavier MACIÀ: «Gabriel Ferrater: Un nou tombant de la poesia catalana?», par. 8.
33
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana: Helena Valentí, 1940-1990, par. 20 [https://www.escriptors.cat/
autors/valentih/forca-dona-entrevista-amb-helena-valenti (consulta: 15.09.2021)]
34
Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, edició de Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018.
31
32
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Les dones com a metonímia de les relacions interpersonals i íntimes. I, els dies, com a
sinècdoque del temps i el pas del temps. Cal tenir present aquesta declaració d’intencions del
poeta a l’hora d’endinsar-nos en l’anàlisi del poema que ens incumbeix: «Atra Mater».
«Atra Mater» és, a parer meu, un dels poemes més catàrtics del poeta. Una manifestació
sincera de vulnerabilitat condicionada notablement pel motiu literari del memento. El poema se
centra en algú aparentment desorientat que no sap on és i finalment reconeix el lloc. Presenta un
caràcter seriós (que no solemne) i que, d’entrada i doblement, genera més preguntes que
respostes, donat que, tipogràficament, ens enfronta a molts signes d’interrogació. El poema
presenta 31 versos dividits en tres parts o estrofes ben diferenciades (1-12 / 13-23 / 24-31) i està
format per hexasíl·labs.
El ritme, utilitzat de manera no repetitiva i provocant alteracions en mig de cadències, es
veu condicionat per les sensacions viscudes pel poeta i traduït sobre el paper en versos que
trenquen oracions i unitats de pensament (encavalcaments); en signes de puntuació (parèntesis i
guions) que indiquen interrupcions sobtades o ràpides superposicions de les pròpies
especulacions.
La primera peça del trencaclosques és el títol: «Atra Mater». Es tracta d’una
deslexicalització de l’expressió llatina alma mater (mare nutrícia). Aquí, però, l’expressió esdevé
més fosca, més funesta: ater, atra, atrum, en llatí, significa «negre». Així doncs, ens trobem davant
d’una mare negra, terrorífica, tètrica, terrible. Apareix també, en el títol, un personatge recurrent
en els poemes ferraterians: el de la dona. Encarnant, aquí, una figura materna grotesca. D’aquesta
manera i només amb el títol, s’és capaç de fer l’esbós d’un panorama desolador: una humanitat
desgraciada engendrada per un personatge malèfic.
Els tres primers versos del poema fan la descripció d’un paisatge hostil: un camp de
bardissa, vinculat a l’abandonament i a la desolació, que es mou excitada pel vent de vora mar. Si
es retorna a la primera meitat del primer vers, no obstant, s’observa un detall que ens rebel·la
l'opinió del poeta: «És massa gran...» . El pes del sintagma verbal recau en massa i indica diverses
possibilitats interpretatives: d’una banda, el rebuig del poeta a la immensitat del paisatge per gust
estètic (s’ha conegut anteriorment la seva faceta de crític pictòric); d’altra banda, des d’un punt de
vista més imparcial, pot representar el trencament d’expectatives dimensionals entre el paisatge i
la projecció mental que el poeta tenia de l’escenari; i d’una altra banda, l’adverbi podria contenir
l’exposició de les emocions del poeta. La reflexió de les seves pròpies inseguretats. La negació
davant la descoberta d’un escenari que el connecta amb un punt del seu passat. La por a no
poder sobreposar-se a la imatge.
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Sigui com sigui, és clar que si s’ha volgut situar al lector en aquest llenç pictoricoliterari,
ha d’haver-hi una relació més profunda entre el poeta i l’espai que la merament contemplativa. El
paisatge es converteix en el correlat objectiu de l’estat d’ànim del poeta. Hi ha una identificació
entre l’exterior i l’interior. Una connexió entre allò que el poeta veu i allò que sent. El poema
segueix amb un quart i cinquè vers on apareixen les primeres preguntes retòriques del poema:
«Aquí, un lloc tan obert? / Per què, tan pla?» Aquestes situen al poeta en un entorn de
contrarietats i constaten que aquell massa del primer vers connotava un gran desconcert. Seguint
el fil d’aquest trasbalsament, es dedueix (per antítesi) que les expectatives del poeta no
contemplaven tanta amplitud, immensitat. L’escenari que contempla excedeix allò que ell pot
concebre. I continuant amb la idea del paisatge com a correlat objectiu de l’estat d’ànim del
poeta, aquest escenari podria correspondre’s al d’un dolor emocional episòdic i latent.
En els versos 5-8 «els peus / trepitgen reservats, / que no els doblegui un clot / com una
serp, de sobte».
D’entrada apareix una hipàl·lage en: «els peus / trepitgen reservats». S’hi troba també una
gradació de caiguda entre un clot i una serp. I, de sobte, el mot serp obre un camp semàntic
d’interès: símbol de perfídia (serp del paradís d’Adam i Eva –animal-femella dolenta– i, de nou,
mise en abyme, d’una altra gradació d’espais de caiguda: el locus amoenus, el paradís, i el lloc dantesc
on es troba el poeta), d’angúnia, de maldat. Estem davant d’un animal sigil·lós amb moviments
de difícil anticipació. El poeta es troba davant d’un perill. Per tant, l’actitud del poeta no és
contemplativa. Està en tensió, alerta. Atent a possibles situacions amenaçadores. I el monòleg
interior sense respostes continua: «I tan callat?» (primera part del vers 9). Pren protagonisme
l’ambient sonor trencant, de nou, les expectatives del poeta, el silenci l’incomoda. El poema
continua amb la segona part del vers 9, vers 10 i primera part de l’11: «Els ulls / que el sol
ungleja sotgen / ombres».
Si fem una lectura literal dels versos endevinem com el poeta enlluernat cerca l’ombra. Es
torna remarcar la situació d’incomoditat física i anímica que aquest pateix. En una anàlisi retòrica,
apareix una doble personificació dels ulls i el sol. Els ulls, també actuaran metonímicament com a
poeta, en estat amatent a allò que pugui esdevenir-se.
Cal remarcar que, fins aquí, s’ha trobat l’aparició dels diversos elements de la natura: la
terra (camp de bardisses), l’aigua (el mar), l’aire (el vent que agita la terra) i el foc (el sol que
ungleja els ulls). Els elements naturals no es troben en harmonia.. Es corrobora la idea de no ser
en un locus amoenus. L’espai on ens situa el poema és, com s’ha esmentat, l’antítesi del paradís.
S’acaba la primera estrofa amb la continuació del monòleg interior ple de preguntes sense
resposta en els versos 11 i 12. «On, la terrible, / que ha fet fugir les veus?»
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En aquesta pregunta hi ha un secretisme poètic. Amb una el·lipsi que manté l’intriga. Un
petit engany per omissió. Un lloc buit, una indeterminació, una indefinició que, paradoxalment,
representa la troballa d’una evidència: el poeta es troba a la recerca desesperada d’alguna cosa
terrible (motiu de la recerca), capaç de fer «fugir les veus» (personificació de veus) d’eliminar-les,
d’esborrar-les del mapa. Potser per por a retornar dolors antics, sepultats pel pas del temps...
Però no ens anticipem. Si fins ara el poeta s’havia mostrat inquiet amb tot allò que l’envoltava, a
continuació es veurà sacsejat per un seguit d’estímuls que acceleraran el ritme dels seus
pensaments i, per tant, les interrupcions seran introduïdes i intercalades per parèntesis i guions.
«Fins que el cobert de zinc / i de fusta fungosa / que surt al pas com una / captaire
negra i fera / de nafres». Del vers 13 al 17, apareix la troballa del personatge que el poeta
cercava. La fusta fungosa del cobert representa un símbol d’abandonament, de la vegetació i, per
tant, la natura donant sepultura a allò que va originar l’home. El poema apunta a la personificació
del cobert de zinc, la seva feminització i la seva comparació a una captaire negra i fera, un
personatge bàrbar i salvatge. No es tracta d’una de les dones estimades per Ferrater. No hi ha res
a admirar d’aquesta dona deforme, monstruosa, rural accidental, de classe baixa, marginada,
paradoxalment víctima (plena de nafres) i malvada per dins i fora. Negra com la fosca,
horripilant. I no obstant, el poeta no pot treure’n la mirada de sobre. Aquesta negror genera una
isotopia amb el títol. Més concretament, amb l’adjectiu llatí atra. Aquesta imatge captiva el poeta
i el lector.
Versos 17-19. Apareix un apòstrofe: «(–Tu que tornes? / vella, l’indret de por / eres tu?)»
En una de les primeres versions d’«Atra Mater» els versos s’estructuren de la manera següent: «de
nafres, obre el ventre / ple de fetus metàl·lics. / Tu, vella? Tu que tornes? / Ets tu, aquesta por?
/ Si tot el mal que duies / a dintre, ja l’has fet.»35 Cosa que ratifica dos conceptes: primer, que el
poeta ha conegut anteriorment aquest personatge. Ens trobem, per tant, davant d’un
retrobament desagradable. I, segon, la identificació d’una de les pors del poeta amb aquesta visió
desoladora. A més d’ésser captaire, salvatge i plena de nafres, el poema descriu una dona vella,
d’aparença decrèpita. És per això que pot donar la sensació que el poeta s’hi enfronta amb certa
seguretat.
I en el vers 19 s’esdevé l’horripilació: «s’obre el ventre / ple de fetus metàl·lics». La vella
s’obre el ventre i mostra les seves entranyes (l’hangar de zinc entreobre la porta), plenes de fetus
metàl·lics. Apareix el motiu literari de la metamorfosi i l’arquetip del personatge de ciència ficció,
el cyborg. No hi ha el deslliurament de cap infant. Només una imatge apocalíptica gairebé igual
d’aterridora que els bombardejos aeris.
35

Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 315.
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El poema se situa davant del personatge esmentat en el títol. Davant d’un agent
generador de dolor i caos, d’anti-naturalitat. Davant de l’origen del terror i la mort: l’«Atra
Mater». El poeta, però, es mostra relativament serè i continua contemplant la visió infernal des
de la distància amb una actitud gairebé conciliadora: versos 21-22: «Si tot el mal que duies / a
dintre ja el vas fer».
I acaba la segona estrofa amb una informació literal de gran rellevància: la metàfora in
praesentia dels fetus metàl·lics: «Bombes que van sobrar». Els fills d’aquesta mare terrible que van
anar a la guerra i els que han quedat, com si es tractés d’un avortament.
La tercera estrofa s’inicia de la següent manera: «...vibra una sargantana» (vers 24). Un so
gairebé imperceptible trenca l’ensomni i la digressió mental. El poeta recupera la consciència del
moment present.
En el vers 25: «L’herba es menja el rovell», l’herba actua com a metonímia del camp, en
representació de la natura que es refà, guanya terreny i enterra les males accions dels homes. El
rovell té una funció simbòlica en representació d’un sol brut, d’un temps desgraciat.
Els versos 26-27, «No surt ningú. No guarden / aquests munts de rebuig», ratifiquen que
la segona part de la poesia ha estat una projecció espaordidora, una invenció mental, una visió,
una al·lucinació. No hi ha cap captaire ni hi ha ningú. Només el poeta observant un cobert obert
de zinc amb bombes inservibles, ferralla que ja no pot fer mal.
El poema sencer ha estat condicionat pel verb d’acció «esquerdar» que apareix en els
versos 28-29: «Es va esquerdant l’eixut / crostisser dels records». Es manifesta el motiu literari
memento amb una doble afectació: sensorial i emocional. S’ha format una fissura o bretxa
dolorosa, que esquinça una crosta eixuta: un escut protector forjat en l’interior del poeta per
evitar el retorn a l’experimentació de perill, de tortura. Per escapar d’un paisatge advers amb
miratges orcs i tenebrosos. Per esquivar un dels fets traumàtics que va condicionat notablement
la seva vida i, probablement, també la seva mort. Per defugir de l’estancament inevitable en un
espai i un temps de misèria: «una guerra civil, / uns aeròdroms pobres» (versos 30-31). Espai que
s’ha convertit, avui dia i paradoxalment, en un aeroport gens pobre, ple de turistes riallers.
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«HELENA» : DE LA SET DE MESTRATGE
(DELS MESTRES ASSEDEGATS DE MESTRATGE)
Esteve Miralles
Vet aquí algunes notes temptatives —com si fossin els apunts d’un professor extraviat, en
una classe impracticable— per a l’acompanyament de la relectura del poema «Helena», de
Gabriel Ferrater (1922-1972).
1
Primer, un deliri.
Si jo fos un guionista barroer, m’inventaria la història d’un poeta mig orfe, jove —tot i
que completament fora d’edat—, que descobreix una família de la qual voldria poder formar
part.
És una família que li agrada, sobretot, perquè hi troba el que més li falta: un pare.
Hi troba la possibilitat d’un pare culte i intel·ligent, i un entorn familiar que s’alimenta
—a estones i sense pudor— de literatura compartida amicalment.
El primer projecte vital del mig orfe, en aquesta història, potser és el d'esdevenir el fill
gran de la casa, i de ser un projecte d'imitació del nou pare (que és un pare sense fills mascles),
un projecte que potser inclou una aspiració a una carrera literària —amb la possibilitat de
construir-se, socialment, com a literat— que pugui enorgullir la família d'adopció. Que li pugui
habilitar un «espai« per exercir el paper d'hereu.
I fa versos. (Que envia, perquè els llegeixi i els valori i els conservi, a l'esposa del pare.)
Però aquest projecte s'estronca. I aquest possible «espai« queda ocupat. Perquè el pare de
la història té una filla gran, real, biològica. I aquesta filla fa d'hereva, i emprèn —ella sí— una
carrera acadèmica en l'àmbit de la literatura: una carrera que s'estendrà cap a una formació d'elit a
l'estranger, per exemple, i que delatarà la inconsistència, diguem-ne, pràctica d'una carrera
paral·lela, precària i informal, com és ara la del mig orfe.
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El mig orfe es reformularà, doncs, i intentarà reinventar l'encaix familiar que anhela,
esdevenint el Pigmalió de la filla gran. El seu mentor, potser. Davant del fracàs del projecte de
ser-ne un germà gran, intentarà ser-ne una mena d'oncle jove —no tan jove, de fet—, entre
el maître-à-penser i el padrí còmplice. (Aquest oncle, esclar, alhora esdevé una mena de cunyat per a
l'esposa, a qui —en les absències breus del pare, i potser a l'espera— el mig orfe es refereix amb
la familiaritat d'una parella domèstica.)
Aquest segon projecte també s'autodelatarà com un projecte fràgil. Per motius fàcilment
deduïbles, i també perquè la filla, ben aviat, tindrà mestres més ben academitzats que ell ,
i desafiaments universitaris més academitzables (i, diguem-ne, professionalitzadors) que els que
ell pugui proposar-li. I ella esdevindrà, ben aviat, segurament, una persona formalment més
preparada. I el mig orfe, doncs, esdevindrà més accessori. A la llarga, o no tant a la llarga. (Per
consolidar-se com a Pigmalió, cal que un mestre acompanyi la seva autoritat moral, també, de
poder material i de poder simbòlic. Si no, esdevé un mer preceptor assalariat; encara que només
cobri amb favors i familiaritats, i no amb diners.)
I potser això —aquest segon fracàs—, o potser un oferiment sacrificial o preventiu per
part de la filla gran (no és del tot descartable), genera l'últim projecte vital d'inserció familiar: ser
el gendre de la casa.
I vet aquí com la filla i el mig orfe es faran amants i relligaran una relació amorosa
impossible, perquè intentarà ser un nuviatge modern —de ments i cossos lliures, i no
convencionals—, però que acabarà ensutjant-se amb les cendres de tot el que deixa cremat el foc
d’un mig incest —que ho és i no ho és— que no pot contenir-se en els marges d’un secret
protegit.
Per exemple.
(Tot això és un deliri; hi insisteixo.)
En el moment de la constatació del fracàs del primer projecte —esdevenir el fill gran—,
hi haurà una escena de la història en què el mig orfe felicitarà la filla biològica el dia que ella fa
vint anys, i li dirà: «mires endavant».
I li dirà que té futur, que —metafòricament— farà transparents tot de vidres, milers, «que
són dies teus/ per on miraràs/ com se t’obre el temps.» I que ho farà «fent un ordre nou»...
Perquè, «ara», li dirà, «et decantes» i «disposes/ per al teu balanç/ les ratlles del món/ amb tot el
que és vell/ (com és ara jo).»
Ella basteix el seu futur, i bastint-lo genera «un ordre nou»: per a ella, i per a ell.
Ell, que serà —des d’aleshores— un projecte obsolet; «vell».
(Hi reinsisteixo: tot això és un deliri narratiu. I barroer. Me n’excuso.)
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2
«Helena» és un poema de trenta versos. En una sola estrofa. Amb tot, trobo que no és
descartable una certa subdivisió lectora del poema en tres dècimes.
Són versos pentasil·làbics, i això emparenta el poema amb altres poemes de l’autor (d’una
sola tirada de versos de cinc versos): com «Metrònom» o «Teseu».
Entre els elements de parentesc poètic, hi ha una tendència rítmica al troqueu en certs
passatges marcats (amb un joc clar d’al·literació metonímica a «Metrònom»), i a l’alternança no
regular amb versos compostos amb dos amfíbracs. En general, s’hi detecta una certa indiferència
cap a la combinació de les dues pautes (amb accents secundaris, doncs, a la segona o a la tercera
del pentasíl·lab, segons com cauen), però de tant en tant la pauta trocaica actua com a
intensificadora, i el canvi de peu rítmic va paral·lel a un canvi discursiu.
Sobre la importància, o no, d’aquests aspectes mètrics, m’escudo en paraules de Ferrater
mateix:
Sí, pero también el lenguaje del poeta juega, porque el poeta estiliza su propio lenguaje
personal. Todos hacemos una especie de cálculo de probabilidades sobre si ese lenguaje
personal nuestro estilizado puede llegar a un número suficiente de lectores. Hay un poema
mío en el cual en un momento intento mediante el ritmo de un verso reproducir cierto gesto
de una cierta chica de la cual estuve enamorado. Yo sé que eso ningún lector lo puede
percibir. En primer lugar, la semejanza entre un gesto de una chica y el ritmo de un verso es
muy escasa. En segundo lugar, suponiendo que hubiera esta semejanza, el lector tendría que
ver a la chica. Pero incluso si yo junto con el libro doy al lector una película en tecnicolor de
la chica haciendo ese gesto, resulta que el lector tendría que estar enamorado de la chica. O
sea, yo sé que aquello es absolutamente privado, impenetrable, mío. Pero, ¿por qué lo meto
en el poema? Por dos razones: una, por egoísmo, porque me da la gana, porque en el
momento de escribir yo pensaba en la chica. La otra es una razón técnica: en este trabajo hay
muchos momentos que son de puro aburrimiento, y durante el trabajo artesanal conviene
tener a alguien en quien pensar, como cuando un poeta tiene que pasarse unas horas para
eliminar cierta ese porque el verso ya tiene tres eses.36
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Federico CAMPBELL: «Gabriel Ferrater o las mujeres», 1971, a: Gabriel FERRATER: Papers, Cartes, Paraules.
Quaderns Crema, Quaderns Crema, 1986, p. 513.
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3
En la sèrie especulativa —especulo jo, eh— de «Metrònom», «Teseu» i «Helena», hi ha un
altre element comú a posar damunt la taula: la presència en la imatgeria, respectivament, d’un
«ocell», d’una «gralla» i d’un «corb».
Aquests tres poemes, a més, presenten una veu epistolar: són escrits en segona persona
del singular, adreçats —com és característic de bona part de la seva poesia— a un destinatari
extern.
No és del tot segur a «Teseu», on podria tractar-se també d’un tu líric, que mostraria un jo
dividit en tres: el jo narrador —no present—, el tu destinatari i un ell («algú que pots dir/ que és
tu mateix»), que desdobla el tu. També sembla un tu líric (que expressa un jo que parla amb el seu
self) el de «Metrònom».
Sigui com sigui: els tres poemes conjuren un home amb una dona, o amb les dones que
té per triar (a «Teseu»).
Sigui com sigui, l’assumpte del poema sembla ser la identitat (la ipseïtat) precària de
l’home que ha de quedar resolt —o dissolt— quan la noia, o la dona, o les dones, el construeixin
com a imatge.
I li donin, així, un lloc al món: un encaix circumstancial.
(A aquesta sèrie espúria de poemes pentasil·làbics, s’hi podria afegir «Fe»: «Teseu» es
forma amb versos extrets de «Fe», de fet. Però sense ocells.)
4
«Helena» prové del llibre Menja’t una cama (1962). Segons la nota (subratllo jo) de Jordi
Cornudella:37
Helena Valentí va fer vint anys el 5 de juny del 1960, quan estudiava a París; aquest
poema és anterior a la seva relació de parella amb GF (cf. la nota a «Xifra»), però no són
pròpiament els primers versos que ell li va adreçar. Deu dies abans, el 25 de maig, ja li
havia enviat una carta amb l’adreça escrita en vers al sobre:
Mademoiselle VALENTI?
Se cache à l’ÉCOLE NORMALE
POUR JEUNES FILLES, loin d’ici,
Dans l’enceinte de la CITÉ
UNIVERSITAIRE, à PARIS.

37

Jordi CORNUDELLA: «Notes i variants», a Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, edició crítica de Jordi
Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018, p. 315-316.

- 234 -

És possible que el poema d’aniversari arribés a mans d’Helena Valentí a través
dels seus pares; en una postal des de París, el 3 de juny, Eduard Valentí deia a GF:
«L’Helena, molt contenta amb els teus obsequis».

Cornudella remet, aquí, a una nota que els follets editorials van esporgar, tot i deixar-ne la
traça que he citat. Cornudella (subratllo jo) m’ho va aclarir:38
Hola, Esteve! Això de la nota que em dius és una badada meva. No hi hauria
d’haver la remissió des de la nota a «Helena». L’hi vaig posar en un moment en què
preveia anotar més tots els poemes, però més tard vaig desistir de fer anotacions
diguem-ne interpretatives.
De fet, el que hauria dit a la nota a «Xifra», si l’hagués redactada, és el que ja dic a
la p. 258: que el poema permet datar la primera nit de parella en la del 7 de setembre del
1961.
Potser hi hauria afegit que aquell mateix dia GF va escriure a sa mare dient que
s’havia refet del còlic nefrític i que se n’anava a Cadaqués perquè li convenia pendre la
fresca.
I segurament no hi hauria afegit, perquè no cal, que de vegades m’imagino que
aquella nit és la que evoca el poema «Lorelei».

M’ajudo, encara (i encara subratllant jo), d’una última cita dels sucosos paratextos de
Cornudella per a l’edició crítica de la poesia ferrateriana:
Gabriel Ferrater coneixia Helena Valentí d’anys enrere, perquè era la filla gran
dels seus amics Eduard Valentí i Roser Petit; segons el còmput del poema «Xifra», la
relació de parella entre tots dos va començar el 7 de setembre de 1961, quan ella en tenia
vint-i-un i ell trenta-nou. Després de conviure uns mesos a Londres la primavera de 1963
(Helena Valentí feia de lectora a la Universitat de Durham, al nord-est d’Anglaterra, des
de l’octubre del 1962), tot apuntava que es casarien, però el vincle es va trencar d’una
manera sobtada aquell estiu, quan Ferrater ja estava establert a Reinbek, prop
d’Hamburg, i treballava per a l’editorial Rowohlt. La rauxa de fer versos se li devia acabar,
a ell, gairebé tan bruscament com el projecte de vida en comú.39

38

Whatsapps de JC a EM, 28/5/2020.
Jordi CORNUDELLA: «El corpus poètic», a Gabriel FERRATER (2018) Op. cit., pàg. 258. Cornudella,
posteriorment, matisa: «a l'edició crítica vaig escriure que el Gabriel i l'Helena van conviure uns mesos a Londres, la
primavera del 63. Això em pensava, però ara sé que no. El Gabriel va ser a Londres uns mesos tot sol (i passant
molta gana: alimentant-se d'aigua calenta amb sucre) i l'Helena hi va anar un parell de vegades, puntualment, a
veure'l; van passar uns quants dies junts cada vegada i prou.» I afegeix que una d'aquestes visites «devia donar peu a
«Úter«: 'Ja fa unes quantes hores que és aquí'... » i constata que «si haguessin conviscut no tindríem el poema.»
(Whatsapp de JC a EM, 31/3/2022, i Comentari al marge, 1/4/2022.)
39
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Hi ha, doncs, una amistat familiar traçable almenys des de la primavera 1960. Aquesta
amistat esdevé una relació amorosa el setembre de 1961.40 Al cap d’un any, agost-setembre de
1962, la relació viu una crisi (més endavant la documentarem). I l’estiu de 1963 s’interromp
definitivament.
5
De la crisi del final d’estiu de 1962, premonitòria potser, en tenim les cartes que Gabriel
Ferrater escriu a Helena Valentí. Li diu:
Aquest és el mal, que penso la situació pel costat teu, i després pel meu, i els dos
pensaments no es lliguen. Pel costat teu, et desitjo que hagis triat bé i que siguis molt
feliç. Pel meu, amb sinceritat, no em veig amb cor de desitjar-ho. Però hi ha moments
que se m’obre l’angoixa i et sé estimar millor: i aleshores ho desitjo molt.
Adéu, estimada (no et prenguis malament que encara et digui així).41
[...]
La veritat és que ja no sé si t’estimo o no, però que això no fa cap diferència. He
descobert que hi ha una cosa més fonamental, vull dir que compta més per al règim de la
vida, i és que només amb tu podria parlar d’alguna cosa viva. Dit en forma sentimental,
que només amb tu podria creure’m que sóc bona persona: per als altres, sóc una mala
bèstia total. Si ara fes l’amor amb una altra noia, seria com fer-lo amb un gos.42
[...]
Tinc tantes ganes de tornar-te a veure, carona de setembre (ara hi som, i és el
mes on te’m situes sempre).43

Si m’he aturat en aquesta sèrie epistolar, posterior al poema que ens ocupa, és perquè la
culmina una carta en vers de Ferrater, d’aquell octubre. En controvèrsia moral amb els versos
d’«Helena», diria jo, ell li escriurà: «un astre [...]/ no talla camins ni dibuixa cap ordre,/ terròs mut
per la foscor sorda».44
Trenta anys més tard, Helena Valentí potser ens ajuda a emmarcar aquest possible debat
vital entre destí traçat i voluntat reparadora. O almenys per fonamentar el discurs lluitador —de
lluita per la relació— del poeta:

40

Sobre aquell estiu: R. ARDID. «Helena Valentí i Cadaqués». DIVERSOS AUTORS. Àlbum Helena Valentí. Pen
Català, Barcelona, 2005, p. 12. Rosa Ardid hi diu: «Gabriel Ferrater no havia pujat a Cadaqués aquell estiu del
seixanta-u seguint l’Helena sinó per un suggeriment del pare d’Helena, Eduard Valentí, que li va pagar l’estada a
Cadaqués
perquè
es
concentrés
i
estudiés».
[Consulta
online:
4/1/2021,
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/06/valenti.pdf].
41
Carta del 31 d’agost de 1962. Gabriel FERRATER: Cartes a l’Helena. Empúries, Barcelona, 1995, p. 25.
42
Carta del 21 de setembre de 1962. Gabriel FERRATER, Op. cit., p. 28.
43
Carta de 21 de setembre de 1962. Gabriel FERRATER, Op. cit., p. 29.
44
Carta de 15 d’octubre de 1962. Gabriel FERRATER., Op. cit., p 31.
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Gabriel Ferrater [...] Tenia la idea, ben respectable, que en les relacions
amb els altres no s’hi val a arrepenjar-s’hi, sinó que demanen un esforç perquè no
siguin mera promiscuïtat i perquè esdevinguin una cosa creativa. D’alguna
manera, a l’altre, t’hi havies de donar amb honestedat, que era el mateix que dir
amb lucidesa.45
6
L’any 1960, Helena Valentí fa vint anys. I Gabriel Ferrater ronda els trenta-vuit. I l’ordre
que sembla —que desitja— endevinar en el futur d’ella no sembla, en cap cas, una rèplica dels
seus vint anys.
Ferrater havia fet els vint anys el 1942. Havia retornat a Reus des de Bordeus. La seva
germana Amàlia ho explica així, en un documental:
L’any 41 es va decidir que el Gabriel i el Joan havien de tornar a continuar el
batxillerat. El Gabriel ja tenia dinou anys i allavons, sense la disciplina familiar, es va,
podríem dir, desbocar una mica, amb els amics que, després de la guerra, tota la joventut
es va desbocar una mica. Al cap, potser, d’un parell d’anys d’aquesta llibertat, vam tornar
de França tota la resta de la família, els meus pares i jo. I llavors la mare hi va haver de
posar disciplina.46

Gabriel Ferrater havia emprès estudis universitaris, però no els havia completat. I tot
plegat descavalca, després, quan —ell té vint-i-nou anys, i cap futur endreçat— el seu pare se
suïcida, el 1951. Segons Amàlia Ferrater: «A l’any 52, després del suïcidi del pare, vam decidir, o
sigui, els meus germans van considerar que trobarien més feina i interès a Barcelona.»47
7
Ara seguim les paraules del seu germà, Joan Ferraté:
D’ençà del 1953 [el Gabriel] es va veure molt sovint amb Carles Riba, l’autor català que
més havia admirat en la seva adolescència. Finalment, va ser aleshores també que va ser adoptat
per la colla dels amics d’Eduard Valentí, que comprenia almenys dos poetes, Rosa Leveroni i Joan
Vinyoli. Tot plegat el va dur a reactualitzar el seu vell interès per la poesia.48

45

Heelna VALENTÍ. «Cartes d’en Gabriel a l’Helena». Gabriel FERRATER, G., Op. cit., p. 15 [Nota introductòria a
la publicació de quatre cartes a El País, «Quadern», 28 de juny de 1987].
46
Enric JUSTE. Metrònom Ferrater. Vídeo [documental]: Enric Juste+Bellveure+tv3, 2009, m. 7.00. [Consulta online:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/metronom-ferrater/video/2621459/].
47
Enric. JUSTE. (2009) Op. cit., m. 8.30.
48
Joan FERRATÉ. «Gabriel Ferrater». G. FERRATER. (1986), Op. cit., p. 541.
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El subratllat de la cita anterior també és meu. L’any 1953, per exemple, Gabriel Ferrater
té trenta-un anys. Helena Valentí en té tretze. El seu pare, Eduard Valentí Fiol, en té
quaranta-tres. Traductor de Ciceró, en aquells moments. I a l’espera de poder retornar a la
universitat barcelonina (de la qual havia estat apartat el 1939).
Per a Gabriel Ferrater, després de la mort de Riba, Eduard Valentí era «la persona més
intel·ligent que hi havia a Barcelona».49
8
El poema «Helena» s’alça al damunt de l’aniversari d’Helena Valentí, el 5 de juny de 1960.
Una dotzena de dies abans, Gabriel Ferrater li escriu una carta (ella és a París), i li diu:
Per cert que sí, que la teva mare em va clavar un fort escàndol pel tard que havíem plegat
aquella nit. Em temo molt que tenia tota la raó. Però ja em va perdonar [...]
El teu pare m’ha anat tenint al corrent de les classes que segueixes i del treball
que fas, que el satisfà molt, i la teva mare m’ha dit alguna cosa de les teves aventures
nocturnes i aurorals, que l’alarmen una mica. A mi em sembla que estan bé les dues
coses, amb la condició que no n’abusis, sobretot de la segona (voldria poder dir de la
primera, però, hélas, fa anys que el número de frívol ja no m’escau). Seriosament, m’alegra
que aprofitis París per treballar i divertir-te, i et felicito i t’envejo.50

Torno a subratllar jo. Amb tota la mala idea, és clar.
Sobre aquesta carta, i sobre les que vindran després, Helena Valentí —tres dècades
després, i amb nous subratllats meus, invasius— en dirà això:
La [carta] del maig de 1960 és de quan jo era a París estudiant i en Gabriel encara em feia
d’oncle divertit i una miqueta subversiu, o, diguem-ne, encoratjador en aquella època
sinistra en què els grans vivien enravenats de por. Aquells anys cavernaris, prehistòrics,
preprogressistes, la vitalitat i la lucidesa d’en Gabriel ens tranquil·litzaven a tots els que,
com deia ell, érem partidaris de la felicitat. [...]
Però si és relativament fàcil dir quatre coses d’en Gabriel, en canvi, de la noia a
qui adreça cartes i poemes d’amor, m’és molt difícil dir-ne res. Ja no és ben bé
l’adolescent que reclama escoltar Paul Anka cantant allò de l’I’m a lonely boy.51 Tampoc no

49

Baltasar PORCEL (1972) «Gabriel Ferrater, ’In Memoriam’». G. FERRATER (1986), Op. cit., p. 528.
Carta de 25 de maig de 1960. G. FERRATER (1995) Op. cit., pàg. 18-19.
51
Carta de 25 de maig de 1960. G. FERRATER, (1995) Op. cit., pàg. 18. És una referència a la petició que Gabriel
Ferrater li enviï el disc.
50
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crec que l’obsedís gaire la molt honorable preocupació de la noia de Firbank,52 de fer
bonic i no fer mal. Ella ja fa un any que va fer 20 anys i, per tant, no gosa riure
eixelabradament i segura de trobar qui aturi la caiguda enrere del seu cos engrescat. La
imatge de la carta-poema, «terròs mut per la foscor sorda», suggereix una força cega
que-astre-irradia llum. ¿La «noia, dona, noia» que se li escapava de les mans i li va fer suar
sang? Sembla que sí.
La ironia n’és que, segurament, a ella, aquells anys en què tot li semblava per fer,
els mots intel·ligents d’en Gabriel no l’afectaven gaire. Potser tot just l’afalagava veure
com, a partir d’ella, ell es construïa. Al capdavall, és aquest esforç tan despullat de fer-se
una vida el que interessa i interessarà sempre dels seus poemes i papers.53

A l’arrencada de l’estiu del 1960, aquest «oncle divertit» —que es construeix «a partir de»
la pseudoneboda— genera afecte i interès.54 Un mirall adult sense severitat, potser. Al final
d’aquell agost, ella li enviarà aquesta postal:
Per una sèrie de casualitats he sentit parlar de tu, després he trobat aquesta postal i ja
veus.
A Banyoles hi vaig ser fa tres dies amb uns italians. Avui estic agotadíssima: fa
tres setmanes de diversió contínua i no puc més. Tampoc trobo divertit estudiar. Els ulls i
el cap em fan mal i no puc llegir.
Me’n vaig a un cremat chez Oliveras, serà l’últim. Una abraçada de
Helena55

Ell li escriurà poemes, i ella en serà la destinatària. I, aleshores, no se n'estranyarà (més
tard, quan l'entrevisten el 1987, sí):
Aleshores ho vaig viure com un procés molt normal. Ferrater escrivia poesia per llegir-la
als amics, que era el que feia quan venia a casa. Allò era una tertúlia d’amics, gent
intel·ligent, lletraferida, divertida, àvida per comunicar-se... Molt normal, ho vaig viure
molt normal. Ara, quan ho veus imprès, et quedes una mica així, i quan la gent comença

52

Carta del 17 de juliol de 1962. G. FERRATER (1995): Op. cit., pàg. 24. És una referència al PS de Gabriel Ferrater
a una carta.
53
Helena VALENTÍ: Op. cit., p. 15.
54
La futura esposa de Ferrater, Jill Jarrell, podria afegir-hi això, potser: «En ese sentido, pues sí, era como un mentor, no
tanto como profesoral, pero como ejemplo. Y porque, es que además, como le quería, también, hasta cierto sentido, estar como él... o ser
como él, perdona.» A: Enric JUSTE (2009) Op. cit., m 45.28.
55
Carta de 28 d’agost de 1960. Gabriel FERRATER (1995) Op. cit., p. 20.
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a fer-ne cas, i la cosa se’n surt d’òrbita... no vull saber-ne res. Jo visc en el present, no en
el passat...56

Però la mirada d’Helena Valentí va saber intentar ser retrospectiva:
En Ferrater hi havia un misteri, un misteri... [...] hi havia una falla. Ferrater era una
persona molt intel·ligent, amb una gran capacitat per conèixer-se i per analitzar-se,
extraordinària... bbrrrmmmm... però tenia un concepte de la vida, del pudor, de...

I quan li pregunten si era molt torturat, ella respon (i subratllo jo):
Sí, i ho dissimulava moltíssim. Sempre era amable, i la bonhomia aquella que tenia, i el
riure, i el ha, ha, ha.» Prossegueix: «en la seva poesia s’estava excusant constantment.
Excusant-se per les seves emocions, pels seus sentiments, per les seves projeccions... com
si estigués demanant perdó per viure.57

9
Espigolo quatre idees més de Ferrater:«Deixant de banda la part sexual, encara que sigui
difícil deixar-la de banda, les dones m’interessen molt, com m’interessa molt tota la gent jove,
sense distincions de sexes.»58
● «Els poemes no es llegeixen ells mateixos: tenen valor per a qui els llegeix i s’hi diverteix,
i per al poeta si li donen petits orgulls i si l’ajuden a interessar una noia.»59
● «Hoy hace un día adorable, golden-mellow, tan límpido que las lejanías se aproximan y todo parece una
foto tomada con teleobjetivo. ¿Te has fijado qué descarada gratificación egoísta encontramos, los que
tenemos la imaginación adiestrada metafóricamente, en registrar los estados de la naturaleza? Pasamos
revista a las dependencias de nuestra alma, y comprobamos lo bien surtidas que se ofrecen, para toda
suerte de usos.»60
● «mi único tema es el paso difícil del tiempo y las mujeres que han pasado por mí.»61
Són, sens dubte, aquestes últimes, paraules consistents amb el títol Les dones i els dies.
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Vicent MARTÍ (1987) «Força dona: Entrevista amb Helena Valentí». G. FERRATER, G. (1995) Op. cit., p. 58-59.
V. MARTÍ (1987) Op. cit., p. 58-59.
58
B. PORCEL (1972) Op. cit, p. 529
59
«Qüestionari Poemes 1963» (1968). G. FERRATER (1986), Op. cit., p. 496-497
60
Carta de 29 de desembre de 1962 [A Jaime Gil de Biedma]. G. FERRATER (1986), Op. cit., p. 370
61
F. CAMPBELL (1971) Op. cit., p. 521
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La inconsistència, aposto, és que —més aviat, assedegat de mestratge (com a candidat a
mestre)— es tracta de les dones a través de les quals ell ha passat.
Jaume Ferran la resumeix així, la seva font d’identitat explorada, la seva fam, o set, o el
motor de les seves projeccions i transferències (o la fam de pare), potser: «De seguida em va
impressionar la seva personalitat. No només de poeta, sinó de... educador, diguem-ne, que ho va
ser fins al final de la seva vida.»62
(El subratllat torna a ser meu.)
10
L’obra narrativa d’Helena Valentí —una obra aspra i de pols magnífic— no ha recollit
cap relat, que jo conegui o sigui capaç d’identificar, que pugui semblar una transposició directa de
la història amb Ferrater. Però conté, de manera esparsa, algunes «lliçons», alguns aprenentatges
morals, que hi permetrien alguna connexió forçada, algun eco improbable.
En general, m’hi crida l’atenció la lucidesa amb què Valentí desarma el mite de l’adult
consistent, mostrant-nos adults fràgils, desorientats, atrapats en l’absurd de les seves vides. És
més, sovint és la consciència d’aquest absurd el que protagonitza les seves històries. Els únics
personatges sòlids acaben sent els joves, que són capaços de ser vectorials i de concentrar-se en
una sola possibilitat de futur.
Valentí va morir amb cinquanta anys, i el seu univers de personatges, habitualment,
contrasta dones (i homes) de quaranta-tants amb noies (i nois) que ronden la vintena. Des d’una
perspectiva femenina, a més, hi és una constant el trencament explícit d’un tabú
intergeneracional: en concret, la competència de mares i filles (o de figures similars) per l’afecte i
el desig dels mateixos homes o nois. Interessant.
Però anotem algunes d’aquestes lliçons que l’autora sembra a les seves ficcions.
A La dona errant (1986), Helena Valentí narra l’escena d’una dona de quaranta anys, que
ha iniciat un afer amorós amb un noi jove. (Subratllaré jo.) Ella diu:
Júlia esperava amb una mica de neguit que el noi sortís de la dutxa. Se sentia bé, tan bé que hauria
preferit no moure’s. Sabia que no hi havia res com els primers dies blancs, de neu fresca sense cap
petjada, l’aire net i travessat d’una llum clara. Era el respecte. La peculiar barreja de curiositat i
respecte, no l’amor tolerant i patidor, no. L’acceptació joiosa i enjogassada de les diferències entre
dues persones, del dret de seguir cadascú el seu camí, el dret a les dèries. Una mera trobada a la
cruïlla, l’estona suficient per mirar-se, reconèixer-se, i estimar.
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E. JUSTE (2009) Op. cit., m. 3.25
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Al cap d’una estona, però, el noi es mostrarà fràgil i voldrà tenir-la, tenir una relació, i la
dona va començar a «irritar-se», perquè el «noi la desencisava de cop i volta amb una immaduresa
que ella, ingènuament, no havia sospitat. [...] Enlluernada per l’esclat de les il·lusions, [...] havia
oblidat que la lucidesa d’ell, com la de totes les persones molt joves, era més aviat un instint que
no es traduïa en cap mena d’equilibri ni control. I va pensar que potser ningú no podia escapar-se
de la necessitat de cremar-se».63
A D’esquena al mar (1991), novel·la publicada pòstumament, una dona madura parla amb
l’amant madur de la seva filla de vint anys, i li diu (ometo les rèpliques del diàleg —les d’ell—, i
subratllo jo):
Els teus escrúpols són una excusa [...]. Au, vinga, no et facis l’innocent [...]. Seria una llàstima [...]
que no fossis capaç de seguir-la. [...] És clar, estimar-la i estar-ne a l’altura. La seva força és només
una qüestió d’anys. [...] A la teva edat [...] ja hauries de saber que no s’hi val a perdre el temps. És
el teu avantatge.64

Interessant.
Maria Mercè Marçal va prologar l’edició d’aquest últim relat. A l’entorn de l’adultesa —i
connectant amb el conte «L’amor adult», que dona títol al primer llibre de Valentí, i força
ferraterianament—, Marçal apuntava (i torno a subratllar jo):
no es refereix pas a l’adultesa en el sentit convencional i que sovint s’identifica amb l’assumpció
més o menys madura de tot un seguit de mecanismes d’integració a un sistema. [...] L’adultesa a
què feia referència L’amor adult [...] implica la temptativa d’un nou equilibri, d’un ordre diferent
amb què els personatges intenten de substituir el vell, ja inservible, i que els impedeix de ser
engolits per alguna cosa que podríem anomenar «caos», l’amenaça del qual sembla sempre a
l’aguait, des de l’interior i des de l’exterior, des d’un mateix i des de l’altre. I l’amor que hi
correspon vol ser, doncs, «civilitzat», fora de les antigues pautes i seguretats, però: una relació
d’éssers «independents», «autosuficients», «racionals», alliberats de qualsevol instint possessiu i
que han assumit de fet la pròpia solitud com a inevitable. Tot i que en el conte esmentat els dos
personatges protagonistes [...] han fet el pacte que la història amorosa s’acabarà en el moment en
què suposi un esforç, en realitat percebem entre línies que l’harmonia creada és sempre

«esforçada» i provisional, que la relaxació que de vegades sembla asserenar-los és més aparent que
real o que, en tot cas, prové d’una sistemàtica inhibició de tots aquells impulsos que podrien posar
en perill un equilibri tan fràgil com el d’un castell de cartes. Al final, l’esfondrament del miratge és
63
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H. VALENTÍ. La dona errant. Barcelona: Laia, 1986, p. 22-24
H. VALENTÍ. D’esquena al mar. Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1991, p. 154-155
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inevitable. I, davant l’espectre de l’«infant-llop» que reclama, com aquell qui diu, el dret a existir,
ella experimenta l’impuls «de fugir i oblidar».65

11
Solitud inevitable. El dret a existir. L’harmonia creada. La temptativa d’un nou equilibri.
No ser engolits pel caos.
La jove Tina, un dels personatges de D’esquena al mar, s’astora de la facilitat amb què els
adults li traspassen responsabilitats. Interessant. Sens dubte, en aquest traspàs hi ha una
admiració (el reconeixement d’una solidesa) i hi ha una ratificació afectiva, però hi ha també un
cert abús, una instrumentalització, una càrrega injusta.
El món és caòtic i absurd, i tan sols l’ordena —de nou— una mirada amb propòsit, sense
consciència encara del fracàs de qualsevol propòsit ordenador. Evidentment, el propòsit pot ser
assolit: però no ordenarà —ni deixarà permanentment resolt— res al seu voltant.
La línia de vol d’un corb ordena un paisatge, un instant viscut. La mirada d’una noia té,
també, el poder de resituar el paisatge: és una lliçó útil, intel·ligent.
Fer conscient la noia del seu poder és atorgar-li poder. Fer-la més forta.
Ser el mestre que imparteix la lliçó i, alhora, mostrar el lloc fràgil en què la lliçó et
col·loca com a mestre... conté una humilitat humanitzadora. Honesta, sí.
Esdevenir, alhora, l’objecte del nou ordre té, també, un punt d’usurpació.
És bella la sensació d’un Pigmalió que mostra la trampa del seu mestratge. Perquè, sí, és
ell que sap aleshores qui és: gràcies a ella. I és paradoxal la sensació que ell la modela, a ella, com
a deixebla, per ser-ne mestre i per obtenir-ne una mare.
12
Cap al 1983, Helena Valentí s’instal·la a Suïssa, en un poble. Visita una llibreria de Zuric, i
escriu: «Els llibres de les dones parlen del meu dilema: com viure en un món cada cop més
deshumanitzat. Com acceptar-se i estimar l’inestimable: els homes. Com suportar el turment, la
tortura de la convivència amb els homes.»66
En una altra llibreta, probablement de la mateixa època, Valentí anota una mena d’ars
amandi descriptiva, diu: l’home vol una dona, la dona s’enamora d’ell (o de la imatge que ell té
65

M. M. MARÇAL. «Introducció». H. VALENTÍ (1991). Op. cit., p. 10-11
Apunts d’una llibreta inèdita (Glarus 1983-1984) d’Helena Valentí, citats a A. C. MORA FIGUERA. Helena Valentí,
escriptora i traductora. Tesi doctoral: 2016, pàg. 83 [Consulta online: acmf1de1.pdf, 8/1/2021] Per descomptat, en la
biografia sentimental de Valentí, entre els seixanta i els vuitanta, hi ha hagut més relacions i experiències
interpersonals significatives.
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d’ella, una imatge que ella no «arriba a veure»), fan vida en comú, la dona es troba «en el buit»
(«l’home és una criatura fugidissa i brutal»), les imatges mútues no encaixen, «comença el
desentès»...
Però (i subratlla el «Però», amb tres ratlles!): «l’home segueix necessitant la dona. La dona
segueix enamorada de l’home com a ésser que la necessita.»
I escriu: «Rol maternal d’ella degut a la necessitat de la necessitat d’ell. Estar pendent d’ell
com una mare pendent del fill.» (Subratllat meu, sí.)
I, finalment, es pregunta «què en queda?», si es trenca «aquest esquema»...67
13
Al conte «La felicitat», tres germanes s’han reunit per a l’enterrament de la mare, i en un
moment diuen:
«— L’educació. La nostra fou ben senzilla.
— Sí. Tenir por de tot i de tothom.»68
A la novel·la La solitud d’Anna (1981), la protagonista s’encara a la brutícia de la pica de la
cuina, que dues dones han abandonat («no sabia si ella seria la mare o la filla») i que un home no
considera que sigui un assumpte propi. I es diu: «Hi havia una cosa que en el fons unia totes les
dones [...], i aquesta cosa era la merda.»69
I més endavant es diu i es pregunta: «El pensament la revoltà a la vegada que tornava a
recordar que algú havia dit que la bellesa és gosadia. ¿Gosar trepitjar fort i anar a la seva? ¿Viure
entre miralls atenta a mantenir llisa la pell? ¿Jugar sempre a ser la dona somniada i constantment
absent?»70 O encara: «Atrevir-se a ser el dimoni.»71
I potser conclou: «La vida governada pels homes és d’una pedanteria fútil.»72
Al conte «L’amor adult», la narradora cita una frase de la protagonista, una traductora que
també escriu —encara discretament, i potser sobretot per a ella mateixa— (subratllo jo), diu: «Un
matí havia escrit: «Converteix tot el que et succeeixi en material d’aprenentatge.«»73
14
67

A.
C. MORA FIGUERA. Op. cit., p. 93. A La solitud d’Anna (1981: 36), accentuant la lògica de double bind, la
narradora diu de la protagonista: «Havia bregat amb la insolència i la desconsideració de l’infant, el Lluís, que s’anava
fent home, però després, davant l’home fet, s’havia sentit desarmada i inoperant.»
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H. VALENTÍ (1977) «La felicitat». Op. cit., p. 120
69
H. VALENTÍ La solitud d’Anna. Barcelona: Edicions 62, 1981, p. 32
70
H. VALENTÍ (1981) Op. cit., p. 35-36
71
H. VALENTÍ (1981) Op. cit., p. 78
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H. VALENTÍ (1981) Op. cit., p. 78
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H. VALENTÍ «L’amor adult». L’amor adult. Barcelona: Edicions 62, 1977, p. 6
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Ordre i ocells.
O la precarietat de l’ordre i de les referències; dels mestratges invasius.
O la precarietat —implorant, o disfressada de lliçó, o d’alliçonador— de cada jo. De cada
nosaltres. Etcètera. Ordre precari (sempre); referències en moviment (sempre), inestables,
precàries.
A «Els fills», narrant el nou començament vital d’un personatge que ha sortit a navegar,
Valentí hi escriu: «el triangle del grup de gavines que volaven per sobre popa era el sol punt
precís i de referència al món exterior».74

74

H. VALENTÍ (1977) «Els fills». Op. cit., p. 12
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«EL PONENT EXCESSIU»
Martina Lladós Puig

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
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.

En la poesia de Ferrater, el topos del pas del temps és molt recurrent i sovint el trobem
representat a través d’imatges construïdes amb relació al cicle solar. A «El ponent excessiu», tal
com indica el mateix títol, el poeta escull el correlat objectiu de la posta de sol com a base per
desenvolupar el tema en qüestió i, tal com veurem a continuació, ho fa d’una forma d’allò més
enginyosa.
«El ponent excessiu» comença amb la descripció d’una posta de sol que fa el jo poètic, la
qual Ferrater representa mitjançant la personificació dels seus dos elements protagonistes (el sol i
la muntanya), així com si es tractés d’un combat entre ambdós: el sol, que no vol pondre’s, lluita
contra la muntanya que l’estira amb totes les seves forces fins al punt de provocar que sagni i,
conseqüentment, mori. Aquesta presentació melodramàtica de la posta, que ocupa del primer al
tercer vers, anirà seguida d’uns versos aparentment metafísics on el jo expressa com li sembla que
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amb aquesta imatge tan apocalíptica que ens ofereix la natura, el sol no hagi de tornar a sortir
mai més.
Tot i això, aquest to que escull Ferrater i que reforça a través de les negacions i les figures
retòriques de la repetició i la sentència («no tornarà com la sang que es podreix») no ens han
d’enganyar a l’hora d’interpretar la significació del poema. La intenció del jo no és pas la
d’expressar els sentiments de desesperació sobre el davallar cíclic dels dies ni l’agonia del tempus
fugit (que han estat perpètuament associats a la posta de sol) sinó ans al contrari: el jo fa ironia
d’això mateix, ja que considera que és una absurditat que la natura ens ofereixi aquesta imatge tan
caòtica quan, al capdavall, l’endemà el sol apareixerà de la mateixa manera.
Així doncs, el jo ens convida a deixar de recrear-nos en el patiment excessiu d’aquest
moment. No obstant això, cal remarcar que la seva voluntat no és pas de negar la histèria del pas
del temps sinó simplement acceptar-la i minimitzar-la a partir de la racionalitat i l’objectivisme.
D’aquesta manera, també veiem reflectida en el poema la característica motivació literària de
Ferrater de deixar enrere l’excés del drama que sovint desemboca el subjectivisme.75
Aquesta voluntat la veiem reflectida en els tres últims versos, on mitjançant una
acceleració sobtada del ritme produïda per un seguit de verbs d’acció en imperatiu, el jo ens
incita a deixar de banda el sol («Eixuga llum, llença cotons de núvols») i a canviar la posta per un
altre escenari on regna la nit i el mar i que, lluny de saber que hi podrem trobar, almenys ens
calmarà aquestes sensacions presents que ens neguitegen.
A més de la meravellosa significació del conjunt del poema, també crida l’atenció
l’analogia que hi ha entre la intenció de deixar enrere les exageracions i l’estil lingüístic propi de
Ferrater, el qual es basa en «mantenir-se atent al llenguatge col·loquial, a la llengua parlada, i de
saber-ne copsar la riquesa expressiva, l’essència i la vitalitat»,76 lluny de barroquismes i d’artificis
innecessaris.

75

«La seva idea de la poesia l’obliga a defugir radicalment l’artifici gratuït, l’esoterisme poètic i un excés de
participació o de subjectiu sentimentalisme. La poesia és un acte creatiu intel·ligent, però racionalitzat». Xavier
MACIÀ i Núria PERPINYÀ, La poesia de Gabriel Ferrater Pròleg de Josep Murgades, Edicions 62, Barcelona, 1986 p.
32.
76
Xavier MACIÀ i Núria PERPINYÀ: La Poesia de Gabriel Ferrater, Pròleg de Josep Murgades, Edicions 62,
Barcelona, 1986.
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«EL DISTRET»
Fina Masdéu

Associació Gosar Poder

Les valoracions que tot seguit exposo sobre la lectura d’aquest poema són fruit d’una
visió del tot personal, per tant subjectiva, i resultat d’anys de llegir-lo i comentar-lo –com a
docent i en clubs de lectura–, enfocat des de perspectives diverses. Perquè, segons el meu criteri i
els meus gustos, considero «El distret» el paradigma d’un poema capaç d’arribar –i agradar– a
molta gent que no és lectora habitual de poesia.
També adverteixo que, tot i que faig referències bibliogràfiques a diversos estudis de
l’obra ferrateriana, no pretenc aportar-hi, sota cap concepte, complements ni matisos; em limito
a plasmar i argumentar les impressions que m’ha anat generant el poema en qüestió, sempre
tenint en compte els receptors: o bé alumnes de batxillerat o bé persones que senten interès per
la poesia –i, és clar, per Gabriel Ferrater–77, motiu pel qual la lectura i les observacions procuren
ser de caràcter divulgatiu.
EL DISTRET
Segur que avui hi havia núvols,
i no he mirat enlaire. Tot el dia

77
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que veig cares i pedres i les soques dels arbres,
i les portes per on surten les cares i tornen a entrar.
Mirava de prop, no m’aixecava de terra.
Ara se m’ha fet fosc, i no he vist els núvols.
Que demà me’n recordi. L’altre dia
vaig mirar enlaire, i enllà de la barana
d’un terrat, una noia que s’havia
rentat el cap, amb una tovallola
damunt les espatlles, s’anava passant,
una vegada i deu i vint, la pinta pels cabells.
Els braços em van semblar branques d’un arbre molt alt.
Eren les quatre de la tarda i feia vent.

Publicat per primera vegada a Menja’t una cama (1962),78 «El distret» –catorzè d’un total de
trenta-un poemes– representa de manera fefaent els dos leitmotiv que caracteritzen la poesia de
Gabriel Ferrater: les dones i els dies. O, si voleu, l’amor –el sexe, també– i el pas dels temps –la
història, la de cadascú, amb minúscula. I, de teló de fons, l’experiència moral, la memòria i les
seves distorsions; amb el benentès que, com exposa Arthur Terry a la ponència «Gabriel Ferrater:
la moral i l’experiència»,79 «el poema constitueix la seva pròpia realitat, i és a aquesta, i no pas a
altra cosa, que ens hem d’adaptar com a lectors.»
Partint d’aquesta premissa, observem que tant el títol com els versos són d’una aparent
senzillesa, tanmateix elaborada. Aquesta senzillesa és fruit, entre altres recursos que aniré
esmentant, del lèxic emprat: entenedor, planer, precís. Qui no sap què significa distret? O núvols,
enlaire, terrat, braços...? El títol és un sintagma breu i concís, determinat, que s’adequa prou bé a
aquesta accepció que descriu Joan Coromines:80 «Distreure, abans distraure, pres del llatí dĭstrahĕre
‘dispersar l’atenció’ [...]; distracció fou de primer ‘distracció dels deures, llibertinatge’». Perquè algú
no ha prestat atenció a allò que volia o havia d’observar, i aquest algú no és un distret qualsevol,
sinó que és el distret: el jo poètic. En aquest punt, percebem el distanciament que estableix
Ferrater entre la veritat objectiva i la realitat del poema.
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Gabriel FERRATER: Menja’t una cama, Joaquim Horta editor, Barcelona, 1962.
Arthur TERRY: «Gabriel Ferrater: la moral i l’experiència», dins Gabriel Ferrater, ‘in memoriam’, edició a cura de
Dolors Oller i Jaume Subirana, Proa, Barcelona, 2001, p. 123.
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Joan COROMINES: Diccionari etimològic i complementari de la Llengua Catalana, vol. VIII, Curial Edicions & «la Caixa»,
Barcelona, 1988, p. 804.
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Hi ha una oralitat que emana tant del lèxic com també dels diversos polisíndetons81 que
afavoreixen la fluïdesa del text i el to proper, de conversa quasi confidencial. Així, podríem dir
que gairebé sentim els versos, que els escoltem per boca del mateix distret. Ens remetem a un dia
qualsevol –però que intuïm especial per al distret–, i a un fet tan quotidià com el de caminar
d’esma pel carrer, sense fixar-se en el que hi ha al voltant... De sobte, s’esdevé la descoberta
–talment una epifania, una revelació– d’allò que ens sorprèn i ens atrau perquè trenca la
monotonia, o el capficament; en aquest cas, una acció també usual, si més no gens insòlita: una
noia es pentina en un terrat. Per aquesta mateixa habitud cal destacar l’atractiu del reclam, que es
focalitza en la bellesa del gest, dels braços com «branques d’un arbre molt alt» movent-se en
pentinar els cabells. Ferrater, prolix a les referències sensorials –sovint amb tocs hedonistes– en
molts dels seus poemes: tacte, sons, gust, olors, cromatisme... incideix aquí en el sentit de la vista,
mitjançant els verbs mirar (versos 2, 5 i 8) i veure (versos 3 i 6); quan mira, veu alguna cosa –si bé
la qüestió és que s’hi fixi, en el que veu–, però només pot veure allò que mira: si no aixeca el cap,
per mirar enlaire, no veurà els núvols, ni tampoc la noia.
A l’entrevista «Gabriel Ferrater o las mujeres», realitzada per Federico Campbell l’any
1971 i recollida al volum Papers, cartes, paraules, Ferrater diu:
Como a los literatos lo que nos interesa justamente es la observación directa de hombres y mujeres, eso
sirve mucho como disolvente de las maneras ideológicas. El ideólogo generalmente es un distraído que no se fija en
el comportamiento de la gente, que va como alucinado. El literato no puede hacerlo; si se distrae, no podrá hacer
una obra literaria. [...] suele ser muy sensual, no en el sentido sexual, sino en el sentido de pasar por la calle y
fijarse en el contraste de un verde con un ocre en la rama de un árbol. Yo he perdido esta sensualidad visual. [...]
desgraciadamente me he vuelto muy distraído. Veo menos de lo que veía cuando escribía.82

Aquesta reflexió ens permet perfilar el sentit del poema, si interpretem que el distret és un
ideòleg que malda per ser literat –cosa que es corrobora amb la subtil sensualitat perceptible a
partir del setè vers. Ara bé, quan Ferrater parlava amb Campbell ja feia quasi una dècada que
l’havia publicat i hem de notar, a més, que manifesta una mena de desencís per haver perdut la
capacitat d’observar, de fixar-se en tots els detalls... Com si es tanqués un cercle: de més jove, va
passar de ser ideòleg –un distret, doncs– a ser literat; ara, que ja no escriu, ha esdevingut altra
vegada distret…
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Per exemple, en els versos 3-4 i 12: «[...] veig cares i pedres i les soques dels arbres, / i les portes [...]», «una vegada i
deu i vint [...]».
82
Gabriel FERRATER: Papers, cartes, paraules, a cura de Joan Ferraté, Quaderns Crema, Barcelona, 1986, p. 514-515.
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El poema és doncs un bon exemple de com elevar una anècdota a categoria sense
escarafalls ni grandiloqüència: el jo líric només ha de recordar-se d’aixecar el cap, demà, perquè si
va distret pot ser que es perdi la imatge que l’ha desvetllat, que l’ha captivat. De manera que, com
apuntava més amunt, hi trobem les dones –la dona, en singular: una noia– i els dies. Els referents
temporals són precisos: el present, avui, ara, probablement ennuvolat –una adient metàfora del
qui està abstret–; al mig del poema, oportú, el toc d’atenció que el jo poètic es fa a si mateix per a
un futur ben proper: «que demà me’n recordi», i tot seguit el motiu, en un passat recent, pel qual
no s’ha de distreure: l’altre dia –a les quatre de la tarda–, quan va mirar enlaire perquè no hi havia
núvols sinó que feia vent –una altra encertada analogia–, va veure una noia pentinant-se; i
l’advertència sembla indicar, sense cap mena de dubte, que voldria tornar a veure-la.
Pel que fa a les dones, «El distret» evoca el tòpic barroc de la dama que es pentina: aquesta
dada no és en absolut inèdita,83 però és interessant remarcar-la per resseguir amb Ferrater la
tradició, en què trobem força noms de poetes en llengües romàniques com Luís de Camões,
Lope de Vega, Gian Battista Marino, el comte de Villamediana, Claude de Maleville, Giacomo
Leopardi, Louis Aragon, Federico García Lorca...; també poetes anglogermànics: Heinrich
Heine, Robert Graves; i, en concret dins la literatura catalana: Francesc Vicent Garcia, Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, Josep Palau i Fabre, Gerard Vergés, Laia Noguera… Cadascun elogiant a la seva
manera la bellesa en el gest d’una dona en pentinar-se i, en alguns casos, destacant el contrast
cromàtic entre la pell blanca, els cabells –rossos o d’atzabeja– i la pinta –d’ivori o de plata. En el
cas de Ferrater, es focalitza en la cadència del moviment: «s’anava passant, / una vegada i deu i
vint, / la pinta pels cabells», en la comparació entre els braços i les «branques d’un arbre molt alt»
i, també, en la imatge tan plàstica dels cabells eixugant-se amb el vent. I com que la noia és
ubicada en un terrat –talment «la bella Flora» del sonet de Francesc Vicent Garcia–, això ens
porta a fer referència a uns espais literaris84 identificables en un paisatge urbà. De fet, dos espais
Jordi JULIÀ: L’art imaginatiu, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007, p. 35.
Enric BLANES, Un fres de móres negres: apunts sobre Gabriel Ferrater [en línia], 22-05-009.
<http://gferrater.blogspot.com/2009/05/051-el-distret.html> (consulta: 20 de setembre de 2021).
Pep VALSALOBRE, Pel blog gros [en línia], 17-03-2013 i 28-04-2013:
<https://pepvalsalobre.wordpress.com/2013/03/17/la-recepcio-poetica-contemporania-dun-del-textos-mes-impor
tants-de-la-nostra-tradicio-literaria-i/> (consulta: 20 de setembre de 2021); <https://pepvalsalobre.
wordpress.com/2013/04/28/la-recepcio-poetica-contemporania-dun-dels-textos-mes-importants-de-lanostra-tradicio-literaria-vii/> (consulta: 20 de setembre de 2021).
Josep BARGALLÓ, Torredembarra sur mer [en línia], 20 de maig de 2013: <https://josepbargallo.wordpress.com/
2013/05/20/una-dama-de-cabell-negre-que-es-pentina-del-rector-de-vallfogona-a-gerard-verges/> (consulta: 20
setembre 2021).
Karina CASTRO & Juan Antonio ROSADO, FiloPalabra [en línia], 4 de gener de 2016: <https://filopalabra.com/
la-realidad-fragmentada-desde-la-optica-de-gabriel-ferrater/> (consulta: 20 de setembre de 2021).
84
Sobre el tema dels paisatges literaris en l’obra de Ferrater: Josep MURGADES i Fina MASDÉU, «Gabriel Ferrater:
espais literaris entre la lingüística i la procacitat», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus.
83
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físics: un d’implícit, el carrer («[veig] les soques dels arbres, / i les portes per on surten les cares»),
i un altre d’explícit, el terrat («enllà de la barana / d’un terrat»). El primer és obert, col·lectiu;
l’altre es podria incloure dins l’àmbit de la privacitat. A més, es troben en dos plànols diferents,
en proporció de verticalitat: el distret –jo poètic– arran de terra: «no m’aixecava de terra», i ella al
terrat, en un pla superior, elevat: «vaig mirar enlaire», «arbre molt alt». Reverència i admiració del
poeta –aspectes que poden evocar la submissió del vassall envers la dama, de reminiscències
trobadoresques–, fruit de l’actitud moral de Ferrater envers les dones; en els seus versos, la
seducció, l’enamorament, el desig, el desamor, l’enyor o l’oblit, denoten sovint dependència i,
alhora, respecte i una volguda complicitat. 85
«El distret» està format per catorze versos anisosil·làbics, sense estrofes marcades. En un
molt interessant article de Ferrater, «Sobre mètrica»,86 llegim que, en català, «[...] el sil·labisme és
una de les coses més inestables de la llengua, i justament la mètrica és destinada a fixar-lo, i no
pas a l’inrevés». I, després d’un seguit de sòlides argumentacions: «No es tracta doncs pas tant de
conjuminar versos, sinó de combinar peus. [...] El vers tradicional, o sigui les combinacions de peus
que el lector ja té catalogades i preveu, es pot manifestar amb discreció, mentre que el vers que es
pretén lliure ens ha de martellejar fins a convèncer-nos que existeix». La lliçó acaba amb aquesta
frase ben persuasiva: «El vers és fet de duplicitat, i és per això que d’escriure en vers és si fa no fa
l’única manera divertida d’escriure.»
Jordi Julià, expert en l’obra de Ferrater, estudia i exemplifica a bastament aquests aspectes
mètrics; així, en l’anàlisi d’uns quants poemes de Da nuces pueris (1960) –que entenc també vàlida
per a «El distret»–, exposa:
[F]aig referència a composicions de catorze versos blancs, per tant, sense rima, i sense
cap sagnat o puntuació que indiqui estrofes de quatre i tres versos. Sense que això sembli un
caprici interpretatiu [...], l’únic argument de pes que puc esgrimir per defensar que Ferrater ha
fet sonets blancs me’l proporciona la tradició poètica castellana, concretament el famós sonet de
Lope de Vega [...], on diu que «catorce versos dicen que es soneto». [... Ferrater] prescindeix
d’un dels recursos bàsics de la tradició literària d’aquesta llengua [catalana], la rima, i habilita el

Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (20 i 21 d’abril de 2012), Institut d’Estudis Catalans & Fundació Privada Reddis,
Barcelona-Reus, 2013.
85
Entre molts altres exemples possibles: «un sol record teu a cada instant, / fins que em siguis tornada.» («Tro vos
mi siatz renduda»), «les fulles dels meus besos van colgant / els recers del teu cos» («Cambra de la tardor»), «què en
faria / d’una meva joventut? / És la teva la que em val.» («Riure»), «Sóc més lluny que estimar-te [...] / No sóc sinó la
mà amb que tu palpeges.» («Posseït»), «I ara visc / tot encledat dins la cosa que estimo» («Úter»), «Mostra el teu vici.
Dóna’t / sencer. Si te l’estimes, / no li ofeguis aquest tremolor: / la curiositat del cos,» («Joc»). I etc.
86
Gabriel FERRATER: «Sobre mètrica», dins Sobre el llenguatge, a cura de Joan Ferraté, Quaderns Crema, Barcelona,
1981, p. 77-86.
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decasíl·lab blanc per al català modern amb unes formes eixutes que van destarotar els lectors de
l’època [...].87

En tot cas, aquesta composició poètica, com d’altres de Ferrater –i de poetes catalans que
li són contemporanis–, és il·lustrativa de l’adaptació de la mètrica a formes actuals.
L’any 2010, des del Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) em van demanar de fer
una selecció de textos d’autors reusencs per a un espectacle multidisciplinari; hi vaig incloure «El
distret». I vaig proposar «que demà me’n recordi» com a títol del volum,88 com un incentiu per
evitar l’oblit d’allò que ens envolta i que ens pot aportar petites estones de benestar, i també
perquè, de retruc, ens convida al subtil plaer contemplatiu de la bellesa. Ferrater amb intensitat.
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Jordi JULIÀ: El poeta sense qualitats, Edicions El Mèdol, Tarragona, 2004, p. 29.
Que demà me’n recordi. Selecció de textos de diversos autors reusencs, selecció de Fina Masdéu, Tarragona, Arola Editors.
2010.
88
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«TRO VOS MI SIATZ RENDUDA»
Carlota Casas
Tantes parets entre tu i jo. L’enyor,
exhaust, no arriba fins a tu. No veu com se’t va fent
vida, en indrets i en moments que són veritat aguda
no desfets com el seu desesper. Gos
pròdig d’esverament brutal, es llança a rebolcar-se
per la pols d’un estiu sense remei.
Oh, per la set massa confusa, un sol
fil d’aigua, un sol record teu a cada instant,
fins que em siguis tornada.

«Tro vos mi siatz renduda», com en el poema de Bertran de Born. La dona imaginada,
literària, mítica i mitològica, feta de retalls d’altres dones. Helena, Kore, Eva, Ariadna. Les dones
de Gabriel Ferrater o de la veu que parla en els versos de Gabriel Ferrater. L’home, el poeta,
Teseu. Les dones de Teseu i la imatge literària de l’amor. L’amor real i l’amor literari. La
dicotomia entre la realitat i la imatge de la realitat que l’art ens retorna, per exemple, en un
poema. La dona, doncs, que pren volada dins Les dones i els dies. La dona oposada a les dones que,
a la llum del sol, esperen plegades el poeta en l’últim vers de l’últim poema del llibre. I després, el
silenci. Però abans el poema, i tot aquest viatge condensat en un sol vers: «fins que em siguis
tornada».
«Tro vos mi siatz renduda» parteix de la citació del trobador occità i, per tant, de la
referència a la tradició medieval, i d’un motiu clàssic de la poesia amorosa de tots els temps:
l’amor inassolible, impossible, irrealitzable. Com tants d’altres poemes amorosos de Ferrater,
però, també aquest poema depassa i transcendeix el motiu que li fa de pretext en desplegar-se i
acaba afegint un nou capítol al tema de fons que recorre Les dones i els dies: la problemàtica entre
literatura i vida. Però anem a pams. El poema, com deia, parla en efecte de l’amor i també de
l’enyor que ara obliga l’amant a imaginar una vegada i una altra l’estimada (és a dir, a evocar-ne i
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reconstruir-ne la imatge a partir del record). Per tant, i com sol passar en la poesia ferrateriana,
un cop més l’experiència vital se’ns presenta filtrada per la prèvia interiorització de la tradició
literària i resta subjecta a un text literari –a través, del recurs de la intertextualitat– i participa d’un
o més topoi amb una llarga tradició al darrera que seran conscientment manipulats per la veu
poètica per finalment donar lloc a un discurs original. En aquest cas, d’una banda hi trobem el
text de Bertran de Born citat en el títol i en el vers que tanca el poema; i, de l’altra, el tòpic de
l’amor impossible, sintetitzat en l’eloqüent imatge del primer vers («Tantes parets entre tu i jo»).
I ara ve quan el poema es desplega. Un cop establert el context, l’enyor (i no pas el poeta,
ni la veu del poeta, ni l’amant) és qui es veu impedit d’atènyer l’estimada i per tant, de veure, per
bé que ho prova fins a quedar-ne exhaust, com se li va fent vida «en moments i indrets de veritat
aguda», és a dir «en moments no desfets com el seu desesper» (de l’enyor, i no pas de l’amant,
altra vegada). La veritat i la sensació de vivesa queden, doncs, ben lluny de l’enyor desesperat,
més enllà del cúmul de parets on és i, sobretot, viu l’estimada a qui el poeta dirigeix els seus
versos. A canvi, en aquest costat només hi resta la polsada d’un estiu (aquest?, o un altre?) on ara
un gos, «pròdig d’esverament brutal», es rebolca sense remei. Per tant, d’uns vers a l’altre l’enyor
esdevé gos i el gos, finalment, esdevé al seu torn poeta. Perquè aquest gos, metàfora de l’enyor,
se’ns confon amb aquell altre dramàticament assedegat que hem trobat en un poema anterior («A
l’inrevés»). I d’aquesta manera la set, que immediatament després permet de fer el salt del gos a
l’amant i, en certa manera, justifica l’abús del record, fa inevitable alhora la identificació entre
l’enyor, el gos i el poeta; i converteix el desesper i l’esverament dels dos primers en atributs del
tercer. Tot plegat reforçat per la puntuació i els encavalcaments que conviden a aïllar (i, doncs, a
associar visualment) l’enyor, el gos i els mots «un sol» al final dels decasíl·labs 1, 4 i 7
respectivament. I si bé aquest «un sol» immediatament descobrim que no fa en cap cas referència
al poeta des d’un punt de vista sintàctic, sinó que només determina i completa el sintagma «fil
d’aigua», l’involuntari acoblament, per part del lector, entre «sol» i el poeta, ja està fet en arribar al
vers número 8 (com també ho està entre «un sol» i l’estiu, per intensificar-ne inevitablement la
calor i el patetisme).
Tot això a desgrat de la primera persona, amb qui cal identificar aquest personatge que
ara parla a l’estimada −l’home, l’amant, el poeta−, el qual en realitat només pren cos físic en els
pronoms del primer i del darrer vers. I, per tant, recordem-ho, també a desgrat del títol del
poema, ja que en el fons aquest jo que fuig i ho diu tot a l’inrevés i és gairebé imperceptible en el
text, no deixa de parlar en tot moment d’ell mateix i d’afegir més pols a la pols de la pròpia
imatge literària que, d’altra banda, el lector de Les dones i els dies fàcilment reconeix. Per contra,
doncs, la reconstrucció promesa de la imatge literària de la dona, que sí que es desenvolupa en
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d’altres peces del llibre, en aquest cas no arribarà mai. La qual cosa no vol dir que la
impersonalitat que Ferrater reclamava per a la seva poesia no sigui també present en aquests
versos on les imatges se superposen les unes a les altres fins a espetegar en el propi jo, aquí un
personatge literari.
Precisament, aquesta particularitat en la manera de dir i especialment de dir-se és allò que
singularitza la poesia de Gabriel Ferrater respecte de la tradició de la qual parteix i, alhora, li
permet transcendir el tema amorós per abordar la problemàtica entre literatura i vida. La clau
aquí ens la donen els tres darrers versos. I és que de la mateixa manera que trobàvem ressons
d’una altra composició («A l’inrevés») en els versos anteriors, cap al final del poema, podem
sentir ja els primers versos de «Teseu», l’últim poema del llibre:
Un sol fil et daura
la fosca memòria,
corre pels tapissos
on t’has figurat.

Versos que, gràcies a l’edició crítica de Les dones i els dies de Jordi Cornudella (2018), ara sabem
que havien format part d’una primera versió del poema «Fe» que mai no va veure la llum en els
llibres de Ferrater, però sí que ho va fer a la miscel·lània Antologia de la poesia reusenca 1961 (1962):
La tens als teus braços.
Dorms, i la somnies,
i saps que és un somni
tot el que veus d’ella,
Només una cosa
(com el fil que et daura
la fosca memòria
perquè se t’encenguin
espurnes de fe,
que tu mateix, sempre,
fas camí amb tu)
et dóna penyora
que vols despertar-te.
Coneixes que és
tot el que veus d’ella,
però que per sota
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del somni, és ella
que tens als teus braços.

Sigui com sigui, ambdós poemes ressonen en aquest que ens ocupa ara en tractar, tot i
que des de plantejaments ben diferents, la dicotomia entre vida i literatura. Una problemàtica que
s’anirà perfilant a mesura que avancem en la lectura dels poemes del llibre. Així, si la literatura, i
concretament la poesia, se’ns presenta d’entrada com un instrument per arribar a un
coneixement més profund de la vida; un cop s’ha tingut accés a aquesta comprensió d’un mateix
i del món i s’ha constatat l’artifici, la traïció i els paranys als quals està subjecte tota operació
poètica, caldrà anar més enllà i fer un pas de retorn cap a la vida per tal de tancar procés. Així, si
a «Tro vos mi siatz renduda», el poeta constata la distància que hi ha entre els indrets i moments
de «veritat aguda» que esdevenen vida i la construcció de la imatge literària a partir del record, i
fins descriu l’instant en què el poeta i l’estimada, objectivats en els poema, prenen consciència
alhora de la distància que hi ha entre la recreació imaginativa que aquest s’ha construït d’ella (el
somni, la literatura) i la persona real que, per sota de la recreació literària, ara té entre els seus
braços (la vida); a «Teseu», el poeta finalment resol aquesta oposició essencial a favor de la vida i
precisament ho fa acomiadant-se del personatge creat (això és, de la pròpia imatge literària) en
cadascun dels poemes del llibre.
El poeta ultrapassa un cop més els límits de la tradició de la lírica amorosa en un joc de
miralls literaris esplèndidament orquestrat per crear, en definitiva, un discurs propi i original. Raó
per la qual «Tro vos mi siatz renduda» és encara ara un dels grans exemples de poesia amorosa de
la poesia de Gabriel Ferrater.
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COM UNA PÀTRIA.
LES CONSEQÜÈNCIES DE LES PASSIONS ELEMENTALS
Josep M. Fonalleras

Quan vaig triar «Josep Carner» no podia imaginar que la clau de la lectura del poema
l’acabaria trobant en un paper, el retall d’un diari, que jeia plàcidament entre les pàgines de
l’edició bilingüe de Mujeres y días de la Biblioteca Breve de Seix Barral. Era (és, de fet) un llibre
mític, però no recordava que en tenia la primera edició, de 1979, i que, en aquest volum s’hi
amagava el text que dic. M’ha servit, la troballa, tant per documentar la meva filiació ferrateriana
com per entendre, amb el rigor acadèmic de què soc capaç, el perquè del poema. O un dels
perquès, per ser exacte.
Molt probablement vaig triar «Josep Carner» perquè, si ho puc dir d’aquesta manera,
formalitzava la meva pròpia experiència. És a dir, relatava més d’un episodi de la meva vida
sentimental, aquella unitat que es crea a partir d’una lectura compartida, la percepció que ets
membre d’una comunitat justament perquè els referents són comuns, són estables, permanents. I
també perquè, posats a fer, anava a buscar allò que deia el mateix Ferrater sobre l’ideal de la
poesia, que «tot poema fos clar, sensat, lúcid i apassionat, és a dir, en una paraula divertit».89 I
«Josep Carner» ho és. Va a favor de la felicitat, que també deia el poeta.
En obrir el llibre, però, vaig topar amb el retall. És una breu ressenya crítica publicada a
El País, al suplement en català Quadern, l’any 1989, a partir de l’edició en butxaca de Teoria dels
cossos. La signa Dolors Oller i es titula «L’àlgebra com a metàfora». Hi planteja, amb la seva
habitual precisió, un resum ajustat del que és la poesia de Ferrater: «Una reflexió racional sobre
fets i persones reals que fa la veu que hi parla i que formalitza una consciència poètica immersa
en la comprensió dels fenòmens que descriu i subjecta a unes normes de producció
convencionals que permeten de construir un discurs representatiu». Però hi afegeix que l’essència
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«no és la seva capacitat de figuració objectiva», sinó les qüestions que es plantegen «a un nivell
profund i intersubjectiu, l’únic nivell de reflexió capaç d’interessar l’altre, en aquest cas la persona que llegeix
i que se sent implicada en la meditació sobre el difícil joc moral de les relacions entre les
persones, i sobre les conseqüències de les passions elementals que constitueixen la vida i la
història d’homes i dones».90
Les cursives són meves i em serveixen per destacar el fragment que trobo que ajuda a
entendre millor el poema, és a dir, el que de debò el poema ens proposa: una teoria sobre la
lectura. Tots sabem la importància que donava Joan Ferraté, per exemple, a la intervenció del
lector en l’artefacte poètic. És la seva implicació la que, a partir d’un text fixat, immutable, acaba
confegint l’operació literària. I, de fet, és també això el que aquí ens diu Gabriel.
També Dolors Oller, en un capítol de Pel camí de Carner, la seva última publicació, incidia
de nou en la poètica carneriana, aplicable així mateix, al meu parer, a la de Ferrater. Hi diu que la
seva figuració objectiva («sempre objectiva els seus temes» recordava el mateix Ferrater al Curs de
literatura catalana contemporània) no revela una «suposada essència amagada» que la realitat oculta,
sinó que parteix de la confiança que en la realitat ja hi és tot, que «no s’ha de buscar res més, sinó
mostrar el que ja hi ha».91 Una realitat «que creix i varia amb la nostra experiència de lectors». I
cita el poema «Josep Carner» com a exemple del discurs que planteja.
Amb tot això vull dir que el poema de què parlo< sintetitza una teoria de la lectura, de la
mateixa manera que «4 juny 1970», l’evocació pòstuma de Joan Ferraté, aconseguia recloure en
sis versos tot el que ell mateix havia escrit sobre la poètica de Carner. És un home que va pel camp
i dona un volt, i, quan torna, diu el que ha vist, i porta consol.92 És a dir, contempla la realitat, l’observa,
la racionalitza, la torna objecte de la poesia, explica què hi ha i, finalment, l’ensenya al lector a
través del prisma de la pietat (com recalca Oller), «una virtut essencial de tota gran obra mestra».
Anem al poema, però. És un exemple nítid del que Ferrater explicava a Sobre el llenguatge,
en el deliciós capítol que hi té sobre la mètrica. «El roc ferm on se sosté la mètrica és la sintaxi».
Ell en diu «metritzar la sintaxi», és a dir, aplicar-hi, encara amb més robustesa, la regularitat. El
poema són «frases conformades», amb la doble intensitat formal que la combinació de peus i
accents afegeix a la sintaxi.
La primera part del poema (fins al primer punt i seguit) és un exercici d’orfebreria, en el
qual es combina una frase principal amb tot d’afegitons circumstancials que, evidentment, també
funcionen com a frases estructurades, amb la il·lusió (provocada per la mètrica, és clar) d’un
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ritme necessari, just el ritme que cal perquè el lector situï la figuració. En faré una paràfrasi (un
pèl esquemàtica, potser) per subratllar el que dic.
Un home (una veu poètica) està despert, en plena nit, i s’entossudeix a concentrar-se en
la lectura d’un llibre, sense que res el destorbi, tampoc la placidesa del clima exterior. Tancat, en
fa prou amb una llum esquifida (és a dir, no en pensa fer una lectura a fons, sinó, potser,
simplement, epidèrmica, evocativa: el llibre és un objecte) per revisar un volum que una noia li va
donar el dia abans. Diu donar, no pas regalar. La noia no ha regalat el llibre, de la mateixa manera
que l’home tampoc no ho havia fet abans amb la tercera protagonista del poema. Donar, lliurar,
potser té més intensitat que regalar, recalca una dedicació més íntima.
Després de l’enrevessada construcció ve una frase estrictament informativa, sense
complicació, però que funciona al mateix temps com a xarnera del poema. L’home va donar
aquest llibre, «fa dos anys i quatre mesos», a una altra noia. El mateix llibre. Les mateixes
paraules. Els mateixos mots «que romanen».
I és aquí on comença l’operació moral. Tot canvia: canvien els individus que els van llegir,
els dies varien i «ens varien», són canviants els lectors i la intenció que van tenir quan llegien. Els
sentits, allò que ens conformava, també han mudat. Però els mots «ens han parlat a tots tres».
Han creat, impertorbables, una comunitat i continuen allà, al centre de la roda. Mots «oferts»,
més en un ofertori espiritual que no pas en un oferiment amical. Com en un altar. Hi són perquè
els tornem a carregar de sentit.
En aquell volum que deia de Mujeres y días, la versió castellana del poema és de José María
Valverde. És impecable, però hi ha una aportació del traductor que s’allunya en certa manera de
l’original i que alhora n’engrandeix la lectura. Tradueix «assemblem» per «reunamos». Aquelles
paraules que han estat llegides en entorns diferents per persones diferents i amb inquietuds
diverses «ens» parlen «a tots tres» i creen semblances. Intuïm, és clar, unes relaciones que s’han
capgirat, amb allunyaments i apropaments, però, essent diversos i diferents els protagonistes
d’aquesta breu història sentimental, acaben essent iguals perquè comparteixen un món,
comparteixen el lloc on s’origina el seu impuls. La pàtria. Aquesta immensa, contundent,
definitiva pàtria final. El lloc on ens assemblem.
Valverde, però, diu reunir, que potser no és un verb tan eloqüent com assemblar-se, però
que és més corpori. Ser semblants (en la dispersió de les comprensions, de l’enteniment) o
compartir un espai, habitar un mateix lloc. Potser la pàtria (els mots impertorbables) és una
combinació del que som i de les lectures que ens han dut allà on som.
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«ECONOMIES RIVALS» I L՚EPIGRAMA CLIENTELAR
Pau Sabaté
Els versos fan així:
Rufus, no saps el que fas. Tens tantes idees
que Mecenas se n՚encanta, i et convida,
i el bo és que t՚escolta gairebé despert.
Tots ho veiem, que entre tantes idees com treus
hi ha moltes abelles agudes
que volen recte per fiblar Mecenas.
Tant se val. Tens moltíssimes idees
i no ens faràs creure que te՚n calguin tantes.
Rufus, tu vas dissipant el pensament,
i és el que fa feliç Mecenas.
A mi m՚encanta que dissipin el diner.

Terry93 ja va observar fa temps que aquest poema, com altres de Ferrater, es podia
considerar un epigrama. Segons ell, aquesta peça i la següent, Cançó de bressol, entraven a la
categoria d՚epigrames «d՚estil clàssic». A partir d՚aquests termes, és fàcil pensar de seguida en la
influència de Catul sobre Ferrater, però el poema en qüestió no em sembla que tingui ben bé cap
lligam amb el poeta de Verona. Més aviat recorda la manera de Marcial, tant en l՚estructuració del
poema com en el contingut, concretament en les idees de caire econòmic que s՚hi expressen. Les
línies que segueixen tenen el propòsit d՚argumentar, després d՚una anàlisi succinta de la peça que
ens ocupa, els dos lligams temàtics que em sembla detectar entre els dos poetes.
Que la composició és un epigrama es fa evident en les dimensions i en l՚estructura.
Aquests onze versos comencen amb una apòstrofe («Rufus, no saps el que fas»), element
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característic de la poesia romana i especialment de l՚epigrama. A continuació trobem una
exposició succinta de la situació que motiva el poema, que es pot dividir en quatre parts. A la
primera (segona meitat del v. 1 - v. 3), se՚ns presenta la relació entre els dos personatges, Rufus i
Mecenas; el primer és ric d՚idees i el segon, tant pel que suggereix el nom com per la superioritat
implicada en la mena d՚audiència que concedeix al primer, ric en el sentit propi del mot. La segona
part (v. 4 - 6) matisa aquesta relació: les paraules brillants de Rufus sovint també piquen Mecenas,
com abelles. La introducció de la primera persona del plural, a més, ens indica que d՚aquesta
situació n՚hi ha testimonis, que hi ha un auditori al voltant dels dos personatges. La tercera part
(v. 7-8) planteja el problema: el doll d՚idees de Rufus en conté moltes de supèrflues. La quarta
part (v. 9-10), a partir de la constatació del problema, enfoca amb més precisió la relació entre
Rufus i Mecenas: el primer no és que tingui una ment fèrtil, és que dissipa el pensament, i el
segon no aprecia la intel·ligència (recordem que mig s՚hi adormia), sinó l՚espectacle de veure-la
dissipar. Per últim, el poema conclou amb una frase sentenciosa que formula, amb l՚aparició de la
primera persona del singular, l՚opinió del poeta i el contrast de la seva posició amb la dels dos
personatges: si Rufus dissipa el pensament, ell vol que es dissipi el diner, i si a Mecenas el fascina
la primera mena de dispendi, ell es deixa encantar per la segona. Aquest contrast es marca amb la
repetició de formes verbals que oposen Rufus i el jo de l՚últim vers («dissipant», v. 9 - «dissipen»,
v. 11), així com Mecenas i aquest mateix jo («se n՚encanta», v. 2 - «m՚encanta», v. 11). La repetició
del verb encantar al principi i al final de la composició també contribueix a cloure el poema amb
una certa circularitat, al mateix temps que amb una antítesi.
Aquesta estructura, que es podria resumir en: Apòstrofe–Exposició succinta de la
situació–Contrast final, és característica de molts epigrames de l՚Antiguitat, especialment dels de
caràcter invectiu. Ara bé, a part de la construcció del poema i la disposició dels seus elements, el
contingut també remet a l՚epigrama romà, especialment, com he dit més amunt, al de Marcial.
Quan parlo de contingut em refereixo a dues idees concretes: la primera és la contraposició i
jerarquització de l՚enginy i la riquesa, entesos com a qualitats que no es troben reunides en un
mateix individu; la segona és el tema de la dependència econòmica del poeta.
La primera idea, l՚oposició entre superioritat econòmica i superioritat intel·lectual o
artística, té una llarga tradició en la literatura occidental, però em sembla que hi apareix per
primer cop justament en les lletres llatines. A la literatura grega els problemes de la riquesa diria
que són uns altres. Pot haver estat acumulada injustament, pot conduir a l՚excés, pot morir-se de
fàstic a l՚arca d՚un avar i no ser de profit per a ningú o pot ser indigna de qui la posseeix.94
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Aquesta última idea ja és força propera a la que ara ens ocupa, però en la literatura grega (penso
sobretot en Teognis) més aviat s՚insisteix en la poca categoria social de certs rics, en el sentit que
no són nobles. És un problema d՚estaments i de noblesa de sang, no de categoria intel·lectual o
bon gust.
Per contra, la literatura llatina de l՚Alt Imperi sembla especialment preocupada, no tant
per la baixa extracció social dels nou-rics, sinó més aviat pel mal gust que aquests orígens
modestos semblen comportar i pel nul progrés intel·lectual o moral de qui ha dedicat la vida
només a enriquir-se. El sopar de Trimalció, al Satiricó de Petroni, n՚és l՚exemple paradigmàtic,
però la idea apareix també amb una certa freqüència en Marcial. El problema d՚enriquir-se, per
aquest autor, és que no té cap mèrit especial, mentre que la seva pròpia condició de poeta, i de
poeta àmpliament reconegut, el situa per damunt de qui només ha sabut fer diners. Remeto, per
il·lustrar-ho, a l՚epigrama V, 13:
Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper,
sed non obscurus nec male notus eques,
sed toto legor orbe frequens et dicitur “Hic est”,
quodque cinis paucis, hoc mihi uita dedit.
At tua centenis incumbunt tecta columnis
et libertinas arca flagellat opes,
magnaque Niliacae seruit tibi glaeba Syenes,
tondet et innumeros Gallica Parma greges.
Hoc ego tuque sumus: sed quod sum, non potes esse:
tu quod es, e populo quilibet esse potest.

Tradueixo:
Sóc pobre i sempre ho he estat, ho confesso, Cal·lístrat, però no pas un cavaller obscur que
no coneix ningú. Al contrari: em llegeixen sovint per tot el món i diuen és ell, i allò que la
mort ha donat a pocs, a mi m՚ho ha donat la vida. Ara bé, la teva mansió reposa sobre cent
columnes i la teva arca guarda riqueses de llibert, i treballa per a tu la gleva enorme de Siene,
allà al Nil, i Parma, a la Gàl·lia, t՚esquila ramats innombrables. Això som, tu i jo, però el que
sóc jo, tu no ho pots ser, i el que ets tu, ho pot ser qualsevol del populatxo.
οὐκ ἐθέλω.
(De possessions, desitjo tenir-ne, però no vull adquirir-les injustament.)
La segona (juntament amb la quarta, la de la indignitat del posseïdor) s՚expressa en aquests termes (fr. 6 West):
Τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται
ἀνθρώποις ὁπόσοις μὴ νόος ἄρτιος ἦι.
(Perquè la sacietat engendra supèrbia, quan arriba molta riquesa a homes que no tenen el seny complit.)
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L՚oposició de caràcter estamental entre el cavaller Marcial i el llibert Cal·lístrat (en què el
primer està per damunt del segon, mentre que en termes estrictament de classe Marcial hi surt
perdent) no és absent del poema, però el pes de la contraposició entre els dos personatges és més
aviat un altre: el geni del poeta el fa realment excepcional i superior, per tant, al posseïdor de la
riquesa més fabulosa. El poema de Ferrater, en canvi, inverteix els termes: l՚enginy pot ser
perfectament superflu, una mera bufonada, i el que compta de debò són els diners i el dispendi
que se՚n faci.
En realitat la importància del diner per als poetes tampoc no és un tema absent de la
literatura antiga. Teòcrit ja exhortava Hieró II de Siracusa a no ser avar amb els intèrprets de les
Muses95 i de tothom és sabuda la importància cabdal, i plenament reconeguda i celebrada pels
poetes mateixos, que va tenir Mecenas per al desenvolupament de la poesia llatina d՚època
augustea. En temps de Marcial, Mecenas ja ha adquirit la condició de benefactor per
antonomàsia dels poetes, en contraposició amb els patrons contemporanis, força menys
generosos (I, 107):
Saepe mihi dicis, Luci carissime Iuli,
“scribe aliquid magnum: desidiosus homo es”.
Otia da nobis, sed qualia fecerat olim
Maecenas Flacco Vergilioque suo:
condere uicturas temptem per saecula curas
et nomen flammis eripuisse meum.
In steriles nolunt campos iuga ferre iuuenci:
pingue solum lassat, sed iuuat ipse labor.
Sovint em dius, estimadíssim Luci Juli: «Escriu alguna cosa gran, ets una persona desidiosa.»
Dona՚ns oci, però com va fer, temps enrere, Mecenas amb Flac [i.e. Horaci] i Virgili. Llavors
sí que intentaré dedicar-me a ocupacions que pervisquin a través dels segles i arrabassar el
meu nom a les flames. Els jònecs no volen portar el jou per camps estèrils; la terra grassa
cansa, però la feina en si és grata.

Marcial, de fet, tan orgullós de la seva fama de poeta com l՚hem vist a l՚epigrama de
Cal·lístrat, arriba a considerar-la inútil si no li reporta beneficis econòmics: Quid prodest? Nescit
sacculus iste meus (XI, 3, v. 6). És a dir: «De què em serveix [ser tan famós]? La meva bossa no en
sap res». No és estrany, doncs, que la relació amb els seus patrons, especialment les queixes que
95

Vegeu Idil·li XVI, A Hieró.

- 265 -

en deriven, sigui un tema recurrent a la seva obra. Aquesta relació era clientelar: Marcial
presentava els seus respectes al patró (especialment al dematí, quan aquest es llevava, cosa que es
coneixia com a salutatio; tot indica que aquesta formalitat irritava considerablement el poeta de
Bílbilis) i li prestava serveis diversos ocasionalment; un d՚aquests serveis era dedicar-li poemes.
En contrapartida, el patró sostenia econòmicament el client, fos amb donacions en metàl·lic o en
aliments; excepcionalment en béns immobles. La poca generositat dels patrons és un motiu
habitual als epigrames de Marcial, qui sovint lamenta la seva condició precària de client, que, a
més de les humiliacions i inconveniències que comporta, el priva d՚escriure tant com voldria.96
És per aquesta altra banda, em sembla, que el poema que ens ocupa enllaça amb l՚obra
marcialiana. No conec prou ni la vida del poeta ni l՚ambient dels salons de l՚època, a sopluig de
Barral i companyia, però em fa l՚efecte que Ferrater, que era fill d՚una família arruïnada i havia de
malviure d՚encàrrec en encàrrec, s՚hi devia trobar en una posició semblant a la de Marcial amb
els seus patrons. Aquí segueixo l՚argumentació d՚Edgar Illas, en un article que insisteix
precisament en la dilapidació com a motiu conductor de la vida i l՚obra del poeta,97 de la qual es
desprèn que Ferrater depenia en bona part de la fascinació que exercia sobre la concurrència de
les tertúlies de l՚Escola de Barcelona (fascinació testimoniada, per exemple, en versos de Gil de
Biedma) per tenir ingressos. Hi ha evidències, segons el mateix article, que aquesta situació
l՚incomodava, i el poema que ens ocupa em sembla que es pot interpretar com un comentari
desencantat d՚aquest aspecte de la seva vida. Aquest Rufus que exhibeix talent davant Mecenas i
que es permet, fins i tot, de burxar-lo una mica,98 és un èmul de Ferrater? O hem de pensar que
és Ferrater mateix, desbordant d՚idees brillants, que en aquest poema es desdobla i es veu a ell
mateix des de fora, amb sarcasme, com el «bon paràsit» del «Poema inacabat»?
En conclusió, el poema «Economies rivals» és efectivament un epigrama clàssic, com
apuntava Terry. Ho és sens dubte en l՚estructura i, a més, conté dues idees que el relacionen
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12-16):
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[...] clames:
«non scripsit meus ista Martialis».
(Si algun maliciós diu que uns poemes xops de verí negre són meus, [...] exclama: «Aquests no els ha escrit
pas el meu Marcial!».)
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estretament amb Marcial, el màxim representant del gènere. Una és la contraposició entre talent i
riquesa, en la qual Ferrater du a terme una transvaloració respecte de l՚apreciació tradicional;
l՚altra és la dependència econòmica del poeta, expressada amb la distància irònica que li és
característica. En realitat, les dues idees estan lligades: la pretesa superioritat de l՚intel·lecte
respecte de la riquesa és una falòrnia, quan es constata la subjugació del primer a la segona. Pel
que fa als trets epigramàtics del poema, a part de l՚estructura i les idees, fins i tot podria ser que
la mètrica mateixa de la composició, en una mena de vers lliure sense estructura fixa ni
continuïtat, remetés a les traduccions en prosa del llatí, a l՚estil de la Bernat Metge. En aquest
aspecte, així com en d՚altres, el poema que ens ha ocupat sembla tenir una estreta relació amb el
que segueix, la «Cançó de bressol». L՚anàlisi d՚aquest segon «epigrama clàssic», però, i dels
lligams que pugui tenir amb el que hem comentat ara, quedarà per una altra ocasió.
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L’OMBRA DEL MIRALL
LECTURA D’«ELS MIRALLS»
Marina Porras
«el erotismo daña, daña siempre»
Gabriel Ferrater

A «Societas pandari», el poema que s’acara a «Els miralls»99 dins Les dones i els dies, Ferrater
assaja una conversa entre uns homes que tracten unes noies com a mercaderia sexual. Aquests
homes volen embolicar-se amb les noies, i elles dubten i riuen. Riuen perquè dubten, insegures i
dèbils. Aquestes noies inexpertes no tenen res a veure amb els personatges femenins que
apareixeran més endavant a Teoria dels cossos, que ja són unes noies que riuen amb confiança i que
es donen al joc eròtic amb seguretat. Les noies de «Societas pandari», en canvi, estan indefenses, i
només tenen dues opcions: resistir o cedir davant de l’altre sexe. Els homes del poema, per pur
instint animal i egoisme, volen que cedeixin: «Tu la faràs sofrir, i aprendràs molt» (v. 15-16).
Aquests homes aprendran com funciona el sexe femení, es faran savis a partir del dolor de les
noies, i sabran com dominar-les millor amb el pas del temps: «Després, quan sàpigues/ com una
dona es gira a ser feliç» (v. 16-17).
L’embolic sexual que presenta «Societas pandari» es resol amb els diners: «Aquí tens
diners perquè trepitgis ben fort, i t’oblidis que no t’has vist gens clar» (v. 19-20-21). L’amor és pur
tràfic: el sexe és un instrument de poder, i els diners formen part del pacte d’una manera
explícita. Els diners i la manera com mouen el món són un tema central a Menja’t una cama, el
llibre de què formen part aquests dos poemes. Al poema, els diners expliquen molt bé com totes
les relacions humanes són, en el fons, relacions de poder. Al «Poema inacabat», Ferrater diu:
«Amb les persones / primeres de què puc fer ús / només construeixo el discurs del poder / i
dels seus desficis.»100
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El 1968, Ferrater va revisar per a l’editorial Seix Barral la traducció castellana de Les
amistats perilloses, la novel·la de Choderlos de Laclos on uns cortesans porten massa lluny la idea
del sexe com a instrument de poder i fan del vers de Pere Gimferrer, «l’amor és un vals
d’estocades»101 el seu epitafi. A l’article que Ferrater dedica a Laclos a Escritores en tres lenguas,
explica que la seva obra es va llegir i menystenir com a novel·la eròtica: ningú en va apreciar el
contingut ni el valor literari. No va ser fins que Stendhal va reconèixer l’obra que aquesta es posa
en valor, i fins que Baudelaire no va escriure’n notes per a un assaig no es va situar al lloc que li
correspon dins la tradició francesa: «Baudelaire sitúa a Laclos como cabeza de una tradición de moralistas
que en su tiempo es representada sólo por Stendhal, por Sainte-Beuve y por Balzac: la tradición que perpetúa y
acredita el “poderío del análisis raciniano”.»102 Ferrater va veure de seguida que la novel·la de Laclos no
era un entreteniment pornogràfic sinó que descrivia, el 1782, alguns dels problemes morals que
s’arrossegarien segles més tard.
Al pròleg que escriu per a la seva revisió de la traducció castellana del llibre veiem que
Ferrater ha trobat a Les amistats perilloses una idea que serà central a la seva poesia: «el erotismo daña,
daña siempre».103 Ferrater admirava la manera com Laclos havia traslladat a la seva novel·la la idea
que el sexe és un instrument de poder, i que l’exercici d’aquest poder fa mal i deixa una marca
inesborrable. A «Societas pandari», Ferrater explica el mal del poder eròtic en forma de
menyspreu cap als homes que només veuen l’erotisme com una forma de mercadeig.
Ferrater tenia una idea de l’erotisme contrària a l’exercici del poder de manera brutal i
descarnada. Joan Ferraté va dir que el seu germà, després d’enamorar-se per primera vegada, es
va convertir en un «adorador permanent de la dona», i així l’emparenta, de manera volgudament
irònica, amb la tradició de l’amor cortès medieval a què deuen tantes coses els poemes de
Ferrater: «Es tracta, certament, d’un brot molt tardà de l’amor cortès... i ho dic fotent-me’n.
Potser també ell se’n fotia... Ell cita, al “Poema inacabat”, uns versos de Chrétien de Troyes, no
els recordo exactament –“Qui as dames honor ne porte”–, però, en fi, que venen a dir que qui no ha
tingut respecte i adoració per les dones és un fill de puta.»104
Contra la mediocritat dels homes brutals de «Societas pandari» que no entenen quin
paper han de jugar en aquesta lluita que són les relacions, Ferrater escriu «Els miralls». El poema
descriu una dona passejant per un mercat que és una metàfora de la vida. La dona no va pel
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mercat explicant què ha triat, com tantes altres, ni tampoc va tocant la fruita per veure si és
madura o preguntant si els ous són frescos. El jo poètic es pregunta què passa quan trobem una
dona així: què passa quan una dona és massa fina com per ser una marmanyera? El que passa és
que creiem que és millor que les altres, i per això a la segona estrofa el jo poètic enumera per què
no està bé anar triant i remenant per la vida com si fos un mercat vulgar. És millor una dona
discreta, «lleial i oculta», que ha fet les seves tries en silenci i amb confiança. En aquest sentit, és
molt interessant la lectura d’Enric Blanes, que veu dues dones en aquest poema –una es
contraposa a l’altra:
Hi veig un contrast, que em suggereix dues dones solteres: l'una, que assumeix la seva condició
«vestal» públicament, a la plaça del mercat, fent-ne gala, toquejant peres i qüestionant la frescor
dels ous —dues al·lusions sexuals prou explícites—, i l'altra, que sembla que espera, discreta,
tancada, una relació establerta, el matrimoni. El poema es deixa llegir amb aquesta dona de les
estrofes tercera i quarta com a protagonista de tot el poema, i imaginant-se en la situació de la
dona de les dues primeres estrofes, per rebutjar-la, el paper de vestal a la plaça pública. De fet, el
guió llarg que tanca la segona estrofa suggereix que s'ha truncat el fil de pensament, que la
pregunta que començava al vers 7 no acaba, perquè s'hi imposa l'afirmació «Millor la que és
lleial i oculta». La protagonista sap què no vol ser, i s'afirma en el que és i serà, tot i els dubtes

—expressats brillantment a la quarta estrofa amb llenguatge de parades de plaça de mercat.105
El jo poètic es fixa en la segona dona, la que és «lleial i oculta». De moment, sembla que
tot li ha anat bé. Li han sortit els números, al mercat i a la vida: «les agències llises i discretes/ per
ara no han fallat. La seva porta / va obrint-se, i tot acut puntualment» (v. 13 – 14 – 15). Però
aquesta porta que va obrint-se, al mig del poema i de la vida, fa que tot trontolli. Per la porta és
per on entren els dubtes d’aquesta dona que se’ns ha presentat segura i amb confiança. Què li
passa? Doncs que potser va pagant molt pel que val menys, potser les altres dones li amaguen
coses que ella podria estimar, potser tot se li podria desfer en un segon.
És aquí, davant d’aquest dubte de la dona, on entra el jo poètic masculí per intentar
resoldre el conflicte. En aquest poema, al contrari que els homes de «Societas pandari», el jo
poètic té molt clar el que ha de fer. La responsabilitat dels homes en els moments de dubte de les
dones no és, com en el cas de «Societas pandari», aprofitar-se’n amb el poder i la jerarquia: el jo
poètic sap que ha de fer una funció important, i per això aquest poema es titula «Els miralls». Els
homes, quan les dones dubten, han de ser de miralls, han d’oferir un reflex que els torni una
105
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imatge nítida i segura d’allò que han escollit. La funció de l’home és entendre quina imatge vol
veure la dona quan es mira en ell: «Que no la voltin ombres tèrboles / Que en tots nosaltres,
miralls on es mira / quan sospesa la prova de l’encert / amb què s’ha triat els seus per sempre /
retrobi, sempre nítida, una imatge. / Mostrem-li, nostra i assumida/ la seva tria: l’alt honor dels
seus» (v. 21 – 27).
L’escriptora neozelandesa Katherine Mansfield va veure molt bé que el mal de les dones
del seu temps era que no podien aguantar la seva pròpia imatge al mirall. Com que la distància
entre el que són realment i el que projecten de cara enfora és tan gran, quan els personatges de
Mansfield es miren al mirall no es veuen a ells mateixos, veuen «la persona del mirall».106 La dona
del poema de Ferrater està demanant ajuda per allunyar-se del que els passa als personatges
femenins de Katherine Mansfield. Ella busca un entorn que la protegeixi, un lloc on hi trobi «l’alt
honor dels seus». No vol que l’obliguin a fingir, no vol haver d’anar pel món carregant una
mentida.
Ferrater creia que l’home acomplia aquesta responsabilitat davant de la dona. Creia en els
rols jeràrquics entre sexes, i sabia que les dones buscaven en ells estabilitat i un reflex nítid.
L’estiu de 1956, Ferrater escriu una carta molt significativa a Gil de Biedma. Acaba de patir un
desengany amorós. Està a punt de posar-se a escriure el que serà el seu primer llibre de poesia,
Da nuces pueris. En aquell moment pensava de casar-se. Hi pensava d’una manera purament
teòrica i, per tant, absurda. En una carta a Gil de Biedma, diu que ha entès els versos d’un poeta
francès perquè li ha vist les ganes de casar-se:
está aquejado de una ridícula, irrisoria dolencia, que es la que da sentido y conexión a todas sus peripecias: el
apetito matrimonial, o más llanamente el afán de casarse. Y he comprendido esto, porque desgraciadamente este
itch es lo que a mí me trae alterado, frenético, furioso, desde hace varios meses (lo cual parece demostrar que no
cogemos en la literatura más que lo que pega con nuestra experiencia; o sea que, up to a point, poesía es
comunicación). No me lo explico yo mismo muy bien, y espero se pasará, pero éste es el hecho: desde hace cierto
tiempo tengo la sensación de que llevo encima un muy pesado fardo, y que tengo que descargarlo –en el
matrimonio. Pero no, la imagen no es exacta, porque (et c’est là que le diable se fourre dans le jeu) uno
siente más bien una necesidad de servir, de ser útil, de proteger; cuando la sarcástica verdad es que en tal estado
uno debería pensar tan sólo en protegerse a sí mismo, porque ni siquiera a eso le alcanza. —Recuerdo ahora un
buen epigrama de Jaime Salinas, un día en que yo intentaba explicarle esta mía urticaria moral: «De modo que
tú, lo que quieres es adoptar el matrimonio como una profesión!»107
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Ferrater creia que els homes davant les dones tenien aquesta «necessitat de servir, de ser
útil, de protegir», tot i reconèixer que amb prou feines sabien protegir-se a ells mateixos. Com
que Biedma va veure de seguida que el que li explicava era només una drecera per tapar un drama
més fondo, li va contestar que el matrimoni està bé com a luxe vital, però que enfocat com a pla
de solució és el disbarat més gran del món, i li recomana que no intenti casar-se fins que li hagin
passat les ganes de fer-ho.
«Els miralls» és un poema sobre la manera d’entendre les relacions com a joc de
jerarquies sense treure’n profit ni caure en la bestialitat dels homes de moral menyspreable. Com
Les amistats perilloses, «Els miralls» és una obra moral. Però, tal com passa a la novel·la de Laclos, al
poema ja veiem que ni tot pot ser tan fàcil ni els números poden sortir tan nets. L’erotisme «daña,
daña siempre», i és en les ombres tèrboles del poema on intuïm el lloc per on tot pot anar
malament. «Els miralls» ens parla d’un equilibri fràgil. I no és estrany perquè, de fet, aquest és el
tema de la majoria de poemes de Gabriel Ferrater.
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«ELS MIRALLS» AL MIRALL DE LA PARÀFRASI108
Enric Sullà
Per a Joan Manuel Pérez Pinya, ferraterià

Les pàgines que segueixen arrenquen d’unes paraules de Carles Riba en la presentació
d’un comentari de la tercera de les Elegies de Bierville: «¿Cal parafrasejar abans el poema que serà
llegit? ¿Es pot explicar un poema? ¿És discret que aquella teòrica cintra de prosa damunt la qual el
poema ha estat construït, sigui tornada a posar, sigui mostrada, comprometent l’encant del
miracle? Seria llarg d’exposar per què jo entenc que sí.»109 És clar que Riba creu adequat oferir
una paràfrasi del poema abans de llegir-lo, és a dir, que vol resumir-ne el contingut per tal que els
oients puguin seguir la lectura i comprendre el poema;110 però, encara més interessant, considera
lícit exposar el que anomena la «cintra de prosa» sobre la qual ha construït el poema.111 No hi ha
dubte que per paràfrasi Riba entén un resum o glossa, però la fórmula «cintra de prosa», menys
explícita, suposo que es refereix al tema del poema, a l’experiència o situació que va ser l’origen o
pretext del poema; «cintra de prosa» és el contingut del poema, en suma. Li dona la raó Gabriel
Ferrater quan sosté, en una entrevista, que «el escritor antes de coger la pluma o la máquina de escribir, ya
tiene que tener su tema bien precisado en la cabeza. Las ideas tienen que ser anteriores a la forma [...] el contenido
tiene que ser anterior a la obra»; precisa encara més, «un escritor no tiene que sobar su tema, sino mantenerse a
distancia, lo cual significa que el tema ya tiene que existir». Més endavant, a la mateixa entrevista, explica
el procediment mental que seguia per escriure un poema: «yo pensaba que había que escribir un poema
sobre tal tema, producto de la observación moral, psicológica, sobre la gente; y entonces esperaba dos o tres semanas
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a que de pronto este tema puramente abstracto, intelectual, se concretara mediante una anécdota o mediante la
observación de una cosa vista en la calle».112
La paràfrasi és el «desenvolupament explicatiu d’un text» (DIEC2). A diferència de la
paràfrasi en el sentit que fa servir Riba precedint una lectura, la que vull emprendre en les
pàgines que seguiran consistirà a transcriure el text en termes que el facin més explícit, procurant
no alterar-ne la informació, una operació que certament implica amplificar-lo, allargar-lo. Per fer
la paràfrasi d’un poema, cal prescindir de la versificació en primer lloc i després cal substituir les
expressions i formes retòriques, metafòriques o estilístiques específiques, per expressions més
planeres o sinònims propis de la prosa comunicativa, a més de fer explícits els lligams sintàctics i
els pressupòsits semàntics i culturals.113 Tot i la voluntat de mantenir-se fidel a la lletra del text, és
inevitable sortir del text per tal de posar-lo en relació amb contextos literaris o culturals que
semblin rellevants i tornar-hi per fer sentit de paraules o expressions. L’operació en reclama una
altra de simultània, potser anterior: la restitució del context verbal que justifica aquesta concreta
expressió lingüística, que n’explica les modulacions de to i d’actitud. Donat que el poema és llegit
fora del context original d’enunciació i que, malgrat les cerques fora del text, sovint no disposem
de dades objectives per dilucidar-ne el sentit, cal extreure el context del mateix poema i també del
mateix poema cal inferir el subjecte de l’enunciació, l’agent o el jo que el diu, el pensa o l’escriu,
responsable del to i de l’actitud, del poema com a acte de llenguatge en suma.
Acceptant el risc d’extremar l’atenció al detall, d’amplificar fins a l’excés, em proposo de
fer una paràfrasi del poema «Els miralls»,114 de Gabriel Ferrater.115 «Els miralls» consta de cinc
estrofes de cinc versos cadascuna, llevat de la final, que és un dístic: 27 versos en total. Els
primers versos de cada estrofa són octosíl·labs (v. 1, 6, 11, 16, 21 i 26) i la resta són decasíl·labs
(llevat del v. 8, que en té 12); no hi ha rima, però s’observa una certa reiteració de terminacions
i-a, que no arriba a ser assonància. Els octosíl·labs tenen un ritme iàmbic força regular (AT),
llevat del v. 6, que té els accents més marcats a la quarta i la vuitena («dia» i «tria», paraules que
seran rellevants temàticament); els decasíl·labs tenen una distribució accentual més variada
(quarta o sisena).
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El primer vers de la primera estrofa conté una pregunta formulada en condicional: «I si
una dona és massa fina [...]?». A l’inici del text no hi ha cap informació per determinar qui fa la
pregunta però sí que és possible adonar-se que el jo que parla, que designaré d’ara endavant com
el poeta (amb el sentit merament d’origen de l’enunciat i no pas referit a Gabriel Ferrater), quan
fa la pregunta, fa una suposició en relació a una dona de la qual només es diu que és «massa fina».
La pregunta planteja una hipòtesi: i si fos el cas...?, posem per cas...?, suposem que...?, imaginem
que...? O, més senzill, existeix aquest tipus de dona? Cal admetre, doncs, que hi ha «una dona» i
l’única dada que la caracteritza no és que sigui «fina», sinó que ho és «massa», en excés. Tot
seguit, la locució prepositiva «com per» introdueix una acció: «triar i anar triant». Cal fixar-s’hi,
aquesta dona no solament realitza l’acció de «triar» sinó que va «triant», una reiteració que
suggereix que l’acció de triar es fa sovint. Aquesta acció es concreta gràcies a les precisions
introduïdes pels dos punts; l’acte de triar inclou, en primer lloc, «passar de parada en parada»,
amb què inferim que es tracta d’un mercat (i ho corrobora el v. 7), desplegant un «vigor de
marmanyera», és a dir, l’empenta i l’actitud de les dones que venen «verdura, fruita, ous, etc.», un
tipus que se sol considerar «xerraire i embolicaire» (DIEC2); en segon lloc, triar implica «toquejar
les peres», no tocar, sinó «tocar amb les mans reiteradament» (DIEC2); i, en tercer lloc, «veure
engany en la frescor dels ous», és a dir, desconfiar de la tria que altres han fet per ella. «Triar»,
doncs, implica «passar», «toquejar» i «veure engany»; ella mateixa s’ha d’assegurar de tot el que
compra. En aquesta estrofa, doncs, el poeta oposa la dona «massa fina», expressió en què el
quantificador pot posar un indici d’ironia, a una dona descrita de manera més aviat irònica,
caricaturesca i tot; en efecte, oposa un tipus de dona caracteritzat només pel fet de ser «massa
fina», a un tipus caracteritzat pel fet d’anar a mercat, tan genèrics l’un com l’altre, cap dels dos
identificat amb una persona concreta ni al poema ni fora d’ell.
A la segona estrofa el poeta formula una altra pregunta, derivació de l’anterior, sembla
que més general, que es pot parafrasejar així: és possible o probable que algú comenci el dia, la
jornada, amb una tria? Fins i tot: cal que el dia comenci amb una tria? Es pot entendre que hi ha
un verb principal elidit que governa l’infinitiu, un verb que cal restituir. Posant de manifest les
implicacions, entenc que el poeta es demana si una dona, un tipus de dona, ha d’anar o cal que
vagi (una opció que sembla necessària) al mercat (acció, recordem-ho, que equival a «passar de
parada en parada» i la resta d’accions de la primera estrofa), la qual cosa es fa (o es feia)
tòpicament a primera hora del dia, per tant, té lògica preguntar si el dia comença amb una tria,
una acció que ha caracteritzat la dona de la primera estrofa i que ara és represa. Com a la primera
estrofa, el poeta desglossa l’acció en tres accions subsidiàries recorrent també als infinitius. A
l’acció de «passar / de parada en parada» ara li fa eco «córrer tot el mercat», on destaca el
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quantificador una altra vegada: «tot». A l’exhibició de «vigor de marmanyera» li correspon l’acció
de «publicar», de fer pública la seva «passió vestal». Es pot suposar un paral·lelisme entre «vigor»
i «passió», però «marmanyera» i «vestal» s’oposen, perquè, si aquella es caracteritza pels crits, una
vestal és una «dona molt casta», una «verge consagrada a la deessa Vesta i consagrada a la llar»
(DIEC2), potser discreta.116 En aquest context, la «passió vestal» caracteritza la dona consagrada
a la llar, però és una dona que exhibeix la seva dedicació. En efecte, aquesta dona, a més de
«córrer» el mercat i córrer «a publicar», també fa «el pregó», també fa públic un «tribut»; tenint
present que un pregó se solia fer, entre altres fins, per comunicar l’import d’un impost o d’una
taxa que calia pagar, el «tribut de bon ordre i qualitats» entenc que és el que li correspon abonar a
la dona que va al mercat i que consisteix a fer exhibició de la condició de «vestal», de dona
casolana. Aquest tribut té dos components: el «bon ordre», s’entén que l’ordre de la casa, com és
propi d’una dona «vestal», i les «qualitats / que vol exactar de cada dia», una expressió molt
complexa que convé examinar amb detall. Les «qualitats» es pot entendre que són les pròpies
d’una bona mestressa de sa casa, unes qualitats que exerceix cada dia i que també sembla que
exhibeix. No solament l’expressió és complexa sinó que hi apareix un neologisme, el verb
«exactar», que, derivat de l’adjectiu «exacte», és plausible que signifiqui acomplir o realitzar amb
exactitud, fer les coses tal com s’han de fer.117 En tot cas, és clar que «exactar» és un verb de fer,
de fer demostrar o demostrant, com toca al «bon ordre» i a les «qualitats». Parafrasejada, la frase
podria ser aquesta: la dona vol «exactar» (acomplir, realitzar de manera exacta) bon ordre i
qualitats en l’activitat cada dia. El guió que apareix al final crec que indica que el poeta interromp
de manera inesperada el seu discurs, que fa un gir sobtat de l’argumentació; potser l’oració
sencera havia de ser una interrogació, com a l’estrofa anterior, però només en resta l’enumeració
d’accions que afegeixen matisos l’una a l’altra.
La tercera estrofa comença amb l’adjectiu «millor» que obre la frase i indica una
comparació: «Millor la que és lleial i oculta». Cal entendre, doncs, que, per a qui pronuncia
l’enunciat, la dona que és «lleial i oculta» és preferible a la dona descrita abans, la que realitza el
conjunt d’accions que es resumeixen en una de sola: triar. El canvi de registre és significatiu: la
dona de què ara parla el poeta és «lleial», però no es diu a què ni a qui; és clar que, sortint del text,
es pot recórrer al tòpic que és «lleial» a la seva família, el mateix tòpic explica també que és
«oculta», reservada, discreta, probablement casolana. Encara que aquesta condició evoca el
domini de la «vestal», la dona d’ara no s’exhibeix, potser perquè no fa res del que fa la dona
descrita a les dues estrofes anteriors. Després de fer servir el verb en present, la dona «és», en
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Ferrater usa el substantiu «vestal» com a adjectiu; paradigmàticament, potser també podria haver fer servir
«marmanyera» com a adjectiu, però el context lingüístic o mètric no li ho va permetre o senzillament va decidir no
fer-ho. Però sí que ho va fer al poema «Aniversari»: «la marmanyera / memòria, la mentidera» (Ferrater, 2018: 198).
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L’única ocurrència del terme recollida al Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana és aquesta.
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contrast amb els infinitius de les dues estrofes anteriors, apareix el verb triar en passat: «va triar»;
com a conseqüència, aquesta dona no necessita «començar el dia» triant, és a dir, no li cal fer-ho
cada dia o sovint; no solament això, sinó que «té confiança». En aquest punt la referència a la tria
i al mercat pren un altre sentit i esdevé el correlat d’alguna cosa que demana més precisió.118 Tot
seguit el poeta menciona les «agències», un substantiu que difereix del sentit habitual del terme
«agència» («ofici d’agent» o «empresa d’afers», segons el DIEC2), que entenc que es refereix els
actes, accions o actuacions de la dona.119 Aquestes «agències», qualificades de «llises i discretes»,
no li han fallat a ella «per ara», és a dir, les accions o actuacions d’aquesta dona són «llises»,
metàfora per la qual entenc que no són accions malicioses, potser perquè són previsibles,
estables, i no tenen res a veure amb l’atzar de la tria; també són «discretes» (un adjectiu que evoca
«oculta»), en oposició a res que consisteixi a publicar o pregonar, la qual cosa contribueix a
corroborar un camp semàntic oposat als atributs de la dona de les dues primeres estrofes. És
més, les «agències», segurament per la lleialtat, «per ara no han fallat», expressió que crec que vol
dir que la dona no ha fet res que se li pugui retreure, si més no fins al moment present. Després
de la referència a la tria i a les «agències», el poeta diu que la «seva porta / va obrint-se» i «tot acut
puntualment». En oposició a la dona que va al mercat, de la dona d’ara només es diu (amb un
gerundi que fa pensar en «triar i anar triant») que la seva porta s’obre: l’expressió es pot referir al
fet que s’obre la porta de casa seva o potser es tracta de l’accés a un espai d’intimitat («les seves
cambres», del v. 20). En un pla ben pràctic, la referència al fet que «tot acut puntualment» es
podria relacionar amb compres portades a casa (per això «la seva porta / va obrint-se»); però
com que el substantiu «tot» és genèric, l’expressió es podria referir a un ritme de vida previsible,
ordenat, llis i discret, en què tot és a lloc a la seva hora: tot (els esdeveniments quotidians) passa
quan i com ha de passar. Anant un pas més enllà, es podria arribar a dir que la dona té la
seguretat, la «confiança», que els seus (v. 24), són a casa cada dia. La dicció d’aquesta estrofa no
presenta cap traça de la ironia o la caricatura del retrat de les dues primeres estrofes; ben al
contrari, alguns termes escollits tendeixen a l’abstracció, com ara «agències», i ni «porta» ni «tot»
no tenen referents precisos encara que poden evocar la casa, la vida quotidiana. Malgrat tot, es
podria veure ironia en la descripció d’una dona de casa, «massa fina» per anar al mercat.
A la quarta estrofa el poeta pregunta, amb una fórmula col·loquial, «I què [...]?», quina
importància té si aquesta dona té algun moment de dubte, perquè, en efecte, aquesta dona té
118

Tinc present la definició de correlat objectiu de T. S. Eliot: «The only way of expressing emotion in the form of art is by
finding an “objective correlative”; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that
particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately
evoked.», a: ELIOT, T. S. (1919). «Hamlet and his problems», a The sacred wood (1920), Methuen, Londres, 1969, p. 100.
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S’hi pot observar una ampliació semàntica afí a la del terme anglès agency, que designa la determinació social de la
capacitat d’actuar de l’individu.
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«hores de dubte», moments o períodes de vacil·lació. Ara intervé el tòpic que tothom està
exposat al dubte, o a la temptació, fins i tot una dona caracteritzada com a «lleial i oculta»,
d’accions «llises i discretes», a la porta de la qual «tot acut puntualment». És significatiu que la
pregunta sigui el primer vers de l’estrofa i ho destaca el fet que, en lloc de donar una resposta, el
poeta introdueixi tot seguit un parèntesi que interromp el fil del discurs (vv. 17-20). Dedicat a
matisar la conducta d’aquesta dona, el parèntesi indica, no un canvi d’enunciació, sinó més aviat
de punt de vista; si fins ara el poeta ha parlat des de fora, en aquest incís podria ser que revelés
aspectes de la consciència de la dona: el preu de les coses i el que fan altres dones. L’adverbi
«potser» en posició inicial (v. 17) corrobora el tema del dubte; en efecte, aquesta dona potser «va
pagant» (duració, continuïtat, és el que sol fer, en relació a «triar i anar triant») molt «pel que val
menys», és a dir, com que no ha triat ella mateixa potser paga un preu més alt del que tocaria. La
repetició de «potser» (v. 18) introdueix un altre dubte: per ventura «les altres» dones (no una
dona, sinó dones, segurament les que van a mercat) «troben pel carrer» (referència que va més
enllà del mercat) «coses que saben estimar» (que cal inferir que no són productes del mercat),
«coses» que els agraden tant que aconsegueixen estimar-les, que se les arriben a fer seves. Convé
remarcar que les «coses» (un substantiu tan indefinit com el «tot» de «tot acut puntualment») que
troben aquestes dones les troben «pel carrer» i les «saben estimar»; està clar que el poeta ara no es
refereix al mercat sinó a la vida fora de casa i al que una dona hi pot trobar, i entre les coses que
hi pot trobar n’hi ha alguna que és possible arribar a estimar, potser una persona. De tota
manera, l’expressió resulta molt ambigua, hermètica i tot. La frase següent crec que s’entén millor
si es substitueix la conjunció «i» per la preposició «però», donat que hi apareix una restricció; en
efecte, aquestes dones, probablement amigues de la dona «lleial i discreta», no expliquen les
coses que han trobat quan «són amb ella», és a dir, no en parlen davant d’ella o a ella no n’hi
diuen res, potser perquè no les entendria o no les toleraria; no en parlen quan són amb ella «dins
les seves cambres», quan mantenen converses en què presumiblement s’expliquen intimitats.
La primera frase de la cinquena estrofa podria ser una resposta a la pregunta de l’estrofa
anterior. El poeta expressa el desig que aquesta dona no pateixi a causa dels dubtes que la poden
assetjar (v. 16), en concret desitja que no la «voltin ombres tèrboles», una metàfora de
connotacions negatives; no solament són «ombres» sinó que també són «tèrboles», potser desigs
inadequats, temptacions, que evoquen les «hores de dubte» (v. 16). El vers següent (v. 21)
presenta un cert paral·lelisme amb l’anterior, perquè repeteix la conjunció «que» en posició
inicial, però, més que expressar un desig, exhorta un grup indeterminat d’individus, designats per
«tots nosaltres», un grup del qual el poeta forma part, a fer de «miralls» de la imatge de la dona, a
reflectir-la. Cal remarcar que és la primera ocasió en què es revela el jo responsable de
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l’enunciació encara que de manera indirecta, mitjançant la primera persona del plural, ja que
forma part de «tots nosaltres»; això no obstant l’actitud del poeta s’ha anat descobrint en els
adjectius i quantificadors («massa fina», «millor la que és...») amb què ha descrit les accions
relacionades amb tots dos tipus de dona. Reduïda a l’essencial, l’oració seria: en els nostres ulls,
en els ulls de tot el grup, la dona ha de veure reflectida la seva imatge, l’ha de tornar a trobar, per
evitar qualsevol dubte. Una «imatge» que sigui «sempre nítida», clara (l’oposat a les «ombres
tèrboles»), més que imatge, una identitat pública, social, que corrobori la identitat que s’ha
concedit ella mateixa, amb què ella s’identifica. L’exhortació del poeta s’adreça a tots els que
integren el col·lectiu, perquè aquest «tots nosaltres» faci la funció de «miralls» en què ella «es
mira», «miralls» que li donin la seguretat que ha triat bé, que ha fet una tria a la qual és «lleial».
L’expressió és sinuosa: quan la dona es mira en aquests miralls és «quan» precisament «sospesa la
prova de l’encert», és a dir, percep que la resposta, als ulls o a les expressions d’aquells a qui mira
o en qui es mira (el seu entorn, familiars, potser amics), corrobora l’èxit («encert») de la tria, és a
dir, que ha triat bé. La construcció reflexiva: «s’ha triat ella els seus» contribueix a remarcar que és
ella qui va escollir, preferir o seleccionar, en una sola tria, una vegada només, «els seus», una
expressió que de manera inequívoca significa família, la seva família.120 A més, aquesta tria, tria
única, ha estat «per sempre», definitiva, com ho solen, o ho solien, ser les que instituïen les
famílies tradicionals: una tria per a tota la vida. Es pot dir, doncs, amb poc marge d’error, que
aquesta dona és una dona de família, una mestressa de sa casa, i que aquesta és la seva tria, una
tria, però, que el poeta exhorta que sigui corroborada per «tots nosaltres», el cercle d’amics i
probablement la mateixa família.
A diferència de les anteriors estrofes, totes de cinc versos, l’estrofa final només consta de
dos versos. El poeta torna a exhortar el «nosaltres», incloent-s’hi una altra vegada, perquè tots els
que integren el col·lectiu facin palès a la dona («mostrem-li») que va triar bé, que va fer una bona
tria, una elecció que tothom ha acceptat i s’ha fet seva, una elecció que comparteixen entre ells i
que comparteixen amb ella («nostra i assumida»). La tria que ella va fer «fa temps» ara és, o ha
esdevingut, «l’alt honor dels seus», perquè l’honora a ella, probablement perquè demana lleialtat,
una qualitat que la caracteritza (v. 11). El vers final sintetitza sintàcticament i semàntica l’opció
vital d’aquesta dona; dividit en dues parts (que no són hemistiquis), la primera conté «la seva
tria», terme recurrent, i, separada (o unida) per dos punts, «l’alt honor dels seus», una expressió
que, segons com s’analitzi, pren un sentit o un altre, però no s’ha de perdre de vista que l’honor
és una qualitat moral individual que demana l’apreciació social. Si es considera que «dels seus» és
un complement determinat d’«honor», es pot entendre que per a ella és un honor haver triat els
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als «déus lars» es pot relacionar amb la «passió vestal» (v. 8).
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«seus», una opció de vida que constitueix el seu honor, tant per a ella mateixa com als ulls del
altres («miralls» on es reflecteix la seva imatge); però si s’entén «dels seus» com un complement
agent aleshores l’expressió sencera es pot parafrasejar així: mostrem-li no solament l’encert de la
seva tria sinó que, a més, retem-li, fem-li els honors per aquesta tria, en què estem inclosos. En
aquest cas, els dos punts ja no serien una explicació sinó una juxtaposició consecutiva; seria una
cosa així: i, per tant, retem-li l’honor que es mereix per la seva opció.
Si amb aquesta llarga i detallada paràfrasi desitjo haver aconseguit comprendre (i fer
comprendre) la lletra del poema, és hora de provar d’interpretar-lo, de fer-ne sentit. El poema
descansa sobre l’oposició entre dos tipus de dona; de l’un costat, la dona que va a mercat i hi tria
el que compra i, de l’altre, la dona que és «massa fina» per fer-ho; aquesta oposició crec que
només serveix per posar de manifest l’acció de triar, que seria el tema general del poema.121 El
primer tipus surt al carrer, va a mercat i tria el que vol; però el moment en què els deu primers
versos esdevenen un correlat de l’acció de triar és quan es diu que les dones d’aquest tipus
«troben pel carrer / coses que saben estimar», però no n’hi diuen res a la dona del primer tipus
quan hi parlen. El poema no proporciona informació suficient per inferir quines son aquestes
«coses», només que les «troben pel carrer», no les cerquen, i que les «saben estimar». Tot i el
mínim context, és probable que es refereixi a relacions de tipus sentimental, que constituirien un
referent de la «tria». Si la dona descrita a les primeres estrofes es caracteritza per l’exercici regular,
gairebé diari, de la tria, contràriament, la dona que és «massa fina», va fer una sola tria i s’hi
manté lleial, malgrat els dubtes que un dia o altre l’assetgen. El poema oposa, doncs, una dona
lliure de triar a una dona que ha fet una sola tria fa temps, una tria que és legítim suposar que va
ser la de constituir una família i mantenir-s’hi lleial; això no obstant, la lleialtat a la tria és
matisada per la menció als moments de dubte, a la preocupació de si va triar bé, si l’elecció va ser
la correcta.122 Segurament hi ha ironia en l’enumeració de les accions de la dona que va a mercat,
prou tòpiques totes elles, i és probable que n’hi hagi, d’ironia, a imaginar una dona que és «massa
fina» per anar-hi; també és possible que la selecció dels trets amb què es caracteritza aquesta dona
«massa fina» tingui un to irònic, perquè és una col·lecció de tòpics, i al damunt és considerada
«millor» que aquella. Com a conseqüència, es pot deduir que el poeta defensa aquest tipus de
dona, la dona que ha triat ser mare de família. Es plausible que el poeta adopti una actitud
lleument irònica envers aquesta dona, però no la ridiculitza, no la censura. També crec poder
afirmar que hi ha una distància entre el que afirma el poeta, la veu que ha dit el poema, i l’opinió
121

Coincideixo, doncs, en l’assignació de tema amb Macià i Perpinyà (1986, p.51).
Em sembla que ho corroboren els primers versos de cada estrofa: «I si una dona és massa fina [per triar]?» (v. 1);
«Començar el dia amb una tria?» (v. 6); «Millor la que és lleial i oculta» (v. 11); «I què, si té hores de dubte? » (v. 16);
«Que no la voltin ombres tèrboles» (v. 21); «Mostrem-li, nostra i assumida, [la seva tria]» (v. 26).
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que podia tenir sobre aquest assumpte l’autor, Gabriel Ferrater. Fins i tot es pot entendre el
poema en un sentit dramàtic, com el comentari d’un personatge (abans n’he dit el poeta) que diu
les dues primeres estrofes oposant la dona que exerceix la capacitat de triar a la dona que ha fet
una sola tria i s’hi manté fidel; a la tercera estrofa es pot entendre que aquest personatge (no hi
ha indicis que n’intervingui un altre) canvia el sentit del seu discurs i prefereix descriure les
qualitats de la dona «massa fina», «lleial i oculta»; en aquest cas, ironia a banda, com a mínim es
posa en dubte tant l’encert com la duració de la tria, fins a tal punt que a la dona li cal
l’aprovació, el reconeixement dels qui la volten per haver fet aquesta tria i per mantenir-s’hi fidel.
En resum, el poeta que ha dit el poema proposa acceptar i respectar la tria que ha fet aquesta
dona (de fet, un tipus de dona), fins al punt d’imposar-s’ho ell mateix i exhortar que ho faci la
gent del seu entorn, que també és l’entorn de la dona
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SHAKESPEARE, POE I DON JUAN
CAMÍ DEL «POEMA INACABAT»
Edgardo Dobry

1. Ferrater com a clàssic
Shakespeare me reveló las posibilidades de la poesía. Mi primer libro está escrito por el procedimiento mental
siguiente: yo pensaba que había que escribir un poema sobre tal tema, producto de la observación moral,
psicológica, sobre la gente; y entonces esperaba dos o tres semanas a que de pronto este tema puramente
abstracto, intelectual, se concretara mediante una anécdota o mediante la observación de una cosa vista por la
calle. (Casi todos mis primeros poemas ocurren en la calle.)123

El significatiu d’aquest passatge, pres d’una entrevista amb Federico Campbell, és
l’afirmació que «el tema» crea la necessitat del poema i que aquest ha de sustentar-se en
l’observació moral de la gent; a més, sota la tutela de la figura central del cànon de la poesia
universal, Shakespeare. D’aquesta manera, Ferrater es distanciava alhora dels dos corrents de què
s’havia declarat opositor: les ja, aleshores, molt esquinçades i molles romanalles del surrealisme i
l’anomenada «poesia social», que havia començat a circular en l’Espanya dels seixanta. El nom de
Shakespeare pot llegir-se, en efecte, com a consigna de la ruptura respecte del tradicional
afrancesament de la lírica peninsular (castellana i catalana) envers un model anglosaxó que, com
diu Ferrater en una altra banda, mostra «una poesía no del todo decorativa como la romántica.»
Tanmateix, aquesta declaració és més problemàtica del que aparenta. En primer lloc, perquè
Shakespeare és el model insuperat de dramaturg-poeta, les obres del qual són plenes de passatges
en què el lirisme guanya l’acció dramàtica, de manera que «las posibilidades de la poesía» no s’adiuen
123
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gaire per a «la observación moral, psicológica, sobre la gente». En un assaig que Ferrater, sens dubte, no
desconeixia, T. S. Eliot havia sentenciat que Hamlet «lejos de ser la obra maestra de Shakespeare es, más
bien, con toda seguridad, un fracaso artístico»,124 precisament per la incapacitat d’«objectivar»125 el
conflicte i els sentiments del personatge. La declaració de principis de Ferrater –un poema
materialitza una idea o una observació prèvia, i no sorgeix d’una inspiració sobtada o, per dir-ho
en termes de Mallarmé «del espejismo de las palabras mismas»– és molt clara i la va repetir, amb
modulacions diferents, en diverses ocasions. Però, per què Shakespeare?
El mètode que Ferrater defensa està, en veritat, més a prop d’Edgar Allan Poe que de
Shakespeare, i més del Poe teòric que del poeta. A The Philosophy of Composition, Poe va defensar la
idea que és «l’efecte» allò que guia la composició d’un poema i que el poeta, abans d’escriure una
sola paraula, ha de saber amb claredat quina és la impressió que es proposa suscitar en el lector:
«... me digo, en primer lugar: "De los innumerables efectos o impresiones, de los cuales el
corazón, el intelecto o (con mayor frecuencia) el alma es susceptible, ¿cuál debo elegir en la
presente ocasión?"».126 Aquest assaig, publicat el 1846, decretava el final de l’espontaneïtat
romàntica. Va significar, a més, el primer cas d’un poeta americà que tindria una decisiva
influència a Europa, per la traducció que en va fer Baudelaire el 1864. Per a això, Paul Valéry va
escriure: «Baudelaire, aunque de origen romántico, puede ser considerado un clásico ... clásico es el
escritor que lleva un crítico dentro y lo asocia íntimamente a sus trabajos». 127
Són diverses maneres de denominar una mateixa actitud: la que imposa la deliberació
enfront de l’espontaneïtat, el projecte enfront dels impulsos imprevisibles de la inspiració. Així,
oposant-se a les desenes d’obres de Víctor Hugo, Baudelaire va escriure un únic llibre, Les Fleurs
du mal. No per casualitat, Ferrater va decidir reunir els tres breus volums de poesia que va
escriure en un únic títol compilador, Les dones i els dies. Per altra banda, l’admiració de Ferrater per
Baudelaire està prou acreditada, i era una de les inclinacions que l’agermanaven amb Jaime Gil de
Biedma: Carme Riera, a La escuela de Barcelona, recull testimonis de com competien, en les nits del
Bocaccio, per veure quin dels dos era capaç de recitar de memòria una major quantitat de versos
de Les Fleurs du mal. Fet que fa que la tradició francesa, que Ferrater vol ignorar en esmentar, com
a emblema, el nom de Shakespeare, se li escola per la finestra amb el fantasma d’unes idees que
es remunten a Poe i la principal materialització de la qual, per al tronc de la gran poesia moderna,
està representada per Baudelaire. Aquest fantasma francès és present, així mateix, en la visible
124
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contradicció entre les declaracions de poètica de Ferrater –la cèlebre fórmula que un poema «ha
de tener com a mínimo el sentido d’una carta comercial»– i el notori hermetisme de bona part dels
poemes que va escriure.
2. Dones i flors (del mal)
Les manifestacions tardanes de l’avantguarda representaven la darrera i, tal vegada, més
exagerada materialització del caràcter «decoratiu» que Ferrater atribuïa a la poesia en les llengües
romàniques. El surrealisme havia potenciat la proliferació de versos «oniroides», com els
anomena, però l’arrel del problema era molt anterior. A la «nota final» a Da nuces pueris es refereix
a les «grans masses de líquid verbal que el renaixement va posar en ondulació».128 La italianizació,
la contaminació de petrarquisme i l’ofec d’Europa sota una enorme pandèmia de sonets li
pareixien l’antecedent del que el surrealisme duria al grau extrem: la idea que tot en el poema és
enginy verbal i molt poc depèn del significat de les paraules i de les observacions o experiències
que s’hi reflecteixen. En el cas de Ferrater, l’esgotament de l’impuls avantguardista l’indueix a la
recerca d’una nova font per a la poesia moderna. La posició de Gabriel Ferrater és molt semblant
a la que pocs anys abans, el 1958, havia expressat Luis Cernuda en un text escrit com a epíleg a
La realidad y el deseo; un altre poeta que va reunir la seva obra completa sota un títol unificador. En
referir-se a l’ensenyament que li va aportar l’estudi de la poesia en llengua anglesa («la experiencia
más considerable de mis años maduros»)129 diu:
Leía simultáneamente, alguna comedia de Shakespeare, Blake, Keats; acostumbrado al ornato verbal, barroco en
parte, de la poesía española, que de manera sutil me parecía repetirse en la francesa, me desconcertaba no
hallarlo en la inglesa o, al menos, que esta no hiciera del mismo, como los españoles y los franceses, razón de ser
para la poesía.130

I també:
me [sentía] capaz (perdóneseme la presunción) de decirlo todo en el poema, frente a la limitación mezquina de
aquello que en los años inmediatos anteriores se llamó poesía «pura»; sobre todo, se trataba de huir de la
garrulería y ampulosidad, que tan característicos son de nuestros gustos literarios tradicionales.131
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Són afirmacions de qui, en aquest mateix text, destaca com de substancial havia estat, en la seva
formació, l’auge del surrealisme. Cernuda escrivia aquestes paraules a Mèxic, on s’havia instal·lat
després de llargs anys a Escòcia i a Anglaterra. Mentre que Ferrater escrivia des d’una Espanya
que patia ja vint-i-cinc anys de dictadura i a penes donava senyals d’un canvi d’època. Tota la
poesia de Gabriel Ferrater està marcada per una posició ambigua: la consciència de trobar-se en
un país que obligava la ciutadania a viure en un permanent estat de minoritat –tutelada,
censurada, vigilada, reduïda a una mena de temps congelat i inamovible– i el reflex més o menys
fictici, en els poemes, de la vida normal d’un home contemporani del món, sense laments ni
consignes. També en això la proximitat amb Gil de Biedma és molt evident.
L’altra via oberta i, per a ell, inassumible, es trobava en l’anomenada «poesia social», la
que canalitzava la inquietud d’una generació ansiosa de llibertat, però amb una forta tendència a
la simplificació i l’eslògan, de manera que es tornava poc menys que inversemblant i inacceptable
per a una intel·ligència desperta. És eloqüent el passatge en què Ferrater, en la mateixa entrevista
que hem esmentat, ridiculitza unes estrofes de Miguel Hernández sobre els andalusos de Jaén
«aceituneros altivos», que en aquells anys finals dels setanta cantava Paco Ibáñez: «¿Quién levantó estos
olivos...? [...] / No los levantó la nada, / ni el dinero, ni el señor...», diuen els versos. Ferrater comenta:
Bueno, la nada desde luego, no. La nada no levanta nada. Lo que levanta los olivos de Jaén es el dinero y el
señor. El tiempo de explotación agrícola aceitunera requiere mucha inversión de capital; por eso, exactamente
ahora como en el tiempo de los moros, lo que levanta los olivares de Jaén es el dinero y el señor. Naturalmente
que también están los obreros, pero el negar la evidencia es lo que me repele.132

També aquí el to corrosiu manifesta una posició ferma: per a un poeta que descreu de
qualsevol forma d’il·luminació o de coartada històrica, i que sotmet el poema a una exigència
crítica, l’inversemblant surrealista o l’inversemblant comunista són mereixedors d’idèntic rebuig.
El poètic, doncs, és el major enemic de la poesia, si per poètic es considera aquest
element que distorsiona la percepció del món per tornar-lo més simpàtic o més subjectiu. Per usar
els termes de la semiologia, el poema aspira a la connotació, però només pot assolir-la a partir de
la denotació, i no evitant-la. Ferrater va insistir diverses vegades en aquest principi; un exemple
més: a l’entrevista amb Baltasar Porcel conta que un dia llegien una antologia de la generació del
27 i varen topar amb un poema d’Emilio Prados en què es referia a la felicitat de l’estiu del 1936,
abans de l’alçament militar, i diu: «Cuando las mariposas fecundaban los cuerpos desnudos de las muchachas
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a la orilla de los ríos.» El comentari de Gil de Biedma, afegeix Ferrater, és: «Si eso ocurría, el Ejército
tuvo razón de echarse a la calle.»133
En aquestes posicions pot trobar-se un cert aire de família amb alguns fenòmens
poètics de la poesia llatinoamericana de la dècada de 1950, com, per exemple, els antipoemes de
Parra, amb la idea que «el cielo se està cayendo a pedazos» (a «Advertencia al lector») o que «los poetas
bajaron del Olimpo» (a «Manifiesto»). És l’eclipsi de l’impuls avantguardista que va dominar la
poesia, a Amèrica Llatina, des de principis de la dècada de 1920 fins a mitjan dècada dels 50. És,
també, la voluntat de tornar al poema a un espai civil, a una llegibilitat homogènia amb la dels
altres gèneres literaris.
3. La fecunda peresa
El que hem exposat fins ara fa comprensible la ferma inclinació de Ferrater per la
poesia medieval, en la qual trobava una frescor de llengua i de tema que volia recuperar, reubicar
en el lloc de l’origen. Els cantars de gesta, el cicle artúric i la lírica dels trobadors són rescatats de
la història literària europea per ser proposats com a clàssics vius, com a lectures de les quals ha
d’emanar la inspiració del present. Es tracta d’un propòsit d’allò que T. S. Eliot havia teoritzat
com a relació dinàmica entre la tradició i el talent individual. Diu Eliot (traduït per Gil de
Biedma): «El gran poeta es [...] aquel que no solamente restaura una tradición olvidada sino que entreteje en su
poesía cuantos cabos sueltos de tradición sea posible.»134 También Gil de Biedma es va interessar per la
poesia medieval, va escriure una albada i una sextina seguint la forma inventada per Arnaut
Daniel i va reivindicar en diversos assaigs la poesia èpica. Fins i tot hi ha una carta del 1958 a un
jove poeta recomanant-li la lectura de Martín Fierro, una obra que, en aquesta perspectiva,
apareixia com la possibilitat d’una èpica moderna basada en la llengua popular. També Ferrater
va manifestar interès pel poema gautxesc de José Hernández.135
A les lliçons sobre J. V. Foix, Ferrater diu que aquest va poder recuperar l’herència dels
trobadors perquè el català era molt proper a l’occità en què varen escriure, i per a això no va
necessitar la parafernàlia teòrica de Ezra Pound per arribar a un resultat semblant.136 Tanmateix,
per a la pròpia creació, Ferrater pareix que rebutgi aquesta relació natural o contigüitat entre la
llengua del segle
133
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primer roman del cicle artúric de Chrétien de Troyes, Erec i Enide, escrit cap el 1165. El poema,
compost en llengua d’oïl, consta de 6.895 versos. És un relat de cavalleria en què un jove de la
cort del rei Artús, el valent cavaller Erec s’enamora d’Enide, amb qui es casa després de
guanyar-se’n el dret en un torneig. Durant anys Erec abandona la vida cavalleresca per romandre
vora la dona, i quan és comminat a tornar a les aventures ho fa amb la condició que ella
l’acompanyi, cosa del tot inusual en el gènere.
El «Poema inacabat» es va publicar per primera vegada el 1966, com a primera secció de
Teoria dels cossos. És un poema narratiu de 334 versos; es presenta com el discurs dirigit per un
«cocodrilot de quaranta anys» a una «dona novella», és a dir, una dona nova o dona jove, al·ludint
a un vers d`Erec i Enide: «Au matin fu dame novele»:
Vull contar un conte impertinent,
però el deixaré per després
i aniré allargant el meu pròleg.
[...] El dedicar vindrà primer.
A tu, Helena, que m’has fet
conèixer Cristià que imito
(només que jo del tot no rimo),
dona novella, que has marxat...137

La «dona novella» és Helena Valentí, amiga i potser amant del poeta, prop de vint anys
més jove. A ella va dedicat el poema, que comença declarant la intenció de contar «un conte
impertinent» i, alhora, de deixar-lo «per després» i allargar «el meu pròleg». El fet és que el pròleg
mai s’acabarà i el conte no s’arriba a contar; o bé, el conte que s’havia de contar ja no és la nova
versió de l’antiga novel·la de cavalleria sinó la sèrie de conjectures, enraonies i foteses per les
quals el poema es deixa dur. Es diria que el poeta abandona el conte promès no només abans
d’acabar-lo sinó gairebé abans de començar-lo; és un poema digressiu, que pareix que vagi
esborrant les pròpies petges a cada apariat. Parla dels amics i mestres, a qui ret homenatge, parla
d’Helena, parla de l’estiu que s’extingeix a Cadaqués quan tothom torna a Barcelona a reprendre
les activitats habituals –i els turistes retornen als dominis hiperboris– i només el poeta queda a la
platja, perdent el temps en l’escriptura del poema que no acabarà. Ferrater apareix aquí, més que
mai, un obstinat seguidor de la féconde paresse amb què Baudelaire, a «La Chevelure», va identificar
l’escena en què el poema apareix.
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5. Byron, Auden: Don Juan, la digressió
Per darrere del model medieval, es trasllueix la matriu moderna del «Poema inacabat»: el
Don Juan de Byron. Encara que la diferència d’extensió sigui enorme –el poema de Byron té
disset cants i milers de versos–, els mecanismes dels poemes són molt semblants. Cap al 1817,
quan es publiquen els dos primers cants de Don Juan, els més extensos i importants, Byron
s’aprofitava d’una figura ja coneguda pel públic –Don Giovanni, de Mozart i Da Ponte, s’havia
estrenat a Praga vint anys abans i havia esdevingut famosa ben aviat– per agafar-la com a
bastiment sobre el qual construir un retrat satíric de la societat britànica del seu temps. Quan
Byron mor, a Grècia, el 1824, el poema queda incomplet.
El que he anomenat «síndrome de Don Juan» no es refereix només a la imitació del
procediment que Ferrater pren de Byron, que podem definir com a extensió digressiva,
postergació permanent de l’anunciat tema principal per un altre que és una suma d’impressions
improvisades, com si ja fos molt difícil sostenir la veu sense suportar-la i, finalment, perdre-la en
viaranys i assumptes secundaris. Té a veure també amb l’inacabament, és a dir, no amb l’obra
accidentalment inacabada per la inesperada mort de l’autor o abandonada per una altra més
urgent sinó essencialment inacabable o programàticament inacabada, perquè la digressió tendeix
a l’arborescència infinita i a la procrastinació perpètua del «conte».
L’inacabat, el fragmentari, el cicle que s’encadena: hi ha aquí elements substancialment
contemporanis que toquen l’essència mateixa del mite de Don Juan, la figura que mai no es
tanca, que té desenes de versions en totes les llengües europees i que continua cercant, d’obra en
obra, una silueta definitiva, sense trobar-la. Les dones i els dies és un títol ambigu, que al·ludeix a
Hesíode però que sembla que evoca a la vegada la llista en què Leporello, l’assistent de Don
Giovanni, compta els dies del seu patró pel nombre de dones posseïdes. Dit d’una altra manera:
posar «dones» on el poema clàssic d’Hesíode deia «treballs» no és, en aquest cas, una manera de
presumir de seductor sinó d’instal·lar-se en aquesta posició ambigua en què el poeta conta una
experiència cíclica, determinada per la impossibilitat d’obtenir qualque mena de satisfacció i el
consegüent recomençament diari de l’aventura mateixa.
Hi ha tota una constel·lació en el pensament i la literatura moderna que orbita sobre
aquest centre buit. Quan Nietzsche, el 1881, a Aurora, aventurava que el filòsof del futur seria un
«Don Juan del coneixement» posava de manifest aquesta forma d’ansietat d’aproximar-se a tot
que impedeix a la vegada aprofundir o concloure res, comprometre’s en res. Des d’una altra
tradició, W. H. Auden s’inclou en aquesta tendència en el seu «poema no escrit», titulat, igual que
l’autobiografia de Goethe, «Dichtung und Wahrheit» (inclòs a Homage to Clio, 1960). Títol, també,
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ambigu perquè Auden escriu aquest poema no escrit, per altra part l’únic poema en prosa en el
conjunt d’una obra composta en gran mesura en vers regular i rimat, per demostrar la
impossibilitat d’escriure un poema d’amor: «A la espera de que llegues mañana me sorprendo pensando
Te amo: y viene después la siguiente reflexión: Me gustaría escribir un poema que expresara
exactamente lo que quiero decir cuando pienso estas palabras.»138 És el principi d’una nova
digressió que, a través de les més diverses conjectures entorn de les dificultats de ser sincer i
convincent en l’expressió del sentiment, encobreix aquesta impossibilitat i acaba, en el fragment
L, amb aquesta confessió: «Ese poema que deseaba escribir iba a expressar exactamente lo que quiero decir
cuando pienso las palabras Yo te amo [...] Así que este poema quedará sin escribir.».139
Com en el de Ferrater, no es tracta d’un poema que no acaba sinó que ni tan sols
comença, que no pot ésser escrit perquè el poeta no aconsegueix encaixar el discurs en el camí
que cercava o pretenia; l’espai que hauria d’ocupar el poema és desbordat per les consideracions
preliminars, les endreces, les dedicatòries, les conjectures de mètode i procediment, les
afirmacions metapoètiques. Vint anys abans, Auden havia publicat «Letter to Lord Byron» (Letters
from Iceland, 1937), una de les composicions més extenses que va escriure. Es tracta d’un
encadenament de conjectures sobre la peresa i la dificultat d’escriure una obra tancada i
conclusiva. En escriure una carta imaginària a Lord Byron, Auden imita el procediment digressiu
de Don Juan:
The average poet by comparison
Is unobservant, immature, and lazy.
You must admit, when all is said and done,
His sense of other people’s very hazy,
His moral judgements are too often crazy,
A slick anb easy generalisation
Appeals too well to his imagination.140

La comparació (en el primer vers de l’estrofa) és amb els novel·listes, Jane Austen en
particular, que practiquen «A higher art than poetry altogeher». La concatenació de les rimes, lazy
/hazy /crazy, epítets dedicats al poeta, no deixa cap dubte del to corrosiu i la intenció còmica del
138
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retrat que és, a l’uníson, una escenificació de la posició, necessària i inexistent, del poeta en el
món contemporani.
Aquesta espiral a l’entorn del centre buit acaba sent el poema ocupant el seu lloc: com
Don Juan, el poema és furtiu, fugitiu i no pot assolir una forma tancada. Són poemes escrits per
encobrir i a la vegada manifestar la impossibilitat de ser escrits. Escrits com a exercici
antimodern, antiavantguardista, acaben per donar un resultat no del tot distant del que, amb
mitjans diversos, havien fet els poetes de les primeres avantguardes: mostrar la clausura del
poema com a entitat completa, del significat ple, de complir el projecte sense perdre’s en dreceres
ni desviaments. A Ferrater li queda, com a Don Juan, el consol provisori del nombre, tal com
acaba (sense acabar) el Poema inacabat:
I ja no té remei, Helena.
Ara que el cop es veu fallat,
deixa’m que n’acani l’allarg.
Arribaré, amb els tres que em manquen,
al vers mil tres-cents trenta-quatre.
Me’n queda un per dir-te adéu:
barca nova, tingues bon vent.141

El «cop fallat» és el poema mateix: és un impuls destinat al fracàs, i el fracàs és l’essència
del poema, la seva raó de ser, la seva única possibilitat. Perquè l’inacabat existeix i no existeix a la
vegada, està ja detingut i el seu moviment no està complet encara. És això que es posposa i que,
tanmateix, ja no podrà ésser reprès. És el gest de qui està disposat a abandonar no només el
poema sinó la poesia, perquè no hi ha compromís matrimonial sense aproximació i fuga. És
l’obra poètica més important escrita a Espanya a la segona meitat del segle XX i no ha estat llegida
encara.
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«BOIRA» DE GABRIEL FERRATER
Salvador Oliva
Com diu Harold Bloom,142 la poesia té la capacitat d’anar més enllà de les possibilitats del
llenguatge habitual gràcies sobretot a les figures, que Coleridge anomena «forma interior». La
poesia, continua dient Bloom, és essencialment llenguatge figurat: desviació de l’ús literal de
llenguatge per tal d’obtenir més densitat de sentit.
Hi ha també la forma exterior, que és l’organització dels elements sonors (mètrica,
ritme, rima, al·literacions, etc). I encara hi podríem afegir una forma intermèdia, que es
correspondria a la organització de les estructures sintàctiques (paral·lelismes, quiasmes, etc). Però
la millor manera d’alçar el llenguatge poètic radica sobretot en la forma interior, que és la que
exigeix més capacitat imaginativa, i que, per tant, només aconsegueixen els millors poetes. Els
poemes poden tenir versos perfectes, però si no tenen forma interior, el resultat sol ser quasi
sempre un pur moralisme unidimensional. Els poetes que practiquen aquest tipus de poesia es
poden dividir en dues classes: els que saben fer versos i els que no en saben fer; però tant els uns
com els altres solen limitar-se a escriure el que ells creuen que la massa de lectors vol sentir i
compartir, i per això, com a mínim al nostre país, tenen l’èxit i els premis assegurats. Ara bé: la
veritable poesia no consisteix a fabricar decasíl·labs o versos lliures amb continguts
unidimensionals. La veritable poesia està en el valor imaginatiu obtingut per la forma interior,
que és la principal qualitat de la poesia de Gabriel Ferrater. Si ell, amb només tres llibres, és un
dels millors poetes del segle

XX,

és per la seva capacitat imaginativa, pel fet que les paraules dels

seus poemes es projecten a més d’una direcció, cosa que, a la vegada, converteix el lector en un
creador, perquè les figures exigeixen que el lector també posi en marxa la seva capacitat
imaginativa al moment d’interpretar el poema. Fins i tot en els poemes narratius de to
aparentment conversacional, Ferrater hi sap col·locar figures i trops que són, sense cap dubte, la
base i el fonament del seu valor.
142

Harold BLOOM: The art of reading poetry. Harper Collins, Perennial Edition, 2005.
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Ferrater m’havia dit alguna vegada que s’havia de valorar la poesia que «diu coses». Era
una metàfora, és clar, perquè ell sabia molt bé que la poesia, com la música, no «diu» mai res i
que, tal com afirma Félix Matínez Bonati, la poesia no comunica res. Només comunica
llenguatge.143 Per això el valor de la poesia i de totes les arts està en la forma. Ferrater sovint es
referia, per simplificar, a la dicotomia de forma i contingut. Però, parlant a fons sobre aquest
tema, sempre arribàvem a la conclusió que, en art, tot és forma i que, en lloc del contingut, hi
hem de posar la interpretació. La dicotomia forma i contingut només és vàlida en el llenguatge
habitual. Per exemple, en una notícia de diari, sí que podem parlar del contingut de la notícia i
també de la forma: si està escrita en frases llargues o curtes, amb paraules d’alta o baixa
freqüència d’ús, amb moltes o poques subordinades, etc. Però parlar de forma i contingut d’un
poema és reduir-lo al llenguatge habitual, quan, de fet, les frases del poema no van referides
directament a la realitat, sinó a la imaginació del lector per tal que aquest interpreti les formes
posant en joc la seva experiència personal. No és gens estrany, doncs, que Ferrater no donés
gaire valor a la poesia «ben feteta» (l’expressió venia del seu germà Joan), la que no té temes
interessants o expressa obvietats o sentiments banals. Recordo que, en una de les últimes
converses que vaig tenir amb ell sobre aquesta qüestió, insistia molt en el fet que el poeta només
pot crear a partir de la forma. Efectivament: quan no hi ha forma interior, hi ha ben poca cosa.
Cal recordar també que, tot i la seva capacitat pel llenguatge figurat, la poesia de Ferrater
també té forma exterior. A tots els seus poemes, hi ha una mètrica estricta: isosil·làbica,
heterosil·làbica o accentual. Però el valor més alt el trobem sempre en les figures. Agafaré ara
com exemple el que segurament és un dels poemes més formalitzats de tots els que va escriure
Ferrater. Comencem per llegir-lo:
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.
143

Félix MARTÍNEZ BONATI: La estructura de la obra literaria. Seix Barral, Barcelona, 1960.
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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.

Tots els quatre quartets tenen rimes assonants encreuades. La primera i la tercera, amb
terminacions femenines, i la segona i la quarta, amb terminacions masculines segons aquest
esquema: ABBA, CDDC, ABBA i CDDC. La majoria dels versos presenten tensions mètriques:
inicis de ritme ternari o bé inversions iàmbiques al començament del primer o del segon còlon. A
la primera estrofa, per exemple, els versos 1 i 3, tenen un inici ternari, mentre que el 2 i el 4
s’inicien amb una inversió iàmbica. Pel que fa a les al·literacions, hi destaca, a la tercera estrofa, la
del so [f].
Si mirem la correspondència entre la sintaxi i els versos, veurem que les dues primeres
estrofes tenen únicament dues frases principals coordinades, la primera ocupa set versos, i la
segona només un. La tercera estrofa té una sola frase, mentre que la darrera en té tres, i les dues
últimes també són coordinades, igual que dues primeres. És curiós que en els dotze primers
versos hi hagi tres frases principals, exactament igual que a la darrera estrofa. Aquest increment
de frases en relació al número de versos dona al final del poema un to sentenciós, que
harmonitza molt bé amb el sentit de «Boira».
Pel que fa al vocabulari, hi ha una clara presència del temps. Al primer vers de cada
estrofa, hi ha un element adverbial temporal: «Molt abans» (vers 1), «encara» (vers 5), «després»
(vers 9) i finalment «ara» (vers 13). A més a més, hi ha també dues subordinades temporals,
iniciades per «quan», al segon vers de cada una de les estrofes interiors. Hi ha encara més
referències al temps, que veurem més avall. No és, per tant, una presència discreta. I el temps, el
gran destructor, no tan sols acomplirà la separació dels amants, sinó que també envellirà
l’enamorada i li farà tornar els cabells grisos.144 Les referències a l’edat d’ella són també molt
òbvies. En el present, «crepuscle matinal»; a no trigar gaires anys, «migdia»; i en el futur, «vella i
grisa».
144

El primer vers, per cert, és un eco de W.B. Yeats: When you are old and grey and full of sleep... Per més referències,
vegeu Les dones i els dies en l’edició crítica de J. Cornudella, Edicions 62, Barcelona 2018. p. 324.

- 293 -

El clític «els», que veiem al vers 1, es repeteix al vers 9. El primer es pot considerar com
un datiu benefactiu, i el segon és un complement indirecte.145 Al vers 5, el clític es converteix en
el pronom fort «ells», altra vegada amb funció de datiu benefactiu.146 Al vers 11, en canvi, el clític
té la funció de genitiu: “fibli l’orella d’ells”. Aquests pronoms, són, òbviament, una clara
referència als futurs amants de la noia.
Ferrater, seguint Valery Larbaud, distingeix, en el complex de significacions d’un
poema, el tema genèric i el tema específic.147 El genèric és el sentiment o la idea del poeta que
figura com a teló de fons. I el tema específic és l’incident, el gest en el qual es formula el
sentiment o la idea. Segons els conceptes que jo utilitzo, a «Boira», el tema genèric de la caducitat
de l’amor s’encarna amb els termes que configuren la forma interior, i aquests termes són el tema
específic. El valor d’aquest poema (i el de tots) no ens el dona la forma genèrica, sinó l’específica,
la cadena de metàfores que anirem veient al llarg d’aquest article. De la mateixa manera, el valor
d’un quadre no ve donat per l’objecte representat sinó per la forma de la representació. Per
sagrat que fos l’objecte representat, si estigués mal pintat, no tindria cap valor.
Pel que fa a les figures, tot el poema està construït sobre dos elements simbòlics: la terra
i el núvol que l’ombreja. El que parla es veu a si mateix com un núvol que fa ombra a «l’estesa de
natura i conreu», que és el vehicle de la metàfora que fa referència a la noia. Dos símbols, doncs,
que continuaran presents a tot el llarg del poema i que en seran l’eix a través del qual es
concretarà la forma genèrica que apunta a la caducitat de l’amor.
El símil «com un floc lleu de cendra» està construït sobre la metàfora «ombra», que ens
dona com a mínim tres graus de figuració de la persona que parla: «jo, ombra del núvol i floc
lleu de cendra». L’aposició «imperceptible per tots ells», rebla també el fet que el que parla té al
pensament els futurs amants, pels quals l’ombra és encara imperceptible. La figura següent és «un
últim pàl·lid vent». L’adjectiu «últim» torna a ser una altra referència al temps. I l’adjectiu
«pàl·lid», en tant que referit a «vent», es presta a no poques interpretacions. Però la meravella del
sisè vers, és que «vent» sigui també una metàfora. Observem la funció que, en l’expressió «pàl·lid
vent», hi té l’adjectiu. El tenor de la metàfora és molt obert. El sentit n’és la separació dels
amants, però, en la causa de la separació, hi tenim l’adjectiu «pàl·lid» que converteix «vent» en un
fet indeterminat, però justament pàl·lid, és a dir sense intensitat; i evidentment: «últim». A més a
més, aquest vent «arrissarà» l’ombra que patirà convulsions de dolor per haver-se’n d’anar; però
aquest efecte negatiu per ell va acompanyat d’un altre efecte negatiu per ella: «el record d’un fred
caduc». Al final de l’article tornaré sobre aquest tema, que és la terrible paradoxa que l’intens
145

Ja sé que el verb «obrir» no regeix un complement d’objecte indirecte. Es tracta d’un complement indirecte no
regit que accepten alguns verbs transitius.
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Notem que aquest benefactiu està introduït amb «per» i no amb «per a».
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Cf. Valery LARBAUD: Technique, Gallimard, Paris, 1932. (Larbaud no volia que el seu nom portés accent).
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amor d’ell hagi de ser per ella «el record d’un fred caduc», i és terrible sobretot pel fet que això
sigui imaginat pel que parla quan la relació encara és viva, quan encara no ha vingut el «pàl·lid
vent» que s’endurà l’ombra. D’altra banda, amb l’adjectiu «caduc» tornem a tenir una altra
referència al temps.
Les dues frases coordinades de les dues primeres estrofes, intueixen el que passarà, i la
primera conté una subordinada adverbial temporal: «molt abans» que ella hagi envellit i tingui els
cabells grisos. I, naturalment, això és vist en relació a «ells», els que vindran després a conrear la
terra. Aquesta presència de la tercera persona del plural, ja en el primer vers, no fa sinó afegir
més angoixa a la separació, perquè els que vindran, que li són uns desconeguts, posseiran allò que
ell ha posseït i estimat, i que sembla que continuarà estimant, però que ja no posseirà.
En els dos últims quartets trobem un paral·lelisme anàleg al que hi ha a «Cor fidel» de
Josep Carner (un altre poema extraordinari i també desolador): l’ús de la primera persona del
verb «saber» al primer vers les dues estrofes finals. Però, així com a «Cor fidel» veiem dos
coneixements amb connotacions positives, aquí tenim dos coneixements amb connotacions
negatives, perquè, com ja hem vist, la veu del que parla sap que la seva presència emboira el
crepuscle matinal d’ella, i sap també que se n’haurà d’anar i que els futurs amants tindran la via
lliure per conrear la terra que ell estima.
Les «vies del sol» no és un genitiu possessiu; no és que el sol tingui vies. Les vies són els
camins que el sol il·luminarà perquè ja no hi haurà cap núvol que faci ombra a la terra, i que
portaran els futurs amants cap a ella. I això succeirà quan ella ja haurà deixat de ser el «crepuscle
matinal» per arribar al seu «migdia». Les dues metàfores tornen a fer referència al temps, a l’edat
d’ella. En aquest «migdia» hi ha «la múltiple sorpresa de fulles nobles»; continua, doncs, l’eix de
les figures sobre la naturalesa. I aquí el tenor, òbviament, és l’esplendor de l’aspecte físic de la
dona.
La metàfora següent, la «flauta infernal» és el vehicle que ens porta a l’efecte que faran
els atractius d’ella. És la flauta infernal (temptadora) capaç de fiblar l’orella (seduir el desig) dels
que vindran. La referència pot ser la flauta d’Iblis, el dimoni temptador de l’Alcorà, que Ferrater
ja havia usat al poema «A mig matí»; però potser no cal anar tan enllà, perquè l’Alcorà està molt
lluny del centre del poema. L’important, crec jo, és veure que els encants d’ella són imaginats
amb el vehicle de la metàfora: el so temptador de la flauta. Les úniques connotacions positives
del poema, doncs, es reserven per la relació que ella tindrà amb els seus futurs amants «dins la
múltiple sorpresa de fulles nobles». Fins i tot la preposició «dins» està carregada d’un sentit a
tenir en compte.
L’última estrofa és el convenciment clarivident del que succeirà després del temps durant
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el qual ell ha emboirat la joventut d’ella. La desesperació d’alçar-se, tal com s’alça la boira quan el
sol és alt, fa que aquesta s’emparraqui en esbarzers i que ompli de plor uns còrrecs que no poden
ser de res més que d’incertitud del que li pugui arribar quan es trobi sense ella. Aquests versos es
connecten pel sentit a les convulsions de l’ombra del vers 7. Els esbarzers esgarrinxen i fan sang,
i l’expressió «còrrecs d’incertitud» té un genitiu lleugerament ambigu: els còrrecs són les petites
excavacions que la pluja deixa en els marges. La boira deixa humitat (el plor) als còrrecs, i aquests
còrrecs o bé estan fets d’incertesa o és la incertesa que té còrrecs com a conseqüència del plor.
Després de l’encavallament «desesper / d’alçar-me», la resta del poema continua sent
figurativament tan rica de sentit com el seguit de figures al voltant de «núvol» i «terra». I de la
mateixa manera que la boira està relacionada amb el núvol, els còrrecs estan relacionats amb la
terra.
Crec que «Boira» pertany al grup dels millors poemes de Ferrater, valuós per l’establiment
del tema específic donat per les figures, que són el filtre a partir del qual veiem el tema genèric
del poema. Són les figures (o símbols, si es vol) les que li donen valor. El contacte que tenim amb
el poema no és amb cap idea que ens puguem empescar sobre la caducitat de l’amor, sinó en les
figures; és un contacte directe amb elles, a partir del qual el lector opera i, de passada, enriqueix la
seva vida moral.
D’interpretacions, n’hi haurà tantes com lectors, perquè són els lectors que hi posen el
contingut quan interpreten. Per insistir amb el meu convenciment: el contingut no és el que
poema «diu» (ja he dit més amunt que els poemes, com la música, no diuen mai res), sinó la
recepció que el poema té en la intimitat i l’experiència de cada lector. La comparació de la poesia
amb la música, que tan bé va expressar Verlaine,148 ajuda llegir la poesia d’una manera millor. La
música il·lumina l’opacitat dels nostres sentiments personals i, gràcies a la forma, ens els
objectiva i ens els posa fora de nosaltres mateixos. La poesia, en lloc de «dir», també dona forma
al que ja tenim a dintre i, com la música, ens ho deixa veure objectivat.
I per acabar, diré que, a mi, personalment, en la meva interpretació, hi ha dues coses
que em commouen en aquest poema. La primera és que la veu del que parla cregui que el seu
amor faci ombra a l’estimada i li impedeixi l’escalfor del sol, perquè em costa d’entendre que una
veu capaç de parlar així pugui ombrejar i fer sentir fred a la persona estimada. Al contrari: una
veu així no pot sinó incrementar l’amor d’ella. No és que consideri que això sigui una
contradicció en el poema. És el to de la persona que parla que em commou. Si creiem que en la
lectura d’un poema hi hem de posar vida pròpia, «Boira» també ens convida, per exemple, a
posar-nos al lloc de l’estimada. I també, com no?, a imaginar quina seria la nostra resposta.
148

Vegeu: Paul VERLAINE: «Art poétique», a Oeuvres poétiques completes, Bibliotèque de la Pléiade, Gallimard, Paris,
1962, p. 326.
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La segona és un element que no figura en el poema, però l’hi endevino. Un discurs així
revela, sense esmentar-ho, un amor intensíssim que jo, personalment, penso que no va ser
correspost de la manera que la veu es mereixia, perquè em costa d’entendre que la relació només
durés dos anys. Segurament dic tot això influït per la lectura de Cartes a l’Helena, quan, de fet,
seria molt millor relacionar «Boira» amb els altres vint-i-nou poemes de la secció 4, com va fer
extraordinàriament bé Jordi Cornudella a la revista Reduccions.149 No s’ha escrit res millor sobre la
poesia de Ferrater i en recomano molt la lectura. Cornudella, parlant de «Kore» explica clarament
la meva reacció a la lectura de «Boira». Diu que «per bé que els amants estan units en una relació
íntima, en la manera de viure l’experiència els separa una distància que es mesura sobretot en l’ús
de les paraules; portant-ho al límit, podríem dir que ella viu en un grau de realitat que no té res a
veure amb els poemes d’ell i que no demana cap de les seves figuracions verbals perquè hi és
aliena». I, continua dient que Ferrater s’ho explica (a «Kore») perquè «ella encara està en procés
d’acumular experiència, i absorbir-la».150
A «Boira», tanmateix, no hi ha res d’això, però hi ha alguna cosa que s’hi assembla, que és
el fet d’assumir que la relació amorosa que veiem en el poema és, per la naturalesa intrínseca de
tota relació amorosa, «caduca», i el poema ho assumeix des d’una lucidesa extrema, com a punt
de partida. Ara bé, la capacitat d’estimar també porta implícit el desig que la relació duri com més
temps millor. En la meva interpretació de «Boira», hi veig més aviar un dels enigmes que la
realitat ens imposa sempre. Però no vull acabar sense repetir que l’alta qualitat del poema ve de la
forma i no pas de la meva interpretació.

149
150
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LECTURA DE «DITS», DE GABRIEL FERRATER
Carme Castells
Dits
Lleugera, s’iniciava
la pluja d’una nit.
Lleugers, es confiaven
els teus dits entre els meus dits.
Un instant menut d’adéu.
Oh, només per dos dies.
Em somreies a través
del llagrimeig que plovia
damunt el teu abric de cuir.
Tremolor dels foscos túnels
per on te’m perds: cor confús,
aquesta nit faig engrunes
amb la traça del record
que tinc als dits. Buits dos dies,
van prémer l’ombra del toc
dels teus dits, quan te’m perdies.

Permeteu-me que comenci des de l’anècdota: tanmateix aquesta no vol ésser una anàlisi
acadèmica, sinó una lectura molt personal i admirada d’un poema que sent proper. Just per això
el vaig triar, amb el plaer de sumar la meva a aquesta recopilació de relectures de Gabriel Ferrater
amb motiu del seu centenari.
Vaig llegir el poema «Dits» per primer cop amb quinze anys, a l’institut. No em sorprèn
gens la predilecció que em va suscitar aquest poema senzill i alhora complet: musical i rítmic,
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com una cançó pop, i expressió d’aquell apassionament adolescent amb què es viuen amor i
pèrdua. Un poema escrit amb veu delicada i propera, un poema que basteix imatges plàstiques
ben identificables per a una lectura de jovent. Un poema idoni per encabir les emocions dels
primers amors i desamors, en aquells temps d’adolescència.
El poema m’ha acompanyat sempre en aquella llista íntima de predilectes «per diversos
motius», però tan sols a mesura que he anat complint anys, i aproximant-me, i ultrapassant, l’edat
que tenia l’autor en escriure’l, crec que vaig penetrant en els plecs que contenen els versos,
entrant en les fissures per interpretar que allò que s’hi narra no és ben bé el que s’hi diu. Intuint
que el poema no conté tanta passió com ironia, ni tant enlluernament com decepció. I fins i tot,
que en els versos es contenen imatges que potser no són les més evidents a simple vista, però
que en completen el sentit. Sí, a dia d’avui diria que és un poema de pèrdua, però no tant de la
persona estimada com de la joventut. I sí, que aquest «Dits» és un poema ben complementari
d’aquell altre «Ídols», un altre petit immens poema de Ferrater del mateix llibre, Teoria dels cossos
(1966):
Aleshores, quan jèiem
abraçats davant la finestra
oberta al pendís d’oliveres (dues
llavors nues dins un fruit que l’estiu
ha badat violent, i que s’omple
d’aire) no teníem records. Érem
el record que tenim ara. Érem
aquesta imatge. Els ídols de nosaltres,
per la submisa fe de després.

El mateix plany pel pas del temps, i per la joventut que deixa enrere. La mateixa
sublimació de l’amor a través del contacte físic. La mateixa combinació d’una escena descrita —la
parella en el llit a «Ídols», l’escena de comiat a «Dits»— en contrast amb una imatge central que
dona nous accents al relat —el frec de pell a «Dits», les llavors que germinen a «Ídols». Tots dos
poemes evoquen l’amor de joventut en termes de sensualitat i nostàlgia, fixant la consciència de
pèrdua —més de l’etapa vital que de cap persona en concret. «Érem / aquesta imatge». Com
escriu Joan-Lluís Marfany, «la poesia és [per a Ferrater] un manera de reviure, en el record, i
alhora d’explicar, el que l’adolescent va viure sense cap necessitat d’explicacions». La veu poètica
que ens duu a aquest món de joventut és la d’un home madur que gira la vista enrere per
disseccionar el passat, per ressituar-s’hi, tal volta també per fixar-lo.
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«Dits» és, en principi, un poema tan lleuger com anuncia en el seu primer vers: una
escena de parella, identificable amb el prototipus heteronormatiu, en coherència amb la poesia de
l’autor, malgrat en realitat no hi ha cap referència explícita i aquesta identificació és tan sols
contextual, en el marc de l’obra de Ferrater. El poema és la crònica d’un breu comiat viscut
intensament, i narrat amb delicadesa, a través del dibuix d’una escena força tòpica: amb mans
entrellaçades, somriure tendre i pluja fina. De vers en vers anam coneixent-ne detalls, talment els
plans seqüència d’un film que ens duguessin a descobrir-la: en una nit d’hivern hi endevinam una
parella jove, no debades l’abric de cuir ens dona pistes sobre la seva edat i estil urbà. Ens trobam
al carrer, els amants són a punt de separar-se. Just en aquell principi de la fi del comiat, s’inaugura
una pluja menuda, un llagrimeig que sembla brollar més del cor del jo poètic —i potser no tant
en sintonia amb l’amat/da, a qui no penetra la pluja, sota l’empara del cuir de l’abric, i que
somriu mentre el cel plora. I malgrat tot no hi ha cap referència expressa a la fredor de
l’amat/da, ni tampoc de la nit: el poema és tot delicadesa.
És un poema lleuger també en la forma: quatre quartetes predominantment
heptasil·àbiques amb rima assonant en versos alterns. En alguns casos, a principi i a final del
poema, marcades cesures hi intensifiquen el ritme. També les frases s’encavalquen d’una estrofa a
l’altra per accentuar la successió natural dels versos, que flueixen en un continu fins arribar a la
rima consonant del final, cloenda perfecta. Els dos primers versos són subtilment més curts, com
impregnats d’aquella lleugeresa que ens duu lliscant a dins de l’escena. També ho és el vers sisè,
lleument escurçat respecte dels anteriors, tal volta en un intent de remarcar la brevetat del lapse
de temps que s’hi descriu: «Oh, només per dos dies». La fina ironia, marca de la casa de Gabriel
Ferrater, s’evidencia en detalls semàntics i formals com aquest mateix.
Un altre tret remarcable en el poema és l’alternança de temps verbals. En la primera etapa
hi regna el passat: viatjam enrere per conèixer l’escena, en el temps indefinit dels records, per
constatar que aquell film que hi començàvem a veure, amb pluja i cuir, nit i grisor, no era una
vivència de carn i ossos, de veritat irrigada pels colors de la sang sota la pell, sinó en blanc i
negre, com en una fotografia en sèpia. Com una escena viscuda temps enrere. Un comiat que no
és: que ja fou. Una escena vista temps enrere —potser sols dos dies?, potser molt més temps?—
que duu el jo poètic a verbalitzar el seu present. Ho fa en la segona meitat del poema, i
bruscament també —com ens anuncia el vers novè, «tremolor dels bruscos túnels / per on te’m
perds». Si el passat era presidit per la recança de la separació, el present sacseja. Hi regna la
confusió, la intempèrie, la incomprensió. La pèrdua és expressa en aquest present: en la visió
entretallada de l’amat/da que desapareix pels «foscos túnels», una altra imatge simbòlica que bé

- 300 -

remet també a una visió urbana i cinematogràfica, com si fos en moviment per la ronda de
Barcelona, travessant túnels que marquen l’espai físic —i emocional— de separació dels amants.
La tremolor és aquí l’expressió de la vulnerabilitat del jo poètic, que veuria la parella
allunyar-se amb ulls anegats en llàgrimes, i de resultes d’això en tindria aquesta visió tremolosa,
entretallada. Però també assenyala altres connotacions: en un altre poema d’aquest mateix llibre
de Ferrater, «Joc», hi llegim «Si te l’estimes, / no li ofeguis aquest tremolor: / la curiositat del cos,
que tu / fa massa temps que en dius desig.» «Joc» és una proclama de sensualitat, d’entrega al
gaudi físic de l’amor. Com no pensar que en un poema titulat «Dits», l’amor sensual també hi
sigui assenyalat? Si ens remetem a la imatge central del poema «Ídols», esmentat abans, hi trobam
«dues llavors nues dins un fruit que l’estiu ha badat violent, i que s’omple d’aire». Reconeixem la
capacitat al·legòrica de l’autor, el seu estil d’insinuar a través de les imatges. Coneixem també el
seu codi, les correspondències de lèxic metafòric. Sabem també —com ja s’ha apuntat abans— la
seva habitual expressió de l’amor a través de la carnalitat. Per tot plegat se’ns fa difícil obviar
aquella altra lectura que, a partir d’aquest «tremolor», el poema ens convida a fer. I és també una
mena de sacseig.
Abans, però, llegim els propers versos en la mateixa clau interpretativa dels inicials: el jo
poètic hi narraria el seu desassossec durant aquell temps de separació de la persona estimada.
Acusant la sensació d’intempèrie de veure-la desaparèixer entre la fosca —engolida com en un
forat obscur representat pel temps que trigaran a retrobar-se—, un fet que li genera confusió
emocional, «cor confús». L’amant queda dos dies amb aquell subtil frec de pell a la seva pell: la
sensació esvanida d’un contacte a la punta dels dits, i d’aquí que siguin els dits, el «Dits» que
titulen el poema, la sola penyora que serva per resistir aquells dos dies buits, dos dies en blanc,
dos dies mancats de sentit, com és la vida quan es viu en termes d’amor adolescent. Dos dies
durant els quals fa «engrunes» amb aquella part de l’amat/da que ha restat subtilment adherida
als seus dits: la palpa, s’hi recrea, fins convertir aquell tacte efímer en quelcom quasi material,
com les lletres perdurables d’aquest mateix poema. El protagonisme dels dits és evident no sols
en el títol, sinó en la significativa elecció del poeta en emprar aquest mot fins a quatre cops dins
del poema: és sense dubte el substantiu més remarcat, part damunt d’altres que són reiterats,
però mai amb tanta recurrència: la nit (2), els dies (2) la pluja (2), la lleugeresa (2) i la pèrdua (2).
Ara tornem un instant enrere: a aquella encletxa oberta per la «tremolor dels foscos
túnels / per on te’m perds», la irrupció de la veu en present, la incorporació d’un to més dur que
contrasta amb la delicadesa anterior: «aquesta nit faig engrunes». Hi percebem una certa
violència, certa ràbia fins i tot. Tal volta aquella separació no sigui viscuda des de l’enyorança,
sinó des de la gelosia i el retret? Tal volta allò que pretén l’amant és «fer engrunes» el rastre
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d’aquell contacte dels dits de l’amat/da, esborrar-ne el record, precisament degut als «foscos
túnels» per on es perd? Aquests túnels, identificats abans en un sentit físic i espacial, despleguen
també altres connotacions. En un altre poema de Teoria dels cossos, el poema «Neu», llegim: «Ella et
va contant / coses i coses, i escoltes o oblides,/ com si et contés un somni. Fins que et diu/ que
l’altre dia et va fer el salt. Tremoles». I en els versos de cloenda: «I surts de tu./ Tremoles. No fa
gaire, pel carrer,/ ella tenia fred al teu costat». Aquí el tremolor va associat a un joc de
connotacions tèrmiques i afectives, en un poema que dibuixa clarament un relat de traïció
amorosa, configurant un personatge d’amat/da que en aquest cas és explícitament femení: la
prototípica imatge d’una dona infidel, freda —«Neu»— i sibil·lina —a l’inici, l’ha descrita
irònicament així: «La cara cerca / un encaix al teu coll, i va parlant», com un xai innocent, tendre
i plàcid, una imatge creada per tal d’emfasitzar la traïció anunciada després. Recordem que a
«Dits», mentre el món plora a través de la pluja, l’amat/da somriu, protegida pel cuir
impermeable del seu abric, com una cuirassa que suggereix també una certa fredor o distància
emocional. D’altra banda, «Dits» apareix acarat al poema següent, «Engany», en què el «cor
confús» hi reapareix com a «cor tan perplex», remarcant-ne la connexió.
Però quins són els túnels per on es perd l’amat/da? El seu tremolor, com a «Joc» i com a
«Neu», apunta envers interpretacions que bé poden tenir el desig i la traïció com a protagonistes.
El tremolor, en aquest cas, podria ser el d’un amat/da que es perd en la fosca de túnels on comet
els actes d’infidelitat a l’amant —cosa que provoca, òbviament, la seva confusió emocional, «cor
confús», i la seva ràbia, «faig engrunes». Però obviant la lectura dels túnels com a indret geogràfic,
se’ns despleguen noves imatges possibles. Si el tremolor va associat al desig i a la traïció, el túnel
pot ser la via que el canalitza, el tracte carnal on es produeix el frec de l’acte amorós, i el plural de
«túnels» pot evocar-nos la imatge d’un coit repetit, una infidelitat recurrent per part de l’amat/da.
D’altra banda, a mesura que ens allunyam d’aquella estampa idíl·lica de la parella que
s’acomiada i s’enyora, per incorporar altres tons i altres evocacions, amb la idea de la traïció i la
sexualitat latent, va prenent cos una nova imatge que ha anat construint-se sigil·losament des dels
primers versos. Els apunts hi eren, però necessitam tornar-hi per re-significar-los: la lleugeresa
inicial, aquella flonjor del principi, aquell contacte tènue de pell amb pell (dits); la humitat, que és
present des d’aquest mateix inici —«la pluja d’una nit»— i que s’anirà intensificant posteriorment
—«el llagrimeig que plovia»—; aquell «instant menut d’adeu», que llegíem en clau irònica del
poeta, com una veu un tant burleta respecte de la magnificació del temps en l’amor adolescent,
seria també un «instant menut de Déu» per homofonia, un instant sagrat, un instant de tocar el
cel; i tot seguit, «Oh», una exclamació breu, com un crit un tant ofegat, o involuntari, gairebé
irreprimible. En termes més profans: el cim del plaer, l’orgasme. Tot plegat ens va dibuixant una
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nova escena: la descripció d’una masturbació masculina, que podem llegir perfectament en
paral·lel a totes les lectures anteriors, ja que bé pot existir en resposta al record enyorat de
l’amat/da, durant dos dies de separació que es fan eterns a l’amant, o en resposta a la possible
traïció, amb tota la ràbia que comporta, i amb l’ànsia que l’amant tindria d’esborrar del tot el
rastre de pell d’aquell amat/da infidel: en qualsevol cas, la insinuació incorpora tota una càrrega
de tensió eròtica que incrementa la intensitat del poema. La tremolor i el «faig engrunes», i també
el protagonisme que s’atorga als dits, serien ben identificables en el context d’aquesta imatge de
l’amant entregat, frenèticament, a un acte de canalització del propi desig, i alhora d’enrabiat
exorcisme del sentiment de traïció, esborrant els rastres dolorosos de la manera més explícita i
física possible, com si així pogués rescabalar el temps o l’amor perdut, l’autoestima, i reprendre
les regnes de la pròpia vida. Al final del poema, la referència a la «buidor» dels dos dies, culmina
la lectura d’una ejaculació completa, i ens acompanya cap un comiat de poema on es recupera el
to marcat per la delicadesa, la lleugeresa i un cert sentimentalisme. La cadència final, amb
evocacions altre cop inconcretes —ombra, toc— i la imatge darrera, que no remet a la resolució
del relat sinó al nus del conflicte —«quan te’m perdies»—, ens recull de les tensions anteriors i
aconsegueix retornar-nos al clima delicat de l’inici. Elegant ironia, un cop més. Control magistral
de tons, d’evocacions, i de capes poètiques: i totes s’alimenten mútuament, i totes enriqueixen les
altres lectures.
El poeta mallorquí Blai Bonet —amb qui Ferrater compartí amistat i vivències a la
Barcelona d’inicis dels 60— va escriure en el seu primerenc poemari Entre el coral i l’espiga (1952):
«Ets un sol. Sempre vas abocant dia», un vers bellíssim, com un cant a la vida i a la llum, i a
l’amor compartit. I finíssim, també, ja que es desenvolupa en una estrofa carregada de les
mateixes connotacions eròtiques: «Ets un sol. Sempre vas abocant dia. / Font ets de cel que
despertes abril / amb el teu peu, la nata més subtil / del camí que s’estrella quan te guia.»
Amor i carn. I «Engany», i «Boira», i «Joc», i «Neu», i «Plorar», i «Riure». Conceptes
presents en aquest i altres poemes de la Teoria dels cossos de Gabriel Ferrater, un compendi de
mirades envers les relacions amoroses sobre les quals planen bones dosis de plany per la joventut
perduda i d’escepticisme adult. La plenitud de l’amor s’hi dona a través de la carn, i els fracassos
d’aquesta marquen el desvari d’una relació que oscil·la entre la rendició a l’amor i l’acarnissament
—verbal, emocional— amb l’amada. Malgrat que no sigui explícit en el poema «Dits», les dones
són peça central en la poesia de Ferrater —no debades el títol del seu recull més complet, Les
dones i els dies—: hi són divinitzades, analitzades, desitjades, maleïdes i posseïdes/habitades fins a
extrems tan explícits com al poema «Úter». Aquesta centralitat assenyala la necessitat de fer una
lectura profunda i integral de l’obra poètica que evidenciï els biaixos de gènere que s’hi donen i la
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prevalença del codi heteronormatiu i patriarcal, així com d’altra banda, la imatge de masculinitat
que s’hi projecta, construïda a partir del mirall que les imatges de feminitat creades suposen
respecte de l’home.
En tot cas, com definiria Castellet, «hi ha dos temes que l’autor subratlla com a centrals
dins la seva obra: el de l’experiència moral de les relacions entre els homes i les dones, en totes
les seves formes —amistat, amor, erotisme...—, i el del pas del temps, que pot ser l’històric o el
personal, i que, moltes vegades, resulten indestriables l’un de l’altre». Dos grans temes que
explicita el mateix autor en el poema «Oci» —«Amb ben poc en tenim prou. Només / el
sentiment de dues coses: / la terra gira, i les dones dormen»— i que són abordats també en el
poema «Dits». Amb l’elegància que li és pròpia, exhibint domini del llenguatge en un registre
proper i sobri, Gabriel Ferrater és capaç de bastir sobre la descripció delicada d’aquesta escena
d’amor adolescent tot un discurs sobre els plecs de l’amor i la fugacitat de la vida.
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ESPARVER
Sabia jo que un esparver furtiu
va temptant cel fins a trobar un clivell,
s’esmuny i em ve, i es regira fressós
als braços meus, l’ala xopa de sal?
Un mal estiu s’emmagranava espès.
Dies premuts, grums de sang i d’ossets.
Pellaven sec les genives del sol.
Tarava el corc la fibra de les nits.
Quin disbarat, tant d’estiu i tan lluny!
Aquesta nit, que un dring ha esmicolat
vidres de cel, i m’esgarrinxa fresc
el blau urpat que riu, sé el disbarat.
Sabia jo que un esparver, quan és
del tot furtiu, i em vol sorprendre i riu,
coneix quin cos manllevar, i dar-me engany
que torna amb mi la noia que tinc lluny?
Roent de sal, volta cales, de nit.
Els farallons estellats li han burxat
el ventre clar, quan neda dins el fosc.
Trepitja fort quan és molla de gin.
I aquest sobtat esparveret que riu
de ser bo amb mi, m’enganya amb gust de sal
i ens rebolquem com algues en cabdell.
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Llengüejo i ric, mossego cabell curt
i xuclo endins valvada orella, fruit
de fosca mar, la mar de noies, lluny.

1. L’estrofisme
«Esparver» presenta la particularitat que els seus vint-i-sis versos decasíl·labs blancs
apareixen agrupats, malgrat la manca de rima regular, en set unitats estròfiques: quatre quartets
per començar i dos tercets per acabar. Aquesta distribució gràfica es correspon amb set grups
frasals i no és, doncs, artificial. Vegem-ho.
L’estança I és tota ella un únic paràgraf interrogatiu, bastit damunt dos encavallaments.
A l’estrofa següent, en canvi, cada vers acaba de manera rotunda, amb un punt. Malgrat
aquesta separació, el lligam entre els quatre versos hi ve donat perquè els verbs que hi llegim són
tots en tercera persona —singular o plural— del pretèrit imperfet d’indicatiu («s’emmagranava»,
«Pellaven», «Tarava»), la qual cosa particularitza aquesta estrofa, atès que aquest temps verbal no
hi apareix en cap altra; en la resta del poema hi predomina la primera persona singular del
present d’indicatiu. El cas particular d’aquests tres verbs en imperfet proporciona a aquest segon
quartet un sentit duratiu: el jo poètic que s’hi expressa duia ja molts de dies sofrint a causa d’«un
mal estiu» («Dies premuts, grums de sal i d’ossets») quan li va succeir el fet inesperat que el té
perplex i que motiva el poema.
El quartet següent (estança III) té com a primer vers una exclamació, mentre que els seus
altres tres versos formen una frase continuada. Tanmateix, malgrat el signe admiratiu a la fi del
primer vers, la connexió amb els altres tres versos ve prou indicada pel substantiu «disbarat» que,
aparegut com a segon mot del vers primer, reapareix cloent el quart, de manera que deixa
segellada la unitat del quartet quant a la seva significació.
El quart quartet, com el primer, és tot ell una frase interrogativa, iniciada igualment amb
un «Sabia jo» amb què el subjecte que ens hi parla expressa la seva perplexitat o estupefacció pel
cas que li ha esdevingut. En el seu vers darrer («que torna amb mi la noia que tinc lluny») els
lectors som guiats cap a l’estrofa V, tot indicant-nos així que «la noia» en serà la protagonista.
En efecte, el cinquè i darrer dels quartets, malgrat els punts a la fi del seus primer i tercer
versos, és únic quant al sentit, ja que s’hi descriuen les activitats que el jo poètic suposa que,
durant aquell mal estiu, fa mentrestant l’al·lota estimada que ell té lluny («volta cales», «neda dins
el fosc», «trepitja fort»). Engelosit, allunyat (¿és que hi ha hagut una ruptura, potser?), sap que
ella practica sexe amb d’altres homes («els farallons estellats li han burxat/ el ventre clar») i la
imagina «Roent de sal» i «molla de gin».
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I el poema arriba tot seguit al seu descabdellament amb les dues cobles finals, que ara
són dos tercets, cadascun dels quals duu a la fi un punt. El primer tercet consta de dos períodes
sintàctics diferents: un de primer, que abasta dos versos i que té com a subjecte l’«esparveret», i
un altre, el tercer vers, amb un subjecte plural que formen —ajuntats en la rebolcada eròtica—
l’ocell caçador i el jo poètic. Aquests dos períodes sintàctics, tanmateix, hi són units per una
copulativa a l’inici del vers tercer (que a més a més fa paral·lel amb una altra copulativa que
iniciava tot aquest tercet).
El segon tercet, amb el qual es clou el poema, retorna al singular del narrador
protagonista, que ens hi enumera una sèrie d’activitats bucals, mitjançant quatre verbs
(«Llengüejo», «ric», «mossego», «xuclo») que hi apareixen en forma de parelles separades per una
coma, i cada parella verbal unida interiorment per sengles conjuncions copulatives. I aquest
segon tercet (estança VII), final del poema, conté un joc de precisions que recorda el de les
capses xineses i que Ferrater ha construït sintàcticament amb tres successives aposicions darrere
comes. Així, «fruit de fosca mar» (encavallada entre els versos 25 i 26) és una precisió referida a
la «valvada orella» que la precedeix; tot seguit «la mar de noies» ens fa una precisió més sobre
aquesta «fosca mar» anterior; i, finalment, l’adverbi «lluny», solitari entre una coma i el punt final,
i sense verb a la vista, s’aplica a «la mar de noies». Aquesta tripleta final, encabida dins només
onze síl·labes (la darrera dels vers 25 i les deu del 26) és tot un encert estilístic, culminat en
l’abrupte «lluny».
2. La versificació
Els vint-i-sis versos blancs que formen el poema «Esparver» presenten uns trets únics en
tota l’obra poètica ferrateriana: construïts com els d’Ausiàs March, la seva quarta síl·laba és
sempre tònica i sempre final de mot. A més a més, Gabriel Ferrater ha fet que tots els finals de
vers acabin també en síl·laba tònica. S’hi esdevé, doncs, que cadascun dels vint-i-sis versos és
doblement masculí, tant en el seu acabament a la desena síl·laba, com en la cesura interna
—entre la quarta i la cinquena— que el divideix en dos fragments desiguals, de quatre i sis
síl·labes respectivament. (Diguem entre parèntesi que aquesta insistència en la masculinitat de la
forma mètrica, tot i que sigui una masculinitat convencional, és una pista que l’autor ens ha
col·locat en el poema, de manera deliberada, a fi que siguem capaços de desxifrar-lo.)
No res menys, Gabriel Ferrater hi ha procurat ressaltar aquests cinquanta-dos accents
obligats fixos del poema, a base d’aconseguir que en la seva majoria recaiguessin damunt de
paraules monosil·làbiques tòniques. Podem observar que ho ha aconseguit, tant en els interiors
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de vers, on podem comptabilitzar desset casos de monosíl·labs («jo», «cel», «ve», «meus», «sec»,
«corc», «nit», una segona aparició de «cel» i de «jo», «cos», «mi», «sal», «clar», «fort», «mi» una
segona volta, «ric» i «mar»), per només sis de bisíl·labs («estiu», «premuts», «urpat», «furtiu»,
«sobtat» i «endins») i tres de trisíl·labs («disbarat», «farallons» i «rebolquem»); com en els finals de
vers, on comptam setze casos de monosíl·labs («sal», «sol», «nits», «lluny», «fresc», «és», «riu»,
«lluny» una altra volta, «nit» —en singular ara—, «fosc», «gin», «riu» una segona vegada, «sal»
igualment repetit, «curt», «fruit», i «lluny» per segon cop), al costat de vuit casos de bisíl·labs
(«furtiu», clivell», «fressós», «espès», «ossets», «engany», «burxar» i «cabdell») i només dos de
trisíl·labs («esmicolats» i «disbarat»). Aquesta competència tècnica en l’ús de l’antic decasíl·lab
francooccitanocatalà, Gabriel Ferrater la devia haver après tot practicant la lectura de dos poetes
que valorava molt: Ausiàs March, entre els antics, i J. V. Foix, entre els moderns. (De fet, la
perícia amb els monosíl·labs la devia aprendre en aquest darrer.)
Esguardant amb més atenció els detalls tècnics d’aquests decasíl·labs «quatrecentistes» de
Gabriel Ferrater, veurem que hi va intentar que entre la quarta i la cinquena síl·laba hi hagués
una pausa sintàctica clara, marcada gràficament amb una coma, o que, si més no, s’hi pogués fer
una petita pausa sense que l’elocució poètica xocàs violentament amb l’elocució exigida per la
lògica sintàctica. De fet, sobre el total de vint-i-sis versos, n’hi ha dotze (quasi la meitat, doncs)
que duen coma darrere la quarta síl·laba. Aquest és el cas dels versos 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 19,
22, 24 i 26. Els versos en què es dona el cas contrari (la presumpta pausa poètica no hi
coincideix amb la sintàctica) no són més enllà de quatre o cinc: el dotzè («el blau urpat que riu,
sé el disbarat»), el quinzè («coneix quin cos manllevar, i dar-me engany»), el devuitè («els
farallons estellats li han burxat»), als quals podem afegir dos casos no tan clars, que són els dels
versos vint-i-unè («i aquest sobtat esparveret que riu») i vint-i-cinquè («i xuclo endins valvada
orella, fruit»). Els nou versos restants, als quals no m’he referit encara, poden pronunciar-se
fent-hi pausa després de la quarta síl·laba (encara que no hi duguin coma) sense que en pateixi la
sintaxi: són els versos 1, 2, 5, 7, 8, 13, 16, 20 i 23.
Al principi he dit que els decasíl·labs d’«Esparver» eren blancs, sense rima. Tanmateix, hi
trobarem adesiara qualque rima que l’autor no devia poder evitar. La més insistent, en –at, fa acte
de presència quatre vegades al tercer quartet del poema, on trobam en dos segments inicials de
vers «disbarat» (9) i «urpat» (12), i en fi de vers «esmicolat» (10) i un segon «disbarat» (12). I més
endavant, el vers 18 presenta «estellats» a l’interior i «burxat» al final; si no fos per la –s del
primer hi tindríem una rima consonant interna. On sí que la tenim, en –iu, és al vers 14, entre
«furtiu» a l’interior i «riu» al final. I aquest mot «riu» reapareix set versos més endavant, a
l’acabament del 21. Quant a rimes assonants, a finals de vers del primer quartet n’hi ha una en –è:
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«espès» (5) i «ossets» (6); no n’hi torna a haver fins als tercets finals, on en trobam una en –í:
«nit» (17), «gin» (20) i «riu» (21); i una altra en –ú: «curt» (24), «fruit» (25) i «lluny» (26). No sé si
val la pena de consignar les rimes assonants produïdes a l’interior de vers entre dos o més
segments inicials; n’hi ha un en -é entre «ve» (3) i «meus» (4); una altra en –í entre «furtiu» (14) i
«mi» (16); una tercera en –à entre els mots «sal» (17), «clar» (19) i «sobtat» (21); i per acabar, una
en –í que relaciona «ric» (24) amb «endins» (25).
3. Repeticions i contraposicions
La singularitat d’aquesta peça, dins l’obra poètica de Gabriel Ferrater, no sols es fa palesa
en la versificació: també es fa notar per un sistema molt travat de repeticions d’uns mateixos
mots (o de mots que tenen un lexema comú), de cap a cap del poema. Ultra això, si bé no n’hi ha
tants de casos, s’hi percep també la presència de paraules de sentits contraposats.
Aquesta tècnica estilística comença ja amb el primer vers, tot sencer, «Sabia jo que un
esparver furtiu», que té més endavant un eco —amplificat— en els versos 13-14: «Sabia jo que
un esparver, quan és / del tot furtiu, i em vol sorprendre i riu». L’amplificació conté una
intensificació —«del tot furtiu»—, en què la veu que ens hi parla ens insisteix en el caire il·legal,
d’actuar en terreny vedat, d’aquest ocell caçador. D’altra banda, la repetició de «Sabia jo» ens
comunica un sentiment de perplexitat o estranyesa per una aventura inesperada; fa l’efecte d’una
autoanàlisi en cerca d’explicació, de justificació i de —tal volta— disculpa davant d’un mateix, de
la persona estimada i de la societat. Tot plegat és ja una clau per desxifrar el sentit del poema. A
més (com ja hem observat en l’apartat anterior, en parlar de les rimes, curioses en un poema, en
principi, en versos blancs), la forma verbal «riu» suara esmentada, que és el mot final del vers 14,
rima amb el «furtiu» amb què acaba la primera part d’aquest decasíl·lab, formant així una rima
interna que contribueix a remarcar aquests dos mots. L’ocell caçador és anomenat més endavant
una tercera vegada, ara adoptant la forma de diminutiu, que pot significar, alhora, jovenesa
relativa de l’ocell rapinyaire envers el jo poètic que hi parla i acceptació del joc eròtic i afectuós
proposat, malgrat que vedat per l’ètica dominant: «I aquest sobtat esparveret que riu/ de ser bo
amb mi» (versos 21-22). Tornant enrere, als versos 11-12, hi teníem una primera aparició de
«riu»: «m’esgarrinxa fresc/ el blau urpat que riu», passatge relativament hermètic que pot
significar dues coses alhora. Llegit al peu de la lletra, el «blau urpat» és el «cel» (aparegut al vers 2,
repetit a l’11), trencat per les urpes de l’esparver, que l’ha anat temptat fins a trobar-hi, o fins a
obrir-s’hi, un «clivell» (vers 2), de manera que el cel s’ha «esmicolat» tot fent «un dring» (vers 10);
aquests «vidres de cel» són els que, en caure damunt del jo poètic, l’esgarrinxen. O potser, si hi
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volem veure un trop de contigüitat, «el blau urpat» que «riu» és el mateix esparver dels altres
passatges esmentats; aleshores «urpat» voldria dir ‘que té urpes’.1 Si el que hi riu és el cel,
significa que el trenc que hi ha fet l’esparver és com una rialla celeste. És interessant de remarcar
el contrast de «m’esgarrinxa fresc»: un verb amb significat d’agressió física acompanyat d’un
adjectiu (que jo interpret amb valor d’adverbi: ‘frescament’) que té en canvi un sentit placèvol, de
suavitzant o reconfort del «mal estiu excessivament calorós acabat de descriure en el segon
quartet. Una quarta i darrera aparició d’una forma del present d’indicatiu de riure és, ja no en
tercera persona sinó en primera: «Llengüejo i ric» (vers 24), al tercet que clou el poema, on llegim
l’acceptació gojosa, per part del narrador protagonista, del joc eròtic proposat per l’esparver.
(Malgrat la perplexitat i la interrogació amb què ens ho ha començat a contar.)
Remuntant una altra volta, en cerca de més jocs estilístics d’aquesta mena, al primer
quartet, observem-hi que acaba dient «xopa de sal», referit a l’ala de l’esparver, expressió que
trobarà un paral·lel més endavant amb «Roent de sal» (vers 17), que en aquest cas fa referència a
«la noia que tinc lluny» amb què finia el vers immediatament anterior. I més enllà, al primer
tercet, l’esparver enganya «amb gust de sal» (vers 22) el jo poètic, gust en què creu retrobar-hi el
de la noia. D’altra banda el «Roent» adés esmentat es contraposa amb el «fresc» que ens hi ha
sortit abans (vers11). I si el quartet V, que ens parla de la noia, comença amb el «Roent de sal»,
acaba amb un sintagma construït de la mateixa manera: «molla de gin» (vers 20).
Una altra contraposició lèxica, al segon quartet, entre «Dies premuts» (vers 6) i «les nits»
(fi dels vers 8), que més que una contraposició representa una addició; a les hores diürnes de
malestar d’aquell «mal estiu» s’hi sumaven les nocturnes igualment angunioses: eren males
d’aguantar totes les vint-i-quatre hores. Més endavant del poema, el mot «nit», en singular, s’hi
troba dues vegades: «Aquesta nit» (vers 10) i «volta cales, de nit» (vers 17).
El poema repeteix dos cops el mot «estiu» i insisteix fins a tres vegades en el mot «lluny»:
«Un mal estiu» (vers 5), «tant d’estiu i tan lluny!» (vers 9) —en què s’uneixen els mots en una
queixa pel seu excés—, «la noia que tinc lluny» (vers 16) i «la mar de noies lluny» (vers 26, just
abans del punt final).
Hi ha també, dins un mateix vers (el 19), dos antònims: «clar» i «fosc», subratllats els dos
monosíl·labs tònics per la seva posició en quarta i desena síl·labes, respectivament. Aquest «el
1

La identificació hipotètica, que faig en la lectura d’aquest passatge, entre l’esparver i el cel obté un cert reforç
després d’haver llegit un poema llengadocià de Renat Nelli (Carcasssona 1906-1982), de caire surrealista, format per
dotze versos (dodecasil·làbics o alexandrins) agrupats en quatre tercets. Heus-ne aquí el vers desè: «Ni los cavals del
vent ni lo cèl-astoret», vers que, en la versió francesa que acompanya l’original occità, esdevé: «Ni les chevaux du vent ni le
ciel-épervier» (AA.VV. Caminant. Poèmes. Photgraphies, Cardabelle éditions, Montpeller, 2002, 108 p., p. 25).
Ferrater i Nelli, d’altra banda, coincideixen d’haver-se relacionat amb Joë Bousquet (Narbona, 1897 –
Carcassona, 1950). En el cas de Ferrater, la relació fou epistolar, entre 1940 i 1941, però les cartes de l’adolescent
Ferrater no han estat trobades.
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fosc» hi és evidentment amb el significat de ‘la fosca’ o ‘la foscor’, però el poeta ha forçat la
gramàtica per la determinació de fer masculins tots els versos del poema.
Ens resta, per acabar la revisió d’aquests jocs estilístics de Ferrater, el cas de la repetida
exclamació «Quin disbarat» (vers 9) i «sé el disbarat» (vers 12). I, tot qualificant-hi així
negativament la seducció de l’esparver envers el jo poètic, el «dar-me engany» (vers 15) i el
«m’enganya» (vers 22), expressions en què, més que no pas denúncia hi sembla haver, com deia,
un intent de justificació.
4. Per entendre’l bé
Per entendre bé el poema, cal saber veure que el subjecte dels sintagmes verbals «volta
cales de nit» i «neda dins el fosc», al quartet cinquè, és un subjecte femení: no pot esser cap altre
que «la noia que tinc lluny» que el poeta acaba d’esmentar a la fi del quartet anterior. El lector del
poema pot desorientar-se, d’entrada, a causa de l’expressió «Roent de sal» amb què s’inicia la
quarteta cinquena, on pot haver entès de manera errònia aquest «Roent» com a masculí: ha de
saber veure que és un adjectiu d’una sola terminació i que aquí té el valor de femení, referit a «la
noia» i no a l’«esparver». Ens ho confirma l’expressió paral·lela amb què es clou el quartet,
«molla de gin», on l’adjectiu «molla» (és a dir ‘xopa’ o ‘amarada’) ens indica —ara sense equívoc
possible— la condició femenina de la persona a qui fan referència els versos 17-20.2 En aquests
quatre versos, el jo poètic ens descriu —com apuntava en el primer apartat— les activitats
nocturnes que ell sap, o imagina, que fa la noia estimada, lluny d’ell, en alguna localitat costanera
no esmentada. (Tanmateix per als lectors de Ferrater és ben cert que el lloc ha de ser Cadaqués i
la noia l’Helena Valentí de vint-i-pocs anys. Em sembla que el poema deu correspondre a l’estiu
del 1962 o al del 1963). Que és un lloc de mar, queda prou clar pels esments de la «sal», «les
cales» i els «farallons».
Però —jo crec— aquestes «cales» i aquests «farallons» no s’han d’entendre al peu de la
lletra, sinó metafòricament: no deu voler dir-nos, el poeta, que l’al·lota practica la natació i els
banys marins en hores nocturnes, sinó que deu córrer de nit per establiments on serveixen
2

Ho va saber entendre bé el traductor d’«Esparver» al francès, el poeta belga William Clift, i la llengua francesa el va
obligar a explicitar-ho més:
Échauffée par le sel, elle contourne les baies, la nuit.
Les récifs éclatés lui ont tisonné son ventre
Clair, quand elle nageait dans l’ombre.
Ce qu’elle tape du pied quand elle est saoule de gin !
(Gabriel FERRATER. Les Femmes et les Jours, traduit du catalan par William Cliff, Éditions du Rocher (Anatolia s.n.).
Monaco, 2004, 268 p., p. 189-190)
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begudes alcohòliques i que, en aquests desplaçaments nocturns per la vora de la mar, troba
homes disposats a practicar sexe amb ella, noia a qui l’eufòria causada per la ginebra fa tornar
agosarada. Als versos 19-20, la simbologia fàl·lica —«Els farallons estellats»— i la referència al
coit heterosexual —«li han burxat el ventre clar»— són prou aclaridores del sentit sexual de tot
el quartet.
D’altra banda, quant a la construcció d’aquest cinquè quartet, cal assenyalar que hi ha la
segona aparició del mot «sal», present fins a tres vegades dins el poema. En les altres dues
ocasions, el mot és referit a l’«esparver», l’home jove que ha seduït el poeta en absència de la
noia: «l’ala xopa de sal» (vers 4) i «m’enganya amb gust de sal» (vers 22). En els tres passatges el
mot «sal» va adherit a uns cossos joves (noi i noia) i serveix per suggerir el gaudi d’unes vacances
vora la mar, que al poeta li són negades. Cal observar el paral·lelisme establert entre «l’ala xopa
de sal», referit a l’esparver/ noi, i «és molla de gin», dit de la noia, dos sintagmes en què els
adjectius són sinònims. I, és clar, aquest paral·lelisme salat serveix —ja ho havia avançat— com
a explicació i justificació. Justificació o explicació per a ell mateix, el jo masculí que hi parla tot
adoptant l’actitud d’una certa perplexitat després d’una aventura eròtica inesperada i no
ortodoxa. I justificació o explicació d’aquest jo poètic envers els lectors capaços de desxifrar
aquest poema, escrit amb una elaboració estilística i una disposició mètrica que —com he descrit
als primers apartats— el fan un cas únic entre l’obra poètica sencera de Ferrater. La complexitat
d’escriptura d’«Esparver» es demostra pel fet que només una minoria ha estat capaç d’entendre’l
bé; tal volta era aquesta la voluntat de l’autor, ja que en publicar-se, l’any 1966, dins el recull
Teoria dels cossos, podia haver provocat massa mullader si una majoria de lectors l’hagués comprès
tot d’una sense dificultat.
El poema, després d’aquest salt imaginatiu a la noia i a les seves corregudes nocturnes
estiuenques en un poble de la costa, que ha ocupat el darrer dels cinc quartets, entra tot seguit en
el seu sector final, on l’agrupació estròfica dels versos que hi fan d’acabatall sofreix un canvi: ara
es presenten com a dos tercets. I aquí és on el contacte corporal entre l’home jove i el poeta
madur i no tan jove ens és contat amb qualque detall: «ens rebolquem» (vers 23), «llengüejo»
(vers 24), «mossego cabell curt» (vers 24) i «xuclo endins valvada orella» (vers 25). És a partir
d’aquest «cabell curt» que, de sobte, fa una trentena d’anys, vaig comprendre, per fi, el contengut
eròtic precís del poema, després d’haver-lo llegit reiteradament d’ençà de la seva primera edició,
sempre fascinat per la seva brillant construcció, però sense haver-ne pogut copsar —fins
aleshores— el seu contingut.3 Ja sé que la identificació de masculinitat amb els cabells curts és
3

Tot d’una després d’haver desxifrat el poema, vaig telefonar, successivament, des de Mallorca a dos col·legues
universitaris, companys meus de la promoció de Filologia Romànica de 1968, i com jo ferraterians de primera
generació: Dolors Oller i Salvador Oliva; també vaig parlar amb Narcís Comadira, que era al costat de na Dolors.
Tots tres es mostraren convençuts dels meus arguments i estigueren d’acord amb la meva interpretació d’«Esparver».
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molt objectable (no respon sempre a la realitat) i que, a més a més, en aquest cas, la noia
coll-llarga que Ferrater estimava aleshores apareix amb cabells curts en una fotografia d’aquella
època. (Aquesta coincidència, que s’afegeix a la de la sal que impregnava igualment els dos
cossos joves, potser contribuïa, en l’ànim de l’autor, a explicar-se ell mateix —a autojustificar-se,
en certa manera— per la substitució d’un cos femení estimat per un altre de masculí.)
Acceptat que l’«esparver» és un home jove, ens adonarem que, com és doncs evident, no
hi pot haver cap referència, en aquests sis darrers versos, a una còpula fal·licovaginal. Però, com
hem anat veient en aquest comentari, la gràcia del poema radica en el joc constant de
repeticions, paral·lelismes i connexions. I ara, a més d’informar-nos del «gust de sal» del cos de
l’esparver, amb que aquest «enganya» el poeta, ja que així els dos cossos joves s’equiparen —i
fins a cert punt es confonen— per la saladina que els recobreix la pell, els versos ens diuen que
el poeta «xucla endins» la «valvada orella» de l’home jove. Com que en aquesta rebolcada entre
dos mascles òbviament hi manquen els genitals femenins, que la cultura oral identifica sovint
amb algun tipus de marisc,4 Gabriel Ferrater ens hi encasta l’encertada referència simbòlica
Em consta que en Salvador l’ha anat comentant en classes o conferències i que, especialista com és en qüestions de
mètrica, hi remarca la funció significativa dels finals masculins de tots els hemistiquis i de tots els versos.
4
L’oral, però també l’escrita. Per exemple, Stéphane MALLARMÉ (1842-1898) té un poema obscè, començat amb el
vers «Une négresse par le démon secouée» i acabat amb un quartet en què la vagina badada hi és descrita com una estranya
boca, pàl·lida i rosa com una petxina:
Et, dans ses jambes où la victime se couche,
Levant une peau noire ouverte sous le crin,
Avance le palais de cette étrange bouche
Pâle et rose comme un coquillage marin.
(Stéphane MALLARMÉ. Poésies, préface d’Yves Bonnefoy, édition établie et annotée par Bertrand Marchal, nouvelle
édition revue, NRF/Gallimard —Poésie 261—, París, 2004, XXXV+302 p., p. 157-158)
Si Mallarmé es decantà clarament cap a la pornografia, el nostre Joan Alcover (1854-1026) es mantingué dins el
terreny de l’erotisme en escriure una variació sobre aquest tema: ara és tot el cos d’una dona africana nua l’objecte de
comparança amb un «bessó de marisc». Ens ho deixà en una doble versió. De primer en castellà a «Melodía etiópica»,
dins el recull Meteoros (1901):
[...] Arriba, en el musgoso
peñasco, una mujer, negra y desnuda,
tendida boca abajo le contempla,
de codos en la roca, entre las manos
el rostro, por el éxtasis abiertos
los labios rojos cual reciente herida.
Encarnación del África incorrupta,
alma de un mundo virginal, marisco
humano cuya concha se entreabre
y, herido por la luz, se encoge y crispa...
Més endavant, en català, sota el títol «A la vora del Tàmesi», al poemari Cal al tard (1909):
Damunt el caire del penyal jaenta,
una dona, tota ulls, negra i desnua,
de colzes en la roca, i entre els llavis
oberts, com el relleu d’una ferida,
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enclosa en l’adjectiu «valvada». Com diu l’Alcover-Moll, «valvat» significa ‘proveït de valves’, i
«valva» és ‘cadascuna de les dues peces que formen la closca de certs mol·luscs’. Tenim, doncs,
que la descripció que el jo poètic ens hi fa, als dos tercets que clouen el poema, de l’activitat
sexual que duu a terme amb l’home jove, comença suggerint-nos el contacte dels llavis del poeta
(sense esmentar-los) amb la pell de l’altre, prossegueix amb l’esment d’una rebolcada comuna
dels dos cossos, i continua —després del punt que separa els dos tercets— amb tres verbs que
especifiquen tres variants del contacte bucal del poeta amb el cos del jove mascle: «llengüejo»,
«mossego» i «xuclo endins». El primer d’aquests dos verbs no duu cap complement; els altres
dos, sí: «cabell curt» i «valvada orella», respectivament. En aquest joc sexual entre dos homes, la
«valvada orella» del jove esdevé imaginativament —en el joc del poeta amb els mots— un
succedani de la vagina absent: per «valvada» i per «fruit de fosca mar», doble referència als
mol·luscs bivalves i la seva simbologia. (No sé si cal aclarir que en l’expressió «fruit de fosca
mar» hi ha un joc lingüístic que suggereix el nom dels mariscs en d’altres llengües europees: fruits
de mer en francès, frutti di mare en italià.)
En tota aquesta seqüència eròtica final, actuada entre dos homes una nit d’estiu en un
escenari ciutadà implícit,

no deixa de suggerir-s’hi alhora, des del vers 22 fins al 26

inclusivament, un altre escenari: una localitat d’estiueig ran de mar, «lluny» però obsessivament
present en la memòria del jo poètic, on hi ha la noia que ell estima i enyora. El doble joc
lingüístic comença amb el «gust de sal» que equiparava el cos del noi amb el de la noia, segueix
amb la comparança de la rebolcada urbana a unes «algues en cabdell» platgívoles, i ho remata
amb la «valvada orella» i el «fruit de fosca mar». Aquest doble joc lingüístic tan ben sostingut és
un brillant assoliment del bon escriptor que era Gabriel Ferrater.
Tanmateix, l’últim hemistiqui del poema ens introdueix una variació aparentment banal,
però que tal volta enclou una darrera consideració del protagonista que ens hi parla: si
anteriorment, al segon hemistiqui del vers 16, havíem llegit «la noia que tinc lluny», ara llegim «la
mar de noies, lluny». El femení singular ha esdevingut femení plural. La noia concreta, estimada
pel poeta, el record de la qual l’obsedia i el feia sentir gelós d’allò que ella podia estar fent amb
altres homes en el lloc d’estiueig, és integrada finalment dins un col·lectiu de dones joves. En la
meva lectura, hi veig un altre hàbil joc d’escriptura per part de Ferrater: hi suggereix que, malgrat
mostrant l’ivori de les dents, immòbil,
mirava l’europeu, i el so bevia
fins que, trencat i gemegós, va perdre’s.
Encarnació de la natura verge,
ànima d’un món nou, tendror divina
d’un bessó de marisc que sent, obrint-se,
del primer raig de llum l’esgarrifança...
(Joan ALCOVER. Obres completes, Editorial Selecta —Biblioteca Perenne 14—, Barcelona, 1951, XL+862 p., p. 514 i 55)
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aquesta experiència homosexual feliç que ens acaba de relatar, la seva orientació sexual bàsica va
cap al col·lectiu de les dones jove, aquesta «mar de noies» que ara té «lluny» (no les té a l’abast,
momentàniament no pot accedir a fer l’amor amb cap d’elles). I, doncs, l’experiència feliç
homosexual és en últim terme posada en sordina per aquesta recança heterosexual.
5. Dos (o tres) comentaris anteriors
El poema «Esparver» de Gabriel Ferrater ha estat objecte —que jo sàpiga— de dos
comentaris publicats. Els autors respectius han arribat a editar, cadascun, tres llibres dedicats a
l’estudi de l’escriptor reusenc: hom els considera, doncs, especialistes en la seva obra. Núria
Perpinyà, professora de Teoria Literària a la Universitat de Lleida, signava conjuntament amb
Xavier Macià un primer estudi, La poesia de Gabriel Ferrater (Barcelona, 1986), al qual seguiren
—ja com a autora única— “Teoria dels cossos” de Gabriel Ferrater (Barcelona, 1991) i Gabriel Ferrater:
recepció i contradicció (Barcelona, 1997). A més va ser curadora —amb Jordi Cornudella— de
l’Àlbum Ferrater (1993) publicat per Quaderns Crema. L’altre comentarista d’«Esparver», Jordi
Julià, ha signat en solitari els seus tres títols: La crítica de Gabriel Ferrater. Estudis d’una trajectòria
intel·lectual (Lleida, 2004), El poeta sense qualitats (Tarragona, 2004) i L’art imaginatiu. Les idees
estètiques de Gabriel Ferrater (Barcelona, 2007).
Com que el comentari de Núria Perpinyà no coincideix amb el de Jordi Julià, i com que
la meva anàlisi d’«Esparver» discrepa —en més o menys parts— de les de tots dos, procediré a
assenyalar les meves discrepàncies, primer amb l’una i després amb l’altre. Analitzaré també les
possibles connexions, indicades per aquests comentaristes, entre el text de Ferrater i algunes
obres de la literatura universal.
Núria Perpinyà dedica quaranta-sis ratlles a «Esparver», en l’apartat titulat «L’amant
caçador» (pàgs. 46-47), dins el capítol «L’abecedari amorós», al llibre “Teoria dels cossos” de Gabriel
Ferrater.5 Hi diu encertadament que «l’experiència que es reporta» al poema «és de caire
homosexual». Però s’ha equivocat en la lectura del cinquè quartet (versos 17-20), que és referit
tot ell a la noia. Així, Perpinyà en transcriu els fragments «els farallons estellats li han burxat/ el
ventre clar» i «molla de gin» a la fi d’una sèrie de citacions amb què vol il·lustrar «la recurrència
d’imatges força agressives [...] que parlen de la impetuositat del seu requeridor com de la
transgressió de les regles eròtiques que ell —impel·lit per l’altre— va executar.». No: com he dit
5

Anteriorment, al llibre de què és coautora amb Xavier Macià, només hi he sabut veure tres ratlles, bastant
extravagants, sobre el poema, al capítol IV, «Poesia amorosa», dins l’apartat «Importància de l’espai» (p. 125): «El
poema “Esparver” recrea el tòpic de l’ocell missatger. Però “la mar de noies” és lluny i l’esparver és un caçador
furtiu sense ventura perquè viu als aiguamolls.» L’extravagància deu derivar d’una lectura i d’una redacció
precipitades. En canvi, al comentari que signà després tota sola, hi pot haver error, però ja és tota una altra cosa.
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més amunt, el «ventre clar» és de la noia estimada pel poeta i «els farallons estellats» és una
manera metafòrica de referir-se l’autor als altres homes amb qui ella pot estar fent l’amor,
ocasionalment, aquell «mal estiu» en què se situa l’acció del poema. I la «molla de gin» és la noia
en les seves corregudes nocturnes vora mar, no pas el jo poètic. Núria Perpinyà es deu haver
deixat arrossegar per la fama que tenia Gabriel Ferrater de bevedor de ginebra i, així, diu que
l’experiència homosexual que relata el poema «es justifica per l’angoixosa absència de l’estimada i
pels efectes etílics que acompanyen la nit d’aquell mal estiu.» És ben possible que, en viure
l’anècdota real de què va néixer el poema, el seu autor hagués begut més del compte, però això el
poema no ho diu enlloc.
D’altra banda, Perpinyà recorda, a propòsit de «mossego cabell curt» (vers 24), el poema
en prosa de Charles Baudelaire (1821-1867) «Un hémisphère dans une chevelure»,6 en el qual
—diu— «l’acte de mossegar el cabell de l’estimada és un ritu mnemofàgic». Per la meva part,
malgrat que Ferrater coneixia perfectament tota l’obra de Baudelaire i en valorava molt la poesia
i la crítica pictòrica, trob massa divergències entre els versos catalans d’«Esparver» i la prosa
poètica francesa d’«Un hémisphère dans une chevelure».
La peça de Baudelaire, com el seu títol indica, fa referència, des de començament, a la
negra cabellera llarga d’una dona (que ha d’esser la de la seva amistançada: l’actriu mulata Jeanne
Duval). Dividida en set paràgrafs que un punt i a part separa, el jo poètic s’hi adreça a la dona
demanant-li que li deixi respirar l’olor dels cabells, submergir-hi el rostre, agitar-los amb la mà,
esser-ne acariciat, respirar-ne l’olor i, finalment, mossegar-los i mordinyar-los. Aquesta immersió
tàctil i olfactiva del poeta dins l’oceà de la cabellera li proporciona un estat de somnieig sensual,
com si revisqués el viatge marítim que el va du fins a la illa índica de la Reunió. Per la imaginació
del poeta, hi desfilen cotxes, arboradures de vaixell, grans mars en què els monsons el menen
cap a països de climes encisadors, i un port formiguejant d’homes vigorosos de totes les nacions
i de vaixells de totes les formes, sota un sol immens on s’arrepapa la calor eterna. El poeta
retroba les llargues hores llangoroses passades sobre un divan, a la cambra d’un bell navili. En la
cabellera hi respira l’olor del tabac mesclada amb la de l’opi i la del sucre; s’hi embriaga amb les
olors combinades del quitrà, el mesc i la llet de coco. A la fi, Baudelaire hi acaba dient que
mossegant aquests cabells li sembla que mengi records.
Si la llarga cabellera femenina és omnipresent al text de Baudelaire i vertebra tot el
poema, al de Gabriel Ferrater, en canvi, els curts cabells masculins ocupen només sis síl·labes de
vers. I la connexió imaginativa amb la llunyana «mar de noies», Ferrater la fa xuclant la «valvada

6

Jordi Julià, al seu comentari, recull aquesta referència al poema en prosa de Baudelaire (p. 88).
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orella» del noi, no pas mossegant-li els cabells. Em sembla, doncs, que el «mossego cabell curt»
del poema català prové d’una experiència real i no cal cercar-hi estímuls llibrescs.
Per la seva banda, Jordi Julià dedica a «Esparver» vuit pàgines i mitja (81-89) del seu
estudi El poeta sense qualitats, dins del capítol cinquè, «Palisempstar la tradició». Em sap greu, però
he de dir que, segons la meva manera d’entendre el poema, hi veig uns quants errors. L’error
bàsic, l’error inicial, és entestar-se que l’«esparver» ha de ser una noia, en contra d’allò que ja
havia sabut llegir correctament Núria Perpinyà. Li ve d’haver fet massa cas (en lloc de cenyir-se
al text del poema) d’un presumpte «metatext» —com ell el qualifica—: els versos de John
Skelton (¿1460?-1529) «To Mistress Margaret Hussey», que formen part de l’obra The Garland of
Laurel (1523). Gabriel Ferrater, a l’article que havia escrit sobre Skelton per a un projecte de
diccionari de literatura universal, article que va ser recollit pòstumament al llibre Escritores en tres
lenguas (Barcelona, 1994), va transcriure’n, en l’original anglès, vint-i-set versos (els dotze del
principi i els quinze del final; el poemet sencer en té trenta-quatre), acompanyats d’una versió en
castellà. Els versos que ens interessen són els quatre primers, que vénen a ser una mena de
refrany, ja que Skelton els repeteix (amb lleugeres variacions en el cas dels versos 1 i 2) més
endavant (com a versos 16-19) i al final (31-34):
Mirry Margaret,
As midsomer flowre,
Jentill as faucoun
Or hawke of the towre;[...]

(Ho he procurat transcriure tal com ho dóna Ferrater, que es deu haver cenyit a la grafia
arcaica de l’original. En les edicions modernes que n’he vistes, han sotmès el llenguatge a una
actualització.)
I els tradueix així: «Gozosa Margaret, como flor de verano, grácil como halcón o gavilán que se
cierne». Abans que Ferrater, Marià Manent, a Poesia anglesa i nord-americana (Barcelona, 1955) ens
havia fornit una versió catalana del poema sencer, on els versos inicials són traduïts així:

Joiosa Margarida,
com flor al mig de l’estiu,
gentil com un falcó
o com un esparver dalt la torre [...]
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Segons el meu parer, en aquest passatge, la versió catalana de Manent, tot i que és més
ajustada a l’original, no és del tot fidel. I la castellana de Ferrater mostra que no va saber
entendre bé Skelton i se’n va allunyar bastant.7 Tant se val. Siguin uns o d’altres els matisos del
significat que Gabriel Ferrater vagi pensar que donava en introduir aquest «se cierne» en la seva
versió de Skelton, Jordi Julià en fa massa cas com a clau interpretativa d’«Esparver»: l’ha menat
erradament a entendre aquest caçador furtiu ferraterià com un símbol femení.
Segons el meu parer, del text de Skelton, Ferrater en va treure que un ocell rapinyaire
podia funcionar, dins un poema com a representació d’un cos humà jove, seductor, que el poeta
es va trobar entre els braços una nit d’un «mal estiu».
I també segons el meu parer, una font literària més clara d’«Esparver» és un poema de
Gabriele D’Annunzio, «Furit aestus».8 Com el poema de Ferrater, és format per decasíl·labs
blancs (en aquest cas vint-i-quatre, dos menys que a «Esparver», agrupats en tres tirades de vuit)

7

Tal com jo ho entenc, John Skelton, per dir que l’alegre Margaret li semblava una jove plena de gentilesa o de
gràcia en la seva manera de moure’s, la compara a un a un falcó o un esparver que vola tranquil·lament a l’entorn
d’una torre (on té el niu, o on s’ajoca de nit). Ho interpret així perquè en tenc una experiència visual: a primers
d’octubre del 2010, a Cavatore, un llogarret de l’antic marquesat de Montferrat, dalt d’un pujol, prop de la ciutat
d’Acqui Terme. A Cavatore hi ha una torre medieval que, durant el dia, es veia sempre enrevoltada, prop del seu
cim, per un estol de rapissaires d’un color terrós tirant a vermell, que tot volant no paraven de piular. Vaig demanar
quins ocells eren: «Poiane e falchi», em contestaren. A Cavatore hi havia també una bandada de coloms que solia
passar volant no gaire lluny de la torre, sense que els aguilots i falcons fessin cap moviment per atacar-los.
Doncs bé: tornant a les dues versions del text de Skelton, jo diria que Manent, en traduir «of the towre» ens
indueix a imaginar-hi el gràcil ocell aturat, sense volar, amb les potes damunt la pedra, lectura que s’allunya —al
meu entendre— de l’original anglès. Com també se n’allunyà Gabriel Ferrater, en ometre la torre, i pintar-nos hi el
falcó o l’esparver en el moment en què «se cierne». El Diccionario de la Lengua Española de la RAE (22a edició,
Madrid, 2001), en l’accepció de la veu «cerner», ens informa del significat correcte d’aquest verb emprat per Ferrater:
«Dicho de un ave: Mover las alas manteniéndose en el aire sin apartarse del sitio en que está.» Els diccionaris castellà-català ens
donen «planar» com a equivalent; però, segons el Fabra, «planar» és «sostenir-se un ocell enlaire amb les ales esteses
horitzontalment, sense moure-les». Per tant, la pretesa correspondència lèxica «cernerse»/ «planar» és falsa: el català
no deu tenir un equivalent del «cernerse» castellà, que jo entenc que vol dir quan l’ocell rapinyaire s’ha quedat immòbil
en un punt del cel, tot aguaitant una possible víctima: segons com vagin les coses, ho deixarà estar i se n’anirà volant
a una altra banda, o s’hi llançarà damunt, amb les ales plegades, caient veloçment com una pedra, tal com ho descriu
molt bé Eduard Girbal Jaume al capítol «L’astoret» el seu llibre Oratjol de la Serra.
Ara bé, en introduir subreptíciament aquest «se cierne», que en canvia --crec jo-- el sentit de l’original anglès,
Gabriel Ferrater no devia voler fer-ho per voluntat de mistificació, sinó perquè la seva experiència visual de falcons
o esparvers no era de caire medieval o renaixentista, com la de John Skelton, quan bestioles domèstiques o
semidomèstiques, aquests ocells caçadors volaven plàcidament al voltant de torres de senyors feudals, sinó que era la
visió que se’n té a la pagesia catalana de mitjan segle XX, quan ell passava temporades a la casa de camp del Picarany:
si un ocell d’aquests, del tot salvatge, sotjava des del cel un galliner (tot mantenint-se immòbil enlaire, o bé volant en
cercles), sortia l’home de la masia amb una escopeta de caça, o amb un fusell del sometent, i li disparava.
Se’m presenta, emperò, un dubte. ¿és que Ferrater interpretava «cernerse» segons la definició correcta que
n’estableix la RAE, o és que pensava que valia per significar l’acció de llançar-se sobre la presa? L’expressió
castellana «una amenaza se cernía sobre sus cabezas», en el seu recte sentit, és un equivalent de l’espasa de Dàmocles: no
significa que per força ens hagi de caure damunt. Tanmateix, sembla que hi ha prou gent que entén aquest «cernerse»
com un perill o una amenaça que ja s’ha arribat a produir. Si mes no, és la interpretació que en fa Jordi Julià en el seu
comentari d’«Esparver», tot referint-se a la versió castellana en prosa del poema de Skelton: «on podem veure en
acció una dama convertida en esparver per la manera com aquesta au fa l’aleta i finalment es llança sobre una peça.»
8
El títol, extret de l’Eneida de Virgili, significa —segons les notes del curador Federico Roncoroni a Poesie. Garzanti
(I Grandi Libri 223), Milà, 1978, 19843, CCVI + 586 p.)— ‘L’estate infuria’, és adir ‘L’estiu s’enfuria’. El poema
aparegué a Delle laudi. Libro terzo: Alcione (Milà, 1904 [1903]).
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accentuats a la italiana i acabats sempre en mots paroxítons (és a dir, que tots els versos són
femenins).
«Furit aestus» comença amb dos versos impactants:
Un falco stride nel color di perla:
tutto il cielo si squarcia come un velo.

que he traduït així:9
Un falcó xiscla en el color de perla:
el cel sencer s’esquinça com un vel.

La similitud amb els dos versos inicials d’«Esparver» és prou marcada per pensar que hi
va haver una influència directa. I els dos poemes, malgrat llur evident diversitat, no deixen de
tenir d’altres similituds. Així, coincideixen en la referència a la forta calor estival, si bé en el cas
de «Furit aestus» el present virtual, des del qual ens parla el poeta italià, és un migdia canicular,
mentre que en el cas d’«Esparver» és una nit (després d’una successió de dies i nits
insuportables). Gabriele D’Annunzio, quan la calor enrabiada arriba al seu punt màxim, observa
els signes d’una tempesta imminent, i ho veu com el símbol d’un gran canvi que és a punt de
produir-se en la seva vida; Gabriel Ferrater considera l’episodi inesperat que li acaba de succeir.
Aquesta sorprenent coincidència, de Ferrater amb un poeta tan allunyat de la seva teoria
literària, es deu haver d’explicar per alguna lectura d’adolescència: els llibres de Gabriele
D’Annunzio podien molt ben esser, a Reus, al Centre de Lectura o a la biblioteca familiar.
Curiosament, no he sabut veure que Ferrater el citi, ni per elogiar-lo ni per blasmar-lo. En
l’entrevista que li féu Roberto Ruberto,10 esmenta sis poetes italians dels segles

XIX

i

XX:

els tres

que li agraden són Leopardi, Montale i Pavese; de Saba, en diu «no em desagrada, però no em
sembla un gran poeta»; en canvi, no li agraden gens Ungaretti i Quasimodo. No hi va esmentar
cap dels tres poetes que el cànon escolar italià col·loca cronològicament a continuació de
Leopardi —Carducci, Pascoli i Gabriele D’Annunzio— i, si no ho va fer, deu voler dir que no
els tenia en compte.

9

Cf. a l’apèndix d’aquest article l’original italià de Gabriele d’Annunzio i la meva versió catalana.
«La cultura del país i altres literatures. Conversa amb Gabriel Ferrater», a Gabriel FERRATER. Cartes a Helena i residu
de materials dispersos, edició a cura de Joan Ferraté i Joan Martos, Empúries (Biblioteca Universal 75), Barcelona, 1995,
148 p., p. 133-142.
10
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Eugenio Montale té un «falchetto» i un «falco», respectivament, en sengles poemes d’Ossi
di sepia, però no hi sé veure que connectin amb l’«esparveret» català.11
Continuaré l’exposició de les meves discrepàncies amb Julià: discrep de tot allò que diu
sobre el «dring» del vers 10 del poema (pàgs. 84-85). La disquisició de Julià comença amb el
passatge següent: «El poema amaga un moviment imaginatiu central que consisteix en una presa
de consciència per part del jo poètic davant una acció passada i evocada en el record, arran d’un
estat d’embriaguesa —que li atorga determinada lucidesa— o simplement pel fet de sentir “un
dring” molt especial que “ha esmicolat vidres de cel” —i que potser coincideix amb el soroll
propi del gel quan és trencat, o dels glaçons en xocar contra el vidre del got.»
Doncs no: el poema «Esparver» no diu enlloc que el jo que ens parla des dels seus versos
estigués begut; el dring «que ha esmicolat/ vidres de cel» ha estat causat per l’«esparver furtiu»
que ha anat «temptant cel fins a trobar un clivell», i no veig que res dins el text permeti
interpretar-lo com el dring d’uns glaçons dins un got; el temps verbal en què és bastit el poema
és el present d’indicatiu, i el jo que ens hi parla ho fa «aquesta nit» mateixa en què es rebolca amb
l’esparveret, no des de cap record en la distància temporal: el «mal estiu» que «s’emmagranava
espès» és, en la perspectiva temporal del poema, encara no acabat (si més no, la noia estimada
encara és fora, d’estiueig i «volta cales de nit»).
A mitjan pàg. 86, Julià hi escriu: «Aquells mesos van representar una època canicular
gairebé insuportable per al jo poètic, tant de dia com de nit: de dia perquè la calor extrema va
arribar a provocar que les genives ferides o cremades per un sol personificat traguessin pell nova
secament sense saliva; i de nit perquè el corc tarava la seva fibra, convidant-nos poèticament a
imaginar les nits d’estiu com una gran volta de caoba corcada, que emet un so característic,
semblant al que fan els grills o els gripaus quan la calor pica més.» Hi faré dues observacions.
Primera: al vers 7, «pellaven sec les genives del sol», jo hi entenc que «les genives» no són pas les
dels humans, sinó les del mateix sol, convertit imaginativament (pel seu color) en unes grans
genives. És a dir, que en la lectura d’aquest vers, jo hi apost més que Julià en favor de la capacitat

11

En un cas, és a la primera estança:
Non rifugiarti nell’ombra
di quel fòlto di verdura
come un falchetto che strapiomba
fulmineo nella caldura.

En l’altre, un poema de dues estances, és a la segona:
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
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creativa de Ferrater. (Hi apost més, però també hi puc perdre.) Segona: la fusta de caoba no es
corca.
Cap a la fi del seu comentari, Julià ens descobreix una interessant —i intrigant—
coincidència d’expressió entre el poema de Ferrater i un passatge del capítol 29 de la segona part
de la famosa novel·la Lolita (1955) de Vladimir Nabokov (1899-1977). Els dos casos de «Sabia jo
que [...]?» d’«Esparver» es corresponen literalment als tres «did I know that [...]?» d’un paràgraf de
la novel·la, que Julià ens transcriu doblement, en la versió original i en una traducció catalana
seva.12 El text anglès diu així:
Well, did I know that he had known her mother? That he was practically an old friend? That he had visited with
his uncle in Ramsdale?—oh, years ago—and spoken at Mother’s Club, and had tugged and pulled her, Dolly, by
her bare arm on to his lap in front of everybody, and kissed her face, she was ten and furious with him? Did I
know he had seen me and her at the inn where he was writing the very play she was to rehearse in Beardsley, two
years later? Did I know—

Que Ferrrater coneixia prou la novel·lística de Nabokov en general, i que coneixia en
concret Lolita i la valorava per damunt la resta de títols, ens ho cerciora l’informe de lector, datat
del 28-XI-1963, sobre The gift, que acaba dient, a propòsit del capítol 4 de la novel·la ressenyada,
capítol que és una biografia del crític literari vuitcentista Nikolai G. Txernixevski (1828-1889),
suposadament escrita pel jove escriptor rus exiliat —alter ego de Nabokov— protagonista de
The gift:
Y, por una vez, a través de sus payasadas más imposibles, Nabokov alcanza una sinceridad fascinante: hay una
pasión sadomasoquista en esta biografía —muy rusa, ya lo creo, como habría dicho mi abuela. Esta es,
naturalmente, la seriedad intrincada a la que Nabokov aspira siempre, pero siempre se queda un poco corto,
excepto quizá en Lolita y en esta biografía.13

Hi ha, doncs, bastants de probabilitats que els «Sabia jo que [...]?» d’«Esparver» fos degut
a un record —conscient o no— del passatge de Nabokov. Tanmateix, entre el text anglès de
l’escriptor rus i el poema de l’escriptor català hi ha qualque dissimilitud que convé matisar. El jo
12

La traducció catalana de Lolita per Josep Daurella, publicada per Edhasa l’any 1987 (i després a Labutxaca, 1995),
no és literal, en canvi, a l’hora de traslladar la triple interrogació nabokoviana, sinó que la tradueix, respectivament,
per «Bé, ja m’havien dit que [...]?»,«Estava assabentat que [...]?» i «Estava assabentat [...]?» (Labutxaca, 2009 reimp., p.
399).
13
Gabriel FERRATER. Noticias de libros, Ediciones Península (Ficciones 28), Barcelona, 2000, 304 p.; p. 145-148.
Ferrater redactà l’informe en anglès per a Rowohlt Verlag; la traducció d’aquest informe en castellà és deguda a
Domingo Ródenas de Moya.
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masculí adult d’«Esparver» s’autointerroga. El protagonista narrador de Lolita, que se’ns
emmascara sota un nom fictici —Humbert Humbert— ens transposa el discurs oral que conté
les informacions que Lolita Haze (convertida finalment en l’embarassada senyora Schiller),
pressionada per Humbert, li ha proporcionat sobre el rival d’ell (l’home que la hi va prendre o
amb el qual ella es va fugar tot abandonant-lo a ell). Per tant els «did I know that [...]?» repetits són
la transposició d’uns presumptes «did you know that [...]?» informatius, adreçats a Humbert per
part de Lolita.
Però, si això fa divergir el text català del text de l’autor rus, hi ha una altra cosa que els
atansa. És el joc de les confusions o de les substitucions entre els dos sexes. Perquè el paràgraf
de la novel·la oportunament remarcat per Jordi Julià té un fragment final que diu així:
It had been horrid of her to sidetrack me into believing that Clare was an old female, maybe a relative of his or a
sometime lifemate—and oh, what a close shave it had been when the Wace Journal carried his picture.

Fragment que ens remet al dinal del capítol 18 de la mateixa segona part de la novel·la,
en què Lolita i Humbert assisteixen, a la localitat balneària de Wace, a una representació teatral:
una obra escrita en col·laboració per Clare Quilty (el rival de Himbert) i Vivian Darkbloom. A
l’acabament de la funció, els dos autors surten a l’escenari i Lolita llença mirades radiants cap a
l’escenari, però el possessiu Humbert l’estira pel canell, ansiós de dur-la cap al bungalou on
s’hostatgen. Tenen una discussió, i Lolita, per esvair les sospites d’ell, li vol fer creure
—basant-se en l’ambigüitat del prenom Clare— que Vivian és el nom de l’home i Clare el de
l’al·lota.
Encara, abans d’acabar aquest article, m’he de referir a un tercer comentarista ferraterià,
Pere Ballart, professor de Teoria de la Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu
«Poetes en cinc llengües: La poètica implícita de Gabriel Ferrater», aparegut al número 0 de Veus
baixes. Em sembla un bon article; és de doldre que a la seva part final torni a ensopegar en la
mateixa pedra que el seu col·lega Jordi Julià. Ballart tampoc no ha sabut llegir «Esparver», ja que
escriu que «ha deixat caure enmig del poema un adjectiu en femení — “molla”— que no pot
tenir altre referent, doncs, que el de la noia amb qui el jo líric enganya la seva companya
habitual.» No: com ja he argumentat prou, els versos 17-20 d’«Esparver» parlen de la noia que el
jo poètic té lluny.
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Apèndix
FVRIT AESTVS

FVRIT AESTVS

Un falco stride nel color di perla:

Un falcó xiscla en el color de perla:

tutto il cielo si squarcia come un velo.

el cel sencer s’esquinça com un vel.

O brivido su i mari taciturni,

¡Oh esgarrifor damunt les mars callades,

o soffio, indizio del sùbito nembo!

oh ratxa, indici d’imminent tempesta!

O sangue mio come i mari d’estate!

¡Oh la sang meva com la mar d’estiu!

La forza annoda tutte le radici:

Nua la força totes les arrels:

sotto la terra sta, nascosta e immensa.

s’amaga sota terra, immensurable.

La pietra brilla più d’ogni altra inerzia.

Lluu més la pedra que tota altra inèrcia.

La luce copre abissi di silenzio,

Cobreix la llum abismes de silenci,

simile ad occhio immobile che celi

talment un ull immòbil que escondeixi

moltitudini folli di desiri.

enfollida caterva de desigs.

L’Ignoto viene a me, l’Ignoto attendo!

¡L’Ignot ve cap a mi, l’Ignot esper!

Quel che mi fu da presso, ecco, è lontano.

Allò que em fou a prop s’és allunyat.

Quel che vivo mi parve, ecco, ora è spento.

Allò que em semblà viu s’és extingit.

T’amo, o tagliente pietra che su l’erta

T’estim, oh tallant pedra que en el rost

brilli pronta a ferire il nudo piede.

brilles disposta a vulnerar el peu nu.

Mia dira sete, tu mi sei più cara

Cruel set meva, m’ets tu més preuada

che tutte le dolci acque dei ruscelli.

que tota l’aigua dolça dels torrents.

Abita nella mia selvaggia pace

Habita en la feréstega pau meva

la febbre come dentro le paludi.

la febre, com dintre els aiguamolls.

Pieno di grida è il riposato petto.

El pit quiet és ple de cridadissa.

L’ora è giunta, o mia Mèsse, l’ora è giunta!

¡És ja vinguda l’hora, oh Messa meva!

Terribile nel cuore del meriggio

Terrible, dins el cor d’aquest migdia,

pesa, o Mèsse, la tua maturità.

hi pesa, oh Messa, el teu madurament.

GABRIELE D’ANNUNZIO

Versió de JOAN ALEGRET

Alcione (Milà, 1904 [1903])

Barcelona, 31-XII-2009 i 5-I-2010
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TRES APROXIMACIONS A «FE»

Glòria Coll Domingo
El poema «Fe» es troba dins del que s'ha anomenat l'abecedari amorós de Teoria dels
cossos, l'últim dels tres llibres que publica Ferrater, el 1966, abans de reunir-los a Les dones i els
dies. El llibre es divideix en tres parts, A, B i C: la primera part conté dos poemes narratius; la
segona, poemes eròtics i amorosos ordenats alfabèticament; i la tercera, poemes menys
permeables en una primera lectura que giren al voltant del «procés de construcció i destrucció
de la vida (individual) i sobre el procés de reconstrucció (i desconstrucció) literària de la
realitat».14 Després d'aquesta breu introducció que situa el poema dins el corpus ferraterià,
ens hi acostarem des de tres angles diferents: una aproximació textual i autocentrada,
diguem-ne; una altra comparativa amb el poema «The Dreame» de John Donne; i una altra
partint de la versió anterior del poema de Teoria dels cossos, el que apareix a l'Antologia de la
Poesia Reusenca 1961.

Primera aproximació

FE

La tens als teus braços.
Dorms, i la somnies,
i saps que és un somni
14

Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrater, Editorial Empúries, Barcelona, 1991, p.
74.
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tot el que veus d'ella.
5

I el cor se t'arrenca,
tremola de fe.
Només una cosa
que tu li proposes
et dóna penyora

10

que et voldrà despert.
Coneix que és un somni
el que li dius d'ella,
però que per sota
del somni, és ella

15

que tens als teus braços.

Ens trobem davant d'un poema més aviat curt, de quinze versos pentasíl·labs. Els
elements, per tant, són mínims. Per això podem començar anomenant el que no hi ha: cap
escenari, cap descripció ni de l'espai ni dels amants. Com a «Ídols», «Kensington» o «Neu»,
trobem una parella cos a cos, tot i que aquí no sigui un moment eròtic, o no encara: hi sura la
promesa. El poema es construeix com una reflexió del jo poètic, que es presenta a la vegada
com l'actor i l'elaborador de la vivència eròtica.
Aquest jo poètic desdoblat en un tu està dormint amb l'amant als seus braços (versos
1-2: «La tens als teus braços. / Dorms, i la somnies»). El que aquí se'ns diu no és contradit
després en cap altre vers, així que hem de suposar que tot el que ve a continuació passa dins
del somni; però hi ha una ambigüitat en el poema que fa dubtar contínuament si som dins o
fora d'aquest somni, ho veurem en detall més endavant. El poema segueix: «i saps que és un
somni / tot el que veus d'ella»; aquest saber que és un somni es refereix a la consciència del
qui sap que somnia, o bé a la idealització de la mirada de l'enamorat, a qui li sembla un somni
la imatge d'ella? Sigui com sigui, els següents versos venen a confirmar l'efecte que la dona, real
o somniada, fa en ell: «I el cor se t'arrenca, / tremola de fe» (versos 5 i 6). La fe d'ell, doncs,
neix de de la visió d'ella, somniada o no. Si podíem dir que els primers versos eren d'una certa
atmosfera contemplativa, i que en aquell cor arrencat i tremolós s'hi abocava la passió de
l'enamorat, anem ara cap a la proposta de l'acció: «Només una cosa / que tu li proposes / et
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dóna penyora / que et voldrà despert». Tot i que no se'ns esmenti, tots tenim present quina és
aquesta cosa que farà que ella estigui disponible: tot i l'elusió aquí no hi ha cap ambigüitat. El
gir cap a l'erotisme, doncs, es dona aquí; i de fet és interessant, si voleu fer la prova, llegir el
poema sense aquests quatre versos; fa un efecte del tot diferent, quasi religiós. Penso, de fet,
que el significat del primer vers, quan hi tornem, pren un matís eròtic a partir d'aquest
moment: tenir als braços l'estimada que dorm és un gest quotidià que pot generar tendresa o
sensació de protecció; les possibilitats eròtiques d'aquesta abraçada s'activen a partir d'aquest
diàleg o proposta de la qual només en sabem la promesa. Sí que se'n dedueix, però, que ella hi
accedeix afirmativament («et dóna penyora | que et voldrà despert»), i aquest subjecte dona
que es coneix i busca el plaer ens l'enllaça amb poemes com «Kensington» o «Joc», i posa
Ferrater en una posició de certa contemporaneïtat respecte a la poesia del seu temps. Això
també es desplegarà més endavant, en la segona aproximació.
Però si aquesta part central (versos 7-10) obre la porta a l'erotisme no és per
quedar-s'hi. El poema torna a fer un gir: «Coneix que és un somni / el que li dius d'ella, /
però que per sota / del somni, és ella / que tens als teus braços». Els reflexos del mirall es
multipliquen: teníem un somni en el qual ell és conscient que la somnia, i ara s'hi afegeix que
l'ella somniada és conscient a la vegada del somni. Com esbossàvem més amunt, el fet que la
imatge s'hagi entortolligat força ens pot fer dubtar si estem encara dins del somni d'ell o si
aquell «dorms» que se'ns garantia en el segon vers ha deixat pas a la vigília en algun moment.
Resseguint literalment el poema no hauríem de creure-ho. Però fixem-nos com fa sentit també
això altre (i, per tant, com també ho podem llegir superposat): ell s'ha despertat i li diu coses
d'ella, li explica, de fet, el somni que acaba de tindre, la fantasia d'ella; ella pensa que, fos com
fos la dona del somni, és ella, la real, que és amb ell. Tant si són desperts com no, el sentit del
poema i del que es diuen els amants no canvia. Posem èmfasi ara en aquest per sota: «per sota
/ del somni, és ella / que tens als teus braços». Això de sota és la realitat tangible, la realitat
terrenal oposada a la celestial i elevada: és cap aquí que la fe ferrateriana es dirigeix. També val
la pena fixar-se que, tot i que potser es llegeixi com si fos el jo poètic qui ho afirma, de fet el
final del poema s'aboca en què sent ella. El pensament del poema, per dir-ho d'alguna manera,
l'acaba ella.
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Sabem força coses de l'home Gabriel, entre les quals que odiava qualsevol ideologia i,
si puc apostar al respecte, me l'imagino un caràcter lluny de ser espiritual. Ferrater era un
home realista i «sensat», paraula que fa servir contínuament per descriure la poesia que per
ell és modèlica.15 També hi ha aquella idea que repeteix que és prou representativa del seu
pensament: l'home ha de comprendre el moviment del diner i, la base d'una cultura sòlida ha
de ser la ciència. En l'entrevista que li fa Federico Campbell,16 és divertida i clarivident
l'anècdota de la lectura de Santa Teresa: va haver de deixar-la córrer quan va trobar-se amb
l'escena d'una monja de cos present la santedat de la qual feia que les espelmes no es
consumissin. També en aquesta entrevista afirma: «l'únic que té valor és la realitat». Tot això
ens ajuda a situar el joc temàtic i lèxic que empra en aquest poema i en uns quants altres
d'aquest llibre («Ídols», «Idolets», «Solstici», «Maîtresse de poëte», «La lliçó», «Teseu»).
La fe espiritual deixa lloc aquí a una mena de fe en el físic i perible, justament allò en què, en
principi, no cal creure. Parlar de fe per referir-se a l'amor carnal és paradoxal, però també la
manera de carregar amb més potencialitat allò que volia dir. I la provació i la ironia que
recorren tota la seva obra també ens poden ajudar a contextualitzar el joc de «Fe».

Segona aproximació

He copiado todo lo que me ha parecido copiable, en concreto todo aquello que era
marcadamente diferente a lo mío. De hecho, no conozco ninguna otra forma segura de llegar a
ser original.17

Partint de la hipòtesi de Núria Perpinyà18 segons la qual «Fe» parteix del poema «The
Dreame» de John Donne, proposo una lectura comparativa d'ambdós poemes. I aprofito
l'ocasió per traslladar al català aquest poema preciós, que no em consta que s'hagués traduït
fins ara.
15

16
17
18

«Creo que ese conjunto de poemas centrales en tu libro expresa muy bien algo: [...] se trata de que somos sensatos —los que
lo somos— sin tener motivos para serlo. [...] el camino hacia la aceptación de la vida como es —el “viaje” de tu libro— lo
recorre uno sin músicas y más bien furtivamente.», carta a Jaime Gil de Biedma del 13 d'octubre de 1959, extret
de Papers, Cartes, Paraules, a cura de Joan FERRATÉ, Quaderns Crema, Barcelona,1986, p. 366.
Gabriel FERRATER: Papers, Cartes, Paraules, p. 509-521.
Baltasar PORCEL: «Gabriel Ferrater y la poesía moral», Encuentros I, Destino, Barcelona, 1969, p. 170-171.
Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrarter, p. 47-48.

- 327 -

EL SOMNI19

Amor meu, per res sinó tu
trencaria jo aquest somni feliç:
era una imatge
de la raó, massa forta per ser fictícia,
5

així que has fet bé despertant-me
ja que no interromps el somni, el mantens.
Ets tan certa que pensar-te ja és prou
per fer el somni cert i la faula, història.
Vine als meus braços: ja que creus millor

10

no somniar tot el somni, actuem el restant.

Com un llamp, o una llum d'espelma,
els teus ulls, no el teu nas, m'han despertat:
els he cregut
(ja que estimes el cert), de cop, un àngel.
15

Però quan he vist que em veies el cor
i em llegies la ment més bé que un àngel,
sabies el somni, sabies quin excés
de goig em despertaria i, així, has vingut,
ho confesso, hauria estat blasfem

20

19

creure que tu no eres res més que tu.

«Deare love, for nothing lesse than thee / Would I have broke this happy dream, / It was a theame / For reason, much too
strong for phantasie, / Therefore thou wak'd'st me wisely; yet / My dreame thou brok'st not, but continued'st it, / Thou
art so truth, that thoughts of thee suffice, / To make dreames truths; and fables histories; / Enter these armse, for since thou
thoughtst it best, / Not to dreame all my dreame, let's act the rest. // As lightning, or a Tapers light, / Thine eyes, and
not thy noise wak'd mee; / Yet I thought thee / (For thou lovest truth) an Angell, at first sight, / But when I saw thou
sawest my heart, / And knew'st my thoughts, beyond an Angells art, / When thou knew'st what I dreamt, when thou
knew'st when / Excesse of joy would wake me, and cam'st then, / I must confesse, it could not chuse but bee / Prophane, to
thinke thee any thing but thee. // Comming and staying show'd thee, thee, / But rising makes me doubt, that now, / Thou
art not thou. / That love is weake, where feare's as strong as hee; / 'Tis not all spirit, pure, and brave, / If mixture it of
Feare, Shame, Honor, have. / Perchance as torches which must ready bee, / Men light and put out, so thou deal'st with
mee, / Thou cam'st to kindle, goest to come; Then I / Will dreame that hope againe, but else would die.» [extret de John
DONNE: Canciones y poemas de amor, ed. Hiperión, Madrid, 2004]
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Venint i restant tu t'has mostrat tu,
però despertar em fa dubtar si ara
ets o no tu.
Si és tan fort com la por, l'amor és feble:
25

no és del tot esperit, pur i valent,
si està mesclat amb por, vergonya, honor.
Potser com una torxa sempre a punt
l'home es pren i s'apaga; així em tractes:
vens per encendre'm, te'n vas per venir.

30

Somiaré un cop més aquesta esperança, o moriré.

Com veiem, tots dos poemes parteixen d'una mateixa situació: un home i una dona
dormen junts i ell, que és el jo poètic, somia amb ella. Però en la poesia de Donne, a diferència
de la de Ferrater, se'ns fa clar des dels primers versos que el somni ha arribat a la fi, que s'està
tot just trencant: tot i la retòrica que se sosté al llarg del poema de confusió entre somni i
realitat, centrada en la idealització de la imatge de la dona, en el segon vers ja se'ns parla del
«trencament del somni», de tal manera que el present del poema és justament el que
coincideix amb l'inici de la vigília.
El poema gira al voltant del tòpic amorós de la donna angelicata, que Ferrater també
utilitza («saps que és un somni | tot el que veus d'ella»), però que no desenvolupa com ho fa
Donne. En aquest sentit cal dir ni que sigui de passada el que és una obvietat: el de Ferrater és
un poema breu al costat del de Donne, que està en art major i ocupa el doble de versos que
«Fe».
Com dèiem, al llarg de «The Dreame» la dona és vista com un àngel, un personatge
diví, algú «en qui creure» (versos 19-20: «ho confesso, hauria estat blasfem / creure que tu
no eres res més que tu»), i l'amor com una qüestió espiritual, una religió (versos 24-26: «Si és
tan fort com la por, l'amor és feble: / no és del tot esperit, pur i valent, / si està mesclat amb
por, vergonya, honor.»). Tot i així, la modernitat de Donne rau en la introducció de l'amor
real, carnal (versos 9-10: «Vine als meus braços: ja que creus millor / no somniar tot el somni,
actuem el restant»), que conviu amb la idealització de la dona i que és el que li interessa a
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Ferrater. Aquest enter these armse de la primera estrofa és el que utilitzarà com a leit motiv per
a «Fe»: de la imatge de la dona als braços de l'home parteix el poema, i en aquesta mateixa
imatge clou. I aquesta tria sí que el situa en una aposta cap a la carnalitat més radical que la de
Donne: mentre «The Dreame» acaba en una invocació al somni i a l'esperança, com si, una
mica sorprenentment, l'amor espiritual vencés el real, en el poema de Ferrater la fe o esperança
de l'amor (el hope de l'últim vers donnià) comencen i acaben en la vida sensible. Entre la
clàssica divisió entre Venus caelestis i Venus vulgaris la posició ferrateriana sempre és a favor
d'aquesta última.
Finalment, trobem en el poema de Donne un aspecte del tot treballat i que Ferrater
no explota: la importància del sentit de la vista en el somni. Tota la segona estrofa és la
descripció de l'estimada en relació a la llum, i s'atorgarà a la vista la capacitat no només de
captar imatges, sinó de comprendre: «quan he vist que em veies el cor» (vers 15). De fet, la
llum vehicula en el poema de Donne les diferents expressions de l'amor: si en la segona estrofa
els ulls són com llamps o llums d'espelmes, fet que relaciona l'estimada amb un àngel, en
l'última estrofa hi trobem la imatge dels homes com a torxes, que la dona encén i apaga quan a
ella li convé.
Tercera aproximació

Amb el teu record, que és el que més se t'assembla, però no se t'assembla gaire.20

FE21

La tens als teus braços.
Dorms, i la somnies,
i saps que és un somni
tot el que veus d'ella.
5
20

21

Només una cosa

Gabriel FERRATER, «[Carta en mig-versos a Helena Valentí]», dins Les dones i els dies, edició crítica de
Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018, pàg. 240.
Gabriel FERRATER, Antologia de la Poesia Reusenca 1961, Reus, 1962. Posem entre claudàtors el plural de
l'últim vers, que per error apareix en singular a l'antologia.
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(com el fil que et daura
la fosca memòria
perquè se t'encenguin
espurnes de fe,
10

que tu mateix, sempre,
fas camí amb tu)
et dóna penyora
que vols despertar-te.
Coneixes que és somni

15

tot el que veus d'ella
però que per sota
del somni, és ella
que tens al[s] teus braços.

La que apareix a Antologia de la Poesia Reusenca 1961 és la primera versió que tenim
del poema. La principal diferència és aquest parèntesi que ocupa si fa no fa una tercera part
del poema i que Ferrater fa desaparèixer en la versió definitiva de Teoria dels cossos. Fa
desaparèixer, no: reubica en un altre poema, «Teseu», l'últim del llibre. Abans d'entrar en
aquest transvasament, però, fixem-nos en una altra cosa importantíssima: ella, l'amant del
poema, no hi és; la seva voluntat, el seu desig, no consten enlloc. Els canvis que es donen de
l'un a l'altre, en un sentit formal, són mínims, però el significat és radicalment diferent: en el
poema de 1961 és ell el subjecte actiu de tots els moments que descriu el poema: somnia, la té
als braços, vol despertar-se, la reconeix com a somni, i encara, dins el parèntesi hi afegeix la
dimensió de la memòria («tu mateix, sempre, fas camí amb tu»), es veu doblat a si mateix en
la seva consciència. Li havia sortit un poema que no contemplava l'amant més que com a
objecte, com a ideal; no s'apartava del pensament medieval de Donne.
La versió de 1961 és menys interessant perquè no inclou l'altre, i també menys precisa,
ja que el contingut del parèntesi en confon el tema principal. Recordem les divises
ferraterianes: «tot poema hauria d'ésser clar, sensat, lúcid i apassionat, és a dir, en una paraula,
divertit. [...] l'obligació primera del poeta davant d'un tema és de posar-lo al seu lloc, sense
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contemplacions».22
El parèntesi del sisè vers s'inicia amb un paral·lelisme («com el fil que et daura»), però
no es pot dir que sigui gaire encertat comparar res a «una cosa» que encara no s'ha definit. Si
aquells quatre versos que analitzàvem al poema del 66 («Només una cosa / que tu li proposes
/ et dóna penyora / que et voldrà despert») eren els que feien clarament el canvi cap a
l'erotisme, aquí ens trobem que en fragmentar-los (després de «Només una cosa» ja s'inicia la
interrupció) es perd la força que tenen plegats. A més a més, la frase és de tres versos, i no de
quatre com serà més tard: Ferrater no inclourà el «que tu li proposes» i farà el gir cap a la
inclusió d'ella, que serà la que «el voldrà despert», fins a la versió de 1966. Amb aquests
canvis (l'eliminació del parèntesi, l'afegitó d'un vers, el canvi de subjecte d'ell a ella) sens dubte
el poema guanyarà en precisió i es convertirà en un poema de més càrrega eròtica que no pas el
de 1961.
Els sis versos que conformen el parèntesi són els que, elaborats, s'escindiran per fer el
poema

«Teseu»: un poema sobre el funcionament del record i l'oblit, del «sol fil» que

«daura» la «fosca memòria», i de com aquest record que cal anar a buscar ens apropa als
éssers que som nosaltres mateixos en el record, algú «una mica idèntic» a nosaltres mateixos;
una idea que trobem en altres moments de l'obra de Ferrater, com en la «Carta en mig
versos» amb què encetàvem l'apartat. Arribats a aquest punt no podem deixar de veure que
aquesta construcció de la identitat ferrateriana s'ha fet, al llarg de tota la seva poètica, a partir
de l'altre, de l'estimada. És aquí on hem de fer lligar els dos poemes, els versos perduts de «Fe»
que s'emancipen i que formen, com un spin-off, aquest nou poema que serà «Teseu». A «Fe»
ens parla de la construcció de l'amor en la seva idea, en el somni, però que finalment cal
concretar en cos, que és d'on parteix i on s'aboca l'amor (moviment que el mateix poema
reflecteix, amb el primer i l'últim vers fent de miralls). Que en la primera versió Ferrater hi fes
lligar la idea de la memòria i el pensament eliotià23 del «tu mateix, sempre, fent camí amb tu»,
subratlla la idea d'oposats que rau en el fons del poema: l'amor com a construcció del
pensament («saps que és un somni | tot el que veus d'ella») i l'amor com a vivència carnal.
Per acabar l'article, incorporem com a colofó dues imatges escanejades de la coberta i
22
23

Gabriel FERRATER: Papers, Cartes, Paraules, p. 18.
Núria PERPINYÀ: “Teoria dels cossos”, de Gabriel Ferrater, p. 87.
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el poema «Fe» de l'edició que guarda la Biblioteca Xavier Amorós de Reus de l'Antologia de
la Poesia Reusenca 1961.
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«ÍDOLS» DE GABRIEL FERRATER
I UNA IMATGE ESPECULAR
Àngel Terron
«Ídols» és un poema d’amor d’aparença molt senzilla. És un d’aquests poemes on
Ferrater (Reus 1922- Sant Cugat 1972) s’aproxima a la lírica de Robert Graves (Wimbledom
1895- Deià 1985). No sé pas si es trobaren algun cop per Formentor, o només la connexió
és mitjançant les poètiques. El poeta reusenc el que fa, entre d’altres coses, és adaptar la
lírica anglesa i anglosaxona al català. Això que sembla tan senzill és d’una dificultat extrema.
Com deia J. L. Borges tot referint-se al simbolisme francès que Rubén Darío porta al
castellà: «Esto solo está al alcance de un genio.»
Jo vaig traduir al castellà aquest poema, de facto és la primera publicació de ma vida
com a assaig.24 En aquest treball dic coses que encara pens. Per a la poesia amorosa el poeta
intenta reduir la retòrica a un mínim. L’amada és un ésser real i verídic. Els comentaris
poden ésser fins i tot punyents, però l’emoció flueix llampant, la tècnica l’ajuda
enormement a aconseguir aquest nou tipus, aleshores, de poesia amorosa.
I en el cas d’aquest poema hi ha un paral·lelisme enorme amb un dels seus models.
És molt similar en to i intenció a «Under the Olives» de Robert Graves, i escrits si fa no fa
al mateix temps. El poema del bard britànic apareix per primer cop en llibre a Poems
1970-1972 (després són recollits a les seccions XXVI-XVIII dels Collected Poems 1975 )25 i el
de Gabriel Ferrater a Teoria dels Cossos).26 Per tant, estam parlant d’afinitats electives, no pas
d’una mera imitació.
Llegim el poema:

24

Angel TERRÓN: «Aproximación a Gabriel Ferrater», dins Cuadernos Hispanoamericanos 319, 1977, p. 103-112.
Robert GRAVES: Poems 1970-72, Cassel, London, 1972 ; recollits també a: Robert GRAVES, Collected
Poems, Cassel, Londres, 1975.
26
Gabriel FERRATER: Teoria dels Cossos, Edicions 62, Barcelona, 1966.
25
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ÍDOLS
Aleshores, quan jèiem
abraçats davant la finestra
oberta al pendís d'oliveres (dues
llavors nues dins d'un fruit que l'estiu
ha badat violent, i que s'omple
d'aire) no teníem records. Érem
el record que tenim ara. Érem
aquesta imatge. Els ídols de nosaltres,
per la submisa fe de després.

El paisatge és un pendís d’oliveres obert clarament a l’orient. Hi ha una interacció
intensa entre dos éssers prop d’una plantació d’oliveres on els amants són com dues llavors
nues que l’estiu ha badat.
Per la seva banda, Robert Graves, ja en una època crepuscular, escriu també un bell
poema d’amor, ja esmentat: «Under the olives». Empr aquí la meva traducció editada a la
revista Cairell:27
DAVALL LES OLIVERES
Mai no ens haguéssim estimat si l’amor no ens hagués ferit
més veloç que la raó, i malgrat la raó.
Davall les oliveres, les nostres mans enllaçades,
ensems restàrem silents:
cada un escoltà el bleix de l’altre,
resposta d’irracionalitat—
innocent, suau, pacient, orgullosa.

Aquí també hi ha el pendís d’oliveres, però no mira cap a l’est, mira cap a l’oest. A
banda i banda de la Mediterrània, entre Catalunya i Mallorca hi ha com una mirada de
bellesa irònica. La mar hi és, però no es pronuncia el seu nom, se sent o s’olora en la
magnitud intensa de l’estiu que tot ho agombola.
En ambdós poemes hi ha el concepte d’encontre:

27

Angel TERRÓN: «Sis Poemes de Robert Graves», a Cairell 5, 1980.
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Aleshores, quan jèiem
abraçats davant la finestra

en el cas de Ferrater. I la més senzilla, en el cas de Graves:
Mai no ens haguéssim estimat si l’amor no ens hagués ferit
més veloç que la raó, i malgrat la raó.

El reusenc diu que els amants són:
llavors nues dins d'un fruit que l'estiu
ha badat violent, i que s'omple
d'aire [...]

Per contra el vell bard expressa aquesta unió amb les mans:
les nostres mans enllaçades,
ensems restàrem silents

Però el que sembla important no és sols aquest fet, hi ha un altre element:
[...] Érem
el record que tenim ara. Érem
aquesta imatge. Els ídols de nosaltres,
per la submisa fe de després.

Què vol dir Ferrater amb submisa fe de desprès? La realitat no realitzada, espoltrir
la vivència única? Però, per contra, aquesta experiència es fa mítica amb la titulació, els
amants creen uns nous ídols en el record a partir dels fets viscuts.
Graves, en canvi, també i amb un nombre de versos similars treu les conclusions
pròpies, tal volta més esperançades.
cada un escoltà el bleix de l’altre,
resposta d’irracionalitat—
innocent, suau, pacient, orgullosa.
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Ja tenim també el record d’ara en els dos casos. Graves afegeix un altre adjectiu,
bold, que jo no sé per quina raó no vaig incloure a la traducció. La resposta és, per tant,
audaç o atrevida a més d’innocent, suau, pacient i orgullosa. I també la mitologia al títol.
Les oliveres són els arbres de la deessa Atenea, les llavors de la saviesa. De la força tel·lúrica
de Zeus, de l’ullastre, en neix pel giny de l’empelt l’olivera; com Atenea neix del cap del
gran déu de l’Olimp. Els amants sota les oliveres estan protegits per aquest mantell de
natura gestionada amb saviesa.
És a dir, el que per a Ferrater és la submisa fe de desprès, per a Graves és la
resposta d’irracionalitat. El poeta de Deià ja vell és més animós, atrevit que el nostre
cappare Ferrater que més que irracional ens sembla no pas cínic però sí una mica
desesperançat.
Crec que aquests dos poemes són un magnífic exemple d’una poesia d’amor del
segle

XX.

Crec personalment que no hi ha tema més difícil en poesia, sembla que tot ja està

dit. I extreure de la vella pedra foguera humana noves llums sembla una feina de titans.
L’edició de Poems 1970-72 va ésser generalment celebrada al món anglosaxó i confirmà
Graves com un gran poeta de l’amor en una nova forma. El mateix succeí en català quan
s’edita Menja’t una cama28 o la secció amorosa que hi connecta a Teoria dels Cossos, on Ferrater
agrupa els seus tres grups temàtics seguint la teoria de conjunts de les Matemàtiques, com
clarament indica la polisèmia del títol.
Gairebé simultàniament a Barcelona i Deià tal volta, dos poetes en dues llengües
diferents s’aproximen amb una tècnica molt similar al tema fonamental de la poesia. I les
respostes són paral·leles, on diria que son exercicis fets entre amics amb una imatge inicial,
un nus d’enllaç i una conclusió brutal. Els dos poemes tenen la mateixa estructura amb tres
tocs d’atenció: encontre, unió, resolució. Un poema i l’altre són com imatges especulars,
com la mà dreta i l’esquerra.
És, per tant, cert fins al sublim allò que va dir una vegada de fer-se un racó a
l’ombra de Frost, Hardy i Graves. Jo no en sé pas trobar un exemple millor per a la
confessió de Gabriel Ferrater.

28

Gabriel FERRATER: Menja’t una cama, ed. Joaquim Horta (col. Signe), Barcelona, 1962; també recollida a
Les Dones i els Dies, Edicions 62; Barcelona. 1968.
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TRES APUNTS SOBRE «KENSINGTON»
Roser Casamayor
0. Des de la fascinació
Llegir Ferrater és, per mi, acceptar-ne feliçment una incomprensió última. És viure
la lectura com un joc de fascinació (com deia Barios).29 Reconèixer-hi un nus de vida amb
un regust de veritat que no es pot explicar del tot. I, alhora, sempre demana les cabrioles
més rebuscades de la ment, com si gairebé fos més interessant el procés de treure l’entrellat
del poema que el contingut que se’n desprèn. Em sembla que aquesta barreja és el que fa
que me n’hagi trobat molts que diuen no li entenc res (o gaire), però m’agrada tant.
Per mi «Kensington» és un clar exemple de tot això, ja que és un poema en què
l’anècdota que s’exposa és relativament senzilla d’entendre i, alhora, manté una atracció cap
a un discurs filosòfic sobre el llenguatge molt elaborat. Hi podem veure poetitzat l’error de
la capacitat representativa del llenguatge a través d’un diàleg entre dues formes
d’aproximar-s’hi: la del poeta, com un joc artificiós separat de la realitat i que busca
representar-la (i per això falla); i la de la jove, com una realitat nova, un joc (del llenguatge
wittgensteinià) i que conté en el seu si un ser (Dasein heideggerià) impossible d’intercanviar.
PRIMER APUNT. Heine i la ironia poètica
Diferents estudiosos han analitzat com Ferrater es relaciona constantment amb la
tradició. Perpinyà ja deia que l’autor és «hereu d’aquells que, com Heine i Byron, van
combinar realisme, narrativitat poètica i ironia. I sobretot, Ferrater és usufructuari de
l’immens llegat que els romàntics van traspassar a tots els poetes moderns: la consciència
29

Arnau BARIOS: «Un esforç de lectura: “Babel’” de Ferrater». Dins Veus Baixes 0. I Studia digitalia in memoriam
Gabriel
Ferrater,
2012,
p.
65-78,
https://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx6veusbaixes0_barios.pdf [Consulta: 10-11-2021].
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creativa».30 No hi ha cap dubte que el reusenc és absolutament deutor i gran coneixedor
d’un llegat literari universal (amb un èmfasi especial, això sí, en la tradició catalana en
particular), que en comprèn el valor i que entén també la necessitat de revisitar-lo. És per
això que la seva obra va plena de reelaboracions de poemes o de diàlegs amb la tradició
literària. En aquest punt ens interessa acostar-nos a com Heine apareix en dos poemes,
«Lorelei» i «Kensington», tots dos publicats primer a Teoria dels cossos i després a la secció 4
de Les dones i els dies.
En els dos textos que esmento la revisió de Heine és un exemple clar del que
Bloom

considera un cas de Tessera (terme freudià)31: el poeta en qüestió sent que cal

generar una antítesi amb el poeta predecessor per completar-lo. En aquest cas, Ferrater
sobreposa la seva versió dels poemes a l’original, i tot i que n’agafa els referents o
l’anècdota, en suplanta el sentit a través de la ironia.
Amb «Lorelei», el joc de reformulació és molt més explícit que amb «Kensington»,
ja que Ferrater comença i acaba el poema contradient explícitament el text de Heine. Si
començava amb «No sé què significa / que em trobi tan trist», Ferrater comença amb «Sé
molt bé tot el que vol dir / que em trobi tan content»; si Heine acabava amb «i això ho ha
fet, amb el seu cant, / la Loreley»,32 Ferrater clou el poema amb «I això, tota soleta, / la
noia meva ho ha fet». No entraré ara en els detalls d’aquesta revisió de la tradició en
concret, però sí que m’agradaria deixar clar la idea que Ferrater juga amb l’antecedent. Això
sí, un referent gens explícit per als no coneixedors de la llegenda de l’ondina i la revisió de
Heine.
A «Kensington», en canvi, el joc amb la tradició pren un gir una mica diferent. És
un joc intertextual, sí, i metaliterari, també, però s’hi suma una realitat absolutament i
merament lingüística. Ferrater col·loca un vers de Heine, en alemany, en boca d’un dels
personatges del poema. Aquest personatge és una dramatització d’un poeta, com comenta
Casas;33 aquest poeta és transmissor de la tradició i exposa la confiança en la literatura com
a filtre de l’experiència.

30

Núria PERPINYÀ: Tradició i modernitat de la poesia de Gabriel Ferrater [tesi doctoral]. Universitat de Barcelona,
1989. Recuperat a http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41623
31
Harold BLOOM: The Anxiety of Influence: A Theoryof Poetry. Oxford University Press, Nova York, 1973, p. 14.
32

Traduccions de Josep Murgades que extrec de: Jordi MALÉ: «Les dones i els homes en alguns poemes de
Gabriel Ferrater i Carles Riba». Reduccions: revista de poesia, [en línia], 2019, 113, p. 276-9,
https://raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/373439 [Consulta: 23-11-2021].
33
Carlota CASAS: «Les dones de Teseu. El paper de les figures femenines en la poesia de Ferrater». Reduccions:
revista de poesia, [en línia], 2019, 113, p. 172-96, https://raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/373436
[Consulta: 15-11-2021].

- 340 -

Per això, quan la dona amb qui ha mantingut relacions sexuals li enuncia «I fa un
moment / et dic que m’he tornat una flor groga», no pot fer res més que, a través del
llenguatge que coneix, el literari, connectar el que ella li expressa amb el vers de Heine, Du
bist wie eine Blume, que tradueixo maldestrament en pentasíl·labs: «Ets com una flor / bella,
simple i pura». I, a partir d’aquí i per la potència de la imaginació, la veu poètica estableix
un discurs allargassant una analogia entre el sexe de l’estimada, flor de carn humida, i el seu
jo com a insecte.
Per què la veu poètica cita Heine i no qualsevol altre poeta? Per què ho fa
directament en alemany? Ferrater cerca certament un capgirament irònic del text original.
Pren, per fer-ho, un poema d’un Heine jove, de vint-i-sis anys, un poema que desenvolupa
de manera molt senzilla el tòpic de la dona com a flor. Heine, autor emblemàtic del
romanticisme alemany, representa una relació amb el llenguatge de confiança en el seu
potencial per representar la realitat. Així que el reusenc agafa el clixé literari de la dona-flor
romàntic, que amb els segles s’ha convertit en tronat de tan repetit, i el mostra despullat,
inútil (per incomprensible per al lector català mitjà), en la llengua original. En destaca així
l’artifici, la superficialitat i, al cap i a la fi, la impossibilitat que té, en el fons, de representar
l’experiència.
Al final, però, la veu femenina expressa que no és la qualitat de flor el que ella volia
destacar de la seva sensació durant l’experiència sexual, sinó que és groga. Ell respon, amb
una hipèrbole del tot irònica: «Tots els dibuixos / que sé calcar no valen»; l’ús del llenguatge
tal com l’ha entès fins aleshores es presenta inútil per entendre l’experiència de l’altre.
Cornudella, per complementar l’anàlisi, fa una aportació molt interessant sobre el
sentit i la intenció que conté en el text aquest adjectiu, groga,34 i que em proposo de
reprendre i d’ampliar en l’apartat que segueix.
SEGON APUNT. Heidegger, Wittgenstein i la flor groga
Vull deixar clar que faré una lectura utilitària i, per tant, reduccionista, de Heidegger
i de Wittgenstein. Només pretenc prendre algun aspecte central de la filosofia d’aquests
autors per donar llum des de la filosofia del llenguatge a l’os de «Kensington».
El problema filosòfic que trobem en «Kensington» té a veure amb el gir lingüístic
de la segona meitat del segle XX: la tesi a què arriben diferents pensadors del moment que el
34

Jordi CORNUDELLA: «Quatre notes parcials sobre un grup de trenta poemes. La secció 4 de Les dones i els
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llenguatge no serveix només com a forma de comunicació d’estats interns de consciència,
de manera que constati la separació entre el real, l’experiència, del llenguatge. Aquesta
separació es dissol tal com s’ha entès en la modernitat. Per Heidegger (a partir dels anys 30)
en el llenguatge es pot crear una realitat que contingui en si mateixa una veritat superior, el
ser (el que ell anomena Dasein); pel segon Wittgenstein, el de les Investigacions filosòfiques, en
l’ús del llenguatge es poden generar uns jocs fets d’accions, usos, paraules, i amb totes les
potencialitats retòriques consegüents, el que anomena jocs del llenguatge.
Anem ara al poema. Hi trobem un diàleg amorós entre la dramatització del poeta i
una dona jove, aquesta segona amb una relació aparentment més ingènua i innocent amb la
realitat. El diàleg que s’estableix entre els personatges es pot explicar com el diàleg entre la
relació amb el llenguatge que té el poeta i la que hi té la dona. Ell té una vivència del
llenguatge com a eina que li permet desenvolupar el seu estat de consciència (allò que hem
vist que es trenca amb el gir lingüístic del segle

XX),

mentre que ella mostra una confiança

total en la paraula com a mitjà per accedir a una realitat més precisa, superior (si es vol, el
Dasein heideggerià). Ell, davant del concepte flor, accedeix al seu lexicó de tradició literària i
fa una filigrana mental ajuntant-lo amb la poesia de Heine; ella, en canvi, destaca l’adjectiu
groga perquè hi reconeix un ser que no és en la paraula flor.
En la resposta de la dona al poeta hi ha, per tant, una objecció de fons a aquest ús
purament artificiós, separat de la realitat i, en el fons, banal del llenguatge, i hi veiem la
reivindicació de l’adjectiu que ella ha utilitzat, encara que en termes retòrics sigui molt
menys suggeridor que el substantiu flor. Perquè el que està reivindicant ella és allò que citava
Cornudella de les Investigacions filosòfiques, II, § xi, de Wittgenstein: «El sentit secundari no és
un sentit “translatici”. Si dic, “Per mi, la vocal e és groga”, no vull dir “groga” en un sentit
translatici —perquè el que vull dir, no ho puc expressar de cap més manera sinó per mitjà
del concepte “groga”». El segon Wittgenstein reconeix l’artificiositat del llenguatge, i alhora
hi reconeix (i en això està profundament connectat amb Heidegger) el llenguatge com a
constructor de la realitat. Per Heidegger, en la paraula groga hi ha una veritat, un ser (el
Dasein) que no pot ser contingut sinó en aquesta paraula, perquè connecta amb
l’experiència de la dona. Wittgenstein connecta amb aquesta afirmació en el sentit que el
llenguatge, en l’ús, crea una realitat artificiosa amb una forma determinada que permet els
jocs del llenguatge. Tot i que en el seu pensament no hi ha una metafísica com en Heidegger, sí
que hi ha un reconeixement de la importància de la forma; en l’artificiositat concreta de
groga hi ha una constatació que no es pot expressar de cap altra forma. Per tots dos, per
tant, el llenguatge construeix sentit. El llenguatge no té sentit en un ús racional i sempre
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separat de l’experiència (com el que fa l’home del poema) que caracteritzava la concepció
moderna.
És per això que la vivència lingüística de la veu del poeta en el text és l’exemple de
la vivència d’un llenguatge merament racional, mentre que els dos filòsofs alemanys estan
d’acord a considerar que el que determina el caràcter d’un concepte és el seu funcionament,
no definicions generals o vivències ocultes (com el psicologisme que trobem en la
imaginació de la dramatització del poeta). En els «jocs del llenguatge» wittgenstenians no hi
ha res amagat.
M’agradaria, en aquest punt, recuperar el poema inicial de Les dones i els dies, de Jill
Jarrell.
When more is said than must,
Then better left unsaid and done.
Your artful songs of Love,
The rigor of your spoken lust,
Have now become a cunning sort of
Overrated pun.

Em traducció del propi Ferrater:
Si es parla més del compte,
val més callar i ja està.
Els teus versos d'amor, tan calculats,
la lascívia dita amb tanta aspresa,
se t'han tornat una arterosa mena
de joc sobreestimat.35

Aquest poema, que Ferrater col·loca abans de cap altre poema seu, reconeixent-hi un
epígraf definitori de la pròpia obra —i per tant amb la voluntat de ser llegit des d’aquí—,
mostra com tot el que apareixerà a partir d’aleshores serà un «joc sobreestimat». És a dir, és
una forma de dir-nos que la poesia com a joc del llenguatge, creadora d’una realitat en si
mateixa a través dels mots, és inútil com a filtre per explicar l’experiència amorosa. La vida
sempre va a part de la literatura, i sempre guanya (tot sigui dit).
35

Traducció apareguda al «Quadern» d’El País, 16 de febrer de 2006.
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Carlota Casas deia que en la dramatització de la veu poètica ferrateriana, aquest poeta
que comentàvem abans, sempre hi ha la tensió, essencial en Les dones i els dies, entre la
vivència entre la literatura o l’experiència.36 Casas en aquest cas ho enuncia com una tensió
moral, però em sembla que en el fons es tracta d’una tensió lingüística. Ferrater reconeix la
inutilitat de la literatura com a via de representar la vivència (és tot un altre joc, el que
articula). En molts dels seus poemes trobem la constatació d’un jo poètic que entén la
poesia com un joc lingüístic (altament objectiu, i que cal apartar dels excessos de la
subjectivitat). Això ho veiem, per exemple, en aquell «inefable» de «Literatura»; en «La brisa
passa llisa» d’«Els innocents»; o en la ridiculesa de l’excés d’«A través dels temperaments».
A «Kensington» aquest moviment em sembla claríssim: quan ella reconeix una veritat
que transcendeix cap altra forma de realitat en l’adjectiu groga, que poc té a veure amb la
projecció lingüística que ha fet la veu poètica, no hi ha resposta. Silenci. Per això l’última
paraula del poema és groga, perquè no pot ser reformulada, només es pot expressar així,
sense afegitó, sense contrast.
TERCER APUNT. Les dones ferraterianes i Helena Valentí
Si vull tancar aquest text centrant-me en les figures femenines a Les dones i els dies és
perquè en «Kensington», si bé es parla d’una d’elles, sobretot es fa en relació directa amb un
plural, una col·lectivitat: «Quan elles diuen / gairebé el vell secret que cerquem sempre». A
qui es refereix Ferrater quan parla d’«elles»? Què vol dir que «diuen gairebé»?
Si una cosa és clara és que el reusenc considera en el text un conjunt de dones que
comparteixen la capacitat de la paraula; d’una paraula limitada, que no pot explicar en la
totalitat l’experiència,37 però d’una paraula, al cap i a la fi. El discurs de la dona a
«Kensington» és el d’una dona que té la veu i que pot emetre discurs. Una dona que es
diferencia d’altres dones que apareixen al llarg de Les dones i els dies, joves i a mig formar,
com la dona de «Kore», «Riure», «Xifra», «Joc», «Signe» o «Corda». Per contra, que s’acosta a
la veu de «Neu», «Fill» o «També», entre d’altres.
Aquestes dues figures femenines que Cornudella distingeix molt clarament,38 són la
de la dona madura, i que genera un discurs sobre la realitat, de la dona que calla, jove i
absorbint experiència. No és que Les dones i els dies estigui travessat per una o altra tipologia
36

Carlota CASAS: «Les dones de Teseu. El paper de les figures femenines en la poesia de Ferrater», pàg. 113.
És interessant el motiu pel qual no poden arribar a dir. Segurament té a veure amb el valor que té el
llenguatge per Ferrater, que acabem d’exposar en l’apartat anterior. És a dir, la realitat sempre serà «inefable».
38
Jordi CORNUDELLA: «Quatre notes parcials sobre un grup de trenta poemes. La secció 4 de Les dones i els
dies», pàg. 113.
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de dona, però sí que hi ha un anar i venir en la veu poètica entre aquestes dues figures
femenines, a vegades fins i tot en el si d’un mateix poema: aquell «Noia, dona, noia» de
«Metrònom».
Això sí, per la veu poètica de Ferrater, totes les dones, ja siguin joves i amatents o
madures i experimentades, tenen la consideració de misteris fins a cert punt irresolubles,
com es pot veure exemplificat tant en la sensació d’incomoditat i incomprensió davant el
somriure hermètic (com el de les estàtues) de «Kore», com en el de la vivència del
llenguatge en el groga de «Kensington».
M’agradaria afegir, també, que les dones de Les dones i els dies no estan dramatitzades
en relació amb un home. No estan explicades des de la masculinitat, són una realitat altra,
amb qui la veu poètica interactua i juga, però que es mantenen «intactes». D’aquí que el
misteri del somriure romangui, o que la veu masculina de «Kensington» calli. Sempre hi ha
aquell element misteriós que acabem d’exposar.
NOTA FINAL
Abans de donar per acabats aquests apunts, m’agradaria afegir una cosa respecte el
poema en relació amb la secció 4 de Les dones i els dies, apareguda anteriorment com a Teoria
dels cossos. Fa un parell d’anys Cornudella va publicar en un especial de Reduccions sobre
Ferrater tres cartes inèdites que el poeta va enviar a l’Helena Valentí.39 Estan datades de l’11
d’octubre de 1962 i del 10 i el 23 de març del 1965. A la del 10 de març Ferrater comenta a
Valentí que ha enviat «Kensington» a una revista i que també formarà part de Teoria dels
cossos, encara que a ella no li acabi d’agradar la idea. A la del 23 de març hi afegeix, sobre el
«pobre incriminat poema», que Cornudella considera que deu referir-se a «Kensington»:
«Com pots veure, és tan obscè com voldràs, però és completament impersonal —cosa que
per altra banda passa amb tots els meus, i és per això que no tinc pas gaires escrúpols a
publicar-los».40
No crec que haguem d’explotar més la qüestió biogràfica i morbosa de la relació
entre aquests dos nostres intel·lectuals, ni tampoc les coincidències entre Valentí i la dona
literaturitzada. Ara bé, sí que vull destacar que la negativa de Valentí (per por de ser
reconeguda) ens va bé a l’hora d’estudiar, altre cop, la relació de Ferrater amb la seva obra i
amb la seva empresa poètica. Ho sintetitzaré en dos punts:
39

Jordi CORNUDELLA: «Tres cartes inèdites de Gabriel Ferrater a Helena Valentí». Reduccions: revista de poesia, [en
línia], pàg. 56-67, https://raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/373430 [Consulta: 17-11-2021].
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1. Ferrater considera aquells poemes com els millors que ha fet: «els poemes
d’aquest grup, no sols no em sembla que siguin dolents, sinó que em sembla que són els
únics que he fet d’una mica bons».41 El que ell considera que és més bo de la seva obra són
poemes bàsicament amorosos, breus, que ell considera impersonals. En cap cas no tenen
una voluntat totalitzadora de l’experiència.
2. Ferrater es refereix en més d’una ocasió a aquells artefactes lingüístics com a jocs
innocus respecte de la realitat; no tenen tampoc, per tant, una voluntat d’il·luminar
l’experiència ni de fer un ús representacional del llenguatge, sinó de jugar-hi, en un sentit
wittgenstenià: «El fet és que tota persona adulta sap o hauria de saber que la vida emotiva
de tot home o de tota dona és exactament igual a la de tot altre home o tota altra dona, i
justament the point de tots els meus versos és de dir això. Si fossin reveladors sobre algú,
seria sobre mi mateix, però ni tan sols de mi no em sembla que revelin res».42
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METRÒNOM XXI
UNA ALTRA RELECTURA DE FERRATER
EN EL PRIMER QUART DEL NOSTRE SEGLE

Alba Bosch Pijuan
0. Metrònom
Noia, dona, noia... Ferrater acciona el seu Metrònom i sento el so del seu batec dur
dintre meu. Paraules, l’una darrere l’altra, que ressonen de ben segur a l’interior de
qualsevol —i encara més especialment de qualsevol dona— que les llegeix. I és que, amb
aquesta composició, el poeta reusenc demostra com se sap la dona de memòria: amb els
ulls tancats.
Gabriel Ferrater, sense cap mena de dubte, posseeix la sensibilitat, l’habilitat o el do de
traduir en paraules fins i tot allò que ni tan sols viu en la seva pròpia pell. Heu-les ací:
Noia, dona, noia,
dona. Sents el batre
d’un metrònom dur
i vetlles l’alterna
natura que estimes.
Quina prefereixes,
noia que s’exhala,
dona que es recull?
Menes la segura
conspiració
de totes les coses:
aboliu la noia,
porteu l’acomplerta,
la ben reclamada.
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Ara, de la noia
no saps ni parlar-ne:
vida anterior,
com d’ocell o fruita.
Dona instaurada,
la interpretaràs.
Tindràs, per contar-la,
valors ben entesos
i tacte, suau
vellut de silencis,
i mots. Els mots teus,
que et van refinant.
Incisius per anys,
no en fas servir d’altres
per parlar de tu:
els mots que t’arrenquen
la pell de la llengua
cada cop que els dius.

I ara, després de sentir-ne la música, anem a pams i fixem-nos en la lletra.
1. La noia, la dona i el metrònom
Noia, dona, noia,
dona. Sents el batre
d’un metrònom dur
i vetlles l’alterna
natura que estimes.

Tan bon punt el comencem a llegir, entenem que el metrònom al qual es refereix és
alhora la mateixa cadència del poema —noia-dona, tic-tac. D’aquesta manera, el metròman
Ferrater aconsegueix immergir-nos en el fons dels seus versos: llegim la poesia i som la
poesia. Aquest efecte es multiplica si som noies-dones, perquè el fet de sentir-nos-hi
identificades ens hi endinsa encara més.
Perquè, al capdavall, qui és aquesta noia-dona de Ferrater? Potser podríem dir que és
l’adolescent que es converteix en dona després de sofrir un reguitzell de canvis físics,
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psicològics o socials. Però no oblidem que també és una dona-noia; és a dir, aquesta
transformació —deixant de banda, per motius obvis, la física— és progressiva i regressiva:
cíclica. Però la qüestió principal és: quant de temps dura aquest cicle?
Si retrocedim i ens situem en el context de la dècada dels seixanta, la sentència era
que la noia acabaria essent una dona i que, aquest procés —el cicle noia-dona-noia...—
seria més aviat curt. En canvi, si ho extrapolem als nostres dies —sense moure’ns de la
societat occidental—, segurament estarem d’acord que una gran part d’aquestes noies-dones
es resisteixen cada cop més a la finalització d’aquest cicle.
2. La lluita interior
Quina prefereixes,
noia que s’exhala,
dona que es recull?

La fembra del segle segle

XXI,

des de l’adolescència —i fins als 20, 30, 40 i encara

més enllà— es debat entre la «noia que s’exhala» i la «dona que es recull». El «batec dur»
(que no cedeix fàcilment a la pressió, per definir-ho en paraules fabrianes) no és més que la
lluita entre dos personatges que ha d’interpretar la mateixa actriu.
Així doncs, damunt la corda fluixa es debaten la noia i la dona: l’una encara és la
poncella a punt d’obrir-se, l’altra ja és la flor que es panseix. Quan finalment esclata, encara
és noia però deixa de ser-ho alhora.
3. La dona, l’acomplerta?
Menes la segura
conspiració
de totes les coses:
aboliu la noia,
porteu l’acomplerta,
la ben reclamada.

Segons Ferrater, és la mateixa noia qui «mena la segura conspiració de totes les
coses». Però això només és una quimera: la noia no té el control total; acabarà essent dona,
per molt que s’hi resisteixi, però a la vegada no pot ser-ho quan ella ho vol. I quan aquesta
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noia sigui abolida —«aboliu la noia», sentencia; és que potser aquesta noia no té cap
valor?—, quan arribi «l’acomplerta, la ben reclamada», sembla que ja no hi haurà camí de
retorn.
D’aquesta manera és com sembla que ho veia el nostre poeta. En canvi, un Ferrater
centenari, instal·lat en la (in)comoditat del nostre segle, m’atreviria a dir que comprendria
que això, avui en dia, no és —ni hauria de ser— necessàriament així. El metrònom del
segle

XXI

no s’atura. O, com a mínim, és un metrònom suau: ni violent ni brusc. Per tant,

aprofitaré l’avinentesa per reivindicar la noia, la noia feminista que es deslliura de la cotilla
que l’oprimeix amb el lema oposat: aboliu la dona, porteu la imperfecta: la ben aclamada!
4. L’impàs
Ara, de la noia
no saps ni parlar-ne:
vida anterior,
com d’ocell o fruita.

Però el sempitern jove Ferrater parla de la «ben reclamada», la que ha d’arribar sí o
sí, la que toca: la raó de ser de la noia. Una noia de la qual arribarà el dia que la dona ja no
en sabrà parlar. Perquè ja forma part d’una altra vida, era l’ocell a punt d’aixecar el vol, el
fruit que encara no era prou madur per ésser collit. Un cop la dona ja estigui instaurada,
quan ja no hi hagi volta de full, de la noia, la immadura, només en quedarà el record. Un
record, però, que podrà interpretar amb la saviesa acumulada en l’impàs, en el mateix salt
de noia a dona.
5. La dona instaurada
Dona instaurada,
la interpretaràs.
Tindràs, per contar-la,
valors ben entesos
i tacte, suau
vellut de silencis,
i mots. Els mots teus,
que et van refinant.
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Aquesta saviesa, «els valors ben entesos i el tacte, el suau vellut de silencis i els
mots», són valors ben entesos, perquè ja són els seus, la seva personalitat forjada a base de
ser nena, però sobretot, noia. I a l’esdevenir dona, ja domina l’art de parlar i callar
oportunament.
Ara les paraules dites pertanyen a la dona i la defineixen, fins i tot la refinen. Ella
mateixa, cada cop més provecta, poleix les seves pròpies imperfeccions a la vegada que les
pronuncia. I és que els mots són com una llima, i són també a vegades oportuns, però
altres, acerbs. I ella els utilitza per fer el seu autoretrat.
6. La dona interpreta la noia
Incisius per anys,
no en fas servir d’altres
per parlar de tu:
els mots que t’arrenquen
la pell de la llengua
cada cop que els dius.

Finalment, després d’un camí força planer, els versos ferraterians es tornen
costeruts i arribem al colofó del poema: la part més hermètica o polièdrica. Ferrater
sentencia que les paraules tallants, incisives, «arrenquen la pell de la llengua cada cop que els
dius». Així doncs, la dona ja no és la noia; pel fet de ser dona és capaç d’observar-la des de
la distància, però ja no és ella: les paraules d’ara, les que utilitza per parlar-ne, no són les
paraules de la noia que va ser. La incomplerta, la inacabada, la imperfecta... resulta que era
realment ella. La dona, però, qui és? Això és el que finalment mostra que la noia, l’essència
de la dona, des del nou estatus es veu d’una manera esbiaixada.
7. Epíleg
Per acabar aquesta revisió del poema, només afegiré que, cent anys després del
naixement de Gabriel Ferrater, el seu metrònom encara batega dins nostre. Certament, ara
som noies, ara som dones... Però, potser el més important de tot és que, ara i aquí,
bateguem. Ara, som.
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NEVA I TREMOLES
LECTURA DE «NEU»
Marta Gort Paniello

NEU
Feixuga damunt teu. La cara cerca
un encaix al teu coll, i va parlant.
Entra la llum de neu, i tu recordes
quin fred teníeu. Ella et va contant
coses i coses, i escoltes i oblides,
com si et contés un somni. Fins que et diu
que l’altre dia et va fer el salt. Tremoles.
«Per què et sorprèn? Ja ho saps, que de vegades
algú m’endu.»
«Potser no m’ha sorprès,
però em fa pena.»
I ella se’t redreça,
s’allunya de la injúria en què vol
endurir-se el teu cos, i amb ulls encesos:
«Més me’n fa a mi. No saps com és. No hi ha
res més horrible. Et trobes al damunt
un home qualsevol«
I surts de tu.
Tremoles. No fa gaire, pel carrer,
ella tenia fred al teu costat.
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El poema gira entorn una situació íntima: la conversa d’una parella al llit, on
s’explicita una infidelitat amorosa per part de la dona. La composició és plena d’oposicions
que ressalten la feblesa d’aquesta relació: la calidesa momentània dels cossos nus i units
acaba sent vençuda per la fredor de l’hivern i de la infidelitat; la puresa de la neu blanca
esdevé burlesca en descobrir la impuresa de l’adulteri comès; el record de l’home (del fred
que tenien) es contraposa a l’oblit immediat (d’allò que ella li explica); i l’entrada de la llum
de neu (com a metàfora de la fredor i de l’adulteri) forma un oxímoron amb el «surts de
tu». No serà ociós aturar-se en aquesta curiosa expressió que sembla un amalgama d’un
«surts d’ella» (un cop acabat el coit) i un «surts fora de tu» (en sentir-se sobrepassat per la
confessió).
Les repeticions són també un recurs notable i, igual que les parelles anteriors,
subratllen la fragilitat d’una relació que sembla abocada al fracàs. El «fred» (v. 4 i 20), com
veurem tot seguit en el comentari de Núria Perpinyà, va més enllà d’un fenomen atmosfèric
i esdevé una metàfora del distanciament de la parella. Si bé el primer cop que hi apareix (v.
4), sembla que els enamorats es veuen afectats per la temperatura —fet extern a la seva
relació—, la segona aparició del terme deixa entreveure que l’home no és capaç d’aportar
caliu a la relació i que, conseqüentment, la dona necessita trobar-la en algú altre. La
repetició de «per què et sorprèn?» (v. 8) i «no m’ha sorprès» (v. 10) deixa palès que l’engany
no esdevé una sorpresa per a cap dels membres de la parella i, per tant, tots dos són
plenament conscients de la inconsistència de la seva relació. L’adverbi de lloc «damunt»
apareix per duplicat (v. 1 i 16) i, com que en els dos casos és aplicat a la posició dels cossos
en el moment del coit, queda estretament vinculat a la noció de domini-subordinació.
Finalment, el «tremoles» (v. 7 i 20) afecta a l’home per duplicat i, segons Laura Borràs,43 la
tremolor del jo líric neix en constatar, finalment, que la flama s’ha apagat; aquesta tremolor
no és causada pel fred hivernal que sent la noia, sinó de la tensió de la situació que
l’envolta, la freda realitat que existeix fora del llit.
A partir d’una lectura atenta a les repeticions i oposicions, és fàcil detectar que el
problema en aquesta parella és molt més profund que no un engany sexual puntual. Així ho
apunta Núria Perpinyà:
La traïció sexual ha estat de la dona, però en l’amorosa (que és la que importa de debò) hi
participen tots dos, tal com ho indiquen els sis primers versos i, en general, les múltiples
referències a l’hivern que es troben al llarg del text (començant pel títol) i que serveixen
de projecció de l’apaivagament amorós. Infidelitats amoroses i sexuals de les quals el jo
43
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poètic es responsabilitza, tal com suggereix el darrer vers en remetre al tòpic (llargament
boccaccià) del mal amant que, en lloc d’abrusar l’altre amb l’escalfor del seu amor, només
li aporta la seva fredor.44

La tensió en la relació es reflecteix en l’arquitectura del poema, que es torna més
esquinçada a partir de la confessió de la dona al vers set. Si fins aquest punt tots els versos
es presenten sencers (decasíl·labs), del setè vers endavant, es divideixen de forma reiterada,
com si volguessin simular la discòrdia o originada la parella (això passa entre als versos 9,
10 i 15). En relació a l’estructura del poema, cal mencionar que és ple d’encavalcaments; els
versos semblen estar entortolligats els uns amb els altres, units i abraçats com els cossos
dels protagonistes.
És un poema molt rítmic que presenta una variada combinació de patrons mètrics
amb predominança del peu iàmbic, el qual simula el ritme constant i regular dels cossos en
el moment del coit. Cal ressaltar, però, alguns versos que escapen d’aquest patró i que, en
fer-ho, treuen a la llum certes particularitats del text. Ja en el primer vers crida l’atenció un
xoc accentual «Feixuga damunt teu» que suggereix, de forma sonora, l’impacte físic dels dos
cossos. Anteriorment s’ha esmentat la repetició de «fred» en: «i tu recordes | quin fred
teníeu» (v. 3-4) i en «ella tenia fred al teu costat» (v. 17). Mentre que la primera expressió els
dos membres de la parella tenen fred, en el darrer vers tota l’atenció recau sobre la noia i,
de fet, aquest pes en l’element femení es reforça amb el trencament del patró iàmbic: «ella»
correspon a un peu troqueu on la primera síl·laba del vers esdevé tònica. Aquesta mateixa
desviació del peu iàmbic apareix en «Entra la llum de neu» de l’inici del tercer vers, on la
tonicitat de la primera síl·laba fa més exagerada la contraposició amb l’expressió antagònica
«i surts de tu».
La segona intervenció de la dona ve marcada per una combinació d’un troqueu
seguit d’un iàmbic: «Més me’n fa a mi. No saps com és. No hi ha | res més horrible [...]» (v.
13-14). Aquesta combinació accentual realça el final de tres frases contundents i tallants que
omplen de seguretat el discurs de la protagonista. Tant és així que, després de les seves
paraules, l’home es queda sense veu i, sense poder reaccionar verbalment, la seva única
resposta és la tremolor. Finalment, la musicalitat del poema s’incrementa amb la
incorporació puntual de peus trisil·làbics que es desvien de la base rítmica binària del
poema. Al segon vers trobem dos anapestos consecutius: «un encaix al teu coll», on la
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fluctuació rítmica es correspon amb el moviment de la cara de la noia entre el coll de la
seva parella. D’altra banda, al cinquè vers hi ha una tirallonga de dàctils: «coses i coses, i
escoltes i oblides», on la musicalitat aportada pel ritme és reforçada per l’al·literació de la
síl·laba «co», on la duresa del so oclusiu sord [k] recorda el xoc entre els dos cossos durant
l’acte sexual. A banda, les síl·labes del cinquè vers corresponents a aquest so coincideixen
amb l’accent del patró dàctil esmentat.
Un altre element clau en l’anàlisi de la musicalitat d’una composició literària és la
rima. En aquest cas, ens trobem davant de versos blancs en els quals és possible determinar
algunes ressonàncies vocàliques però que no es poden qualificar de rima. La parella de mots
en posició de rima «parlant» (v. 2) i «contant» (v. 4) presenten una simetria fonètica total
que, a més, es reforça per la similitud semàntica. Criden també l’atenció els verbs en segona
persona del singular aplicats a l’home «recordes» (v. 3), «oblides» (v. 5) i «tremoles» (v. 7) a
través dels quals queda resumida (de forma molt esquemàtica) la seva actitud en la relació
de parella: és conscient dels problemes que els distancien però prefereix obviar-los i, com
que no té força suficient per tractar-los, les emocions el corrompen i el condueixen a la
impotència i frustració. La coincidència entre les dues vocals tòniques del vers 15 «algú» i
«m’endú» produeix un impacte sonor colpidor que fa encara més punyent la confessió de la
deslleialtat. Pel que fa a l’acabament sil·làbic dels versos, cal destacar com fins al vers
número 12 s’alternen versos femenins (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12) i masculins (2, 4, 6, 9, 11), però
a partir d’aquest punt tots els versos són masculins. El final marcat i, fins i tot, abrupte i
esquerp dels versos masculins encaixa amb les reaccions i les emocions revelades pels
protagonistes: la injúria, els ulls encesos, el sortir de tu, la tremolor... és a dir, l’enuig o (si
fem un pas més enllà) la ràbia.
Al llarg del poema l’home queda relegat a una posició d’inferioritat respecte a la
dona, fet que es pot justificar, com a mínim, amb tres raons. La primera intervenció de la
veu masculina va precedida per un llarg espai en blanc que, a banda d’instaurar un
trencament visual amb l’aportació de la dona, transmet la sensació de dubitació i incertesa
per part de l’interlocutor. El lector fa córrer la vista per un forat buit que podria ser
equivalent al temps que triga l’home a donar una resposta. En segon lloc, i seguint en la
mateixa línia del discurs directe, la dona és qui formula la tercera i darrera intervenció i que,
per tant, té l’última paraula. Davant la seva ferma justificació sustentada, com hem vist, en
el ritme sòlid del peu troqueu, l’home no gosa retreure-li res: la seva inseguretat inicial
esdevé ja immanejable i és incapaç de contestar verbalment. Finalment, la repetició ja
esmentada de «damunt» remarca com la dona pren el domini de la situació i ocupa el lloc
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de poder: quan la parella fa l’amor és la dona la que es col·loca damunt seu (v. 1) però, per
contra, quan ella li fa el salt, l’amant pren la posició de superioritat (v. 14). El marit, per
tant, és dominat per la dona i, al mateix temps, és incapaç d’evitar que altres homes
dominin la seva parella. Potser, de fet, la dona recorre a altres relacions en busca d’un
instint (tradicionalment entès) de masculinitat, poder i dominació que no troba a casa.
Tot i que sempre és agosarat assenyalar influències en la poesia d’altri, penso que és
lícit parlar d’intertextualitats en el cas d’un lector empedreït com Gabriel Ferrater. És un fet
que el poeta coneixia a fons l’obra de T. S. Eliot i James Joyce i, per aquest motiu, no trobo
fora de lloc pensar que aquests autors anglesos són al·ludits en el poema que ens ocupa.
D’una banda, la imatgeria emprada per Ferrater estableix certes ressonàncies amb
dos poemes de T.S. Eliot —«East Coker», dels Four Quartets, i The Waste Land. La «llum de
neu» i el xiuxiueig produït al llit —«La cara cerca | un encaix al teu coll» (v. 1-2), i «ella et va
contant | coses i coses» (v. 4-5)— recorden els següents versos d’«East Coker»: «So the
darkness shall be the light, and the stillness be dancing. Whisper of running streams, and
winter lightning». Més evident és, potser, el paral·lelisme establert entre la «llum de neu» i el
«fred» hivernal (que es contraposa a la calor dels cossos dins el llit) amb els versos de The
Waste Land: «Winter kept us warm, covering | Earth in forgetful snow, feeding | A little life
with dried tubers» (v. 5-7). Ferrater coneixia bé The Waste Land, ja que el seu germà Joan
Ferraté l’havia traduït al català: La terra eixorca es va publicar al número 21 de la revista Laye
(1951) i, vint-i-sis anys després, Edicions 62 publica La terra gastada (1977) amb el text
original de la versió catalana i un comentari. A banda de la imatgeria de la neu, el poema
comparteix l’al·lusió a la sexualitat ja trobada a The Waste Land. En aquesta línia, cal fer
notar que Eliot relaciona l’hivern —una estació associada a la fredor i esterilitat— amb la
calidesa i la possibilitat de procreació a través dels tubercles, els quals esdevenen una
metàfora per la falta d’apetència sexual: els tubercles són un mecanisme de reproducció
asexual de les plantes que en garanteixen la supervivència a l’hivern. En el nostre poema els
protagonistes també es refugien de la fredor trobant l’escalfor dels seus propis cossos i, a
més, els trobem colgats dins el llit sembrant una planta que fa tot l’efecte que no
prosperarà.
D’altra banda, el descobriment d’una relació extramatrimonial per part de la dona
coincideix amb la trama d’un conte de James Joyce titulat «The Dead», el qual és comentat
pel mateix Ferrater a Escritores en tres lenguas.45 La narració tracta d’un noi, Gabriel, que
45

Jordi Julià també relaciona «Neu» amb el final d’aquest conte de Joyce (Al marge dels versos: estudis sobre la
forma i la percepció poètiques relaciona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat , Barcelona, 1999, p. 167).
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s’assabenta de l’amor de joventut que la seva esposa va sentir per un jove que va morir de
tuberculosis. Ferrater selecciona el següent fragment de Joyce, on es veu la impossibilitat del
noi per agafar el son un cop és al llit:
Unos leves toquecitos en el cristal le hicieron volverse hacia la ventana. Había empezado
otra vez a nevar. Miró soñoliento los copos, plateados y oscuros, que caían oblicuamente
ante la claridad del farol […] El alma de Gabriel se desvanecía poco a poco oyendo cómo
la nieve caía leve por el universo y caía leve, como el descenso de sus postrimerías, encima
de todos los vivos y de todos los muertos.46

És una coincidència força curiosa que el protagonista del conte s’anomeni també
Gabriel, i si es llegeix «Neu» prenent el personatge de Joyce com un alter ego de Ferrater, el
poema cobra un doble sentit. De fet, el llenguatge ja assenyala des del principi que no es
tracta d’un poema romàntic: el primer adjectiu, «feixuga«, fa evident la manca de passió o
desig entre els dos protagonistes. El lector aviat descobreix que aquesta característica no és
atribuïda a la neu (com pot semblar en un inici), sinó que a la noia i, a mesura que avança el
poema, surt a la llum la fredor d’una relació que es troba enterrada sota una capa ben
feixuga de neu.

46

Gabriel FERRATER: Escritores en tres lenguas. Editorial Antártida, Empúries, 1994, p. 229.
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«SABERS», LA MEMÒRIA DEL COS
Andrea Montoya
Universitat de Barcelona
Love has no position,
Love’s a way of living,
One kind of relation
Possible between
Any things or persons
Given one condition,
The one sine qua non
Being mutual need.
W.H. AUDEN

Los fets d’amor no puc metre en oblit;
ab qui els haguí, ne el lloc, no em cau d’esment
Ausiàs MARCH
Al pròleg a la seva traducció dels Poemes de C.P. Cavafis (1987), Joan Ferraté recorda
quan, a finals del 1941, Gabriel Ferrater va tornar a Reus des de França i, amb ell, duia la
traducció en prosa de tretze poemes de Kavafis feta per Marguerite Yourcenar i Constantin
Dimaras, publicada a la revista Mesures el gener de 1940. Les vicissituds d’aquestes
traduccions les explicaria el mateix Ferrater vint-i-cinc anys després, en les conferències
sobre la poesia de Carles Riba, impartides entre el 26 de novembre de 1965 i el 25 d’abril de
1966 a la Universitat de Barcelona:
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Ara: Riba no comprèn que el mot de sorge no és assimilable, no és assimilable a la
textura d’un català col·loquial d’avui. Això també es troba en la seva traducció de Kavafis,
que, desgraciadament, he de dir que em sembla molt dolenta, i ho sento, perquè, en
realitat jo en sóc el responsable. És a dir, que jo sóc qui vaig descobrir Kavafis a Riba, i
Kavafis m’entusiasma, i li vaig comunicar el meu entusiasme; aleshores, Riba es va posar a
estudiar el grec modern, que no sabia (ell només sabia el grec clàssic), i va traduir Kavafis.
O sigui que va anar més lluny que jo, perquè jo no sé grec modern, o sigui: jo només
llegeixo Kavafis en francès i en anglès. Ara bé: resulta que va fracassar també per aquestes
raons. Kavafis és un poeta molt col·loquial, de llengua molt viva i molt de cada dia, i
aquesta és la mena de llengua que Riba era incapaç de traduir. (...) Riba llegia Kavafis en la
traducció francesa de Marguerite Yourcenar, que jo li havia deixat: és allí que jo havia
descobert Kavafis47.

L’afany que va empènyer a Carles Riba a versionar al català el poeta alexandrí va
inaugurar una estirp de traductors que se succeeixen fins avui. Després de la publicació dels
Poemes de Kavafis de Riba, l’any 1962, Joan Ferraté el segueix de ben a prop: primer completa
la selecció d’aquell, l’any 1975, i, dotze anys després, n’emprèn la traducció de la poesia
completa. També del 1975 data la traducció d’Alexis E. Solà, que en la mateixa col·lecció de
Curial més endavant va tenir cura d’una nova edició de la selecció de Riba i que aleshores
va versionar només els poemes que n’havien quedat exclosos. Els mallorquins Antoni
Avellà i Bartomeu Garcés varen traduir els Poemes canònics (1996) i els Poemes ocults, renegats i
incomplets (1998). Eusebi Ayensa va publicar Esborranys i poemes inacabats (2011) i, recentment
(2020), ha editat i traduït una tria inèdita de fragments en prosa que acompanya amb
poemes (alguns dels quals són versions de Riba).
El lector pot beneficiar-se’n en la mesura en què les interpretacions divergeixen
entre si, mes l’objectiu que les guia és el de fixar-ne la versió més literal possible. Fora les
variants, aquests textos configuren una sèrie que podríem anomenar la «trama Kavafis» que
ens permet observar no només la recepció d’un dels poetes més destacats del segle XX, sinó
com les obres traduïdes s’interrelacionen i com aquesta relació és determinant per a la
incorporació de nous llenguatges poètics, encara més, en un context de literatures
anomenades «perifèriques».
Ara bé, caldria revisar com és possible ser influït poèticament per una obra de la
qual només es pot llegir la traducció. De la «trama Kavafis» Ferrater se’n declara el
responsable, però es desmarca de qualsevol precipitació traductora dominada per la
47

Gabriel FERRATER: Sobre la poesia de Carles Riba. Edicions 62, Barcelona, 1983, p..115-116.
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necessitat d’entendre bé un poema en una llengua encara poc coneguda. Ja ho diu: no va
més enllà de la lectura de les versions anglesa i francesa, la qual cosa no el priva de jutjar la
incapacitat de Riba per a traduir al que ell anomena una llengua viva: «col·loquial, ordinària,
la llengua del diàleg».48 De manera que el fracàs de les versions de Riba no correspon a
l’ordre de la literalitat sinó al d’una operació de la qual resulta un text poètic independent.
Perquè el que està en joc és la qualitat del poema en català que, per a Ferrater, depèn de l’ús
d’un registre molt concret.
Però la seva objecció té a veure amb la voluntat pròpia d’inscriure’s en una sèrie en
la qual vol intervenir com a poeta. I és en aquest sentit que se situa davant Riba. Es tracta
d’una presa de posició, de poeta a poeta, que no està mancada de dificultat –d’entrada,
reconeguda–49 i gosadia: la que planteja la figura de Carles Riba, ja que representa la figura
amb qui tots els de la seva generació van entrar en la literatura i ocupa un lloc central en el
cànon de la literatura catalana del segle

XX.

Per això, encara resulta més significatiu quan

Ferrater se serveix del mateix criteri per a interpretar la poesia original d’aquest poeta, de la
següent manera: «ell havia intentat carregar certs mots catalans d’un sentit que tindrien
mots equivalents anglesos o francesos, i que tindrien com a derivat de la novel·la, que és la
cosa que a Catalunya no hem tingut ni fa cara que tindrem en un temps proper».50 L’intent
d’obtenir dels mots catalans un rendiment de descripció moral que no li poden donar és el
que posa en qüestió el procediment del traductor, i evidencia, altrament, l’ànim d’un
projecte que el que volia era estar exactament amb les mateixes tendències que les de la
poesia europea de l’època per disposar d’una llengua moderna calibrada literàriament.
Tot plegat posa de manifest les intencions de Gabriel Ferrater. De fet, en la seva
crítica, parafraseja la declaració de principis de l’epíleg a Da nuces pueris (1960): «Entenc la
poesia com la descripció, passant de moment en moment, de la vida moral d’un home
ordinari, com ho sóc jo. (...) D’estil n’hem de tenir poc: hem de realitzar només el que la
nostra educació ens ha donat i que és doncs impersonal, i ens hem de guardar de fer jocs
amb el sentit dels mots de la tribu.»51
Iorgos Seferis sosté que no importa tant el tipus de llibres que llegeixi un poeta
com la capacitat d’aquest per a transfondre’ls en el material de què dotarà els seus poemes, i
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Gabriel FERRATER: Sobre la poesia de Carles Riba, p..115.
Cfr. a l’inici de les conferències, op. cit.: «Parlar de Riba és una cosa una mica difícil per a mi i per tot
escriptor català de la meva edat, perquè la nostra relació amb Riba és massa íntima, perquè, de fet, tots
nosaltres vam entrar en la literatura per Riba.»
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Gabriel FERRATER: Da nuces pueris. Edicions 62, Barcelona, 1960, p. 73-74
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aquesta capacitat és visible no en el mètode sinó en l’obra mateixa.52 En aquest sentit, en el
seu pròleg a les traduccions angleses de Kavafis de Rae Dalven (1961), W.H. Auden ens diu
que és una parla personal, més que cap altre tret, el que sobreviu a les traduccions de Kavafis.
Per la seva part, Joseph Brodsky arribarà a afirmar que el que és excepcional, referint-se a
l’ús de les paraules en el seu significat primordial, és que no només no perd en la traducció,
sinó que hi surt guanyant.53
Cap d’ells sabia grec modern i, tanmateix, van ser capaços de percebre aquest to
extraordinàriament singular, malgrat cada un acaba privilegiant un aspecte diferent de l’obra
de Kavafis. D’altra banda, el mateix podríem dir de Riba i Ferrater –amb la diferència que
Riba sí que en sabia–; mentre a un li interessen més els poemes històrics, recreacions de
personatges auris de la Grècia antiga, l’altre concedeix la seva atenció als poemes urbans
més personals.
En una carta adreçada a Pericles Anastasiades, Kavafis hi diu el següent: «He
intentado unir el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, y para conseguirlo he recurrido a toda mi
experiencia».54 Si Ferrater privilegia una lectura del poeta alexandrí seria aquesta, circumscrita
a la dicció. Desprès de qualsevol eminència, impersonal i desapassionat, tant ambigu com
objectiu, els seus poemes proven de descriure purament els fets, sense expurgar-los ni
embellir-los. En aquesta descripció hi concentra una experiència del subjecte líric
expressada de forma col·loquial, que contrasta amb el material autobiogràfic de fons. Una
línia poètica que se situa en el límit en què la poesia quasi es desprèn de si mateixa, que
objectiva l’emoció particular i dirigeix l’emoció a partir d’una determinada disposició de
l’experiència, sense recórrer a metàfores ni símils.
Més que en els poemes de caire abstracte i intel·lectual de Gabriel Ferrater, és en els
narratius que hi podem reconèixer una prosòdia similar. «In memoriam», «El poema
inacabat», «Els jocs» o «Sabers» exploren l’art de l’observació quotidiana. Com assenyala J.
M. Castellet, Ferrater no vacil·la en la utilització dels mots més corrents i conversacionals,
ja que els sap carregats d’una història moral particular i sap que només ells poden donar la
dimensió semàntica exacta del que pretén dir.55
Vegem l’últim dels poemes esmentats:
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Cfr. «Giorgos Seferis, Sobre poesía y tradición» a: José Ángel VALENTE: Obras completas, vol. I, Círculo
de lectores, Barcelona, 2006, p. 845
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Joseph BRODSKY: «El canto del péndulo» a: Menos que uno. Siruela, Madrid, 2006, p. 57
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José Ángel VALENTE, «Giorgos Seferis…», p. .621
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Gabriel FERRATER: Teoria dels cossos. Edicions 62, Barcelona, 1990, p. .10
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SABERS
Pujo l’escala del metro
de pressa, que se m’ha fet tard.
Ja fa mitja hora que tenia
una altra escala per pujar.
Em sobta i m’atura la vora
del buit, a l’esglaó darrer.
Marco el pla de cames que passen,
amb els ulls, com amb un nivell.
Cames que caminen pel vespre
com per un vague despoblat.
Què en saben, les còmplices càndides,
del gran joc que van entrellant?
Dones absortes consideren
que potser algú les ha mentit.
Les que van negres, ja serenes,
no saben a qui van mentir.
Els homes que baixen dels cotxes
coneixen els licors amargs.
Tres noies van juntes per riure
i saben només que han plegat.
Tothom sap pensar alguna cosa
d’algun diner, ínfim o gros.
Respiren tots. No tots recorden.
Jo sé on és el teu cos.

«Sabers» forma part del darrer llibre de Gabriel Ferrater, Teoria dels cossos (1966),
que culmina una breu i madura obra poètica que havia començat només sis anys abans, el
1960, amb Da nuces Pueris. Potser és aquest caràcter concentrat el que ens permet llegir la
seva obra com un conjunt, que, a la fi, va acabar reunint en un sol volum a Les dones i els dies
(1979). El títol del compendi, en certa manera, ens serveix de pretext per a recórrer una de
les vies constants en la seva poètica, de tema eroticoamorós, en la qual hi ressonen els ecos
més kavafians i a la que pertany «Sabers».
Es tracta d’un poema molt concret en l’espai i en la forma; tancat per dos versos
heptasíl·labs –el primer i l’últim– s’anivella visualment, a mesura que avança, ascendent
l’escala del metro, en contrast amb la descripció horitzontal del que emmarca la mirada del
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jo líric. Un joc de cames, un joc de dones. A la disposició perpendicular del moviment
combinat dels membres s’hi afegeix, quan es fan notar els anys, una dimensió que s’estén
en el temps. Ferrater, igual que Kavafis, sempre anota els anys en els cossos, en els quals es
projecta la fantasia del flâneur i el joc que els mou: el desig.
En certa manera, és un poema retrospectiu, en tant que el que estimula la fantasia
és la rememoració d’un «...heroi ben del meu temps / un temps que ja se m’ha fet vell».56
Aquest és un tret essencial de Kavafis, els poemes del qual sempre parteixen d’una mirada
retrospectiva que, falta d’imatges, encarna el seu caràcter memorial en la decadència del cos.
Així diu el poema «Recorda cos» (1918) en la versió de Riba:
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.

Ambdós poemes descriuen l’experiència de la durée d’uns desigs que s’intensifiquen
per la sensació de pèrdua. La diferència, en Ferrater, és que s’hi juga un contrast entre la
memòria voluntària –«tothom sap pensar»– i una memòria involuntària que se solleva en
l’oblit –«no saben a qui van mentir», «no tots recorden»–. Però efectivament els poemes fan
memòria, l’única forma d’afrontar el temps.
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«El poema inacabat», Teoria dels cossos. Edicions 62, Barcelona, 1990, p.. 16.
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«ÚTER», DE GABRIEL FERRATER,
O LA CONSTRUCCIÓ INVERSA DE L’ESPAI

Marta Puxan-Oliva

Universitat de les Illes Balears
ÚTER
Ja fa unes quantes hores que és aquí.
Parts del seu cos, no les més íntimes
però parts del seu cos, s’han escampat
i repartit pels quatre o vint cantons
d’aquesta cambra. I ara visc
tot encledat dins la cosa que estimo.
Un moviment que faig, i que m’estira
enllà del meu replec, toca una mitja
o una sabata o un jersei o una faldilla:
les partions de la terra que és meva.57

Publicat per primer cop a la Teoria dels cossos (1966) i posteriorment a Les dones i els
dies (1968), «Úter» és encara un poema prou inexplorat. Tal vegada per la seva senzilla
aparença, tan pròpia de molts poemes de Gabriel Ferrater; tal vegada perquè ha estat
agrupat amb d’altres com «També»58 en el tractament de les correspondències mirall
dona/mare i el mite d’Èdip. Aquestes associacions són molt ben vistes, dignes d’anàlisi i
prou evidents i, per això mateix, deix aquest aspecte a l’excel·lent treball que Núria
Perpinyà en feu al llibre monogràfic «Teoria dels cossos», de Gabriel Ferrater (1991).59 Aprofitaré
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aquestes pàgines per oferir una lectura que, si bé no s’hi contradiu, enceta un altre camí
interpretatiu. D’aquest poema el que me crida més l’atenció és la construcció de l’espai i,
per això, propòs aquí una lectura que posa al centre aquesta elaboració com a imatge des
d’on es despleguen significats diversos. No entenc el fet interpretatiu per res com a
definitiu, sinó sempre com a proposta de sentit, de manera que aquest és només un convit,
en el benentès que davall d’aquesta aparent senzillesa hi ha, com sabem, un càlcul
mil·limètric que no tots, ni tan sols els més experts, llegirem igual. Aquesta aproximació és
agosarada tant pel que fa a la interpretació formal com semàntica del poema. Així,
m’aventur a proposar l’espai com a lloc des d’on estirar del fil del poema. Però anem a
pams.
Cal que tinguem mínimament clares les bases del poema per tal de passar després a
la nostra proposta de lectura. En el sentit més literal del poema, «Úter» presenta una escena
en què el jo poètic es troba amb una altra persona en una cambra des de fa unes quantes
hores i en aquest repòs estira un braç per trobar una peça de roba de la dona entre les que
es troben escampades al voltant. Aquesta escena el duu a reflexionar sobre les parts del cos
d’ella i la seva pertinença. L’escena mateixa de la roba d’ella escampada per la cambra
associada a les parts del seu cos, que és presumiblement nu, remet de manera clara i directa
a una escena sexual prèvia, després de la qual els amants descansen. Aquesta associació ve
indicada especialment pel títol, «Úter», que si bé no apareix al cos del poema, és
omnipresent.
Pel que fa a la mètrica, una visió general no ofereix dubte: el poema està format per
deu versos, majoritàriament decasíl·labs, que alternen amb versos octosíl·labs (2 i 5) i un
vers alexandrí (9). En general els versos no presenten encavallaments sorprenentment
abruptes dins de la poètica ferrateriana, si bé en els versos 3, 5 i 7 són més marcats,
aguditzant el sentit. El ritme accentual és tota una altra cosa, atès que el marge interpretatiu
és molt més gran. Cal que parem atenció a aquest aspecte poc visitat perquè observar-lo
ens pot ajudar a prendre una opció en el sentit, tal vegada no la que cercava Ferrater, això ja
no ho sabrem mai. Cal que observem amb deteniment la construcció en el pla accentual del
vers, perquè Ferrater l’entén com a absolutament lligada a la sintaxi i determinant en la
construcció pròpiament poètica. Obviar, doncs, aquest aspecte no respondria a la manera
com el poeta entén la poesia. Així, ell mateix observa a l’article «Sobre mètrica»:
Esbandim primer la innocentada més innocent, induïda pels termes com
«decasíl·lab» o «octosíl·lab», amb què acostumem a designar el tipus de vers: la idea que la
base n’és el recompte de les síl·labes. Ningú, o així ho espero, no es pensa que comptar
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síl·labes sigui prou per fer un vers, però he vist que n’hi ha molts que creuen (i els
tractadistes els hi inviten) que per aquí es comença. Això ja és un error catastròfic, perquè
en una llengua com el català (no sé ben bé com van les coses en xinès) és rigorosament
impossible de comptar les síl·labes sense haver establert abans l’esquema mètric.
De manera que en català (i més encara en anglès per exemple) el sil·labisme és una
de les coses més inestables de la llengua, i justament la mètrica és destinada a fixar-lo, i no
pas a l’inrevés (pensem en les e mudes del francès, que en vers no són mudes).60

Aquesta reflexió mostra molt bé de quina manera l’accentuació és essencial en la
poesia de Ferrater. Ferrater s’endinsa a «Sobre la mètrica» en una explicació
extraordinàriament interessant sobre les correspondències entre elements sintàctics i
esquemes mètrics de la poesia, posant de relleu que la consideració bàsica de patrons
accentuals definidors del decasíl·lab a maiore (amb accent a la sisena i darrera síl·laba) i el
decasíl·lab a minore (amb accent a la quarta i la darrera) no és suficient en l’anàlisi de la
composició poètica. No cal dir que la seva labor com a matemàtic i com a lingüista
especialista en gramàtica influïren enormement en la seva poètica, quelcom que la Teoria dels
cossos deixa clar en la incrustació de fórmules algebraiques com a epígrafs als apartats del
poemari, que jo no tenc la competència de comprendre en detall. El diagrama que
encapçala la secció B és el següent:61

60
61

Gabriel FERRATER: «Sobre la mètrica». Serra d’Or 143, 1971, p. 27.
Gabriel FERRATER: Teoria dels cossos. Edicions 62, Barcelona, 1966, p. 48.
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De fet, l’única observació que soc capaç de suggerir és que visualment les fórmules
propostes semblen oferir iconogràficament les combinacions accentuals en peus binaris
(iambe, troqueu) i ternaris (anapests, amfíbracs). Així, és molt suggeridor que els «cossos»
que es combinen de manera binària o ternària (cossos de persones com en els poemes que
apareixen dos, com «Úter», o tres, com «Tres llimones») però també com a elements dins
del vers. Així, si veiem «o o e» i «e e o» o veiem «o e» o «e o», o veiem «o» o «e», o bé «o e o»
la imatge no deixa de ser suggeridora dels esquemes mètrics en les seves múltiples
combinacions. Havent-ho de deixar aquí per manca de competència matemàtica, el que sí
podem dir és que tant la insistència a «Sobre la mètrica» com la influència de l’àlgebra en la
seva obra, ens menen a parar una atenció especial a aquest aspecte, en tant que arrela el
poema i la seva significació.
Si tornam a «Úter», el gran dubte o ambivalència vist des de fora rau en les
alternances dels esquemes T AAT i AT AT on (T) són les síl·labes tòniques i (A) les àtones.
Predomina, doncs, un patró de tònica + anapest i iambe + iambe. Aquests esquemes bàsics
s’amplien o es modifiquen segons el nombre de síl·labes dels versos. Es podria anar més
enllà i fer tot l’exercici ferraterià d’analitzar els sintagmes i l’organització sintàctica per
detectar cadascun dels accents, però això ho deix com a una de les vies obertes a treballar
més a fons. En tot cas, la lectura que propòs ja considera en termes generals la sintaxi, i
entén que el primer patró és una tònica i un anapest (T AAT) perquè així es marca
sintàcticament en tots els casos, com per exemple al vers 2: «Parts [T] del seu cos [AAT]».
L’altre esquema present al dístic menor de quatre síl·labes, que és l’esquema rítmic mínim
d’aquest poema, és una combinació de dos iambes, que quan s’aplica a tot el decasíl·lab
obté un pentàmetre iàmbic, a la manera clàssica de Shakespeare. És a dir, el patró del
decasíl·lab seria: AT AT AT AT AT.
En la combinació que finalment propòs d’aquests dos esquemes entrem en una
possible ambivalència que reflecteix la versatilitat de la interpretació mètrica, tal i com es
reflecteix en el desacord entre Salvador Oliva i Gabriel Ferrater referent a uns versos de
Francesc I, en què Oliva interpreta un esquema mètric diferent de Ferrater. El que és
suggeridor d’aquesta versatilitat és que Ferrater mateix en un moment de «Sobre la mètrica»
analitza el vers de Foix «Tu, ni bicorne ni groc, qui t’ho ha dit» en què mostra el
funcionament de l’esquema T AAT AAT AAT. Perquè és un esquema conegut i estudiat, la
proposta d’aquesta lectura mètrica d’«Úter» no seria incongruent i, així mateix, ens permet
de fer associacions significatives noves en algun punt. Així i tot, una lectura estricta segons
un pentàmetre iàmbic a la manera com Salvador Oliva analitza el poema «In Memoriam»
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amb regles d’ajustament del model mètric passant en ocasions de peus binaris a ternaris o
d’invertir el patró binari (de iambes a troqueus) també podria funcionar com a patró en la
majoria dels versos del poema.62 El que vol mostrar el desplegament de lectures, potser
encara no prou detallat a jutjar per les anàlisis exclusivament mètriques d’Oliva i Ferrater en
els textos esmentats, és que aquest esquema finalment admet discrepàncies molt similars a
les que tingueren els dos autors respecte als versos de Francesc I.63 En qualsevol cas,
l’anàlisi mètrica proposada combina els dos esquemes accentuals, perquè es produeix de
manera molt menys forçada i més d’acord amb la sintaxi i la cadència d’aquesta en la nostra
llengua.
En la meva lectura, l’esquema seria:
1.Ja fa unes quantes hores que és aquí. (decasíl·lab a maiore, clar)
AT AT AT AT AT
2. Parts del seu cos, no les més íntimes (octasíl·lab 4 + 4, força clar)
T AAT / T AAT
3. però parts del seu cos, s’han escampat (decasíl·lab a maiore, versàtil. Podria acabar en
TAAT)
AAT AAT AT AT
4. i repartit pels quatre o vint cantons (decasíl·lab a minore, clar)
AT AT AT AT AT
5. d’aquesta cambra. I ara visc (octosíl·lab, sense cesura però amb pausa sintàctica)
AT AT AT AT
6. tot encledat dins la cosa que estimo. (decasíl·lab a minore, molt clar)
T AAT AAT AAT
7. Un moviment que faig, i que m’estira (decasíl·lab a maiore, clar)
AT AT AT AT AT
8. enllà del meu replec, toca una mitja (decasíl·lab a maiore, versàtil i amb cesura)
AT AT AT / T AAT
9. o una sabata o un jersei o una faldilla: (dodecasíl·lab, sense cesura, versàtil)
T AAT AAT AT AAT
62

Salvador OLIVA: «La mètrica d’In Memoriam, de Gabriel Ferrater». Llengua & Literatura no. 9, 1998, p.
405-21.
63
Salvador OLIVA: «Bases per a un estudi de la métrica. Comentari a unes idees teòriques de Gabriel
Ferrater» Els Marges no. 1, 1974, p. 100-103.
Gabriel Ferrater: «Sobre la mètrica». Serra d’Or 143, 1971.
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10. les partions de la terra que és meva. (decasíl·lab a minore, força clar)
AT AT AAT AAT
En els aspectes bàsics, l’esquema mètric mostra una composició de deu versos, on
tots excepte els versos 2, 5 i 9 són decasíl·labs en combinació a minore i a maoire, marcades
en alguns casos (3, 8 i 10) pel canvi d’esquema accentual (AT AT o TAAT). El primer vers
és, com els versos 4 i 7, un pentàmetre iàmbic i el vers 5 és un tetràmetre iàmbic. El vers 6
és especialment clar i és central en la significació del poema, com veurem. Aquest vers
decasíl·lab major presenta l’estructura d’un primer còlon TAAT i un segon AAT AAT.
Aquest esquema de versificació és repeteix al vers 2, on els dos hemistiquis de l’octosíl·lab
són TAAT, que essent al vers 2 marquen amb el vers 1 els esquemes accentuals bàsics del
poema. L’esquema del segon còlon del vers 6: AAT AAT es repeteix al darrer vers del
poema i al primer còlon del vers 3. El darrer còlon del vers 8 i el vers 9 segueixen
majoritàriament el patró TAAT, d’una manera molt significativa. Finalment, el darrer vers
presenta la combinatòria dels patrons AT AT i AAT AAT, oferint un tancament que inclou
els dos esquemes accentuals bàsics.
Aquesta proposta ofereix alguns elements de sentit que recuperarem més endavant i
que ara em limitaré a esmentar. Cal observar que l’esquema TAAT s’empra de manera molt
aguda lligant elements que formen la metonímia que articula el text «parts del seu cos»
(versos 2 i 3) amb el segon còlon del vers 8 i tot el vers 9 en què es fa referència a les peces
de roba, que són les que de debò estan escampades per la cambra (als versos 2 i 3).
L’encavallament entre vers 8 i 9, es marca justament amb el canvi d’esquema accentual,
separant la primera part del vers del «toca una mitja», que cal llegir seguit amb el vers 9 «o
una sabata o un jersei o una faldilla» justament perquè comparteixen esquema accentual.
Aquest lligam per esquema accentual entre les parts del cos als versos 2 i 3 i les peces de
roba als versos 8 i 9 gira al voltant del vers cor del poema «tot encledat dins la cosa que
estimo» (6), que com veurem estableix el punt de l’espai més interior del poema. D’aquesta
manera, el poema ens convida a destacar unes parts a partir dels ritmes i reforça els lligams
entre els elements al voltant dels quals es construeix el sentit. Altra vegada, aquesta és una
proposta d’esquema mètric del poema que vol respondre al treball minuciós de Ferrater
però que entén que hi ha alternatives a aquesta interpretació en la versatilitat de la
composició dels versos. En qualsevol cas, és en l’ambivalència d’alguns dels versos on
s’indica la mobilitat i el gest de desplaçament que el mateix poema genera.
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Explorades les bases de composició d’«Úter», podem d’endinsar-nos, ara, en
l’observació de la construcció de l’espai. El fet principal de situar l’espai al centre del
poema respon a raons diverses, molt visibles. D’entrada, el nombre de paraules que es
poden entendre dins del camp semàntic de l’espai és significativament alt. Trobem: «aquí»
(1), «parts» (2, 3), «escampat» (3), «repartit» (4), «quatre o vint cantons» (4), «cambra» (5),
«encledat» (6) «dins» (6), «moviment» (7), «estira» (7), «enllà» (8), «partions» (10), «terra»
(10). Per diversos motius que desglossaré a continuació, l’espai, entès des del punt de vista
actual d’espai físic, espai en moviment i espai viscut i conceptualitzat, es construeix a partir
d’una acumulació de referències que el densifiquen.64
L’espai com a epicentre del poema, en la seva interioritat, es determina pel
posicionament de dues paraules: «cambra» i «encledat». Aquestes es troben, visualment, al
bell mig del poema, en els versos cor 5 i 6. «Cambra» fa referència a l’espai físic, material;
«encledat» a l’experiència d’un espai interior, en una paraula que, a més, no figura al
diccionari. Per deducció, «encledat» és una paraula que verbalitza l’acció de recolliment o
tancament en una «cleda» o clos amb llistons per al bestiar. Això és prou rellevant:
recordem que el vers 5 és un octosíl·lab que imposa una forçada pausa sintàctica. La
paraula «cambra» marca el final de la primera escena del poema, aquella que comença al
vers 2 en què es fa referència a les parts del cos escampades a la cambra. En trobar-se
abans d’un punt que estableix l’inici dels dos versos següents, marcats per la irregularitat del
vers no decasíl·lab 5, visualment el mot «cambra» resulta cridaner al poema. Resulta encara
més cridaner pel fet evident que remet de manera molt emfàtica al poema «Cambra de la
tardor» amb el qual manté molts paral·lelismes, en un clar joc intertextual. La cambra diu
explícitament allò que el primer vers enuncia i que el poema explica: «Ja fa unes quantes
hores que és aquí». Aquest primer díctic d’espai es resol, precisament al final de la primera
escena amb el mot «cambra», que ja no deixa lloc a dubtes i ancora l’espai físic, precís,
material.
Les concepcions actuals sobre l’espai aportades per la geografia crítica en el que
s’ha anomenat «gir espacial» ens obren camins interpretatius ben interessants en la lectura
d’«Úter». Com he assenyalat anteriorment, podem comprendre la construcció de l’espai en
el poema i la seva centralitat en les diverses dimensions superposades en què s’observa avui
l’espai. Bàsicament, autors destacats de la geografia crítica com Henri Lefébvre, David
64

Per a un estudi que difereix en enfocament d’aquest, però que tracta la representació de l’espai urbà, llegit
des de la intertextualitat, vegeu: Elisenda MARCER: «El gris ressò de la ferralla o la mediació de l’espai urbà
en la poesia de Gabriel Ferrater». I Studia Digitalia In Memoriam Gabriel Ferrater, Veus Baixes 0, 2012, p.
121-134.
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Harvey, Edward Soja o Doris Massey han estat cabdals en la transformació de la concepció
de l’espai avui. Aquests han passat a entendre l’espai, no com una dimensió purament física,
sinó com un element que integra l’espai físic i material, l’espai viscut en relació al temps i
l’espai com a quelcom que s’imagina i es conceptualitza. Aquestes dimensions s’entrelliguen
de manera magistral a «Úter» i permeten una comprensió mòbil, canviant, ambivalent dels
espais ferraterians.
Primerament, «Úter» dibuixa l’espai material a partir d’elements que el designen
directament, com «aquí», «cambra» i «terra». Hi ha, però, una manera extraordinària de
configurar l’espai de la cambra que es desenvolupa en els versos de la primera escena (2-5) i
que es modifica en la segona (7-9). Es tracta d’una demarcació de l’espai produïda per uns
elements diversos que es troben escampats i que en el seu dibuix marquen els límits de la
cambra, «quatre o vint cantons». Aquests elements que defineixen l’espai són «parts del seu
cos» (2), element que s’insisteix en la repetició «parts del seu cos» al vers següent (3)
anteposada per un «però» que subratlla la reiteració i introdueix el paral·lelisme. Les parts
del seu cos són les més clarament físiques i materials i s’empren aquí per a marcar l’espai
estès de l’«aquí». La distribució erràtica d’aquestes parts defineix els límits de l’espai que
compta, ja tingui quatre o vint cantons. Queda clar, per la «cambra» i l’«encledat», que en el
pla material es tracta d’un espai interior. Els versos següents deixen encara més clara la
materialitat de l’espai en desvetllar la correspondència de la metonímia de les «parts del seu
cos» amb les diverses peces de roba que es troben escampades i repartides per la cambra (8
i 9). Aquest espai material, però, no és simètric ni precís, perquè pot tenir quatre o vint
cantons, segons s’observin els elements que el delimiten, que són incerts pel mateix fet que
els objectes s’han «escampat» (quelcom que es marca amb el final de vers i l’encavallament)
i s’accentua amb el «repartit» a l’inici del vers 4.
Quan dic que la manera de construir l’espai al poema és extraordinària em referesc
precisament al procediment metonímic. L’espai es crea en aquest poema per elisió, per
inversió. M’explic: l’espai es designa amb elements que no són els referenciats sinó aquelles
parts que assenyalen l’element en qüestió. En altres paraules, en lloc de dir que les parts del
seu vestit, les peces de roba, dibuixen l’espai irregular d’aquesta cambra, donant-li aquesta
forma peculiar que té, diu que són les «parts del seu cos» les que el dibuixen. Les parts del
cos es troben en relació clarament metonímica de la roba que les cobreix, de manera que el
poeta designa l’espai físic amb les parts del cos, deixant fora l’objecte en qüestió que,
escampat, marca l’espai. El poema indica formalment el lligam metonímic entre les parts
del cos i les peces de roba per mitjà de l’ús del mateix esquema accentual T AAT que hem
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vist abans. Així doncs, l’espai físic es construeix de manera metonímica, en una mena de
transposició: les parts del cos que el poeta veu com a limitant l’espai és allò que la seva mà
toca a la segona escena. A la vegada, allò que toca realment en la textualitat del poema és la
roba que es troba escampada per l’habitació a la primera escena. Per lògica de l’escena: la
roba es troba escampada i el poeta toca el cos de la dona en les diverses parts. Tant si toca
la roba com si toca el cos, el que és evident és que en la lògica quotidiana del poema, el que
no està escampat per l’habitació són les parts del seu cos. Aquesta inversió i aquesta
delimitació metonímica, obren, evidentment, múltiples significats i estableixen, fins i tot, un
mètode de lectura, com veurem. Així doncs, l’atenció als objectes de manera metonímica
permet observar l’espai imaginat simultàniament des de dins del cos (les parts del cos
escampades, desmembrades) i els amants a dins d’aquest espai intern; o des de fora: els
amants voltats d’objectes que creen un espai material fora del jo, en la línia en què
pensarien crítics de la teoria dels objectes, un espai al qual s’arriba allargant el braç, creat
per objectes que condicionen les persones i les mirades.
El fet que es construeixi el cos de manera metonímica emprant la roba com a
element elidit és molt significatiu de tot el procediment del poema perquè estableix una
profunda ambivalència entre el que es diu i el que no es diu. D’alguna manera, assenyala els
silencis. Concretament, la roba cobreix el cos, però les «parts del cos» només es mencionen
per referenciar les «parts del vestit». Entesa la metonímia, el poema evoca la imatge molt
poderosa, per tan quotidiana, d’una cambra amb tota la roba escampada. Quan es toquen,
però, d’alguna manera recordant l’acte sexual, es toquen les parts del vestit. És a dir, no
s’esmenta l’acte sexual que recordaria l’acte de tocar, perquè es toquen les parts del vestit
que només remeten metonímicament a les parts del cos que s’han dit abans al poema als
versos 2 i 3. Desplaçat, el cos queda només elidit en la segona escena; al·ludit per les peces
que el cobreixen, el cos més material queda, doncs, amagat, sota la superfície del poema ja
que només s’ha emprat en sentit metonímic. És diu, doncs, el que cobreix, no el que hi ha
dins.
Això ens permet passar encara a una altra capa de significació. S’assenyala allò que
cobreix, allò més extern en el conjunt (la roba que tapa) per al·ludir a allò intern (el cos). A
dins el poema es focalitza en el cos, per indicar allò que és encara més intern al cos, allò que
queda dins, l’úter. I aquest espai intern és expulsat fora del poema i queda en l’espai del
títol, dit amb tota força al principi i, en canvi, escopit d’aquest. L’úter queda gairebé exclòs
directament quan s’especifica que les parts del cos «no les més íntimes», són les que
demarquen les fronteres d’aquest espai interior on el poeta s’hi troba tan bé.
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Aquest no és un procediment nou en la poètica de Ferrater, però potser aquí és
menys anomenat que en altres poemes. Pensem concretament en «A l’inrevés», on es
declara «Ho diré a l’inrevés» i el poema es desenvolupa a partir d’allò que fuig, per
aconseguir un «No diré res de mi»; i en el buit conceptual del «No sé res de tu» a partir del
qual es construeix el poema «Fi del món»; o l’espai que es teixeix a «Mala missió» en què el
poeta recorda al final del poema que li parlaren d’un pou i no dels camins que ha estat
intentant comprendre en el gir de sentit del poema. Aquest procediment, de fet, ha donat
lloc a un diàleg experimental en altres poetes com Carles Hac Mor, com molt bé explica
Margalida Pons. Efectivament, una part important de la poètica de Ferrater se sosté pel
mecanisme metonímic de dir només indirectament allò a què es refereix en concret, deixant
l’enigma del no dit al cor del poema, al voltant del qual gira tot ell. En la majoria de casos,
com a «Úter», la força i l’entrellat formal del poema permeten veure de manera molt
clarament suggerida allò que hi ha davall, allò que s’assenyala però no es diu. Llavors, si bé
podem asseverar la dimensió altament eròtica de la poesia de Ferrater, en la majoria de
casos es produeix a partir de dir només de forma indirecta.65
La presència del cos sexualitzat es produeix quan es consideren les unions de les
parts al·ludides per un espai que és material i que ve designat per l’acció imaginada
d’ajuntar aquest cos desmembrat en un sol cos de la dona, en els dos cossos dels amants, en
un conjunt que es mostra orgànic i dinàmic, segons la concepció dels cossos matemàtica a
la qual es refereix Núria Perpinyà. Observa Perpinyà:
Així, mentre que en l’ús comú que es fa del terme cos hom estableix correlacions
individuals (un cos per ésser), en l’àlgebra la correlació mínima és la binària (un cos=2+n
elements). Des d’aquest punt de vista, els autèntics cossos no foren els individuals, sinó
els que tenen en compte més d’un individu: el cos no és el jo, sinó el jo socialitzat, el jo i
l’altre (la relació eròtica, per bé que és la forma més simple de construcció, és el moment
que aquesta aliança es fa més plàstica).(...) Agafem el diccionari i hi llegim: «Cos. Agregat
de totes les parts materials que componen l’organisme de l’home o d’un animal». En
conseqüència, Ferrater reprèn el sentit originari del terme en reivindicar la qualitat
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En aquest sentit i en clau metatextual, la intertextualitat funciona de manera similar establint un diàleg amb
un text només dit indirectament. Vegeu els excel·lents estudis de Xavier Macià i Núria Perpinyà i de Jordi Julià
[Jordi JULIÀ: «La palimpsestació a la poesia de Gabriel Ferrater», Els Marges 55, 1996, pp. 96-108] sobre el
palimpsest a la poesia de Ferrater, el darrer dels quals inclou el poema «Mala missió». Vegeu també l’article de
Sebastià Perelló [Sebastià PERELLÓ: «Em toca creure que sé el que dic». I Studia Digitalia In Memoriam
Gabriel Ferrater, Veus Baixes 0, p. 155-167] en aquest sentit a partir d’«A l’inrevés», en què s’entén la tècnica
de dir a la inversa com a proposta d’una manera de llegir els altres diferent.
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«d’agregat d’elements» que caracteritza tot el cos. O, dit altrament, el jo no és un ésser
aïllat i monolític, sinó que es construeix amb els altres.66

L’espai que configuren els cossos en les seves parts i les peces de roba és un espai
mòbil, irregular, orgànic, ara marcat per les quatre parets de la cambra, ara pel disseny de les
peces escampades, ara pel moviment de les parts dels cossos. Per això, la cambra té quatre
o vint racons.
Segonament, l’espai ferraterià d’«Úter» està íntimament lligat al temps. L’organicitat
a la qual fèiem referència participa de l’espai entès avui com a immers sempre en el temps.
A «Úter» la dimensió present del temps, com en molts altres poemes de Ferrater, és
aparent. El poema se situa en present des del primer vers esmentant que «Ja fa unes
quantes hores que és aquí», lligant d’entrada l’aquí i ara, l’espai i el temps present, que es
desglossen al poema. El díctic «aquesta» i l’adverbi «ara», seguit aquest darrer per un potent
«visc» que marca la meitat exacta del poema, estableixen fermament la veu del poema al
present viscut. Justament la frase que ocupa la meitat dels versos 5 i tot el vers 6 denota
aquesta experiència de l’espai en el temps com un espai viscut i en qualifica la seva
interioritat: «I ara visc / tot encledat dins la cosa que estimo». Cor del poema, el vers «tot
encledat en la cosa que estimo» presenta una interessant claredat mètrica. Respon molt bé a
l’oïda natural: TAATAATAAT, i és l’únic decasíl·lab complet amb aquest esquema bàsic del
poema. Aquesta peculiaritat mètrica, aïllada dels versos anteriors per patró accentual,
assenyala encara més el vers central i mostra el punt incert que expressa la vaguetat i manca
de concreció de «la cosa» que estima (6), de nou en una expressió elusiva.
De seguida, el poema introdueix el temps a l’espai en forma de moviment, que
crítics com Harvey entenen com una propietat mateixa de l’espai. El moviment implica un
desplaçament en l’espai en un temps. Aquest es visualitza no només en la referència
explícita al «moviment», sinó a la descripció del «m’estira», allargant-se físicament, al final
del vers, i en l’«enllà» que inicia el vers 8 i que marca el moviment contrari al «replec» per
tocar «una mitja». Al·lusions certament tant a la carícia com al moviment sexual mateix, el
moviment és en tot cas una part més d’aquesta construcció d’un espai mòbil i d’un espai
viscut. La mesura de l’espai és la mesura del braç que s’allarga per tocar una mitja. El
moviment d’extensió s’accentua magistralment en l’encavallament que va de «i que m’estira»
fins a «una faldilla», versos que demanen una lectura sintàcticament seguida, element que és
encara més potenciat pel fet que el vers 9 conté 12 síl·labes en lloc de 10 i es desenvolupa
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Núria Perpinyà: «Teoria dels cossos», de Gabriel Ferrater. Empúries, Barcelona, 1991, p. 13.
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en una repetició estructural: «o una sabata o un jersei o una faldilla» que enllaça «toca una
mitja» amb l’ús del mateix esquema accentual. D’aquesta manera el poema dona força
gràfica i prosòdica al moviment extensiu del braç que toca i dibuixa per mitjà d’aquest gest
l’espai interior, irregular de la cambra. Les despulles de l’acte sexual que precedeix l’escena
del poema marquen el temps, aquestes «quantes hores» que fa que s’ha construït aquest
espai únic, experiencial.
El poema, doncs, també entén l’espai com el d’una experiència, en la línia que
proposà Edward Soja o, en l’àmbit literari d’una manera un poc diferent, Gaston Bachelard,
un espai que depèn de la vivència. La cambra és l’espai de la vivència sexual com l’úter és
l’espai viscut tant com a fetus/fill, com ha explicat Núria Perpinyà, com a espai interior de
l’acte sexual. El mecanisme metonímic també estableix les correspondències entre cambra i
úter, de manera que el tractament orgànic de la cambra mostra aquest clos de l’úter en el
sentiment del subjecte poètic de trobar-se tot a dins, com quan era un fetus, encledat,
reclòs.67 Altra vegada, però, l’úter mateix surt del poema per a fer d’embolcall paratextual,
establint un ordre d’escales invers: l’úter, més petit embolcalla tot el poema, que fa sentit en
el vers 6 perquè el poeta és tot a dins, i a la vegada és la cambra, més gran, l’espai que es
construeix a dins del poema estrictament. A això s’afegeix que la construcció asimètrica de
les parts del cos en els vint racons d’aquest espai recorden més a les asimetries d’un úter
que a les simetries d’una cambra.
Aquest joc de l’espai viscut i l’espai físic de la cambra posa de manifest que el recurs
metonímic és una invitació a un mode de lectura que tendeix a confondre les barreres i els
límits entre els espais i entre els elements, enfortint el lligam i la relació mateixa. És a dir, el
poema juga amb la necessitat de relacionar els elements per a entendre’ls (no entenem la
imatge de la roba escampada si no entenem que «parts del cos» es refereix a peces de roba)
i a la vegada empra insistentment les parts dels elements marcant una separació (no és cos,
són parts, són partions). D’aquesta manera tot és un i tot és molts a la vegada: és un cos,
són moltes parts; són un cos, però en són dos. Aquest mecanisme produeix una confusió
de fronteres que s’estén a altres dimensions del poema perquè s’esborren els límits, per
67

En la seva caracterització de la poesia de l’experiència tal i com l’elabora Ferrater i en els seus paral·lelismes
amb Pavese, Pere Ballart indica una sinècdoque de l’estil que remarquem aquí a «By Natural Piety»: «“Si es
tracta de mi mateix, això que sóc ara és el resultat de tot allò que he estat, i provar d’imaginar-me diferent de
tal com sóc fóra provar de saltar per damunt de la meva ombra.” Per una operació amb clar valor de
sinècdoque, la menció de la llum en el cabell remet a la noia, en tota la seva contingència; un cop el poeta ha
determinat que tot el que és ella és quelcom que ha estat “lent a construir-se”» [Pere BALLART: «“By Natural
Piety”, de Gabriel Ferrater, i els modes de la poesia de l’experiència», Els Marges 43, 1991, p. 96]. Vegeu també:
Enric BALAGUER PASCUAL. «La mirada contemplativa (Apunts sobre les veus poètiques de Cesare Pavese
i Gabriel Ferrater)». Aiguadolç 15, 1991, p. 41-56.
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exemple, entre el dins i el fora i l’abans i el després, com ja hem vist, així com els límits
textuals entre el dins i el fora del poema: el text i el paratext.
Des d’aquest punt de vista, la creació de l’espai a «Úter» estableix un mode de llegir
que afecta altres dimensions, molt particularment la confusió dels límits entre el jo i el tu en
relació al dins i al fora, a la distància establerta entre els dos personatges del poema. El
poema empra la primera persona i es refereix clarament a una altra però ho fa en tercera
persona: hi ha un «jo» i un «ella». A diferència d’altres poemes de Les dones i els dies i també
de Teoria dels cossos, a «Úter» no s’estableix un diàleg directe amb l’altra persona,68 el poema
no es dirigeix a la segona persona «tu» directament, sinó que s’hi refereix en tercera persona
i no com a subjecte sinó per mitjà de l’objecte del seu cos i la seva roba. Aquest tractament
és molt interessant perquè genera aquesta distància confusa de la qual parlàvem. L’amant
del poeta es troba a dins de la cambra en un poema que és altament intimista i que insisteix
en l’espai clos, intern, propi, generat per l’acte sexual d’aquestes dues persones. I en canvi,
en la seva declamació l’amant hi queda fora per aquest ús de la tercera persona. Aquesta és
una marca de separació que es produeix des de dins, que situa la dona a fora i a dins
simultàniament. Recordem que aquest és exactament el mateix mecanisme que s’ha emprat
amb l’úter, que és simultàniament tot el poema però en queda fora per l’ús paratextual del
mot. La dona, l’amant, queda fora de l’espai del poema, en relació metonímica al seu òrgan
reproductor. La dona se torna a desplaçar al paratext del poema, que l’al·ludeix
inevitablement. Amb aquest gest, ella queda fora del poema, no hi és present en veu i
només de manera desmembrada en les parts del seu cos que li són separades per les
metonímies que l’al·ludeixen.
Separada del poema, en transposar la dona a l’espai generat, el poeta la reclama com
a pròpia. L’espai és la via per la qual el poeta pren possessió de la dona, se l’apropia, la
considera seva. Això s’elabora a partir de l’ús dels possessius. La referència a la dona, que es
produeix en les seves parts físiques i en les robes que la cobreixen, metonímicament també
doncs, s’expressa a partir del possessiu «seu» (3). El possessiu és significatiu perquè avança
cap a un possessiu de primera persona a «meu replec», que després s’expressa de manera
contundent com a possessiu ple al final del poema en el vers esticomític i epigramàtic que
resumeix i clou el sentit del poema (com ho fan entendre pels dos punts que el
precedeixen): «les partions de la terra que és meva». L’acabament del poema amb un
68

Això ocorre en diversos poemes, com per exemple, «El mutilat». Vegeu els usos rics de la segona persona
narrativa, inclosos els seus efectes irònics (i per tant lligats a mecanismes d’enunciació inversa com els que es
tracten aquí) a: Edgar TELLO GARCÍA: «La segona persona comparada: “El pobre Randall Jarrell” i Gabriel
Ferrater, cara a cara». Catalan Review XX (2006), p. 173-199.
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possessiu tan contundent referit a l’espai de la «terra» i en femení «meva», explica molt bé el
mètode que hem observat en la construcció de l’espai i amb aquest l’espai viscut i la
correspondència entre espai i dona mateixa. Així, la cambra i l’espai viscut, construït amb
les parts del cos de la dona, esdevé terra que es posseeix (amb les vinculacions comercials i
patriarcals que això implica), una «terra» amb què la dona queda desplaçada i representada
alhora. Així aquell «seu» que abans quedava escampat erràticament per la cambra i l’espai
que l’acte sexual configura, ara queda finalment establert, arrelat, en una terra orgànica però
posseïda. La dona queda atrapada dins de l’espai dibuixat de la cambra però no dita,
desplaçada sempre per l’element metonímic però a la vegada omnipresent i en tensa relació
a l’espai de la possessió final, que compacta el sentit del poema.
L’espai que «Úter» construeix, doncs, per mitjà del procediment metonímic
sistemàtic relliga les correspondències entre les dimensions físiques, conceptuals i viscudes
de l’espai que permeten crear una organicitat i dinamisme que esborra les fronteres entre el
dins i el fora, a la vegada que en aquest esborrar-les estableix el dinamisme de qui se centra
en el moviment de separar i ajuntar, de veure dispers i unit, de veure a la vegada a dins i a
fora, part o no part, dit i no dit, present i absent. És en aquesta inversió i en aquest
desplaçament, en aquest espai de trànsit del no dit però dibuixat per aquest no dit on frueix
d’una manera extraordinària la poesia de Gabriel Ferrater: un espai buit, endins,
probablement inenarrable, però certament viscut.
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SOBRE «XIFRA»
Bartomeu Ribes Guasch
La xifra és la distància en el temps entre el ser i el no ser. La tinta que escriu la xifra
empastifa el paper i recorre algun missatge sense precedent. Fas comptes amb la xifra
suposada del poema. Res no dona mai un resultat exacte, però s’hi aproxima: vint-i-un anys,
cent dies, qui en sap res de travessar cap a endarrere el temps? Amor de xifra, de la puresa
matemàtica avant la lettre: perquè s’ha d’escriure el poema per primera vegada i no tornar a
escriure’l més. Després, en tot cas, qüestió de càlcul, enfocament i llicència del teatre
representable en el qual podria haver estat, i ben del cert que hi estigué, la nostra vida; la
nostra vida, amb algun potent desequilibri. I la paraula no és la xifra: estaborneix, desinfla
les rodes, executa el presoner aïllat entre lectures i algun tedi. Com envellir d’amor, potser
trobar la forma impossible d’escapar de la mort. El gest final, esdrúixol, relliga el passat
amb l’ara mateix, travessant la caverna de l’enyorament on l’oblit ens recorda el propi ésser.
Però el futur de l’ésser mai no ha existit com a xifra, com a proposta del poema, com a
eliminació d’un mateix en el llarg etcètera que persegueix i assetja.
Color il·localitzat de «Xifra», poema de Gabriel Ferrater. S’esborra amb el tou dels
dits, i just canvia, a manera de fumassa, interiorment, ja que s’esvaeix, de lletra en lletra, pels
segles dels segles, per ella mateixa. Dotze versos, heptasíl·labs, octosíl·labs, acabats tots ells
amb la tònica aguda del mester saber portàtil i segur. S’hi conta el que se sap que no es pot
contar, sense posar cara de vergonya, i amb la boca tancada del badoc que haurà de recollir
la rata morta de la pròpia consciència, més d’una i més de dues vegades. El poeta, és que
era enamoradís amb frustració segura, és ell qui no vol ser subaltern de la vellesa que
admira els cossos primers i millors, i, per cert, terriblement extraordinaris, sense l’ànima
encara tremolosa.
Estacats. Posa-hi comes a l’estat de coma que ara estàs vivint. O busca el sentit de
les paraules que s’ajunten i creen l’incert, possiblement la veritat. Un cop llegit el poema, si
t’hi han dit el que no vols sentir, l’hauràs de reescriure a la teva manera, i no en sabràs. Com
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qui confon el centre amb els extrems, i se n’afarta, de ser automàtic endeví del proper
desastre. Posa-li cames, si la dona que t’acusa va tan armada de raons que t’avorreix i
t’intimida a parts desiguals. Confessa que això no és vida i surt de pressa de l’escenari, i
guaita el no-res.
Pot viure un poema solt sense companyia d’altres poemes? Ni tan sols adreçant-los
a l’amor, a un Amor escrit amb lletra majúscula, com en el cas de «Xifra», la vida del poema
accepta una derivació anterior, i una altra de posterior, entre els poemes que l’han precedit i
els que l’han, per dir-ho així, si fos possible, continuat. Ja que el poema «Xifra» no continua
en un altre poema, perquè s’extingeix per ell mateix, ara i aquí, amor per créixer lluny de mi. El
resum final d’aquest poema, implacable de doctrina, però sentenciós de moralitat, és el seu
punt final i últim: a ningú enganya, sap que és ben definitiu i que sols s’acaba, així com serà,
allò que més voldríem que no s’acabi mai.
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«LES MOSQUES D’OCTUBRE»
Joan Todó
No sabem si Gabriel Ferrater ho va llegir. Leònidas, el protagonista de la novel·la de
Franz Werfel Una lletra femenina de color blau pàl·lid, home casat i de bona posició, ha rebut una
carta d’un antic amor i es refugia al «lloc més discret de la casa» per llegir-la. Abans, però, s’ho
pensa una estona, indecís, i va revisant els antecedents; anys abans, aquella dona ja li havia
adreçat una altra missiva que ell, que era de vacances, no va ni obrir. La situació, ara, és molt
semblant:
L’única diferència era que, en lloc d’un borinot estiuenc, les seves companyes de captiveri eren
unes quantes mosques tardorenques ancianes que brumien, asmàtiques, al seu voltant.1

No sabem si Ferrater va llegir això, dèiem, però aquestes mosques són les mosques
d’octubre, les últimes de l’any. Les mateixes que donen títol a un poema de Teoria dels cossos, o de
la cinquena secció de Les dones i els dies, que comença així:
Ploguda, la platja s’encrosta, més llarga
que tots els estius. Aprens a mirar-te-la buida
de sols que es fingeixen ocults, i radien
quan un llavi retroba la sal insolent d’una pell.
Costa de desvetllar matins, i les tardes caminen
per un or a clapes malsanes, que pesa i s’encega,
toll darrera toll.
(Un cor de mal drenatge.
La imatge que no es fon.)

1

Franz WERFEL: Una lletra femenina de color blau pàl·lid. Traducció de Ramon Monton, Edicions de 1984, Barcelona,
2009.
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Som en una altra mena de pas estacional que en Werfel: el seu protagonista passava les
vacances estivals a Sankt Gilgen, un poblet de muntanya situat a prop del llac de Wolfgangsee, a
la falda dels Alps. La segona carta l’atrapa a Viena. El poema ferraterià ens situa d’entrada en una
platja, a l’octubre del títol: ha plogut i la sorra és xopa, no hi ha banyistes i la platja, solitària,
sembla més llarga que no a l’agost, quan era plena de gent. Trenta anys després d’aquella Viena
werzfeliana que ja ensumava l’avenç del feixisme, en la Catalunya franquista, l’estiu és una qüestió
de platja, d’anar tots plegats, en massa, vora la mar; la tardor serà l’enyor d’aquesta estació
turística.
No sé si de tot plegat se n’ha fet la història. Un antecedent segur deuen ser els sonets
sitgetans de Foix, aquells de la quarta i cinquena seccions de Sol, i de dol: és potser la primera
aparició lírica de l’estiu a la platja com a cronotop hedonista, com a lloc i moment del plaer, i de
l’encontre amb la sensualitat, allà on Marta es mulla tot i trobar-se a cobert, sota les voltes.2
Aquesta mena de turisme, que just als anys seixanta esdevé un costum generalitzat, donarà una
nova formulació a les antigues valències estacionals que relacionen la meteorologia amb les edats
de l’home. «La primavera (la joventut) s’oposa còmodament a la tardor (la maduresa i el seu
declivi) o a l’hivern (la vellesa i la mort)», ho resumia Jordi Cornudella3 per assenyalar tot seguit
que en aquest esquema clàssic l’estiu no acaba de tenir-hi un lloc concret.
La platja ara ja és l’espai de lleure dels banyistes, el mar de «Cadaqués», el lloc on un
«Esparver» et pot sorprendre i enganyar-te amb gust de sal. El plaer oposat al món del treball i
les obligacions. El protagonista de «Les mosques d’octubre», que s’amaga darrere aquest tu a qui
el poema fingeix adreçar-se, viu en una oscil·lació anual entre desig, goig i nostàlgia que ja es
representava, a Da nuces pueris, en el poema «Octubre» (o en els «mesos amb erra» que treuen el
cap a «El mutilat»), allà on cal trepitjar «aquests castells de sorra / d’oblit» per adaptar-se a la
maduresa. Ara i aquí, en aquest altre octubre, els sols (una sinècdoque pels dies de calor) es
fingeixen ocults rere els núvols de pluja i radien només en el moment del desig acomplert, del
contacte carnal, «quan un llavi retroba la sal insolent d’una pell», que ja ha passat en el moment
del poema (la meua lectura difereix de la d’Enric Blanes en aquest punt: per a ell l’encontre
encara es produeix;4 jo m’inclino més aviat per considerar-lo un simple record, si cal tenyit de
reviviscència proustiana, una mica com a «Un pas insegur» el peu retroba les passes infantils). La
sal, de fet, serà una altra sinècdoque; tot davalla a detalls mínims, molt concrets, representatius, i
pel camí conjumina una al·literació (els sols, la sal insolent) que unifica la mar d’estiu amb el desig
2

Josep Vicenç FOIX: Obra poètica en vers i en prosa: Ed. Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2000.
Jordi CORNUDELLA: Les bones companyies. Galàxia Gutenberg, Barcelona, 2010, p.. 21.
4
Enric BLANES: «Les mosques d’octubre», dins Un fres de móres negres,
<http://gferrater.blogspot.com/2009/05/102-les-mosques-doctubre.html> (2009, actual. 4 d’octubre de 2020).
3
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sexual.
Som, per altra banda, a l’inici del poema. En un cert sentit, l’únic que fan aquests versos
és descriure un espai. Ho fan, però, des de la pura subjectivitat: la platja és «ploguda», un participi
d’un verb intransitiu que, en principi, no podria fer d’adjectiu que complementa «platja» si no
entenem que, per un desplaçament metonímic, la sorra esdevé la pluja, fosa amb l’aigua que ha
caigut del cel. I per això mateix «s’encrosta», una hipèrbole, o cal «desvetllar matins»: és des d’una
mirada concreta que l’albada d’octubre, cada cop més tardana perquè el dia s’escurça, es veu com
un acte transitiu, el de desvetllar el matí. I igualment les tardes caminaran «per un or a clapes
malsanes», que és una d’aquelles imatges que ens recorden l’herència baudelairiana de Ferrater.
No es troba gaire lluny de «Harmonie du soir»:
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige5

És sobretot un efecte de contrast, de xoc entre la positivitat del color daurat i la
negativitat de les clapes, la seva insalubritat. És, també, una imatge expressionista, semblant a
algunes de Rimbaud («et les atroces fleurs qu’on appellerait coeurs et soeurs», «i les horribles flors que
hom anomenaria cors i germanes»),6 o fins i tot de Trakl («Das letzte Gold verfallener Sterne», «el
darrer or d’astres en runa», per exemple).7 Ferrater sempre ho situa en un context que en diríem
narratiu: un lloc, un moment, uns personatges, una figuració més o menys clara. Aquí, dos versos
entre parèntesi, el primer del poema, semblen resumir-ho tot plegat i alhora dur-ho a un altre
nivell: en estil nominal, el cor i la imatge recullen aquesta platja plena de tolls de pluja on el
crepuscle no acaba de caure i la duen cap a l’interior del protagonista: el paisatge esdevé alhora
exterior i subjectiu, d’un estatut indecidible quant a l’objectivitat, alhora descrit amb concreció i
simbòlic d’una determinada desolació. Dolors Oller ja s’havia referit a la figuració expressionista
ferrateriana, en relació a les mateixes paraules de Ferrater sobre Foix: «les imatges ja no són
testimonis reconeixedors com a referents del món visible, intuïtiu, sinó que en són “els fantasmes
de la vida dels sentits”.»8
Encara que no estigui clar si aquestes imatges són en ell o en la natura brava, Ferrater mai
les deixarà a lloure, autònomes en la seva simple presència immotivada, sinó que gairebé sempre
les sotmet a una reflexió més vasta, a un context dins el qual tindran una funció. Aquí, ha estat
una mica més que descriptiva; allò que en diríem la mètrica ens marca aquí, just en el parèntesi, el

5

Charles BAUDELAIRE, Charles: Les flors del mal. Trad. Xavier Benguerel, Proa, Barcelona, 1998.

6

Arthur RIMBAUD: Il·luminacions. Una temporada a l’infern, trad. Josep Palau i Fabre, Edhasa, Barcelona, 1991.
Georg TRAKL: Obra poètica, trad. Feliu Formosa, Adesiara Editorial, Barcelona, 2012.
8
Dolors OLLER: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Editorial Empúries, Barcelona, 2011.
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final d’una primera part del poema, per bé que no sigui ben bé una estrofa.
(Segurament és el moment de fer-ho, tot i que no sé si tinc la competència adequada per
fixar-me en aquest aspecte de «Les mosques d’octubre», el de la seva mètrica, que no és una
mètrica qualsevol. El primer vers, «Ploguda, la platja s’encrosta, més llarga... », marca una pauta
clara, quatre amfíbracs. El poema, entenem, emprarà una mètrica accentual com «El dia revolt»
de Carner o «La sardana» de Maragall. Res no és tan senzill, però, i menys en qui li va retreure a
Agustí Esclasans la monotonia dels seus intents rítmics. El segon vers, «que tots els estius.
Aprens a mirar-te-la buida», ja la desdibuixa una mica: els peus ja no sempre coincideixen amb els
límits sintàctics, ni tan sols amb els límits de paraula. De fet, ni tan sols el límit de vers coincideix
amb el límit sintàctic: aquest desborda constantment el vers ferraterià, fins i tot allà on aquest és
un decasíl·lab més convencional. En qualsevol cas, en aquest segon vers:
que tots els estius. Aprens a mirar-te-la buida
A T A A T A T AAT A A T A

la lectura és ambigua: potser, si oblidem la sintaxi, el formen una sèrie d’amfíbracs, amb
un troqueu inserit [ATA.ATA.TA.ATA.ATA], però potser, si ens fixem més en l’estructura
sintàctica, una doble seqüència de iambe seguit d’anapest que acaba en un peà tercer
[AT.AAT.AT.AAT.AATA]. I el problema encara s’aguditzarà: al tercer vers el ritme ternari és ben
visible, però és més aviat anapèstic, tot i que els versos següents recauran en l’amfíbrac, on s’hi
intercalen peus binaris. La lectura del vers com a integrat per peus rítmics clàssics, així, potser ho
embolica tot, allà on, tenint en compte la dificultat d’encadenar tres síl·labes àtones, només hi
haurà ritmes binaris o ternaris. Tot plegat succeeix abans d’anar a parar a un pentasíl·lab, «toll
darrere toll», i als dos versos del parèntesi, que són senzillament hexasíl·labs. De fet, el
pentasíl·lab estableix una recurrència: cadascuna de les parts del poema, iniciades amb un sagnat
tipogràfic i un vers més curt, de vegades pentasíl·lab, de vegades hexasíl·lab, acaba amb un
d’aquests versos, trencant repetidament la correntia rítmica del poema per donar un sentit
conclusiu al vers.)
És a la segona secció del poema que trobarem les mosques del títol:
Vius només ells, negres
coàguls del fervor que es recull a migdia, exultants
de no veure’s encara caducs, els records.
És llarga la platja, camines, la tarda no et guanya
prou paciència. Miraràs sense entrar-hi,
molts mesos, la mar que es convulsa escumosa
d’esforç, com la pell d’una mula que el tàvec
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no deixa en repòs.

Tot comença amb una dislocació sintàctica: fins al tercer vers no sabrem que aquests que
són «vius» i «negres» són els records. Ens mantenim, mentrestant, en la imatge expressionista.
Ara les «clapes malsanes» deixen pas als «negres coàguls del fervor» del migdia; uns coàguls que
són també «exultants», en la mesura que l’adjectiu del final del vers, encavalcat, penja per un
moment entre aquest vers i el següent, que hi introdueix un matís. Exulten, de fet, de no haver
caducat. I són els records, no n’hi ha dubte, de l’estiu que ha quedat enrere, els records de
l’encontre amorós, quan el llavi trobava la sal insolent de la pell. Els amants, en aquest moment
de la tardor, ja són els «ídols de nosaltres / per la submisa fe de després». Són records, però,
gairebé personificats: el fet mateix de descriure’ls abans d’identificar-los ha anat creant-ne una
imatge, una mena de personalitat. Són, vius, negres i exultants, com unes bestioles que fan nosa:
són aquelles mosques tardorenques ancianes del personatge de Werfel, la imatge bàsica del
poema, que tractarà sobre aquell moment en què la felicitat ja pertany al passat immediat i ja
només és un record recent, una mica inquietant, una mica molest, potser una mica dolç.
Establert això, el quart vers ho replanteja tot de manera més evident: a la tarda, després
de la pluja, el protagonista camina per una llarga platja. Una platja que, sent llarga, no és la de
Cadaqués; el tren nocturn que sortirà més endavant ens insinua que, més aviat, ens trobem a
Calafell. L’univers de connotacions és, fet i fet, proper a «Esparver» o «Estiu», poemes amorosos
de platja que, de fet, formaven parella i compartien circumstància: Helena Valentí era a Cadaqués
i Ferrater a Calafell. I que són poemes de l’agost de 1962; «Les mosques d’octubre», en canvi,
Ferrater l’envia a Jill Jarrell l’octubre del 1963, quan ja havia trencat (aquell estiu) amb Valentí. Hi
tenim també un protagonista que és un tu, rere el qual endevinem el mateix subjecte que parla:
Ferrater ho havia fet per primera vegada a «Primavera» i ho anirà repetint a «Mecànica terrestre»,
«La mala missió» i altres poemes (és ben observable, de fet, que a cada llibre de poesia el recurs
se li feia més habitual). És aquella forma, l’ús de la segona persona del singular en poemes que, al
capdavall, són el que Eliot anomenaria de primera veu, que Pere Ballart ha descrit així:

designa simplement la pròpia identitat, que així, en efígie, com si diguéssim, pot permetre una
consideració més objectiva, com si un desapassionat estrany fos el qui estigués jutjant,
insubornable, sense indulgència, les seves emocions i actituds9

9

Pere BALLART: El contorn del poema, Quaderns Crema, Barcelona, 1998, pàg 176.
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Segueix una nova caracterització de la mar, que «es convulsa escumosa». La
personificació es desplegarà en una comparació: aquesta mar convulsa és «com la pell d’una mula
que el tàvec no deixa en repòs». Retrobem l’insecte, que ja no és una mosca; sigui com sigui,
segueix sent un dípter ofenós que permet reblir l’analogia: com el tàvec és a la pell de la mula és
el temps a la superfície de la mar, i encara els records a l’ànim del protagonista. La comparació té,
en això, un paper intermediari, gairebé sil·logístic: si al protagonista l’inquieten les mosques i a la
mula que sembla la mar, un tàvec, les convulsions seran compartides i d’una naturalesa semblant.
Aquell paisatge subjectivat dels primers versos ha esdevingut una imatge de la vida anímica: el
subjecte de després del goig, neguitejat pel record del plaer a punt d’esdevenir caduc. Cosa que
ho deixa tot establert per a la tercera secció del poema, que és un llarg parèntesi:
(I si una dona amaga
la cara sota el teu pit, perquè no vegis
com la rebolca el fosc corrent que has desfermat,
si després, la mà lleu damunt una galta,
li perdones la seva por, li agraeixes
que, junt amb tu, s’hagi deixat endur
fins al remolí on la por que us portava
de lluny a lligar-vos, no es reconeix

—tornaràs a dir-ne vida? No val més
que caigui un hivern?)

Si les dues primeres seccions han bastit, amb un enorme luxe descriptiu, una situació
bàsica, el parèntesi intervé, gairebé intempestivament, per desplegar-ne tota la complexitat. Que
és, primer que res, sintàctica: una sola oració es desplega en nou versos, que val la pena artigar
una mica: «Si una dona amaga la cara... si després li perdones la por, li agraeixes que s’hagi deixat
endur fins al remolí on no es reconeix la por que us portava a lligar-vos, tornaràs a dir-ne vida?»
Això és el que ens diu, bàsicament. Però hi surt dos cops la figura d’un remolí, un «fosc corrent»
provocat pel protagonista (un moviment en el qual Núria Perpinyà hi veu una riallada que esdevé
un gest poruc),10 i que s’identifica amb aquell desig que ja apareixia en el moviment de la mar.
Tot, en la tria del lèxic, s’instal·la en una ambivalència entre el moviment anímic i la
descripció climatològica, en un moviment invers al de «La platja», on un moviment marítim es
presenta amb tot d’imatges metafòriques (el «lleó de fúria total» que és el sol, els homes que
esdevenen una canilla de gossos). Aquí encara hi ha un pas més: tota l’oració és una estructura
10

Núria PERPINYÀ: «Teoria dels cossos», de Gabriel Ferrater. Editorial Empúries, Barcelona, 1991.
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interrogativa que es va amplificant, que va recuperant temes, com una mena de remolí, mentre
dibuixa una dona hipotètica, la que podria aparèixer l’estiu que ve per repetir els moviments de la
de l’estiu que ha marxat. La mateixa estructura sintàctica reflecteix, així, aquell «fosc corrent» del
desig.
(Tornant a la qüestió del ritme, aquest varia força al llarg d’aquests versos. En un vers
com «si després, la mà lleu damunt una galta» sembla més aviat anapèstic, cosa que ens du un cop
més a la dificultat d’entendre-ho en forma de peus rítmics clàssics: forçant els límits entre les
paraules i els sintagmes hi trobaríem l’amfíbrac que el primer vers ens convidava a trobar-hi, però
sembla un preu massa car, malgrat les pròpies teories ferraterianes sobre la mètrica com a sistema
superposat, i aliè, al lingüístic, per adequar el vers a un model. Al capdavall, pel que fa a aquest
últim, la referència als peus clàssics potser fa més nosa que servei: n’hi haurà prou, tal vegada,
amb diferenciar ritme binari, com el que mostra el segon vers d’aquest mateix parèntesi, i el ritme
ternari que, en qualsevol cas, domina en aquest poema. ¿No serà, al capdavall, que el poema té un
ritme únic que li és propi, que el singularitza, l’únic ritme que li resulta adequat?)
Vora el desig, però, en aquests versos hi ha la por, una de les emocions més presents en la
poesia ferrateriana, ja des del poema que la inaugura, «In Memoriam». En principi, serà un
sentiment lligat a la vivència o al record de la guerra; és a Teoria dels cossos que irromp en la relació
amorosa. I és potser aquí que arriba a fonamentar-la, a constituir-ne l’origen. És la por, en aquest
poema, que du el protagonista i la dona a lligar-se; ho fa, però, dissimuladament, oculta dins del
remolí. Tot plegat, aquesta descripció de la relació amorosa, és només la pròtasi d’una
construcció condicional real; l’apòdosi en seran els dos versos finals, dues interrogacions.
Si passa tot allò que s’ha descrit en vuit versos, doncs, el protagonista podria tornar a
dir-ne vida, la vida que s’oposa al paisatge desolat de la platja a la tardor. Però, vora el dubte
sobre si això passaria, hi ha la incertesa sobre si no seria millor que vingués un hivern. S’insinua,
així, una acceptació de la fugacitat: ha passat el temps del plaer, arriben els mesos amb erra i els
records són com vironeres ofenoses, però potser val més això que aquella entrega basada en la
por. L’últim vers torna a assenyalar, amb la seva brevetat (és, novament, un pentasíl·lab), un límit:
es tanca el parèntesi i, amb ell, la quarta secció del poema, la més extensa, potser la central. En
aquest parèntesi, que abandona decididament el registre descriptiu, hi ha potser tot el pinyol de
vida moral que Ferrater desitjava posar en cada poema. Queden, però, cinc versos:
I encara, els trens de nit
com xiulen al pas, cruels de projectes, i torcen
el somriure a l’home que, per sempre, voldria
saber, per sempre feliç, que la vida ha estat tota,
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que res no serà.

Vora la mar com la pell d’una mula, hi ha ara els trens nocturns tan propers a la platja de
punts de la costa com Calafell. L’estructura, molt oral, sembla pressuposar un verb elidit
(probablement el «miraràs» de molts versos enrere). El que hi destaca, però, és aquest predicatiu,
«cruels de projectes»; és, de fet, una construcció típica en Ferrater, un sintagma adjectival amb
complement preposicional («roent de sal», «podrit de queixes»), però aquí molt carregada de
sentit: el tren, a diferència de la mar tardoral que gira en remolins, avança cap a un futur, és a dir,
cap a un projecte. La crueltat d’això serà la matèria dels versos finals. En aquests, qui fins ara era
el «tu» del poema esdevé una tercera persona: qui fins ara era un home que passeja per la platja a
l’octubre, després de ploure, recordant encontres eròtics estivals i acceptant-ne la fugacitat,
aprenent a habitar-la, és interromput (per això el seu somriure es torç). Hi ha un futur, que serà
l’hivern, aquell hivern que havia arribat a semblar desitjable, en què el plaer serà encara més
llunyà i tot serà feina (els projectes també són això, el treball oposat a les vacances, les «mines
tortes» que cal recórrer a «Octubre»), o potser el reinici del cicle de la por i el desig.
Els dos últims versos mostren una evident intenció d’acabar en un punt àlgid de lirisme,
amb dues figures de repetició: l’anàfora dels relatius, que de fet és un paral·lelisme combinat amb
una antítesi i un lleu quiasme («que... ha estat tota, / que res no serà»), i el políptoton de l’adverbi,
en què aquest canvia de funció («que, per sempre, voldria... per sempre feliç»). El protagonista
voldria que tot acabés aquí, en aquest final d’estiu, però el tren el contradiu, cruel de projectes,
adreçant-se cap al futur. I vet aquí el moment, ben curiós després de tantes polèmiques, en què
Gabriel Ferrater retroba Joan Maragall: el protagonista de «Les mosques d’octubre» no és
precisament
Aquell que a cap moment li digué «Atura’t»,
sinó al mateix que li dugué la mort11

sinó més aviat algú que voldria aturar el moment immediatament posterior al plaer, que
res més no passi després d’ell.
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UN POEMA DE CIRCUMSTÀNCIES TRANSCENDENT
LECTURA DE «PER JOSÉ MARÍA VALVERDE»
Jordi Amat
Diguem d’entrada que «Per José María Valverde» és un poema de circumstàncies i que les
circumstàncies del cas són prou conegudes. Les resumeixo a partir nou d’un testimoni que he
conegut recentment.12
A principis de 1965 un grup de joves universitaris democratacristians van promoure un
cicle de conferències titulat Hacia una verdadera paz hoy a la Facultat de Ciències de la Universitat
de Madrid. La segona sessió del cicle era una conferència del professor Manuel Aguilar Navarro
sobre la democràcia cristiana. S’havia de celebrar el 18 de febrer de 1965. Quan el conferenciant
va arribar a l’aula magna es va trobar la porta tancada amb clau. Ell i centenars d’estudiants que
el volien escoltar. El degà, atenent la demanda del sindicat oficial —el SEU—, l’havia prohibida.
I la reacció dels estudiants disconformes amb la mesura va ser doble. Uns volien organitzar una
manifestació de protesta i uns altres van constituir una assemblea activa durant tres dies. Es va
dissoldre quan la policia armada va impedir que continués. La reacció va ser reprendre-la a la
Facultat de Filosofia i Lletres i s’hi van afegir un reduït grup de catedràtics que eren reconeguts
com a intel·lectuals d’oposició: José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo, Santiago
Moreno Díaz. Ells eren la capçalera de la manifestació improvisada, naturalment sense
autorització, que es va organitzar per lliurar els seus acords i demandes al Rector. La
manifestació, silenciada per la premsa espanyola, va tenir un cert ressò a diaris occidentals i la
crisi universitària va arribar a la taula del Consell de Ministres.
La reacció oficial es va produir en diversos fronts. Els diaris van reproduir la nota enviada
des del Rectorat i es va iniciar una campanya de premsa per condemnar la protesta universitària.
Es van clausurar temporalment facultats o es va retirar el carnet de corresponsal de José Antonio
ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas,
Marcial Pons, Madrid, 2021.
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Novais i el vicesecretari general del Movimiento va enviar als jefes provinciales una llista de mesures
que s’havien d’emprendre, inclosa la condemna moral de García Calvo perquè «según es público y
notorio [...] es partidario del amor libre [y] parece que en la actualidad sigue con una exalumna que vive con él».
I es va obrir un expedient als catedràtics que havien participat al cicle de conferències i s’havien
posat al capdavant de la manifestació dels estudiants. Al plec de càrrecs que se’ls va fer arribar, hi
constava la pena que podrien pagar: dos anys de separació de l’ensenyança. Aleshores es van
celebrar reunions als domicilis particulars dels acadèmics afectats per tal de discutir l’estratègia.
Hi havia qui volia renunciar a la càtedra i que buscava contactes internacionals per pressionar la
dictadura. Allò que estava en joc era el futur professional i la consciència. Com a mostra de
solidaritat Antonio Tovar va decidir reprendre la seva activitat a Illinois i Eloy Terrón va
renunciar a la seva càtedra. I quan el 21 d’agost es va fer efectiva la separació, un catedràtic de la
Universitat de Barcelona, molt amic d’Aranguren, va decidir demanar l’excedència com a forma
de protesta: va ser José María Valverde.
Aquestes són les circumstàncies del poema «Per José María Valverde» i sense tenir-les
presents és probable que el poema no es pugui entendre.
De seguida van començar les reaccions.13 L’endemà que Aranguren escrivís a Valverde
per agrair commogut aquell gest honorable, Salvador Espriu va redactar una noteta amb la seva
lletra minúscula i va enviar-la al domicili dels Valverde a Sant Cugat. Entre altres coses li deia el
següent: «mi invencible pesimismo teme que se quedará Vd. muy solo en su ejemplar actitud». Era el 28
d’agost. Cinc dies després Ferrater datava el poema que li havia dedicat. També el feia arribar a la
casa de Valverde al carrer Mozart, on havia passat moltes hores parlant de literatura. Potser el
sentit del poema, datat el 2 de setembre i escrit en primera instància per a Valverde, no estigui tan
allunyat d’aquella profecia d’Espriu: les altes possibilitats que el poeta castellà fos l’únic que fes
aquell gest sacrificial per compromís de consciència moral i política.
Dos mesos després Edicions 62 va enviar a censura l’original de Teoria dels cossos.
L’expedient, que vaig consultar al Archivo General de la Administración d’Alcalá d’Henares, es
va iniciar el 9 de novembre. I una setmana després s’envia a censura una variació sobre el llibre.
S’hi afegia un original: el poema aleshores titulat «Per a José María Valverde». El censor
encarregat de fer l’informe —el lector 27— es pujava per les parets i un dels motius, tal com va
posar per escrit a l’apartat d’«Otras observaciones», era el següent: «Se necesita avilantez para dirigir a esta
Dirección Gral. una instancia para que se adjunte al libro un poema a José Mª Valverde por su ruptura con el
Estado español». Les circumstàncies del poema, doncs, eren conegudes. El 2 de desembre es va
proposar denegar l’edició i el 18 Ramon Bastardes —un dels directius de l’editorial— va
13

Jordi AMAT: Fons José María Valverde (1942-1996). Fragments d’una biografia intel·lectual, Afers, Catarroja, 2010.
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presentar una instància perquè la denegació fos reconsiderada. El nou lector de l’original tampoc
no ho va veure clar: «En otros panfletos de corte similar, frecuentes últimamente, se tenía la prevención de
esconder el veneno bajo una hojarasca poética y bajo un estilo simbólico; pero aquí se hace abiertamente,
descaradamente, de modo especial en la primera parte.». És a dir que «Poema inacabat» els havia tocat
considerablement la pera. Però acceptades per l’autor les supressions proposades per la censura,
després d’introduir noves modificacions (van caure dos poemes, en va afegir un altre), el llibre va
obtenir el plàcet per poder-se publicar. El 17 d’agost de 1966 es van dipositar els exemplars. El
nostre poema era el vuitè de la tercera secció de Teoria dels cossos.
Una vegada fixades les circumstàncies que van motivar la seva redacció i explicada una
batalleta del seu periple editorial, allò que cal dir d’entrada és que el poema té un lector ideal:
Valverde mateix. No és una excepció al corpus de Ferrater. Passa tres quarts del mateix amb la
sèrie que es refereix a la seva relació amb Helena Valentí o, que jo sàpiga, amb «Midsommarnatt»
o amb «Prop dels dinou». Són poemes de tu a tu, diguem-ne, que remeten a experiències
concretes que només comparteixen autor i receptor. En aquest cas la decisió de deixar la càtedra
com un gest ètic davant de la injustícia. Però aquella circumstància no és suficient per explicar el
diàleg que Ferrater proposa a Valverde. Hi ha més aspectes de la seva relació que hi estan
implicats. Hi ha una sedimentació de picades d’ullets entre dos amics. Polítiques, literàries i
religioses.
Valverde tenia el coneixement precís per interpretar la mecànica interna del poema que li
va adreçar el seu amic. I sortosament Valverde va compartir aquell coneixement privat en una
nota inclosa a la traducció que en va fer per a l’edició de Mujeres y días. L’activador textual de «Per
José María Valverde», i així l’hi va confessar Ferrater, era «Bonne pensée du matin», un poema
datat el maig de 1872 d’Arthur Rimbaud. Valverde, que també era historiador de la literatura,
coneixia perfectament Rimbaud. Només cal llegir les pàgines que li dedica a la Historia de la
Literatura Universal que va escriure amb Martí de Riquer, un projecte en el qual Ferrater va estar a
punt d’implicar-se.14 El poema és aquest:

A quatre heures du matin, l’été,
Le sommeil d’amour dure encore.
Sous les bosquets l’aube évapore
L’odeur du soir fêté.
Mais là-bas dans l’immense chantier
14

Martín RIQUER y José María VALVERDE: Historia de la Literatura Universal II, RBA, Barcelona, 2005.
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Vers le soleil des Hespérides,
En bras de chemise, les charpentiers
Déjà s’agitent.
Dans leur désert de mousse, tranquilles,
Ils préparent les lambris précieux
Où la richesse de la ville
Rira sous de faux cieux.
Ah! pour ces Ouvriers charmants
Sujets d’un roi de Babylone,
Vénus! laisse un peu les Amants,
Dont l’âme est en couronne.
Ô Reine des Bergers!
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie,
Pour que leurs forces soient en paix
En attendant le bain dans la mer, à midi.

No sembla difícil dotar-se d’una interpretació, ni que sigui superficial, del poema.
Superficial, però espero que suficient. D’entrada contrasten dos ambients, el de la primera estrofa
per una banda i per l’altra el de la segona i la tercera. A les quatre de la matinada, quan s’atansa
l’alba, als boscos encara ressona l’amor i pot sentir-se l’aire de la festa. Podria ser una estampa de
l’atemporal literatura bucòlica. Però a la mateixa hora, lluny d’allà, el mite contrasta amb la
realitat del treball. Els fusters es preparen per fer feina. Són els qui construiran les bigues damunt
de les quals s’edifica la ciutat de la riquesa que se’n fot. I aleshores el poeta s’adreça a una
divinitat: a Venus, a la Reine des Bergers. S’adreça a ella perquè ha tingut un bon pensament. Li fa
un prec: que per una vegada deixi els amants del bosc, perquè ella tampoc els fa massa falta, i que
porti aiguardent als obrers, els súbdits del rei de Babilònia. Així, saciats, podran anar pencant al
llarg del matí fins que al migdia arribi l’hora del repòs i facin un capfico.
Potser, amb les circumstàncies aclarides i després d’haver mirat una primera capa
intertextual sedimentada al poema, ja sigui l’hora de reproduir els versos de Ferrater tal com es
van publicar a l’edició definitiva de Les dones i els dies:
Oh, aquests que peonen, encantats
súbdits del rei de Babilònia!
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Cap aigua viva no et demanen. Van
a la seva; pols, i l'ofec segur de parsimònia.
Ara, ni tu no vulguis beure. Deixa't només
empassar. La negror d'ésser sol. Tres dies
plega-t'hi, groc roent com un metre de fuster.
Serem potser escopits a mar? Un gran migdia?

És un cas d’intertexualitat perfecte, tal com la va definir Gerard Genette i en el cas que
ens ocupa va assenyalar Josep Bargalló en una bona anàlisi del poema.15 Els dos primers versos
del poema són gairebé un calc dels dos primers de la quarta estrofa del de Rimbaud. D’acord que
no parla d’obrers, però els peons són també pencaires. A partir d’aquí la cosa es comença a posar
interessant. Al poema francès es demanava a Venus que donés eau-de-vie als treballadors. Res de
sorprenent tractant-se d’aquella deessa. Poques coses tan intenses com l’amor combinat amb
l’aiguardent. Però al poema de Ferrater allò que es diu és que són els obrers els que no demanen
aigua viva. A qui?
A Valverde —poeta catòlic, traductor dels Evangelis— la menció de l’aigua viva no el
devia desconcertar gens. Sabia perfectament que venia del diàleg de Jesús amb la samaritana a
l’Evangeli de Joan. Jesús marxa de Judea en direcció a Galilea i ha de passar per Samaria. Al
poble de Sicar s’asseu al costat d’un pou. És migdia. Arriba una dona per pouar, Jesús li demana
aigua i comença el diàleg. Jesús li diu que si sabés qui era ell seria ella qui li hauria demanat aigua i
ell li hauria donat «aigua viva»: «el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set:
l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna». Però
aquella aigua eterna no la demanen els obrers de Ferrater. «Van a la seva». Caminen, aixequen
pols i s’ofeguen de tanta parsimònia. És la societat del moment, apàtica i anodina, que contrasta
amb el gest de dignitat de Valverde? És Valverde a qui podrien demanar l’aigua viva?
Tendeixo a pensar que sí, que el poema s’adreça a Valverde i per això el títol és tan clar i
directe. Un Valverde caracteritzat amb trets religiosos. De Jesús mateix, perquè és Jesús qui dona
l’aigua viva. I a la vegada, transitant d’un personatge a un altre dins del jocs de miralls que crea la
intertextualitat, un Valverde que a la vegada es subsumeix amb Jonàs, el profeta que havia de
sotraguejar la consciència dels ciutadans de Nínive i a qui es va empassar una balena. No dic res
que no hagi estat defensat, entre d’altres per Enric Blanes.16 Jonàs i Carner, Jesús, la Bíblia,
15

Josep BARGALLÓ: «Gabriel Ferrater, simetria i hipertext: “Oh, aquests que peonen, encantats…”», a:
https://josepbargallo.wordpress.com/2012/05/18/gabriel-ferrater-simetria-i-hipertext-oh-aquests-que-peonen-enca
ntats.
16
Enric BLANES: «Un fres de mores negres: Apunts sobre Gabriel Ferrater [108]», a:
http://gferrater.blogspot.com/2009/05/108-per-jose-maria-valverde.html
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Rimbaud i Valverde. Sediments de literatura que van sobreposant-se a l’altre, imaginant
arguments i significats distints renovant la tradició.
Així el Valverde del poema, devorat sense haver begut l’aigua viva i sol en la fosca, acaba
per erigir-se en el centre d’una paràbola que proposa una meditació implícita sobre la decisió de
matriu ètica i política que havia pres. Perquè, sacrificat, qui l’havia acompanyat? Com a la seva
manera alambinada li havia escrit Espriu, allò que potser experimentava era «la negror d’ésser
sol». I l’experiència de la soledat duraria tres dies, com la de Jonàs i com la de Crist. Perquè de
nou passem a Jesús —el fill del fuster— i potser anem retornant també al poema de Rimbaud,
perquè els treballadors de què parla són fusters. Així el desenvolupament dels versos ens
predisposa per a encarar les dues preguntes retòriques finals. Dues preguntes on novament es
creuen els textos implicats: el llibre de Jonàs i «Bonne pensée du matin». Però mentre que al
poema de Rimbaud difícilment podia fer-se una lectura transcendent, aquí el creuament amb la
imatgeria cristiana sí obligava a entendre les dues preguntes com a grans preguntes vitals. I era en
aquell punt on la conversa essencial entre Valverde i Ferrater es plantejava novament. La
conversa de la fe que un tenia i l’altre no, com Valverde mateix va escriure als versos inicials del
poema que dedicaria al seu amic quan va morir:
«Mi horizonte se me ha cerrado»,
un día dejaste caer
de pasada, como excusándote
por mostrar tan poco interés
hacia todas las trascendencias
y todo lo que fuera fe.
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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.
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,
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,
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
que fossis menys que tu no eres, i les cegues
pixeres de mots morts que tu aixafaves
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pels pous del celler últim, la Dolenta
ens els ha mort de mort bona: la prosteyshchee
iz umeniy – umen’e ubit’ cheloveka.
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.17 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 Nabókov havia estat violat
en la infantesa pel seu tiet 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 ruc 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 cap interès!
En principi, i morbositats a part, hi ha una vida de l’autor que no ens interessa (la 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
17

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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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 Nabókov 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 a 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 és 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 que 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.
Per què això? Perquè em temo que hi ha un parell de claus que comencen a obrir el
poema, i les dos 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.
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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 als reculls anteriors)18
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 Poloneso-Soviètica, i està molt influït per la literatura francesa.
2, Isaak Bàbel és empresonat al 39 i assassinat al 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 fer-ho. 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 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 cap.19

18

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.
19
«(…) 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…
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Efectivament, a l’original no és un ànec sinó una oca. Un error?
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. 20]

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.20

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», a 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.
—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
20

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.»

- 402 -

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 retirar-se 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. 20]

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 versions
russes que he consultat i que pot ser, per tant, un recurs de
Ferrater per relacionar les dos 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.»21

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 l’hi 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.22 És una banalitat
d’un escriptor servil però amb la qual, irònicament, l’escriptor de
talent que és Bàbel pot estar d’acord. Aquest Primer Congrés
d'Escriptors va instaurar oficialment el realisme socialista en la
literatura soviètica.

Flaubert, G. [implícit]

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

21

«Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие
люди не убивают.»
Гедали, Конармия.
22

«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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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 guió 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. 21]

Senyal que n’hi ha una de dolenta. La mort bona és una mort
indolora o també una mort després de confessar-se.

mots, els justos [v. 11]

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.»23

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
Sevastopol, van ser llançats a mar per l'exèrcit on servia Babel'
–que no era encara la konarmiya».

23

VIDAL, August; Vida y obra de Isaak Emmanuílovich Bábel, pàg.36, dins de BÁBEL, Isaak E.: Obras, Editorial
Planeta, 1972, Barcelona.
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Potomu ... [vv. 8-9]

[pəta'mu ʃtə 'ja ɾʲiva'lʲutsʲijə] (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)24. 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.

pixeres [vv. 18-19]

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. 20]:

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. 21-22]

[pɾasʲ'tʲejʃʲ:i: iz u'mʲenʲij u'mʲenʲi u'bʲitʲ tʃʲila'vʲekə] «La més senzilla
de les habilitats, l’habilitat de matar un home». Final del conte
После боя (Després de la batalla). Un cosac epilèptic increpa el
protagonista per no haver disparat en un atac, per dur-hi l’arma
descarregada.25

24

« - (...) 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.
25

«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 batalla, cit.
«Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из
умений - уменье убить человека.»
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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. 1182).

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.

celler, el vell [v. 2]

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.

3. 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
После боя, Конармия.
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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.

[vv. 7-8] 1920

Bàbel a la Guerra Civil i a la Poloneso-Soviètica.

[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 l’hi 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 negreta, meva): «I només al 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 (carregar-se 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 cap importància, cap ni una.
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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.
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 ens
passem. Ferrater escriu aquest poema quan ja no escriu poemes i no escriu perquè no té cap cosa
experimental i seva a dir.26 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’a prop:
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 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

26

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 negreta afilada: «Des de finals del 63 pràcticament no he escrit res, excepte mitja
dotzena de pomes 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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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 (negreta) 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 tots 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 ploriquejar, i sempre, sempre amb una solució o altra, que només accepta revelar-se
després d’un esforç d’adaptació.
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 li he descobert una estranya bellesa i unes gràcies que abans no li veia, encavalcaments
exagerats, assonàncies, tractaments rítmics,... i sobretot l’estructura, l’enrevessat embull de
contraposicions. M’agrada molt.
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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.
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PER QUÈ NO DORMEN ELS POETES?
LECTURA DE «S-BAHN»
Simona Škrabec
Beu una mica del meu insomni, amor meu!
Manuel Bolom, Jk’an vokolajel mutetik, 2021
Per a C.

L’alè de la poesia
El 22 d’octubre de 1960 Paul Celan va ser guardonat amb el premi Büchner i en aquella
ocasió va pronunciar un discurs titulat «El meridià».27 És la poètica d’algú que escriu des d’una
lucidesa insuportable, lacerant, extremament dolorosa perquè és conscient de l’artifici de l’art.
Celan parla de titelles i de micos ensinistrats, de paisatges de cartró pedra i dels engranatges de
rellotgeria que fan moure les joguines de corda. Avisa del perill que tot aquest món mecànic i
artificiós sigui pres com a reflex directe de la vida.
Afegeixo ràpidament que l’abús de l’art amb finalitats polítiques —l’estetització de la
política, com la va definir Walter Benjamin—28 només és possible perquè tant el públic com
l’artista es creuen l’artifici. La imatge projectada sobre un llenç pot suplantar fàcilment la realitat,
sembla més lluent i més atractiva, més coherent i molt més versemblant perquè la versemblança
és la força de gravetat de la ficció.
Celan subratlla que la funció del poeta no és construir un món creïble, sinó que ha de ser
alhora capaç de trencar el miratge i de mostrar la naturalesa inquietant de tota representació. La
poesia demana establir distància, exigeix emprendre un camí no fressat. El jo que s’aventura a fer
Paul CELAN: «Der Meridian», a: Der Meridian und andere Prosa, Suhrkamp, Frankfurt, 1988, p. 40-62.
[Si no s’indica el contrari totes les traduccions de citacions i títols són meves.]
28
Walter BENJAMIN: «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit». Gesammelte Schriften I-2.
Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt ,1991, p. 471-508.
27
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aquest camí s’avança a si mateix, s’introdueix a les regions obscures, no il·luminades. Escriure
poesia significa afinar l’oïda fins a percebre l’instant en què canvia l’alè, l’instant de l’Atemwende,
aquest mínim espai en el qual la inspiració es converteix en expiració i viceversa.
Aquesta atenta escolta impossibilita reduir l’activitat poètica a la Inspiració en majúscula.
La posició de l’artista no pot ser la còmoda posició d’un mèdium, d’un personatge hipersensible,
que vibra com vibra el món i només transmet el que percep, com si fos un sismògraf,
mecànicament i impassible.
El poeta és, ha de ser, conscient de la pròpia respiració, de l’aire que li omple els pulmons
i que instants després és expulsat, en un vaivé constant. La lluita pel sentit es du a terme dins de
l’espai limitat del poema, una i una altra vegada, sempre de nou. Què mou el poeta a endinsar-se
a regions inabastables? Què el fa auscultar precisament totes aquestes inèrcies que passen
desapercebudes, com el mateix reflex de respirar que ens manté vius?
La llengua, igual com l’aire, és «immaterial, però terrenal».29 No podem tocar-la, però és
aquí i en depenem. La llengua és plena d’inèrcies i sovint passa desapercebuda com l’aire. Prenem
les paraules dels altres i forgem les nostres pròpies, és un intercanvi constant, passem d’inspiració
a l’expiració imperceptiblement perquè la llengua ens embolcalla com l’atmosfera carregada
d’oxigen dins la qual vivim.
És difícil aïllar un espai en el qual la llengua individual pugui quallar. L’ambició de la
poesia és crear aquest espai en el qual el temps queda suspès i traçar una frontera dins de la qual
el jo pot emprendre el camí de buscar-se. Tot i que Celan no cita explícitament en el seu discurs
de Darmstadt l’estrofa que apareix al mig de la narració Lenz de Georg Büchner, sí que es declara
deutor d’aquesta breu narració. La meravella que, segons Celan, havia aconseguit crear Büchner
és inscriure dins del text un d’aquells moments precisos i irrepetibles en el qual podem escoltar la
llengua d’un individu únic. La narració recrea l’estada del poeta Jakob Michael Reinhold Lenz a la
vicaria de Steintal del 20 de gener al 8 de febrer de 1778 a partir de les cartes personals i d’uns
apunts del vicari Johann Friedrich Oberlin, incorporats al text literari en llargs passatges de
manera literal.30 Publicada el 1839, pòstumament, Lenz és l’únic text narratiu del dramaturg. El
que hi aconsegueix Büchner és presentar el personatge històric com si fos un jo: «Er als ein Ich»
(«ell com un jo»), recalca Celan.

29

Paul CELAN: «Der Meridian», a: Der Meridian und andere Prosa. Suhrkamp, Frankfurt, 1988, p. 61.
«Büchner busca a la font els indicis d’allò que no ha estat comprès, el que encara no s’ha expressat a través de la
llengua», comenta Heinz-Dieter Weber sobre l’edició paral·lela del text de Büchner, contrastat amb l’informe del
vicari que va tenir cura de J. M. R. Lenz en els moments que se li va començar a manifestar l’esquizofrènia.
30
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I aquest jo que domina l’espai i el temps del discurs professa en un determinat moment
que té por de l’excés de llum: al migdia, quan la llum és més forta, sent els seus ulls com a ferits i
es pregunta si la nit no arribarà mai més. L’estrofa original és aquesta:
O Gott! in Deines Lichtes Welle,
In Deines glüh‘nden mittags Helle,
Sind meine Augen wund gewacht.
Wird es denn niemals wieder Nacht?31
[Déu meu!, dins l’onada de la vostra llum,
dins la vostra claror de migdia resplendent,
els meus ulls s’hi han despertat ferits.
És que la nit no tornarà mai més?]

Si ens fixem bé en la rima dels últims dos versos, Büchner aconsegueix connectar dos
conceptes realment antagònics, però molt significatius: gewacht és el participi de wachen, és a dir de
«despertar» i Nacht significa la «nit». Estar despert en plena nit, a l’aguait quan l’univers dorm i
descansa, aquesta és la intenció. En canvi, la llum de Déu fereix, perquè és un esclat massa
violent i encega. Entendrem que un excés de llum no deixa mirar, no deixa espai per a la reflexió.
El moviment que hi ha descrit en aquests quatre versos, en una estrofa aïllada (però impossible
d’oblidar), és el moviment contrari al que esperaríem d’algú que busca la veritat, d’un poeta que
escodrinya el món. Per veure-hi, cal allunyar-se de la llum, de la llum que té respostes definitives i
amagar-se dins la foscor per esperar, pacients, fins que els ulls puguin donar contorns a les
ombres.
No hi ha cap por aquí d’una lucidesa excessiva. Al contrari, el que hi és celebrat és la
possibilitat d’amagar-se dins la nit davant de les veritats proclamades a quatre vents. La ferida es
produeix per la violència de la imposició d’una mirada, per un excés de claror i definició, no pas
per allò que ens pot revelar la capacitat de raciocini. Per molt dolorós que sigui el coneixement,
cal insistir en aquesta difícil mirada des de l’obscuritat. Si la nit és l’abric i el recer no ho és pas
per poder-hi dormir i oblidar, sinó ben bé a l’inrevés, perquè els ulls en la foscor poden mirar
amb més tranquil·litat, sense por d’encegar-se i examinar tot el que convé.
Celan, en el moment de ser guardonat amb el premi Büchner el 1960, professa doncs el
desig d’una trobada poètica com la que a ell li va passar amb la narració Lenz. Confia que els seus

31

Georg BÜCHNER: Lenz und Oberlins Aufzeichnungen in Gegenüberstellung. Edició de Heinz-Dietrich Weber, Kletta
Berlin, 1990, p. 45.
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versos puguin construir un meridià capaç de connectar-lo amb altres ments que no tinguin por
d’escodrinyar l’horitzó de la nit.
La primera notícia a Espanya sobre la poesia de Paul Celan va aparèixer en català amb el
poema «Todesfuge», traduït per Artur Quintana amb el títol «Fuga de mort», i inclòs a l’Antologia
de poesia alemanya editada per Feliu Formosa el 1966. Aquesta traducció catalana és anterior a la
primera traducció a l’espanyol, que va ser publicada en una antologia a Argentina (1967) gràcies a
la iniciativa de Klaus D. Vervuert, que tot just després va esdevenir un editor rellevant. Però a
Espanya i en espanyol, la primera traducció en premsa va arribar el 1971, probablement una
reacció a la mort del poeta, a través de la Revista de Occidente, acompanyada de comentari de
Mauricio D’Ors que va descriure «Todesfuge» com «el poema ritual per a les associacions
promotores de l’amistat judeocristiana» —i és difícil expressar més nítidament la incapacitat de
comprendre la càrrega dels poemes de Celan des de la desvinculació i desconeixement de
l’Espanya franquista en relació al terror nazi.32 Els viaranys embullats que ha emprès la poesia de
Celan, tant a Catalunya com a Espanya, han estat prou descrits i estudiats,33 però en aquest
moment inicial, res sembla indicar que Celan hagués despertat l’interès dels cercles literaris més
influents que s’havien proposat d'esbossar una mirada sobre el passat recent. Les indagacions tan
incisives de Celan no van pas ajudar a afrontar l'herència de la guerra civil. La mirada d’aquest
poeta, capaç de travessar l’obscuritat, no va ser utilitzada per construir les bases d’una cultura de
la memòria. La societat espanyola en general va simplement suprimir el trauma amb un pacte
d’amnèsia.
Gabriel Ferrater en parla, de la guerra, i és capaç de donar una expressió precisa, aguda, a
l’experiència de la pèrdua de totes les seguretats. La seva poesia és escrita des de la perspectiva
d’algú que no es deixa seduir per l’artifici, sinó que també és conscient de la presència de titelles i
de micos ensinistrats, de paisatges de cartró pedra i dels engranatges de rellotgeria que fan moure
les joguines de corda.
El missatge bàsic que vol transmetre Celan és que cal entrar dins del discurs i
descompondre’l fins que puguem estar segurs que les peces soltes ja no poden tornar a
reconstruir l’engranatge mortífer que transmet les consignes de l’odi. Per això descompon la
llengua alemanya fins a la síl·laba, la desintegra al nivell dels àtoms, la sotmet a un escrutini sense
treva ni descans. Tot i que els resultats d’aquesta indagació arribaran a Catalunya molts anys
després, el 1966 ja està imprès en català aquell vers de Celan en el qual la poesia és declarada un
mestre vingut d’Alemanya, d’ulls blaus. Rere aquesta atractiva i innòcua aparença, la cultura
32

Paul CELAN: «Fuga sobre el tema de la muerte» [Todesfuge], «Stretta» [Engführung]. Traducció de Mauricio
D’Ors, a Revista de Occidente 98 (1971), p. 149.
33
Mario MARTÍN GIJÓN, Rosa BENÉITEZ ANDRÉS (ed): Lecturas de Paul Celan. Abada, Madrid, 2017.
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alemanya més elevada sembra i teixeix un entramat d’exclusions, que van acabar justificant les
persecucions i les matances massives.34
Per a Ferrater, l’implacable impuls analític tampoc no és pas un caprici, sinó una
necessitat. Per a ell, la llengua no és l’«aire» invisible, sinó la matèria palpable. En aquest sentit, la
trajectòria intel·lectual de Ferrater, tan sovint contemplada com un conjunt d’iniciatives
inconcluses i soltes, és una indagació coherent sobre el poder del signe: Ferrater vol penetrar en
el misteri de la significació des de tots els flancs —pintura, poesia, crítica literària, lingüística—
perquè el món on viu és per a ell incert i li calen respostes, li cal un perquè.
No tenim cap indici que la traducció catalana de «Fuga de mort» hagués cridat la seva
atenció el 1966, quan Ferrater ja havia deixat d’escriure poesia. Tampoc no hi ha cap informació
que un poeta que el 1960 va ser guardonat amb un premi tan destacat com és el premi Büchner
de Darmstadt fos a la llista de lectures de Ferrater, que havia estat contractat per fer de
prescriptor per l’editorial Rowohlt de Hamburg, on va passar uns mesos de 1963. La gestació del
poema «S-Bahn» deu coincidir precisament amb aquesta estada, de manera que l’escenari de
l’anècdota deuen ser els suburbis de la ciutat hanseàtica. El títol del poema es refereix a
l’abreviatura de Schnellbahn que es va imposar a Berlín dels anys trenta, però aquesta xarxa
ferroviària que connecta el centre de la ciutat amb la regió metropolitana en un sentit ampli —un
model copiat pels FGC, incloent-hi la catenària amagada dins dels rails que no precisa
conduccions aèries— existeix en altres ciutats com Munic o Frankfurt. A Hamburg, la xarxa de
S-Bahn va ser desenvolupada amb molt de fervor precisament durant el nazisme, fins que
aquesta expansió de les comunicacions ferroviàries va ser frustrada pel bombardeig aliat de la
ciutat en 1943.
A l’inici dels anys seixanta, quan Ferrater vivia a la ciutat, Hamburg tenia de nou un
S-Bahn a ple rendiment. Aquestes precisions són necessàries per poder tirar l'àncora dins de la
realitat i fixar el punt de fulcre per copsar la metàfora del tren ràpid. Situat pràcticament al final
del poemari Les dones i els dies, aquest poema és el testimoni d’una acceleració de la vida com a tal.
El tren ràpid, construït amb la puntera tecnologia alemanya, condueix directament cap a la mort i
res ja no el pot parar.35
L’esgotadora especulació constant
34

Jean BOLLACK: Poesía contra poesía. Celan y la literatura. Edició d’Arnau Pons, traducció de Yael Langella, Jorge
Mario Mejía Toro, Arnau Pons, Susana Romano-Sued i Ana Nuño, Trotta, Madrid, 2005.
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idees estètiques de Gabriel Ferrater. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2007, 115-117) i Pere Ballart (El riure de la
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«Quan van acabar les nostres relacions, vaig proposar-me fermament de no conviure mai més
amb un intel·lectual, perquè són tots uns autodestructius i uns masoquistes que destrueixen tot
allò que els envolta. Jo me l’estimava, però odiava el seu món d’especulació constant. I la seva
arrogància.» Ho apunta Helena Valentí en una de moltes declaracions que va fer sobre la seva
relació amorosa amb Gabriel Ferrater.36 Podríem no fer gaire cas d'una observació feta amb
presses i recollida al vol, si no fos que expressa nítidament la idea que necessitem per explorar el
poema que ens ocupa. «S-Bahn» és un lament sobre el pes que suposa viure en un «món
d’especulació constant».
La problemàtica que planteja Ferrater en el poema número 39 de Teoria dels cossos (1966) i
el 112 de Les dones i els dies (1968) d’entrada no sembla tenir res a veure amb les estratègies per
aguantar la mirada, per romandre despert i a l’aguait dins la nit més obscura, com hem pogut
veure en l’exemple de Celan. Aquest poema és el penúltim del poemari, seguit només de «Das
Mädchen» i «Teseu». Està situat a la cua d’una arquitectura que sabem precisa, molt calculada. I
és en aquests versos on es produeix el punt de no retorn. Els dos últims poemes llavors
esmorteeixen la caiguda i donen a aquest adeu de la poesia una perspectiva distant. La mirada
final que clou l’obra poètica de Ferrater de manera definitiva és freda i objectiva, purificada de
tota emoció. En canvi, a «S-Bahn», sota totes les capes d’erudició i de virtuosisme tècnic, batega
encara un jo, un jo molt fràgil.
En el mateix recull d’impressions de 1978 sobre el poeta, Maria Aurèlia Capmany afirma:
«jo tenia la impressió [...] que amb la seva manera de beure, s’estava suïcidant. Era un home que
s’enfonsava en l’absoluta inconsciència perquè la consciència li era dolorosa».37 Són importants
els dos elements que aïlla Capmany, tant la beguda com el patiment d’haver de viure amb una
consciència massa afilada, si volem desgranar els elements de «S-Bahn».
La citació anglesa al mig de la primera estrofa, indicada entre parèntesis i en cursiva, «A
wakeful brain / Elaborates pain», ens condueix directament al nucli d’aquest text. Pertany a un
poema tardà, escrit quatre mesos abans de la mort de l’autor, i publicat en una edició original de
només 25 còpies. Es tracta del poemari Timoleon (1891) de Herman Melville i el poema en qüestió
es titula «The Bench of Boors». Podem traduir el títol per a l’ocasió com «El banc dels dropos».
L’edició de l’obra completa de Melville en setze volums de l’editorial de Nova York Russel &
Russell és precisament de l’any 1963 i tota l’obra poètica està inclosa a l’últim volum, el setzè. Va
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37

Josep-Miquel SERVIÀ: Gabriel Ferrater. Reportatge en el record, Pòrtic, Barcelona, 1978, p . 77.

- 416 -

tenir Ferrater accés a aquests volums perquè li devien cridar l’atenció com a novetat? O li havia
arribat abans a les mans alguna altra edició dels poemes de Melville?
En qualsevol cas, es tracta d’un autor que va viure una autèntica redescoberta al segle XX.
En el món hispànic, un dels textos que van forjar la importància de Melville és el pròleg que
Jorge Luis Borges va publicar per acompanyar la seva pròpia traducció de Bartleby per a Emecé
de Buenos Aires el 1943. Tant el text com la traducció s’han anat editant amb insistència des
d’aleshores fins avui (Melville 1980).38 El 1891, quan va morir, Herman Melville va ser considerat
com a mer cronista de la vida marítima, apunta Borges. Tot just la biografia crítica de John
Freeman de 1926 va aconseguir que «el gran home secret fos una de les tradicions d’Amèrica. E.
A. Poe va ser un d’ells, Melville també».39 I sí, veurem que a part de Melville, Ferrater a «S-Bahn»
també integra una citació de Poe als seus versos. Amb la

menció dels dos outsider

nord-americans, l’autor té la intenció d’evocar autors excessivament lúcids per a la seva pròpia
societat, que van ser compresos dècades, per no dir un segle més tard. Sens dubte Ferrater
reclama per a ell mateix aquest estatus d’un observador que observa la societat des dels marges i
té dificultats per ser comprès i acceptat a causa de la seva perspicàcia analítica.
De les reflexions de Borges, convé retenir-ne alguns accents. Borges defineix Moby Dick
(1851) com una novel·la al·legòrica en què el capità Ahab lluita contra la balena blanca, però no
es tracta pas d’una batalla moral contra el Mal que s’hagi perllongat excessivament i que és per
això intolerable. Melville crea una imatge que ens força a acceptar les lleis còsmiques. El cosmos
és vast, inhumà, bestial, i a més, enigmàticament estúpid. Vivim dins d’un ordre de coses que en
realitat no és cap ordre. El caos no només és perceptiblement maligne, sinó també irracional. La
monomania d’Ahab inscriu també el protagonista dins d’aquesta mateixa irracionalitat
enigmàtica, indesxifrable. I si un sol home és irracional, tots hem perdut la possibilitat de
comprendre res.
Aquesta angoixa s’accentua —així Borges— en el relat, publicat al recull The Plazza Tales
de 1856, sobre l’oficinista Bartleby, que contamina amb la seva inactivitat tot l’entorn. El més
important d’aquesta escomesa que Borges va fer dels textos de Melville és, però, l’assaig publicat
el 19 d’agost de 1951 a les pàgines del diari La Nación de Buenos Aires, «Kafka i els seus
precursors». A partir d’aquest modest article a la premsa —inclòs evidentment després en l’obra
assagística de Borges i consolidat com un dels seus textos més influents— és la constatació que
sempre llegim les obres del passat des de la perspectiva actual.40 Un autor com Kafka té la
capacitat de revertir la recepció d’allò que els contemporanis de Melville eren incapaços de
38
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detectar. Bartleby és un personatge kafkià, és evident, avui no podem pas llegir-ho d’una altra
manera.
Convé d’obligar-nos a examinar també els nostres clàssics amb aquesta «curiosa llum
ulterior».41 Ferrater i Celan eren ben bé contemporanis, el primer va néixer l’any 1922, el segon
l’any 1920 i tots dos van morir l’any que complien cinquanta anys. Però en un sentit literari no
són estrictament contemporanis, perquè la influència de Celan va tardar a arribar a Catalunya i
també a Espanya. Tot i que no hi ha cap contacte directe demostrable, hi ha aquesta immensa
tensió entre les dues trajectòries, en el sentit establert per Borges. Si admetem la potència de la
llum que Celan projecta sobre el passat, si reconeixem la capacitat que té la seva poesia de
revertir els models conceptuals, llavors Gabriel Ferrater ha de ser rellegit a partir d’allò que és
consubstancial als seus projectes intel·lectuals: la capacitat d’anàlisi.
Ferrater és un virtuós de la mètrica i també un creador d’escenes vivaces que permeten
reconstruir una realitat perduda. Utilitza les eines de la tradició poètica, és cert, però amb unes
finalitats que no tenen res a veure amb la mimesi, amb l’art decoratiu que entreté i embruixa, i
encara menys la seva poesia ha de ser llegida com un exemple moral en un sentit que confirma i
reforça l’ordre vigent i les convencions socials. Llegir Ferrater exigeix avançar a contracorrent,
contra les inèrcies de la llengua, contra allò que esperaríem trobar. És un viatge a l’interior dels
prejudicis, de les amnèsies col·lectives, un viatge al cor de la solitud d’algú que presta resistència
als discursos dominants. El poeta no confirma pas les veritats comunes, sinó que les contesta.
Ferrater lluita contra l’estupidesa i la irracionalitat.
Melville com a «mer cronista mariner» va arribar a l'espanyol els anys 1940 també amb un
relat sobre l'illa de Tahití, anomenada per l’autor «un edèn caníbal». A diferència de molts altres
exploradors d’indrets exòtics, Melville va tenir la capacitat d’una mirada profundament
al·legòrica, realment inquietant. Després d’haver exposat els costums caníbals i la persecució
tribal a què se sotmetien mútuament els habitants d’illa, explica la sorprenent manera de viure
dels homes adults en aquest paradís d’exuberància tropical. Explica que sovint es va trobar amb
homes d’edat avançada que per a protegir-se millor de les incursions dels enemics, no havien
sortit mai dels confins de la seva vall nativa. Molts no s’havien aventurat ni a la meitat del camí
pels pendents de les muntanyes veïnes i, per tant, no tenien ni la més remota idea de l’aspecte
d’alguna altra part de la resta de l’illa, que en la seva extensió total potser no supera les seixanta
milles de circumferència. Melville conclou aquesta reflexió dient que «sembla increïble com n’és
de reduït l’espai en el qual els homes d’aquestes tribus passen la vida sencera.42
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A partir d’aquest fragment, ja estem preparats per entrar a la citació de Melville per veure
com marca el poema de Ferrater. La ment insomne que produeix pensaments dolorosos, si
parafrasejo els versos citats en anglès, ens fa entrar directament als quadres de David Teniers el
Jove (1610-1690), esmentat al primer vers del poema de Melville. Teniers és conegut pels retrats
de les escenes quotidianes, sobretot les d’homes emborratxant-se en tavernes de sostre baix i
plenes de fum. El poema de Melville està construït a partir d’aquests elements de la vida social,
representats sovint en la pintura de la República de les Set Províncies Unides, la del Segle d’Or
holandès. La taverna és un espai de trobada d’iguals entre iguals; els homes es troben entre
homes, segurs en el seu aïllament com a dalt d’un buc que solca els oceans o bé protegits dins la
vall nativa enmig de la selva sense haver de témer morir —ah, la precisió de Ferrater—
devorats.43
Sembla ben bé que Melville es defensi de l’agudesa de la ment, i de l'insistent insomni,
imaginant aquests homes forçuts i contents que es deixen endur pels simples plaers de la vida. La
lliçó moral fàcil seria que en lloc de tantes cabòries, cal treballar dur de dia i llavors passar les nits
menjant i bevent, per distreure’s amb els companys. Aquesta és la vida sana i profitosa. La llum
excessiva de la raó és aquí atenuada amb el fum del tabac i la insuficient potència de les espelmes.
L’estat de somnolència produït per l’alcohol sembla un consol, i realment és potser l’únic consol
possible dels que viuen dins d’una societat cruel, explotadora. Aquests camarades de vi i de
nostàlgia evidentment ignoren conscientment sota quines condicions es va poder assegurar la
pau dels interiors dibuixats pels vells mestres holandesos. Es tracta d’una de les primeres
potències colonials, que va instaurar el tràfic d’esclaus i altres tantes «millores» per a l’Europa
moderna. Melville, en els seus anys de vellesa, no deu haver pogut dormir no pas perquè envegés
la vida senzilla d'aquests homes de taverna plena de fum, sinó perquè sabia massa del que passava
als oceans i a les terres llunyanes. Sabia per què beuen aquests homes que beuen tant. Semblen
dropos com si no sabessin fer res més, però en realitat beuen per oblidar, per oblidar tot allò que
han fet o ajudat a fer.
Confirma aquesta hipòtesi que el poema és una crítica de la societat europea erma i
explotadora la citació inicial d’Horaci (Epis. I.1, 20-21), si més no la segona part de la frase
llatina, que constata que el dia li resulta molt llarg a un esclau, perquè ha de complir la tasca per la
qual ja ha rebut la paga. Parafrasejo així una traducció anglesa del segle XVIII que m’ha semblat
la més interessant de les que he pogut consultar.44 Ferrater llavors repeteix com un eco: «Tots
43
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deuen el treball. / El deure els va minant, / l’obra no vol cessar: / els munts d’enderroc, les
ànimes embruten».45
El nazisme es va construir sobre una premissa implacable. Calia construir la grandesa a
tot preu, sense prestar cap esment al cost en vides humanes ni al deteriorament de les condicions
de vida en el fons per a tothom. La violència i la discriminació, que tenien lloc només en les
colònies llunyanes durant els segles de les conquestes europees, amb el nazisme es va traslladar al
carrer del costat i podien ser presents als ulls de tothom. Però durant els dotze anys del govern
d’Adolf Hitler, era simplement prohibit despertar. L’estat de somnolència era obligatori, i la
vigília era severament, brutalment castigada.
Ferrater porta aquesta qüestió de la «consciència gandula» —com va descriure Boris
Pahor la indiferència, sovint forçada, però no pas sempre, de la població alemanya envers la
presència dels presoners dels camps de concentració a tocar de les seves residències— encara
més enllà del moment determinat de la història.46 Els passatgers del tren són homes que han
nascut quan va acabar el nazisme, tenen trenta anys quan fa «trenta anys dels anys més bruns» i
encara no són capaços d’entrar als escenaris de terror. S’adormen «bruns al seu banc de fusta
bruna»47 com els bevedors de cervesa als quadres de Teniers el Jove a les tavernes holandeses del
temps de l’expansió colonial.
Podem forçar la imatge més enllà de l’analogia explícita i entreveure-hi l’estremidora
reducció de l’home viu a la categoria de fusta inerta. No és pas un pensament tangencial perquè
aquesta va ser una de les finalitat de l’aparell repressor nazi, reduir l’ésser humà a la categoria
inerta, totalment prescindible: llenya per als forns crematoris, no oblidéssim mai el grau extrem
de violència no només física, sinó també simbòlica.
Si es van poder negar les atrocitats i es va poder produir tanta ceguesa col·lectiva és per
aquesta única raó, perquè els que patien l’exclusió i l’aniquilació no eren considerats humans.
Aquesta inhumanitat heretada no és esborrable per un decret, per una llei, per un programa de
conscienciació a les escoles o la divulgació de missatges a favor d'una societat més justa i
igualitària als mitjans de comunicació i als discursos electorals. Tot el que s’ha fet a l'Europa de la
postguerra a favor de la memòria històrica és evidentment important, però el germen de la
divisió de l’espècie humana —us recordo que aquest és el títol del testimoniatge de Robert
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Antelme (1947)—48 entre els que són dignes i els que no dels privilegis és sempre present en
aquestes ments endormiscades que no volen saber res més enllà de les seves pròpies
circumstàncies. Els «homes bruns» no tenen cap memòria ni gens de ganes de conèixer res, han
estat entrenats per no sentir empatia per a ningú perquè han après com esmorteir tot càrrec de
consciència. Aquests sí, però, dormen sempre tranquils...
Betreten der Abbaustelle verboten no és cap citació d’un altre poema, sinó una frase comuna
que encara es podia llegir al principi dels anys seixanta als rètols dels carrers d’Hamburg, i de
tantes altres ciutats que van ser bombardejades cap al final de la guerra. En una carta a Helena
Valentí, Ferrater comenta que li va cridar l’atenció que hi havia molts rètols que deien «prohibit
entrar a l’obra», és a dir Betreten der Baustelle verboten.49 Aquesta remarca testimonia més aviat la
puixança de l’economia alemanya en plena reconstrucció. Durant la seva estada a Hamburg,
Ferrater s’adona que arreu hi ha obres, arreu es construeixen infraestructures i edificis nous.
Al poema, en canvi, l’autor introdueix un matís d’enorme importància, aprofitant la
flexibilitat de la llengua alemanya. Parla ara d’Abbaustelle, d’enderrocs. Els alemanys dels anys
seixanta, fins i tot els que no han tingut cap relació directa amb el temps del nazisme, són
incapaços d’alliberar-se de l’herència d’aquells temps d’horror. Han assumit el llegat simplement
amagant-lo rere d’una tanca. Han fet el mínim perquè els edificis que amenacen ruïna no siguin
perillosos pels vianants —i res més. Tots els projectes de grandesa, tots els vestigis d’un somni
aberrant, encara són allí. I ningú els vol veure, parlar-ne, fer-se’n càrrec. Les ànimes s’embruten,
és clar, de tant de silenci. En sentir que a l’editorial Rowohlt els editors joves no parlen cap
llengua estrangera, apunta a la seva amiga Helena Valentí en una carta del final del juliol de 1963:
«Em sembla que, a proporció, els dotze anys de Hitler van fer més mal a Alemanya que no n’han
fet a Espanya el doble d’anys.»50
Morir devorat
Més enllà de les qüestions socials, per què Ferrater evoca amb tanta insistència aquest
estat insuportable d’insomni que esgota més que cap altra feina? Els quatre personatges
endormiscats a dalt d’un tren suburbial, que amb els seus pensaments omplen la part central del
poema, són només una posada a l’escena versemblant de com deuen ser els homes alemanys,
conscients d’haver perdut una altra guerra? Més enllà d’aquest aspecte certament important de
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voler retratar una societat derrotada, els pensaments emboirats, i disfressats com si fossin del tot
desvinculats de l’autor, són una cortina de fum, poc espessa, la veritat, prou transparent.
En aquest punt ens interessa sobretot l’últim personatge, el que confessa que les hores
d’amor físic s’han convertit en «hores de tendresa», en les quals la pell àrida desclou «llisquents
vísceres» de «dos cossos sense encaix».51 Una evocació tan explícita de la disfunció erèctil en la
poesia no deu ser pas gaire freqüent i, a més, és probable que es tracti d’un problema real del
poeta. Antonio de Senillosa apuntava el 1978: «em sembla que devia tenir problemes, de cintura
en avall. I ell, a això, sempre li havia donat molta importància».52 Carlos Barral és més sibil·lí en la
seva declaració, però ve a dir el mateix: «Gabriel dels darrers temps era un home sord, envellit,
cremat, impotent...».53
L'Europa de l’inici dels anys seixanta no només ha de superar l’herència del colonialisme,
d’aquells imperis hipòcrites que feien pintar plàcides escenes domèstiques mentre allà fora, a les
selves i als deserts llunyans, l’explotació sense miraments era la regla. I no és només el passat
recent, amb herències tan nefastes com és el nazisme per als alemanys i el franquisme per a totes
les cultures de l’Estat espanyol, allò que provoca insomni. Les qüestions que no deixen dormir
poden ser més generals encara, són qüestions que afecten allò que una societat demana o espera
de nosaltres com a individus. Quan ens sentim realitzats? Què és una vida útil i feliç, que permet
una integració plena en la comunitat amb la qual ens volem identificar? Què hem de fer per ser
acceptats per l’entorn? Ramon Barnils explica sobre la seva relació amb Gabriel Ferrater: «per mi
no era un intel·lectual, comprens?, sinó un amic, un company de taverna, que estava bé, i amb el
qual teníem converses plàcides, amistoses i divertides». I aquest testimoni d’algú que no podem
pas considerar un observador qualsevol, sinó un periodista compromès amb la societat on vivia,
és important també per la següent observació que fa Barnils sobre la situació de Ferrater en els
últims anys: «Jo dedueixo que en Gabriel va venir a Sant Cugat, perquè els seus, diguem-ne,
amics, de Barcelona, li havien fet moltes putades. [...] No li tenien ni tan sols odi. El tenien per un
no-res.»54
Al poema «S-Bahn», Ferrater encara una dificilíssima confessió personal. És conscient
que ha ensopegat contra una pedra i que no ha estat capaç de superar aquest obstacle. Però en el
fons no es tracta pas d’una derrota d’un home sol, o d’una incapacitat de trobar la felicitat
amorosa, o l’encaix a l’entorn. La qüestió és molt més fonda i complexa que «l’exercici de l’amor
—al qual ell donava tanta importància— ja li era molt i molt difícil», com afegeix Barnils.55 En
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aquest sentit, Ferrater va ser víctima d’un imperatiu moral que per a ningú no hauria estat gens
fàcil de superar. Volia ser un home com cal, volia poder complir amb les expectatives socials, per
ser admès a la taula dels borratxos d’una taverna, igual entre iguals.56 De totes les coses que
aquest poema revela, aquest aspecte és tanmateix el més colpidor perquè repercuteix en un
individu concret.
Aquí, podríem repetir amb Paul Celan: «Er als ein Ich» («ell com un jo»), el protagonista es
converteix en un jo radicalment històric, irrepetible, i a causa d’aquesta singularitat és capaç de
transmetre aquells moments precisos on podem sentir la llengua d’un individu únic. Ferrater
transmet no pas l’angoixa de la seva vida íntima, ni tampoc utilitza uns homes adormits en un
tren per projectar un símil ridículament fàcil i amagar els dubtes vitals dins d’uns caparrons
somnolents. Aquesta descarada sinceritat, aquest impuls tan valent de dir les seves pors més
internes i destructores, fa tremolar l’aire, fa tremolar el fil de la llengua. No es tracta de cap intent
de provocar la simple identificació amb el protagonista. El que sentim aquí és tot el pes de ser un
individu que està sol, indefens, desplaçat, confós, perdut —un individu impotent davant de les
exigències que l’entorn li planteja. No importa de què parla l’anècdota, perquè aquest «ell com un
jo» celanià parla de cadascun de nosaltres, en singular. Ferrater aquí ens treu la comoditat de
pertinença a un grup i ens obliga a encarar el món des de la responsabilitat personal. S’adreça a
tot allò que ens supera i que sabem que no podem resoldre mai.
Borges deia arran de la novel·la de Melville que la balena blanca era com una imatge del
cosmos que és vast, inhumà, bestial, i a més, enigmàticament estúpid. Però potser Moby Dick no
és la representació de la immensitat del cosmos, sinó de la nostra posició dins la societat, que es
vasta, inhumana, bestial, i a més, enigmàticament estúpida. Per això, el poema «S-Bahn» no tracta
de cap relació concreta, ni parla de persones amb noms i cognoms que li han fallat al poeta o
l’han menyspreat. El problema de la desafecció concerneix la societat sencera. Ferrater qüestiona
—exposant el seu propi cos sense témer les repercussions— els valors, les inèrcies, les exigències
i les expectatives que es projecten sobre l’individu per poder-se socialitzar. Potser a Rowohlt, els
editors de la postguerra no aprenien idiomes i Alemanya s’havia quedat darrere d’Espanya,
encara que dubto que hi hagués gaires homes de ment tant desperta, coneixement d'idiomes i
curiositat innata per tot el desconegut com era Gabriel Ferrater, a sou dels editors espanyols
d'aquell temps.
L'Espanya franquista va marcar a foc totes les persones. La ideologia predominant va
destrossar vides, literalment, molt especialment amb voler inculcar els rols tradicionals de mascle
i femella. Es va imposar com qui diu imperceptiblement —perquè és una d’aquelles inèrcies
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socials tan omnipresents que som habitualment incapaços d’analitzar— la preponderància dels
aspectes sexuals en les relacions humanes, fins i tot quan es tractava d’assolir reptes estrictament
intel·lectuals. Gabriel Ferrater va viure en un temps en el qual tot era tenyit d’aquesta moral de
mascle que es mesura només amb el poder viril. Beure per oblidar no significa pas beure per
oblidar la pròpia decadència, sinó aquesta vegada la beguda entumeix el dolor insuportable de la
consciència que no hi ha res a fer. La societat masclista és despietada, arracona i destrueix tot i
tothom que no serveix. I en una societat així, fer-se gran, envellir, tornar-se físicament feble i
depenent, significa convertir-se en una nosa, en una deixalla, en una rampoina inútil. Fins i tot no
tenir sort en els negocis, també és una condemna a haver de desaparèixer, com va passar amb el
pare del poeta: «Les coses no han sortit, però, com era d’esperar, i Ricard Ferraté hi ha perdut
bous i esquelles. Un bon dia decideix fer una assegurança de vida. Demana quan podrà ser
cobrada i li contesten que al cap d’un any. Just l’endemà d’acomplir-se la data assenyalada, el
senyor Ricard Ferraté es llevà la vida d’un tret de pistola.»57
No és Ferrater qui no volia «fer pudor de vell» com diu Jaime Salinas en una entrevista de
2009.58 És la societat espanyola del franquisme tardà que exclou brutalment qualsevol individu
que mostri signes de debilitat: nens, dones, homes vells, aquests són els protagonistes de Les dones
i els dies. Ferrater va escriure una crònica sensible i compromesa amb tots aquells elements que en
una societat basada en privilegis i oblits rebutja i menysprea.
La citació d’Edgar Allan Poe que treu el nas cap al final del poema pertany al prefaci al
Tales of the Grotesque and Arabesque de 1840. En aquest breu text Poe es defensa dels retrets, tan
comuns envers la seva persona, que adscrivien el gust pel terror sofisticat al llegat de la literatura
alemanya. Poe considera que «aquesta espècie de pseudohorror que ens han ensenyat a dir-li
alemany» es va fer tan predominant perquè «alguns noms secundaris de la literatura alemanya van
acabar identificant-se amb aquesta follia». Ell volia, en canvi, escriure des de l’anàlisi de «l’ànima»,
d’identificar les causes del terror i descriure els seus efectes sense haver d’inventar o exagerar res.
«Si he pecat», recalca cap al final del pròleg, «he pecat deliberadament».59
E. A. Poe sabia alemany bé,60 tot i que els seus amplis coneixements lingüístics sempre
havien estat sota sospita dels cercles acadèmics i l’establishment intel·lectual perquè ell era, com
tots els altres referents d’aquest poema de Ferrater, un home insòlit i llargament incomprès pels
seus contemporanis. La referència al «terror germànic» de «S-Bahn» en aquest punt no té res a
veure amb el nazisme, sinó amb el rebuig de la literatura banal i banalitzadora perquè els autors
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populars del Romanticisme alemany, però també els cercles acadèmics encarregats de forjar els
cànons nacionals, tots tendeixen a la construcció de valors culturals basats en els tòpics, en la
permanència de la relació de forces. La cultura és institucionalitzada de manera que mai pot
qüestionar el poder. I una institució fins i tot avui difícilment atacable és el concepte de l’amor
romàntic. Sota la promesa de felicitat, aquesta idea tan kitsch, i alhora tan divulgada,
omnipresent, ens estafa la llibertat, la dignitat, la independència personal i l’autoestima i la
substitueix amb una vulgar dependència d’algú altre que ens pot estimar o no, aprovar o no,
salvar o rebutjar, en definitiva, com si el poder de «l’amor» fos incontestable.
Gabriel Ferrater deu haver percebut amb especial força la impossibilitat d’alliberar-se
d’aquest jou de l’amor romàntic, amb el qual el poder fàl·lic governa la societat perquè ha viscut
en un temps molt marcat tant per l’emancipació de la dona com per l’inici de la visibilització de
la diversitat d’orientacions sexuals, amb personalitats literàries especialment influents que
pertanyien al seu cercle de referència: Jaime Salinas, Jaime Gil de Biedma o bé el seu germà Joan
Ferraté, per mencionar només els més pròxims. El segon personatge adormit al banc del tren
ràpid és una inquietant reflexió sobre el fet que el gènere no és una categoria estable. Referint-se
a una de les noies amb qui ha tingut relació, l’home adormit rumia:
L'esveres, i mira:
colgat de bafs tendres
al pregon del niu,
com un ou polit,
febreja un marica,
rodona sorpresa.
Prou s'ha repetit.
Tanmateix, cinquanta anys després de la publicació del seu poemari de Les dones i els dies
encara estem asseguts al banc de «fusta bruna» i de fabricació alemanya. Encara som «romàntics»,
encara no hem après a estimar lliures, fem la becaina mentre el tren avança, qui sap cap a on.
En aquest mateix sentit hem de llegir també la citació de François Villon, sorneguera com
el poeta citat. «Qui tant d’eaue froide m’a fait boire» (Grant Testament, 1461, LXIII) no es refereix pas a
la fredor d’una dama inaccessible, sinó al carceller Jacques Thibaut d’Assigny, esmentat en el vers
anterior, que va fer tancar Villon al calabós de Meung-sur-Loire l’estiu de 1461. Com deixa clar
aquesta àcida remarca, el delegat del bisbe d’Orleans torturava la pobre ànima feliç d’un poeta
amb aigua fresca, en lloc de servir-li el vi que necessitaven les seves venes. Ferrater construeix
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aquí, amb una autoironia increïble, un memento per mostrar com la societat empeny les persones
més sensibles a aquest estat contradictori, són expulsats per ser massa llestos, massa divertits,
massa delerosos de vida. L’excés de lucidesa provoca el rebuig de l’entorn. I la incomprensió
crema com el foc, perquè la missió de tot poeta és incidir en la seva societat. Un poeta vol fer
pensar, vol fer visible tot allò que a la gent se li escapa entre rutines i presses de la quotidianitat.
El dolor consisteix aquí en la consciència que amb la paraula res pot ser canviat. La gent
prefereix sempre la immobilitat, el conformisme. Tot home o dona de seny, com bé va dir
Helena Valentí, avorreix aquest estat de lucidesa que fa els intel·lectuals arrogants i
suposadament inaccessibles.
Rescatar el subjecte abolit
Difícilment em puc imaginar un document més colpidor de com l’amor no basta per construir
una relació fèrtil que la correspondència entre Paul Celan i Ingeborg Bachmann. Tant com es van
estimar i tan excepcionals com eren tots dos en el seu compromís intel·lectual i ètic, però fins i
tot en aquest cas, en aquest amor entre dos pensadors fora de mida, l’entorn va pesar, van pesar
les inèrcies, va pesar la cultura i la llengua. En la seva relació s’hi va entremesclar tot l’espai
referencial fins al punt que es va produir un des-encontre irreparable. «Verabenteuere dich nicht,
Ingeborg»,61 li va poder dir encara el vell amant quan Bachmann es vantava que l’enviaven a fer
reportatges arreu del món per les revistes culturals més prestigioses.62 Aquesta frase traduïda en
un llenguatge molt més senzill, significa que li va demanar que no es deixés enlluernar per
l’aventura. Bachmann potser tanmateix es va perdre en els viaranys vitals. Va morir en un
accident que Elfriede Jelinek va posar en escena a la sèrie de drames sobre les «princeses» mortes
per la societat del consum, al costat de Jackie Kennedy Onassis, Marilyn Monroe o Sylvia Plath.
Ingeborg Bachmann fumava al llit, sola en un hotel a Itàlia, i la camisa de dormir que portava es
va encendre. La camisa de dormir era de fibres sintètiques, recalca Jelinek, i és això el que va
resultar fatal.63 És el món on vivim, el de fibres sintètiques altament inflamables, estem exposats
al perill en qualsevol recer, en qualsevol situació. Nosaltres mateixos som només un producte que

El sentit de la frase seria «No et deixis endur per l’aventura, Ingeborg», però Celan formula aquesta advertència
inventant-se un neologisme, atribuint al verb «aventurar-se» una flexió i un sentit nous, no existents en la llengua,
però que tanmateix s’entén a la primera per a un parlant d’alemany. La frase és tan punyent perquè Celan fa una
diagnosi implacable del comportament de la seva amiga i, alhora, utilitza una forma inesperada, del tot nova.
L’advertència és com un cop de fuet, sonora i dolorosa.
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es ven i es compra i el preu del qual es negocia a la menuda, com apunta Gabriel Ferrater a «Com
Faust».64
A Paul Celan, ningú el va poder alliberar de la lucidesa. L’any que complia cinquanta anys
es va endinsar a les aigües del Sena i van trigar dies a descobrir la seva absència, vivia lluny de la
gent. Celan va intuir que l’antisemitisme era un signe d’un mal més extens i que la llibertat de
pensament seria definitivament esclafada. Aquest poeta va comprendre com ningú altre les
implicacions de l’art en aquest procés de la degradació de la llibertat, i especialment de la poesia i
la filosofia de l’idealisme alemany que van participar en la construcció dels discursos de l’odi. I
també va saber que no seria pas comprès si la denúncia era formulada en una llengua comuna.
L’expressió lingüística estava tan contaminada amb valors falsos i pervertits que havia d’inventar,
construir, una llengua poètica pròpia que exigia aprendre a llegir de nou. Aquesta «poesia contra
poesia» ha estat explicada en català sobretot per tot el treball d’Arnau Pons, des de la seva
primera traducció el 1990.65 Però és evident que les lectures d’hermenèutica crítica de Celan han
començat a circular en una altra generació, molt posterior als poetes de l’escola de Barcelona i el
cercles que freqüentava Gabriel Ferrater.
Ferrater a «S-Bahn» busca també el consol en la tradició culta que ens allunya de
l'exigència analítica de Paul Celan i on entrem, si més no per moments, en espais on afloren les
referències als textos religiosos i també el desig de transcendència, en el sentit d’aquell mateix
idealisme alemany que Paul Celan combatia amb tanta insistència. Ferrater, no obstant això, és
sempre altament irònic. Per això capgira la citació de la Bíblia (Mt 8,8) que ha passat a la litúrgia i
aquell «Senyor, jo no soc digne que entris a casa meva; digues només una paraula i el meu criat es
posarà bo» és aquí la frase dedicada a una dona: domina, non sum dignus, que ja no ressona amb la
solemnitat d’una cantata de Tomás Luis de Victoria. És una pregunta roent, si l’amor realment
pot ser tan sacralitzat com per ser considerat una prova irrefutable de la fe que tenim en l’ordre
de totes les coses. «Us asseguro que no he trobat ningú a Israel amb tanta fe» (Mt 8, 10) diu Jesús
sobre el centurió que creia que el seu criat es podria curar de paràlisi només si Jesús ho deia així,
perquè la paraula sola també pot guarir. L’ordre de posar-se bo es transmet finalment com l’ordre
de l’obediència cega dins de l’exèrcit: «Perquè jo mateix, que estic sota les ordres d'un altre, tinc
soldats a les meves ordres. I a un li dic: Ves-te’n, i se'n va, i a un altre: Vine, i ve, i al meu criat li
mano: Fes això, i ho fa» (Mt 8, 10). Crec que Ferrater sabia no només que la poesia no té aquest
poder, sinó que no té l’ambició de fer moure la gent com si fossin les peces sobre el taulell
d’escacs.
Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 36.
Paul CELAN. Cristall d’alè [Atemkristall, 1967]. Traducció d’Arnau Pons. Dibuixos de Francesca Llopis. Negranit;
Associació Noesis de Catalunya, Palma, 1995.
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El tercer personatge adormit al banc de fusta bruna, el somni del qual és el somni d’un
mort vivent, ens acosta a la idea expressada en el poema «Per José María Valverde», situat poques
pàgines abans dins del poemari. En els temps difícils, hom s’ha de deixar «només empassar» i
esperar dins del ventre de la balena, com Jonàs. «Serem potser escopits a mar? Un gran migdia?»,
es pregunta Ferrater en aquell poema,66 però a «S-Bahn» la situació s’ha deteriorat i es pot
resoldre només per un miracle, com en el cas dels dorments d’Efes, la llegenda dels quals ha
tingut repercussió sobretot en la tradició alcorànica, com podem llegir en la sura 18, coneguda
com Al-Kahf, La Cova.67
En aquest passatge del poema «S-Bahn» en el fons estem davant de la tematització de la
figura retòrica de la prosopopeia, que és un dels pretextos més inversemblants, però també el
més utilitzat per justificar la incursió de l’autor en la ment d’algú altre. Tanmateix necessitem
algun consol i poder creure que res pot destruir la saba vital, la voluntat de permanència. «Les
ungles i els cabells em van creixent» diu aquest passatger, adormit en un tren suburbial cap allà al
1960, mentre manté la consciència esmolada i desperta, a pesar de ser ja mort. «Ja ni tu que em
tornessis. Ja / ni tu...», repeteix al final de la rèplica aquest personatge ensonyat que s’acomiada
de la companyia més estreta que pot tenir un creador, un poeta, s’acomiada d’aquell «tu» íntim
que és l’interlocutor creat pel mateix «jo» que parla.
El «jo» es desdobla sovint en la poesia per crear una instància a qui dirigir-se, una orella
atenta, una possibilitat d’escoltar els canvis d’alè més imperceptibles. Aquest vaivé entre un «jo» i
un «tu» inherents al poema és imprescindible si volem traslladar a la poesia el batec de la llengua,
la seva naturalesa irreductiblement dialògica. Sempre parlem per a algú. Amb aquest diàleg intern
que estem escoltant des de fora estant, tot poema esdevé llavors radicalment històric.
L’home-titella o el poeta-oracle esdevenen impossibles. El que Ferrater aconsegueix amb la
imatge d’un mort vivent a qui les ungles i els cabells continuen creixent és ironitzar de nou sobre
la figura de la prosopopeia. En destapa les corrioles i les politges, fa palès que estem davant d’una
mera figura retòrica. Com els altres tres personatges, també aquest home viu, però que ja és un
mort, és una excusa per escenificar una anècdota, una invitació al teatre. Però aquest fil de
pensaments entre el somni i la vigília no representa cap connexió amb un món del més enllà;
Ferrater no té gens de ganes de tenir accés a aquella tradició filosòfica que tot ho converteix en
un únic discurs, etern i impermeable.
Arribem així a l’última referència integrada a «S-Bahn» de Ferrater que encara ens queda
per comentar. «Ein ernster Vogel gesanglos» és un fragment de vers del poema de Friedrich Hölderlin
«Der Wanderer» («El caminant»). Gestat en dues ocasions, aquest poema mostra com s’han anat
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consolidant els motius, i com han anat prenent la forma característica, les famoses odes. La
primera versió del poema és més breu i va ser publicada el 1797 a la revista que editava Friedrich
Schiller, Die Horen. La segona versió, considerablement més llarga i amb un gir inesperat en
l’última part, es va imprimir el 1801 a la revista Flora. En aquests pocs anys entremig, Hölderlin
va patir la crisi iniciada per la separació de Susette Gontard, la seva Diotima, l’esposa d’un ric
banquer de Frankfurt, a casa del qual ell feia d’instructor dels fills. Sabent això, podem concloure
que Ferrater és en aquesta referència literària més que sarcàstic: «...Li agraden/ homes de
week-end, de boca ben closa/car al diner li put l’alè».68 Tots pensem immediatament que la noia de
la primera confessió és una prostituta que els dissabtes rep els clients. Però i si fos una esposa
que només els caps de setmana ha d’atendre el seu marit banquer?
La diferència entre la primera i la segona versió del poema de Hölderlin és tan gran que
podríem dir que no es tracta d’un mateix poema. Der Wanderer és un caminant que visita a peu els
climes més àrids del sud i coneix després el nord permanentment gelat, fins que torna a casa, a la
seva Heimat estimada. La primera versió es clou amb una descripció de la vall del Rin en tota la
seva exuberància. En la versió final, en canvi, en la de 1801, Hölderlin trenca la imatge
paradisíaca. Dins la naturalesa amable dels paratges cultivats irromp la consciència que el retorn
als espais feliços de la infantesa és impossible. El poema es clou amb l’experiència de la
separació, de la impossibilitat del retorn.
És delicat voler arribar a cap conclusió ferma perquè Ferrater va incloure aquest petit
fragment al final de la rèplica del seu primer personatge que dormisqueja a dins del tren
suburbial. Hölderlin esmenta aquest «ocell seriós que s’ha quedat sense poder cantar» (ein ernster
Vorgel gesanglos) en la primera part de la seva oda, quan el caminant travessa els frondosos boscos
tropicals. Però l’intrèpid homo viator no s’atura, sinó que s’apressa per deixar ràpidament enrere
aquest ocell que en el vers següent sí que està identificat i es tracta d’una cigonya. Es tracta de
fugir de la responsabilitat d’engendrar la descendència, de no carregar amb la responsabilitat
parental? La menció és molt fugissera i en l’oda alemanya pesen altres accents. Potser Ferrater
només necessitava una bella imatge per dir que s’ha quedat massa asserenat per poder cantar?
Estem davant d’una ràpida al·lusió a la seva condició d’un poeta que ja no produeix i prou?
D’entrada és curiós que Ferrater s’hagi fixat en un poema que no ha estat traduït ni per
Carles Riba el 1943 ni per José María Valverde el 1983. Sabem, de totes maneres, que posseïa
l’edició canònica de la poesia de Hölderlin, la Stuttgarter Ausgabe a cura de Friedrich Beissner,69
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perquè en el pròleg a la reedició de Versions de Hölderlin de Riba de 1971, un dels seus últims
textos publicats, en parla per subratllar que Riba no hi tenia accés i que per això algunes
traduccions dels fragments «de l’època de la folia» hi van quedar afectades, ja que Riba utilitzava
edicions alemanyes que avui es consideren poc fiables.
Un dels punts de contacte entre el fragment citat en el poema «S-Bahn» i les reflexions
del pròleg és la interpretació filològicament i també filosòficament rigorosa que Ferrater fa de
l’últim vers, famós per aquest entrebanc interpretatiu, de «Meitat de la vida» (Die Hälfte des
Lebens). Igual com en la segona versió de l’oda de «El caminant», també aquest breu poema
contrasta l’exuberància de la joventut, de la naturalesa esplendorosa dels mesos càlids, amb la
fredor gèlida i l’absència de la vida de l’hivern que hi és comparat amb el final de la vida humana.
Ferrater esmenta la traducció de Riba i explica que el vers final «cruixien les banderes» és una
traducció massa literal. El vers «klirren die Fahnen» s’hauria hagut de traduir com «grinyolen els
penells». Amb aquest petit retoc, canvia tot el poema i amb això tenim la possibilitat de
comprensió perquè és el vent del temps, que gira constantment, el que fa grinyolar els penells a
dalt de les teulades. Aquest és el so d’un món abandonat, només audible si a fora no persisteix
cap altre veu, si el xivarri de la vida ha estat esborrat. Però Ferrater és encara més precís en la
seva lectura filològica i s’adona que encara que el temps verbal utilitzat per Hölderlin sigui
gramaticalment el present, el sentit de la frase és el futur perquè l’alemany sovint utilitza el
present en aquesta funció per evitar el futur perifràstic que és, com diu Ferrater, molt enfarfegós.
En un futur imaginable, el món podria, doncs, esdevenir un desert hivernal on només se sent el
repic de ginys mecànics que persisteixen més enllà de la presència humana.
L’escriptura d’aquest pròleg, reconeix Ferrater, el va deixar perplex. Per una banda era
conscient de l’ús que van fer de Hölderlin «els nazis i els seus filòsofs boscans en Lederhosen»,70
però per l’altra banda també entenia la importància del fet que Carles Riba hagués trobat l’accés
als «complexos mítics» de Hölderlin per utilitzar l’abstracció i la concreció com «l’anvers i el
revers d’un mateix objecte simbòlic». Aquesta fe en les «enormes mitomanies» li va permetre a
Riba resistir la duresa de l’exili, totes les incerteses dels anys més bruns a Catalunya fins que «un dia
es va produir la confluència en forma de les Elegies de Bierville».71 La perplexitat era produïda pel
fet, diria, de descobrir que un llegat tan carregat de tradicions obscurantistes, hagués pogut ajudar
a trobar l’expressió a un poeta que no podia sinó admirar per la fermesa del seu compromís
intel·lectual i la capacitat de resistència en els moments més durs i desesperançadors.
Hölderlin no només va ser utilitzat pels ideòlegs del nazisme; a través de la tradició de la
poesia més hermètica, la seva influència es va anar estenent més enllà dels cercles lligats a la
70
71

Carles RIBA: Versions de Hölderlin. Prefaci de Gabriel Ferrater, Ed. 62, Barcelona, 1971, p. 7.
Carles RIBA: Versions de Hölderlin, p. 11.

- 430 -

grandesa d’Alemanya. José María Valverde, en la introducció a la seva traducció espanyola de
1983, considera que Dithley i Heidegger el van fer apte per ser aprofitat per la «filosofia més o
menys universitària»72. I a partir d’aquesta integració a l’ensenyament acadèmic, Hölderlin es va
convertir també en la inspiració de tota mena de poesia visionaria, «més o menys drogada de
tensió lingüística» i amb «propensió a una sublim incoherència inspirada», com adverteix
Valverde.73 Per això, aquest traductor el va sotmetre a un «distanciament quasi impertinent» amb
l’ambició que les seves versions deixessin veure un «poeta coherent i clàssic dins de l’exaltació
idealista».74
Paul Celan va esmerçar molta energia per anar destapant i mostrant la complicitat de la
poesia exaltada no només amb la construcció de la devastadora maquinària del nazisme, sinó
també la influència que va tenir la idea d’una poesia pura per obstaculitzar qualsevol aproximació
a un passat tan recent i arribar a les responsabilitats polítiques de la catàstrofe. La poesia extàtica
de Hölderlin, i d’altres poetes alemanys igualment inspirats, va ser utilitzada en la postguerra com
un tapís dens que no admetia accés al passat més pròxim, com si tot allò que havia passat
«entremig» no tingués gens d’importància. Calia oblidar les «interferències» i cultivar de nou un
esperit ben alt.
Gabriel Ferrater va encapçalar el seu poema amb una frase de les Epístoles d’Horaci. No
va utilitzar cap de les cèlebres paraules alades del Llibre segon com «delectar i instruir» i altres
receptes infal·libles per fer poesia. Va ignorar així amb vehemència els versos que formen el que
avui coneixem com a Ars poetica d'Horaci. Els dos versos són del Llibre primer, poc conegut i
aquesta decisió és coherent amb l’esperit del poema que es mou pels marges i busca referències
en passatges literaris que ben pocs coneixen. Però això no vol dir que podem ignorar les missives
d’Horaci en aquelles parts que sí són de lectura quasi obligatòria per a qualsevol erudit encara
avui. La seva despietada sornegueria envers els poetes menors arriba al clímax en les últimes
línies de l’Epístola als Pisons. La cito en la traducció en prosa de Narcís Figueres, que dona a
aquest passatge un to especialment cruel: «Els poetes han de tenir, això sí, tot el dret de
suïcidar-se. Salvar-ne cap contra la seva voluntat és tant com matar-lo. No deu ser el primer cop
que ho intenta i, per més que ara li estalviem el tràngol, no es tornarà pas home de seny ni
abandonarà la seva obsessió per tenir una mort cèlebre.»75
En aquesta advertència d’un poeta llatí, d’un mestre dels mestres, rau una d’aquelles
inèrcies que la nostra civilització europea no és capaç d’abandonar. Referint-se precisament a la
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mort d’Empèdocles, que també va ser objecte d’un text fragmentari, però molt influent, de
Hölderlin, Horaci preveu per al poeta els mateixos objectius que per a un soldat. A què pot
aspirar un home si no és a la fama? I què millor que la glòria que duri més enllà de la desaparició
física? La infàmia et sobreviurà, anava repetint Franz Kafka en els seus llibres, però no sé si
aquesta frase de Joseph K. és un antídot prou potent com per esborrar segles de culte «romàntic»
a la bella mort. L’idealisme alemany va reforçar les velles metàfores i fins el dia d’avui ressonen
als discursos acadèmics els conceptes de Martin Heidegger i especialment la seva diferenciació
entre l’ésser-per-a-la-mort destinat a la glòria pòstuma i els que «pereixen» sense ser ni dignes ni
d’esment. Tota aquesta tradició ens fa exigir que un poeta sigui un ésser immortal, recordat com
un soldat per les seves virils escomeses, el seu heroisme, la seva exemplaritat.
El poema «S-Bahn» mostra els models insuficients, falsos, que regeixen encara. Ens
forcen a pensar que la senectut és un estat simplement indesitjable i tan de bo pogués ser un dia
abolida del tot. Però aquest culte a la joventut heroica, que s’esgota en una sola flamarada, és
encara més devastador en les nacions petites. A Catalunya ja sabem que res, en definitiva, no en
restarà d’aquest ímpetu juvenil. Sempre hi ha nous esclats d’energia, però no es consolida cap
canvi i vivim en un anhel permanent, condemnats a voler ser el que no som. I mentrestant, el
tren del progrés accelera, amb tots nosaltres a bord.
Bibliografia
Alcorà. Traducció de Míkel de Epalza. Proa, Barcelona, 2001.
Robert ANTELME: L’espèce humaine. Gallimard, París, 1978.
Ingeborg BACHMANN; Paul CELAN: Herzzeit. Briefwechsel. Edició de Bertrand Badiou,
Hans Höller, Andrea Stoll, Barbala Wiedmann. Suhrkamp, Frankfurt, 2008.
Pere BALLART: El riure de la màscara. Quaderns Crema, Barcelona, 2007.
Walter

BENJAMIN:

«Das

Kunstwerk

im

Zeitalter

seiner

technischen

Reproduzierbarkeit». Gesammelte Schriften I-2. Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt, 1991.
Jean BOLLACK: Poesía contra poesía. Celan y la literatura. Edició d’Arnau Pons. Traducció
de Yael Langella, Jorge Mario Mejía Toro, Arnau Pons, Susana Romano-Sued, Ana Nuño. Trotta,
Madrid, 2005.
Jorge Luis BORGES: Otras inquisiciones (1952). Obras Completas 2, Emecé, Buenos Aires,
1989, p. 88-90.
Georg BÜCHNER: Lenz und Oberlins Aufzeichnungen in Gegenüberstellung. Edició de
Heinz-Dietrich Weber. Kletta, Berlin, 1990.

- 432 -

Paul CELAN: Cristall d’alè [Atemkristall, 1967]. Traducció d’Arnau Pons, dibuixos de
Francesca Llopis. Negranit, Associació Noesis de Catalunya, Palma, 1995.
Paul CELAN: «Der Meridian». Der Meridian und andere Prosa. Suhrkamp, Frankfurt, 1988,
p. 40-62.
Paul CELAN: «Fuga sobre el tema de la muerte» [Todesfuge], «Stretta» [Engführung].
Traducció de Mauricio D’Ors. Revista de Occidente 98, 1971, p. 149-155.
Gabriel FERRATER: Cartes a l’Helena. Edició de Joan Ferraté i José Manuel Martos.
Empúries, Barcelona, 1995.
Gustav GRUENER: «Poe’s Knowledge of German». Modern Philology 2:1, 1904, p.
125-140.
Friedrich HÖLDERLIN: Sämtliche Werke. Kohlhammer, Stuttgart, 1944-1962.
Friedrich HÖLDERLIN: Poemas, traducció de José M. Valverde, Bosch, Barcelona, 1983.
HORACE: Epistles. A Poetical Translation of the Works of Horace with the Original Text and
Critical Notes. Traducció de rev. Philip Francis. Millar, Londres, 1849, p. 260-261.
HORACI: Epistularum. Traducció de Llorenç Riber. Bernat Metge, Barcelona, 1927.
HORACI: Ars poètica i epístoles literàries. Edició i traducció de Narcís Figueras. La Magrana,
Barcelona, 2012.
Elfride JELINEK: Der Tod und das Mädchen V. Die Wand. GmbH, Berlín, 2003.
Jordi JULIÀ: L'art imaginatiu: Les idees estètiques de Gabriel Ferrater. Institut d'Estudis
Catalans, Barcelona,2007, p. 115-117.
Enric JUSTE(dir): Metrònom Ferrater. Bellvue, 2009.
Mario MARTÍN GIJÓN; Rosa BENÉITEZ ANDRÉS (ed): Lecturas de Paul Celan.
Albada, Madrid, 2017.
Hermann MELVILLE: Bartelby, el escribente. Traducció i pròleg de Jorge Luis Borges.
Bruguera, Barcelona, 1980.
Hermann MELVILLE: Taipi. Un edén caníbal. Traducció de Luciano Palau. Astarté,
Barcelona, 1946.
Boris PAHOR: Necròpolis. Traducció de Simona Škrabec. Pagès, Lleida, 2005.
Núria PERPINYÀ: «La inestable modernitat de Gabriel Ferrater». Veus baixes 0, 2012.
Núria PERPINYÀ: Teoria dels cossos de Gabriel Ferrater. Empúries, Barcelona, 1991.
Edgar Allan POE: Tales of the Grotesque and Arabesque. Lea and Blanchard, Philadelphia,
1840.
Josep-Miquel SERVIÀ: Gabriel Ferrater. Reportatge en el record. Pòrtic, Barcelona, 1978.

- 433 -

Christopher WHYTE: «Ferrater remembering with Gil de Biedma», a: Dolors OLLER i
Jaume SUBIRANA (ed), Gabriel Ferrater in memoriam, Proa, Barcelona, 2001, p. 335-347.

- 434 -

A PROPÒSIT DEL «TESEU» DE GABRIEL FERRATER
Rosa Planas Ferrer
Cal parar l’atenció en el títol de Les dones i els dies, capturat d’Hesíode pel poeta Gabriel
Ferrater i emergit en forma nupcial per a la intensa vida d’una literatura perseguida. Sembla que
Ferrater concebí tot un himne, engarjolant enigmàtiques profecies, a través de temes que
conduïen a un espai volgudament allunyat de la immediatesa bruta d’una postguerra fecal. El
poemari descriu el poeta i la identificació que proporciona de Teseu = Gabriel Ferrater és massa
temptadora com per a negligir-la. Però cadascú és qui és, i Teseu, el mite, no respon a una sola
dimensió ni als requeriments d’algú que cerca en altri la justificació dels seus gustos personals.
Així estant, cal perseguir la història i veure qui és qui en aquest poema, que tanca com una clau
tot el sentit críptic del text que hem de llegir tanmateix arrelat, tant en el títol com en el
personatge, en la Grècia clàssica.
El primer vers ens situa a la porta d’entrada del laberint: «Un sol fil», la qual cosa indica
clarament que només existeix un camí que, tot i ser «daurat», il·lumina la fosca de la memòria. El
vers ens retorna a la negritud essencial de l’època de l’escriptura, de l’existència del poeta, de
l’individu que ha excarcerat en forma de paraules uns patiments que nodreixen els temps
anteriors, negres i obscurs i que, com en el relat d’Hesíode, marquen les èpoques dels déus amb
metalls simbòlics: ferro, bronze, or, sols que aquí el metall s’ha alambinat en paraules, en un altre
codi. En el poema «A l’inrevés», que és el 16 de la part 1, l’aranya ja existeix com una prefigura
de Teseu: «la paciència de l’aranya que escriu la seva fam, / el cos amb quatre cames i dos caps /
en un solar gris de crepuscle».76 L’aranya bicèfala apunta a la doble naturalesa de Teseu i també
del mateix poeta. Quan acabi el poemari, haurà trobat un sol fil de l’època daurada, i serà el qui el
guiï vers la sortida. L’aranya és cega, però hi veu a través del fil daurat que va teixint.

76
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Però els versos que segueixen mostren també la ceguesa del qui ha trobat un fil que
tanmateix no pot il·luminar-lo perquè ell és tan cec com l’aranya:
No trepitges fort,
i et fas sofrir els ulls
a seguir la trama
pels vells corredors.

Tentineja, camina sense seguretat, en realitat no hi veu. Però, era Teseu, el rei d’Atenes,
cec? No gens. L’heroi s’encarrega de proporcionar set joves i set al·lotes escollits per al gust del
monstre. Era un diplomàtic de la monstruositat, un mitjancer entre les tenebres i la llum, que va
davallar a l’Infern (a l’Hades) per a fer preguntes, i que es va casar amb dones que odiaven els
homes. Potser ell mateix era un misogin, o potser no era ben bé un home? L’engany de les veles
provocà el suïcidi del seu pare. S’equivocà en hissar les negres en comptes de les blanques? O tal
vegada era una enganyifa més per heretar el tron de son pare. La valoració que Ferrater fa del
traïdor no permet distreure’ns: «M’entusiasma la imatge / del general traïdor. El que em revela /
no pot trair-me. Estòlid, manifesta / que es traeix amb franquesa, a plena llum.» («Lliçó
d’història»).77
La identitat que recupera Ferrater, el seu vestit poètic, és el Teseu que enganya o el que
mata monstres? O és tal vegada «algú que pots dir / que és tu mateix, sempre / fa camí amb tu».
La veu que acompanya aquest «sempre» és la consciència o la malaltia mental? Si més no, la figura
que es projecta en la tapisseria com una ombra desmembrada de la pròpia persona i que t’invoca
mentre vas caminant a les palpentes és la mateixa que evoca Henry James (en The figure in the
carpet) i que conta una història diferent de la que es va mostrant.
Hi ha un element invisible que s’interposa entre la figura projectada i la pròpia figura i
és aquesta «por successiva», l’adjectiu no s’escau amb el nom. La por és seqüencial, mai
successiva, però per què es permet Ferrater aquesta llicència? Què ens vol fer endevinar amb una
associació tan poc apropiada? Al meu parer, sembla que vulgui mostrar una mena de continuïtat
en un estat psicològic. La por s’intensifica si és «successiva» perquè no s’interromp, no es trenca, i
cau tan gràvida com una pedra sobre les espatlles de Teseu errant, que camina sol i a les fosques,
que se sap atrapat en el fil que debana i que ja no pot defugir el combat amb el monstre que
s’apropa. Teseu sempre se n’ha sortit però en aquest cas no té escapatòria, no pot recular vers un
pla calculat, ara és ell sol el qui té davant el tall de la profunditat, un abisme que no es pot
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descriure més que amb la «por successiva» d’una trobada única. El monstre i Teseu, dues versions
d’una mateixa naturalesa, ja que el Minotaure és el seu germanastre.
En la segona part del poema, la dissociació s’ha produït, el doble sorgeix de l’ombra
espessa i amb ell la doble veritat de la persona que només és una part coneguda però que inclou
aquesta segona i desconeguda:
No retrobaràs
la teva ombra espessa,
el dúctil propòsit
amb què saps trair,
fins que surtis on,
a la llum del sol
(«quina? quina?» et crida
la gralla) plegades,
t’esperen les dones.

La traïció, com hem vist abans, és element constitutiu de la personalitat de Teseu. El
personatge és un gran mistificador que perjudica les persones que l’envolten: «saps trair». A
vegades, el trair és un fugir, i d’altres significa aconseguir allò que vol per damunt de qualsevol
altra consideració. Ferrater s’arrapa a la paret de les paraules per a dir que tots som Teseu, i
necessitam entrar en el laberint per a realitzar l’acte heroic de sortir-ne. De vegades, el camí amb
les asprors dels escaires va arrabassant fragments de carn, de la carn interior, on rau l’essència
d’allò que veritablement som. Ens desconstruïm dintre del laberint.
I d’aquell ball meravellós de les grues, del qual Teseu era el ballarí principal i que
reproduïa els moviments de dansa realitzats a l’interior del laberint, en resta en el poema de
Ferrater només el tornaveu de les gralles, còrvids negres i sagaços, que saben parlar i que
responen amb paraules enigmàtiques: «quina? quina?». La pregunta sembla proposar una elecció,
una tria, entre les dones.
De la primera edició Les dones i els dies de 1968 fins avui han passat una Primavera (la del
maig de 1968) i molts d’estius (erms i estèrils). La societat ha evolucionat fins al punt de ser un
«minotaure» per a un/a poeta que ressuscités avui després d’una llarga letargia. La percepció del
cos també ha canviat i és una altra. La permutabilitat del sexe s’ha racionalitzat i permet transitar
per l’androgin. Sant Agustí a La Ciutat de Déu (V, 6) es preguntava: «Què hi ha de tan concernent
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al cos com el sexe? I, encara així, sota la mateixa posició dels astres foren engendrats bessons de
diferent sexe.»78
Segons algunes versions del mite, la mare de Teseu s’allità amb un déu i amb un mortal
la mateixa nit.79 Així doncs l’heroi, d’una banda, descendia del déu del mar, Posidó, i de l’altra, del
rei d’Atenes, Egeu. Però aquesta qualitat li proporcionava alhora l’ambigüitat sexual. Potser
aquest sigui el motiu pel qual el poema amaga un alliberament fictici: «esperen les dones».
En el «Catàleg de les dones», recuperat dels fragments que deixà inconclusos Hesíode,
es parla de la relació estranyament confusa de Teseu amb les dones, entre d’altres coses, diu: «en
fer el recompte de les que foren dones de Teseu, ... unes ho foren per amor, d’altres per rapte i
d’altres per esponsalicis legítims».80 La llista inclou noms insignes com Helena (rapte), Ariadna (la
princesa que l’ajudà en el laberint), Antíope (la reina de les amazones), les filles de Cerció i Sinis, i
finalment Peribea, mare de l’heroi Àiax. Coneixem la desesperació d’Ariadna, abandonada per
Teseu, després d’incomplir les seves promeses. Quines són, després de tantes relacions
frustrades, les dones que esperen al final del poema ferraterià? Les abandonades, les que encara
ha de conèixer, les que prefiguren el temps futur o simplement són formes que el mateix poeta
ha d’adquirir en la vida que pretén viure?
Com he dit abans, la sexualitat de Teseu és lleugera, poc compromesa, va de l’extrema
feminitat d’Ariadna a la virilitat femenina d’Hipòlita. Ignoram el camí del cos de Teseu, que
potser és una trampa, com el fil de l’aranya que enxampa les ingènues mosques. A les acaballes
del llibre, Ferrater no ens desvela aquest misteri. En els quatre poemes que conformen el
Suplement, i que només sortí en edicions posteriors a la de 1968, el poema «Any» ens dona una
pista: «Tinguem els cossos astuts. / Que coneguin un camí / doble, car així convé.» Entre el
secret i l’avís, en un garbuix-teranyina que implica un cop més el laberint i l’Ariadna-fil, es teixeix
la conspiració política, que tampoc no és aliena a la conspiració dels cossos. Teseu fou el primer
rei a instaurar una república i a convertir el seu poble en sobirà. Donà al poble una constitució
que es mantingué vigent fins l’arribada al poder dels tirans.
El doble cos és juntament amb la conspiració part d’un mateix secret compartit, afectat
d’una «insistent aigua de paraules, / sempre creixent», que «va ensulsiant els marges / de la vida
que vaig creure real.» («Fi del món»).81 Teseu preconitza un canvi vital però també social,
l’adveniment d’un règim nou i democràtic que ha quedat sepultat per la contesa civil. El
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legislador ocult emergeix a la fi del poemari, secundat per les dones que, sacerdotesses de l’incert,
revelen una nova vida més independent del sexe i la política.
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SOBRE «PROP DELS DINOU»
TAL VEGADA EL DARRER POEMA DE GABRIEL FERRATER:
DOS SENTITS QUE SUMEN

Biel Ferrer Puig
«Una obra és “eterna” no perquè imposi un sentit únic a uns homes diferents, sinó
perquè suggereix sentits diferents a un home únic que segueix parlant sempre la mateixa llengua
simbòlica a través de temps múltiples: l’obra proposa, l’home disposa».82 Seguiré, doncs, Roland
Barthes per tal d’enraonar del darrer poema que potser va escriure Gabriel Ferrater i que li van
publicar, que l’intitulà «Prop dels dinou» i que acaba així: «Cecs, a la cova, sabem lligar, Júlia, /
ben fort el nus del món.». Haver-ne desvelat, d’entrada, la conclusió (haver-ne fet, doncs, un
avenç, un avançament, una anticipació, una bestreta) no és gens greu perquè, de fet, el poema es
va publicar l’abril de 1972, dins el número 0 de la revista Tarotdequinze, editada a la Universitat
Autònoma de Barcelona, és a dir, el mateix mes que es va suïcidar, concretament, el dia 27.
D'això ja en fa 50 anys i, doncs, ja es va poder llegir, per exemple, a l’edició definitiva de Les dones
i els dies que en va fer el marmessor Jordi Cornudella l’any 2010 o a l’edició crítica que en va fer,
com a curador, el mateix Cornudella l’any 2018, tot i que el llibre, el va deixar enllestit el savi de
Reus l’any 1968, suma garbellada dels seus tres poemaris: Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama
(1962) i Teoria dels cossos (1966). Ben mirat, aquest poema, podem llegir-lo en dos sentits: l’un és
del text a l’autor; l’altre, del text al lector. Potser al final sumarem tots dos sentits i en farem una
síntesi amb sentit ple.
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Del text a l’autor: un sentit
Anem primer del text a l’autor. Com hi arriba a aquesta conclusió la veu del jo poètic del
text? Doncs, en acabat de la captatio benevolentiae dels primers versos, un jo poètic paternal vol
donar tot un seguit de bons consells a una jove que es diu Júlia, que és a punt de fer dinou anyets
i que va existir de debò:
Quan falten dotze dies perquè tinguis,
Júlia, dinou anys
vull apuntar-te tres o quatre dites
(dinou, no les sé pas)
que siguin veritat. Dones i homes
componen tot el món.
Massa simple, respons. Però recorda
la cova de Plató.

De fet, el poema porta data del 10 de desembre de 1969 perquè la persona a qui Gabriel
Ferrater el va adreçar, Júlia Samaranch, era aleshores una jove estudiant de la UAB, on Ferrater
(li) (hi) feia classes de Lingüística i Crítica Literària.
La referència al mite de la caverna o cova de Plató és la clau del text que desemboca en
l’epifonema final i, doncs, en parlaré quan analitzi el sentit que pot tenir el text per al lector, per
tant, en acabat d’haver abordat el text tot fent crítica biogràfica.83 Si l’any 1969 Júlia Samaranch
tenia dinou anys, Gabriel Ferrater en tenia quaranta-set: es portaven, doncs, vint-i-vuit anys.84 En
aquest sentit, ell ja havia confessat al postfaci85 del seu primer poemari,86 el títol del qual traduït
83
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del llatí al català de Reus seria «Dona anous als xiquets» (perquè els faràs contents, els faràs
feliços), que li agradaven la ginebra amb gel, la pintura de Rembrandt, els turmells joves (és a dir,
les jovenetes) i el silenci.87 L’atracció per la jove alumna amb qui té tracte era del tot natural en
Ferrater i no se n’amaga, sinó que la converteix en joc poètic, la formalitza, l’expressa a fi de bé;
els consells que ell, home madur, li fa a ella, jove inexperta, procuren alliçonar-la per tal d’evitar-li
els errors i els conseqüents tràngols que tal vegada ell ha fet i ha patit o sap d’altres que els han
comesos i els han soferts, a fi de fer, al cap i a la fi, el que cal, estimar-se i estimar per a ser
estimat amb generositat:
Qui espia la paret, la febre d’ombres,
no sent al seu costat
l’esma innocent amb què se li proposa
alguna cega mà.
Dones i homes. Mans nuades. Fosca
d’una tarda que mor.
Dins de la cova s’hi pot viure, Júlia.
Millor, sense records.
Però quan creixes tu et creix la memòria.
Mira que et pugi dret.
Que cap por no la torci. Que no et sagni
de cap empelt cruel.

És a dir, malgrat les cruels ferides, les traïcions viscudes, les experiències dolentes, cal,
Júlia, estimada alumna, li diu Gabriel, estimar sense egoisme, abans que qualsevol altra cosa de la
vida i per damunt de qualsevol altra cosa del món:
No t’escoltis qui et parli d’egoisme:
t’has de gosar estimar.
I el dia que tremolis (he de dir-te
https://www.academia.edu/30494520/Gabriel_Ferrater_un_nou_concepte_de_poesia_M%C3%A9s_enll%C3%A0_dels_l%C3
%Admits_de_la_quotidianitat.

També el TFG de Roser Casamayor de Bolós, «El riure a Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater. Una aproximació des
de la poesia de la consciència», Els Marges,115, primavera de 2018, p. 10-32:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/120840/1/Casamayor%2C%20Roser_TFG.%20El%20riure%20a%20Les%20do
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que un dia així vindrà),
i et siguin lluny els dinou anys, no oblidis
que, teu, és alt tot do.
Així sabràs donar sense penyora,
tal com donen els bons.
I sabràs rebre, tal com et mereixes,
un do sense retorn.

Aquí, a més de les dones, hi apareixen els dies: el tràgic pas del temps, el pou de la
memòria, que cal superar i que només es pot superar amb l’afecte incondicional ara i aquí, l’amor
present hic et nunc. En acabat, ja venen els dos darrers versos de la conclusió, citats suara i fins ara,
al començament d’aquest article.
És clar que Júlia, tot això, no ho aprendrà de debò fins que no ho hagi experimentat
—patit o gaudit— ella mateixa i que els bons consells de Gabriel potser els llegirà amb respecte i
admiració, però no serà fins a viure certes situacions adverses o plaents de la vida que ella no
sabrà resoldre positivament aquestes situacions perquè potser l’haurà tal vegada errada en una
primera avinentesa i serà precisament l’error propi el factor que li aportarà la saviesa, més que no
pas els ben intencionats consells del savi professor, per a futurs reptes.
Del text al lector: un altre sentit
Tot això és el que diu Gabriel a Júlia, però també a nosaltres, lectors. Perquè, ultra
l’anècdota biogràfica que he explicat en la lectura que anava del text a l’autor (i la seva
circumstància vital), ara ja cal anar del text al lector. Perquè el text ferraterià és molt més que una
insinuació, que un flirteig, que un simple divertiment, òbviament. Perquè conté un principi ètic i
un principi estètic.
Gabriel Ferrater capgira el mite de la caverna de Plató, gira la truita de la cova platònica.
Ras i curt, aporta un sentit nou, absolutament a contracorrent, al text filosòfic (ètic) mitjançant
uns versos decasíl·labs volgudament femenins i hexasíl·labs expressament masculins alternats
amb rima lliure perquè dones i homes componen tot el món i a dins de l’àmbit clos i íntim saben
lligar ben fort el nus del món. La forma (estètica) travada del poema (i de tota la poesia de
Ferrater) resta indestriablement lligada al contingut (ètic). Ferrater defensarà que el vers és la
manera més divertida d’escriure:
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El vers és una estructura doble, tan diferent dels rodolins com de la prosa, que són
estructures simples. La prosa es diferencia del vers perquè només té l’estructura
sintàctica, i els rodolins (el doggerel dels anglesos) se’n diferencien perquè només tenen
l’estructura del tic-tac (el lector ho pot comprovar donant una ullada a qualsevol pàgina
de Josep Maria de Sagarra, el més conegut fabricant de rodolins del país). El vers és fet de
duplicat, i és per això que d’escriure en vers és si fa no fa l’única manera divertida
d’escriure.88

I per això optà per aquest gènere i no pas per la prosa narrativa de ficció, al marge dels
assaigs, però és que fins i tot fa narració i assaig en vers: què són, si no, respectivament, «In
Memoriam», amb 350 versos, i «Poema inacabat», amb 1.334?
Poc ens han d’importar, doncs, ens proposa Ferrater, les ombres febroses que neixen de
la realitat exterior, a la vida pública, de la llum de la realitat de fora, al coneixement de la qual
hem de suposadament aspirar perquè bé cal saber coses, com més millor, i estudiar, de tot, i
aprendre, amb passió i enteniment. És clar que sí, però allò que li cal, a la Júlia, és a dir, a tu,
lector, però també a mi, autor, a tothom, és, sobretot, saber sentir i enraonar, saber capir i
interactuar, amb enteniment i amb afecte, saber compartir amb l’altre, a dins del clos, de la cova
en què habitem, «l’esma innocent amb què se li proposa / alguna cega mà». I per això afirma que
« [...] Dones i homes / componen tot el món» i, doncs, cal que, cecs, és a dir, sense necessitat de
saber, abans de la civilitat de l’educació i la cultura, o en acabat, oblidant-la, desaprenent el que
havíem après, sapiguem lligar, «[...] Júlia, / ben fort el nus del món.», és a dir, ser capaços de
trobar sentit a l’existència amb l’estimació per algú de manera desinteressada, que és com
aleshores podrà rebre, sense tanmateix esperar-ne res, l’estimació. Vet aquí la giragonsa del
poema, el camí invers que fa, el sender cap al coneixement d’un mateix i de l’altre.

I viceversa: la síntesi del sentit
Aquesta seria la lectura del text al lector, però podem reprendre la que va del text a
l’autor i anar a raure a la biografia per si pot ajudar-nos encara més en la construcció del sentit
ple, a fer una síntesi de tots dos sentits (del text a l’autor i del text al lector) tot sumant les
88

GabrielFERRATER: «Sobre mètrica», a: Gabriel FERRATER: Sobre el llenguatge, Quaderns Crema, Barcelona, 1981, a
cura de Joan Ferraté; ressenyat per Joan MASCARÓ: «Gabriel Ferrater i la tradició lingüística catalana», Els Marges:
revista de llengua i literatura 31, 1984 p. 21-28, en línia: https://raco.cat/index.php/Marges/article/view/108259.
Vegeu també Salvador OLIVA: «La mètrica d’In Memoriam de Gabriel Ferrater», Llengua i Literatura 9, 1998, p.
405-421: https://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/download/151571/203471/
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aportacions de totes dues fonts. Per què deu ser, doncs, que proposa aquesta mena
d’entotsolament (amb la companyia de la dona, això sí) i l’allunyament del món (perdre el món
de vista, de la cova estant, de casa estant, del refugi estant) el jo poètic que, en el cas de Ferrater,
podem identificar amb Ferrater, com bé diu Salvador Oliva? Llegim-ho tot seguit en aquest
article, «La veu de Gabriel Ferrater»:89
En Ferrater, no hi ha ni tan sols el desdoblament que veiem a Pla. Qui parla en els
seus poemes és ell, el real. Els que vam conèixer Ferrater ho tenim encara més clar que
els que només l’han llegit. Quan Terry diu que el primer «jo» és el que reconstrueix la
situació, no s’adona que Ferrater, escrivint, no en reconstrueix mai cap, de situació. La
seva poesia no és un mirall de cap situació real, sinó un mirall de la seva imaginació
moral. I aquesta és la principal grandesa de la seva poesia.

Doncs pel desengany, pel desencís, per la pregona constatació que no és possible cap
projecte (polític, de polis) col·lectiu, és perquè prefereix la cega (perquè no l’amoïna l’afany de
veure si pot esbrinar què hi ha a fora) mà d’algú, que hom li ofereix amb tendresa infinita, al
solitari, a dins de la cova. I d’on li ve aquest escepticisme, aquesta ferma conclusió en relació amb
el món, amb els altres, amb la societat en què li ha tocat viure? Doncs de dues fonts: la de la
repressió, que l’aboca a la por90 (i a la recerca d’una certa felicitat tot esquivant-la, la por, o mirant
de superar-la), però també la de la impotència, la d’arribar a la conclusió que, si ho expressàvem
amb la procacitat –suau– reusenca que ell reivindica com a font del seu llenguatge (a més de la
prosa francesa, el vers anglès i arrels indoeuropees),91 amb aquesta colla de sapastres no hi ha res
a fer perquè no tenen remei i d’allà on no n’hi ha no en pot rajar o perquè la saben massa llarga i
tot plegat són interessos particulars inconfessables de fer el gegant indi, hipocresia pura i dura o
incompetència bondadosa però incompetència al cap i a la fi. És a dir, d’una banda, de la
repressió lingüística, cultural i política dels temps estranys, com ha deixat escrit Xavier Amorós,
del franquisme, dels seus enemics, dels qui van ensorrar tots els projectes de llibertat i anhels de
vida de la seva família a Reus; però també, d’altra banda, de la incapacitat de «la seva gent, els
seus catalans», com diu qui fou la seva (única) muller Jill Jarrell als minuts 52:26 – 55:56 del
89

Salvador OLIVA: «La veu de Ferrater», Quadern, El País, 15-2-2022.
https://cat.elpais.com/cat/2022/02/09/opinion/1644424755_238076.html
90
Vegeu, en aquest sentit, el comentari sobre el poema «Vida furtiva», de Gabriel Ferrater, a càrrec de Marina
PORRAS, La Llança, El Nacional, 9-5-2018:
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/critica/marina-porras-vida-furtiva_266232_102.html
91
Josep MURGADES i Fina ANGLÈS: «Gabriel Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat», dins Jornades de
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (20 i 21 d’abril de 2012), IEC,
Barcelona-Reus, 2013, pàg. 105-115.
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000055.pdf
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monumental documental Metrònom Ferrater,92 de defensar-se, del desastre del govern dels seus, a la
guerra i a la postguerra, de son pare, d’Acció Catalana, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de
tots els líders polítics, de tots els partits polítics catalans, de la seva maldestra manera de fer
política, de la misèria moral que amaguen sota una praxi pomposa però ineficaç i impresentable.
Sí, tot això. I per això Ferrater opta per construir-se una felicitat privada, un refugi del qual, sí, en
sortirà de tant en tant, quan li ho demanaran certs intel·lectuals i els estudiants, però que
predominarà en la seva ètica i en la seva estètica: «Dins de la cova s’hi pot viure, Júlia», vet aquí el
decasíl·lab femení que potser ho resumeix tot.
Ara sí, hem entrat a la cova i n’hem sortit, però hi hem tornat a entrar per a lligar ben
fort el nus del món. Hem fet la síntesi de totes dues lectures, de tots dos sentits.93 Per això també
Ferrater decideix tancar Les dones i els dies amb «Teseu», tornant a les dones, però ara a la
intempèrie: «a la llum del sol [...] plegades, / t’esperen les dones».94
Coda, epíleg o postfaci
Gabriel Ferrater no era gaire partidari dels pròlegs i per això al seu primer poemari hi ha
l’important text en què s’auto(re)presenta al final: autoretrat (breu), autobiografia (encara més
breu) i poètica (més extensa). Finalment, doncs, a manera de coda, epíleg o postfaci, suggereixo,
talment ho faig amb els meus alumnes de primer curs de batxilletat i com ja havia fet en aquest
digital Jaume Bosquet,95 una activitat pertinent i adient: que el pacient lector d’aquest article gosi
poder esbrinar la intertextualitat entre aquest tal vegada darrer poema de Gabriel Ferrater i
aquest cert tema de brit-pop-rock-disco de Sophie and the Giants, «Hypnotized».96 Contra
l’eclecticisme tou dels qui creuen que qualsevol didàctica val, la meva opció (i la correcta) per a
proposar de llegir Ferrater a l’aula és la Tertúlia Literària Dialògica97 (una estratègia d’eficàcia
92

Enric JUSTE: Metrònom Ferrater (2010):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/metronom-ferrater/video/2621459
93
Rellegim-lo, doncs, ara, tot el poema sencer i seguit, sense interrupcions, aquí:
https://www.catorze.cat/biblioteca/prop-dels-dinou-64455/ ; o aquí:
http://ernestfarres.blogspot.com/2010/06/gabriel-ferrater-novetat-editorial.html.
També podeu veure’n l’autògraf de la primera versió de «Prop dels dinou», l’últim poema, a les pàgines 208 i 209 de
l’Àlbum Ferrater a cura de Jordi CORNUDELLA i Núria PERPINYÀ (Barcelona, Quaderns Crema, 1993).
94
Una evolució semblant es pot veure en l’obra pictòrica de Francesc Todó (Tortosa, 1922 – Les Borges del Camp,
2016), del qual enguany s’hauria de celebrar, commemorar i fer visible també el centenari del naixement i que es
relacionà força amb Gabriel Ferrater, que li va dedicar ressenyes i crítiques. Vegeu, per a una visió global de la seva
obra artística: Àlex SUSANNA: «Todó, una música de cambra», dins Francesc Todó. Una música de cambra, Fundació Vila
Casas, Barcelona, 2016, pàg. 7-77.
95
Jaume BOSQUET: «La poesia de Gabriel Ferrater a l’aula», dins Veus baixes 0, maig de 2012:
http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx7veusbaixes0_bosquet.pdf
96
Vegeu Sophie and the Giants, «Hypnotized»: https://www.youtube.com/watch?v=Yzw-ndewRSc i/o
https://www.youtube.com/watch?v=q8o1W7Jv0k4&ab_channel=pdmVEVO
97
Vegeu l’entrada «Tertúlies Literàries Dialògiques»:
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contrastada i una actuació educativa d’èxit, basada en evidències científiques i pròpia de les
comunitats d’aprenentatge) i la Literatura Comparada,98 una disciplina de la qual els germans
Joan i Gabriel Ferraté(r) foren els iniciadors a casa nostra, els pioners com en tantes altres coses,
que és el que hi ha d’haver a dins dels poemes, coses, correlats objectius, segons el genial poeta
de Reus («tenint-lo lluny, el dic magnífic») Gabriel Ferrater: la cova, la cosa, la casa, que és un
món, i nosaltres, sols, amb sense companyia o ben acompanyats, millor, lligant caps, dits, ben
entortolligats, talment nusos, fusos, ben fort.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tert%C3%Balies_Liter%C3%A0ries_Dial%C3%B2giques. Vegeu també el TFM de
Núria Roca Farré, «Impacte acadèmic de les tertúlies literàries dialògiques en la didàctica de la literatura i en la
motivació
de
l’alumnat»:
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/6870/trealu_a2021_roca_nuria_impacte_academic_tertulies_lite
raries.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
98
Vegeu Marina PORRAS: «Joan Ferraté: l’operació de llegir», dins: Antoni MARTÍ MONTERDE i Teresa ROSELL NICOLÁS
(eds.): El comparativisme en els escriptors catalans. La literatura comparada a Catalunya. Universitat de Barcelona, Barcelona,
2019, p. 291-230.
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«LA

VIDA PERDURABLE»
Cèlia Sànchez-Mústich

Després de fer saber, a qui m’havia proposat la lectura comentada d’un poema de Gabriel
Ferrater, que la meva aportació potser no seria prou acadèmica, i que no em sentia facultada per
comentar poemes de ningú, ni tan sols de meus —tota dissecció literària té la facultat de
pertorbar-me d’allò més— m’hi vaig llançar. Gràcies, ben segur, a la confiança que em donava la
resposta: «No cal que sigui estrictament academicista» i finalment, imperativament «provau-ho».
I aquí tenim la provatura, a la salut (de la vida perdurable) de Gabriel Ferrater.
Vaig triar «La vida perdurable» per dos motius. El primer: el poema m’atrapa, gairebé
m’imanta a partir de l’antagonisme que les seves imatges creen amb les meves pròpies. Justament
la distància vivencial entre aquest poema i jo, entre l’experiència que transmet —i és— el poema i
la manca de percepció meva d’una situació vital semblant fa que m’hi identifiqui de ple, sense el
destorb de cap prejudici, i amb l’empatia poètica a tota potència. Contràriament a alguns poemes
seus que em fascinen tant o més que aquest, però que no em veuria amb cor de comentar, «La
vida perdurable» em fa un camí a mida. Pertany a Da nuces pueris, publicat el 1960, llibre inclòs a
Les dones i els dies, tot i que, tal com explica Jordi Cornudella en la seva edició crítica d’aquest
últim, publicada el 2018, va ser un dels poemes descartats per l’autor a l’hora de confegir el
primer volum, l’any 1968.
I aquest seria, justament, el segon motiu: tinc una certa tendència a regirar entre tot allò
que és descavalcat i apropar-m’hi; ara em ve al cap Plutó, descartat com a planeta per qüestions
alienes a ell mateix. Que «La vida perdurable» no figurés en la selecció final de Les dones i els dies
pot ser degut a diversos motius, ves a saber. Però en qualsevol cas, l’edició crítica de Cornudella
l’inclou, sortosament, en l’apartat «Poemes descartats» i això justifica —si més no, ho espero—
que jo em doni el gust d’immergir-m’hi a partir d’aquest moment.
«La vida perdurable», l’he percebut com una minuciosa descripció subjectiva del temps
quan tant s’ha comprimit o adherit a nosaltres que sembla desaparèixer. No n’hi ha, ni si mires
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enrere ni endavant. Faria l’efecte que el temps queda tan desintegrat com compactat el poema,
però potser la paraula no seria desintegrat sinó xuclat pel vespre des del qual parla el poeta.
El vespre no diu res d’avui. Ja som
més aviat demà. Fa fred, com si
totes les coses fossin groc llimona.
Com qui va pel carrer, i porta un paquet,
i ja no té cap traça de memòria
que pugui obrir-li el record d’una vida
no aclaparada pel pes del paquet,
així les meves mans, mortes de tant
d’aguantar temps fet present abans d’hora,
no se m’aixequen per fer adéu. No hi ha
passat. Sí, també faig col·lecció
de dies, però els tinc tots repetits.

«El vespre no diu res d’avui. Ja som / més aviat demà». Ni tan sols el vespre, que forma
part de l’avui, diu res d’avui. Com si patís aquella amnèsia anterògrada que causen alguns sedants
utilitzats en proves mèdiques doloroses a fi d’evitar qualsevol record del moment. Potser el
vespre no diu res d’avui per absentar-se del dolor. Però aquest buit, o el·lipsi, també deu causar
dolor i el poema se’n ressent. El vespre no pertany ni tan sols a l’avui del qual forma part, a tot
estirar n’és un fragment emmudit.
I «ja som més aviat demà», amb un més aviat que suggereix una polisèmia: ens situa en un
terreny incert del temps, en un gairebé és això però encara no i alhora ens avança que el demà arriba
més aviat del que tocava.
«Ja som més aviat demà», aquesta absència de present, el vespre exiliat del temps o
defugint-lo, m’ha fet reproduir una pregunta irresoluble que a voltes em plantejo: el present no
existeix perquè només hi ha passat i futur? O és justament a l’inrevés?
En el cas d’aquest poema, però, el present ha estat foragitat amb una inclemència
punyent i no esdevé cap d’aquestes dues alternatives. Falta el present perquè el vespre calla, ha
desaparegut el futur perquè —com es veurà després— s’ha fet present abans d’hora, i no existeix
el passat perquè el poema ho dirà, explícitament, en els darrers versos. No hi ha volta de full
—full de calendari enrere— i, per si quedava algun dubte, al final apareixeran els dies repetits que
ho sentencien.
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«Fa fred, com si / totes les coses fossin groc llimona». I de cop, aquesta imatge tan bella i
sinestèsica. Ara sí que no m’hi identifico per oposició sinó per reconèixer-m’hi: també per a mi
les coses afectades pel fred —no el fred mateix— són groc llimona. M’ha ressonat aquesta
sinestèsia, entre d’altres en el poema «La cambra de la tardor»: «Se’ns va morint la llum, que era
color / de mel, i ara és color d’olor de poma». D’altra banda, el silenci del vespre i el fred són
causa-efecte o integren una sola realitat?
«Com qui va pel carrer, i porta un paquet / i ja no té cap traça de memòria / que pugui
obrir-li el record d’una vida / no aclaparada pel pes del paquet». Aquests quatre versos són els
que formen una construcció lingüística més estiregassada que, a cop d’ull, se’m fa massa densa,
però aviat m’adono que és un reflex del pes d’aquest paquet, d’entrada misteriós, i tot d’una la
imatge se m’alleugereix. Llengua i sentit es fonen, ja sigui d’amagat del poeta o per voluntat seva.
En la mateixa naturalesa del text hi ha una implosió de vida aclaparada pel pes del paquet, i una
memòria incapaç d’obrir el record d’aquesta vida.
I et fa dubtar què deu haver-hi, dins del paquet, que pesa tant: la mateixa memòria quan
es resisteix a donar senyals de vida —de la vida o del record de la vida? S’ha quedat la clau dins
del paquet? S’hi ha enquistat? I si la memòria podria obrir-li el record, com pot ser alhora a dins i
a fora?
Aquesta relació, entre plàstica, tediosa, adolorida i flagrant, de Ferrater amb el temps, es
fa palesa en molts dels seus poemes: «no teníem records. Érem / el record que tenim ara», ens
diu en el poema «Ídols». Certament, com afirma Anna Carreras en El punt Avui,99 Ferrater és el
poeta del pas del temps que «investiga la inutilitat de retenir-lo».
En aquests quatre versos, ja alleugerits dins meu, hi percebo una cinta de Moebius, o un
joc de nines russes no mancat d’enigma, i això és el que més m’interessa. Tinc la sensació de
trampa, se m’incita a buscar una solució impossible però el vertigen que això provoca em resulta
plaent.
I si em diguessin que aquest era l’últim poema que Ferrater havia escrit abans de morir,
pensaria que tot quadrava. De fet, potser ho era i s’avançava en el temps, com diu el mateix
poema. Les mans «no se m’aixequen per fer adéu», llegirem després, en el desè vers.
Aquest pensament em transporta al desig de Ferrater d’acabar la vida abans dels
cinquanta, com si aquest acabar representés un compactar, talment el que li passa al poema sobre
el qual estic fent càbales. I potser seria extensible a la seva obra poètica, desplegada en una franja
de temps que dura uns sis anys, del 58 al 63, sis anys que semblarien també xuclar passat i futur.

99

18 de febrer del 2013.
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Així com en la fi de la seva escriptura no hi distingeixo connotacions de fracàs, tampoc
en la fi de la seva vida no hi veig res de tràgic —tal com jo entenc una tragèdia vital. Simplement,
hi trobo una manera d’entendre i sentir el món, la vida i el temps, coherent fins a un punt
estremidor i al mateix temps lluminós. Va decidir plegar de viure abans d’hora, suposant que hi
hagi una hora normativa per a morir, i probablement, si pensem en el profètic paquet del poema,
ell va ser d’una puntualitat esfereïdora.
Fa el poema: «així les meves mans, mortes de tant / d’aguantar temps fet present abans
d’hora, / no se m’aixequen per fer adéu. No hi ha / passat». I llavors et dius, calla, que el paquet
és el temps fet present abans d’hora, i el poema fa un viatge en el temps, però no en el temps del
poeta, sinó en el temps mateix, el metafísic. Una imatge abismal, duríssima i gairebé amorosa. I
allà on diu mans, què hi diu? Què hi podria dir?
De fet, totes les conjectures sobre els significats, els símbols, estan buides. Juguem als
detectius del poema i no podem aportar-nos cap prova concloent d’on ve i on va, i per què ens
sedueix. Diuen que els poemes no s’entenen, es copsen, però som infants entremaliats que
pretenem esventrar la nina del copsar per entendre el perquè del que hem copsat, i alguna cosa hi
trobem, però hem de córrer a prémer els ulls amb força perquè allò trobat no ens esborri allò
copsat. Infants als quals se’ls ha donat un grapat de nous —prou que ho diu Da nuces pueris—
perquè se les mengin en acabar de jugar-hi, o abans i així després s’entretinguin amb la closca
esberlada.
Ferrater em recorda que tots els poemes són autobiogràfics, no per fidelitat a la realitat
aparent d’uns episodis sinó per beure de l’essència d’una vida. Impossible —com a mínim,
impensable— escriure poemes que transmetin alguna idea, impressió, imatge no assumides pel
poeta. El poema, com a artifici, pot eludir la sinceritat en la trama però mai deixar de ser veritat
en l’energia que l’impulsa. En el cas de Ferrater, i d’aquest poema en concret, la veritat em
sembla descarnada, visual i alhora continguda, i també indolent en els darrers versos:
«Sí, també faig col·lecció / de dies, però els tinc tots repetits». Els dies apareixen al
poema, però per què estan repetits? No se sap com es produeix la repetició. És el pas del temps
que els ha unificat? O el punt de vista zenital del poeta convertint-los en un de sol, tot i saber que
n’hi ha molts?
És clar que els dies no eren tots iguals, en la vida de Ferrater, però ara sí, en la seva vida
dins del poema, sí, i bloquegen la porta al passat i la traça de memòria que podria «obrir-li el
record d’una vida no aclaparada pel pes del paquet». Els dies repetits impedeixen l’accés a
l’interior del paquet? En tot cas, ell els col·lecciona, no els abandona. El fet de col·leccionar-los, i
no cap altra cosa, els dona valor i entitat.
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No puc afegir res més que no em sembli sobrer, però sí remarcar, amb passió i agraïment
per la tasca encomanada, que la lectura de l’obra poètica de Ferrater és una aventura per
experimentar i experimentar-hi a pler.
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ALTRES TEXTOS
(ESTUDIS, DIÀLEG I TRADUCCIONS)

Fotografia: Roberto Ruberto (Chieuti, 1933-1972).
Feta al pis de Gabriel Ferrater, a Sant Cugat del Vallès, el 25 d'agost del 1969.
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«TAMBIÉN

SON HOMBRES». UN CAS D’ALQUÍMIA

METAMORFOSI D'UN POEMA DE BENN EN MANS DE FERRATER
Xènia Dyakonova
Com que no sé alemany, em resigno a llegir els grans poetes de llengua alemanya en
traducció. La lectura d’El dermatòleg inspirat, un assaig d’Adam Zagajewski sobre Gottfried Benn,
em va fer buscar poemes d’aquest últim en català, castellà, anglès, francès i rus. Gairebé totes les
versions em semblaven fosques o confuses i em suscitaven la sospita que alguna cosa essencial,
arrelada en el llenguatge, s’havia perdut en el trasllat. Només en topar amb els dotze poemes
traduïts al castellà per Gabriel Ferrater —publicats per primera vegada el 1957 a la revista Papeles
de Son Armadans i penjats el 2012 al blog Un fres de móres negres— vaig poder fer-me una idea de
què és Benn, o, si més no, de l’esperit de la seva poesia.
A l’article que li dedica a Escritores en tres lenguas (un llibre que tant de bo es reediti aviat!)
Ferrater afirma que el tema central de l’obra de Benn és l’escissió profunda, il·limitada i eterna
entre l’home i l’univers, així com «la abominación de la naturaleza y de las partes naturales del ser
humano, incluida la parte social». Dels poemes traduïts per Ferrater n’hi ha un en què el
component social de l’home té un paper important, escrit el 1954 i titulat «Das sind doch
Menschen». En versió ferrateriana fa així:
También son hombres
También son hombres, piensa uno
cuando el camarero se acerca a una mesa
que está escondida:
una mesita en el rincón.
Tienen también ternuras y apetencias,
seguro que hay en ellos goce y pena.
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Ya ves que no estás solo
en tu trajín, tu angustia, tu temblor.
Allí también hay duda, y ansia, y vaguedad,
aunque sea en las cosas del oficio.
Es la materia humana;
cierto que en formas económicas,
pero está allí.
Es infinita la aflicción del corazón
y universal.
Aunque, si algún día amaron,
si alguna vez la sed les abrasó
de una savia de frutas
en otra boca,
si envilecieron, ahogados
por la discordia de las almas—
esto no lo sabemos, ni podemos
preguntárselo al camarero
cuando aclara su rostro
la inminencia de la propina
que aplacará una sed de otra especie,
pero también muy honda.

Encara que potser no quedi clar qui són els homes en qüestió (uns rics? uns mafiosos?),
que bé que funciona, tot plegat! Fins i tot un gir dubtós, «tienen también ternuras», sembla
contribuir a l’expressivitat descarnada del poema.
La densitat lírica i la fondària moral de «También son hombres» m’havia impressionat
tant que vaig voler comparar-la amb altres versions. Em vaig emportar una sorpresa. L’última
estrofa de Ferrater diferia molt de l’última estrofa dels altres traductors. Encuriosida, vaig buscar
l’original, el vaig enviar a l’amiga Marta Pera, traductora reputada de l’anglès i l’alemany, i li vaig
demanar que me’n fes una traducció literal. La Marta, amb una generositat poc comuna, em va
regalar un poema en català que és, alhora, una traducció fidel de «Das sind doch Menschen».
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També són persones
També són persones, penses,
quan el cambrer s’acosta a una taula,
una taula reservada del racó,
invisible.
També són tendres i sensuals,
i tenen les seves penes i alegries.
No estàs sol, doncs,
en la confusió, la inquietud, el tremolor;
allà també hi ha dubtes, vacil·lació, incertesa,
encara que sigui en les transaccions comercials,
també hi ha el que és humà i comú,
potser en les formes de l’economia,
també hi és!
Infinita és l’aflicció del cor
i comuna
però si alguna vegada han estimat
(fora del llit)
ardents, consumits, assedegats
del nèctar
d’una boca llunyana,
i s’han enfonsat i s’han ofegat
en la incompatibilitat de les ànimes,
no ho saps, i no ho pots
preguntar al cambrer
que registra a la caixa
una altra cervesa
àvid del tiquet
per apagar una set d’una altra mena,
però també fonda.

Les «transaccions comercials» i les «formes de l’economia» (menys ambigües que les
«formas económicas» de Ferrater) permeten deduir que es tracta d’uns homes de negocis. La
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darrera estrofa contribueix a realçar la distància entre el jo poètic i aquests personatges. La vida
anímica dels que, al capdavall, també són humans (encara que algú que no pertanyi a la seva casta
pugui dubtar fins a quin punt ho són) és tan impenetrable per a un observador casual que se’ls
mira d’esquitllentes com per al cambrer que els atén (i potser no és la primera vegada que els
tracta). Sembla que és això el que ve a dir Benn, i totes les traduccions —llevat de la de
Ferrater— ho confirmen.
En el poema de Benn, tal com l’interpreto a partir de la traducció de Pera i altres versions
consultades, la veu que parla se centra en els homes de la taula reservada. El cambrer n’és el
contrapunt social, i és part de l’escenari, però l’objecte d’atenció, fins i tot als darrers versos,
continuen sent ells. No se sap si algun cop han experimentat una set passional, però és segur que
coneixen la set física, i el cambrer hi pot posar remei servint-los una altra cervesa. Dir que el
cambrer és «àvid del tiquet» és una manera —m’imagino— de transmetre’n la tensió constant,
l’obligació que té d’actuar amb rapidesa. La consciència examinadora del jo, però, no es desvia
dels homes de negocis.
En el poema de Ferrater, en canvi, al final hi ha un canvi d’enfocament. El cambrer pren
un protagonisme inesperat: és seva la set «de otra especie, pero también muy honda», i una propina
l’ajudarà a calmar-la. És com si l’espectador, havent acceptat que la veritable naturalesa dels que,
al capdavall, «también son hombres» sempre li serà vedada, hagués perdut l’interès per ells i
hagués desviat els ulls inquisitius cap a un ésser més comprensible i, per això mateix, més humà.
El poema de Ferrater dota el cambrer d’un rostre, cosa que el poema de Benn no fa.
Respecte als homes de la taula reservada, en el poema de Benn el jo es pregunta si han
estimat «(fora del llit)». En el poema de Ferrater aquest incís no hi és. Fos quin fos el motiu de
l’omissió, el resultat és que l’especulació sobre la vida sentimental o anímica d’aquests individus
queda depurada de les al·lusions a la intimitat sexual i l’únic element sensual que conté és la
referència a un petó desitjat i, probablement, inassolible.
Sembla evident, doncs, que allò que Ferrater fa amb «Das sind doch Menschen» no és
ben bé traduir, sinó transmutar-ho en una altra substància, d’esperit afí a l’original, i tant o més
fascinant que el poema de Benn. Al capdavall, també és un poema.
* **
Després de posar punt i final a l’article, vaig continuar donant voltes a la «set d’una altra
mena». La lectura que n’havia fet em semblava insuficient, i en vaig parlar amb José Mateo. Les
seves idees em van interessar, de manera que li vaig demanar que les escrivís. Aquí va, doncs, la
seva aportació:
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A qui afecta la set? Per a qui és l’altra cervesa (una, no diverses, com podríem esperar del
grup del racó)? No pot ser que l’hagi demanat l’home que parla en el poema, que té el cambrer
a tocar i que, encara que no pugui fer-li la pregunta que li balla pel cap, sí que pot demanar-li
una altra cervesa? És una manera, també, de comprar temps per continuar a dins del cafè, on no
està tan sol, mentre acompanya el cambrer amb la mirada i potser sent les converses de les
taules veïnes. El cambrer, ell, de temps, no en té gaire, atrafegat com va, atrapat en la maquinària
econòmica de la caixa registradora (on s’enfonsen els diners engolits per una set sense aturador)
i els tiquets. Tot això, però, serveix només per a la versió de Marta Pera; a la de Ferrater, en lloc
de la cervesa hi ha la claredat en el rostre del cambrer que proporciona «la imminència de la
propina». La imminència ocupa, potser, el lloc de l’ànsia («ansia», en el poema de Ferrater, ha
passat a estar més amunt), i la propina… d’on vindrà la propina?
Notem que en la versió ferrateriana hi ha un seguit de modificacions en la impersonalitat
de la veu del poema: (hom) «piensa uno», (tu) «no estás tan solo», (nosaltres) «no podemos preguntarle al
camarero». La variació augmenta la complexitat de l’estructura del jo poètic, però alhora li dona
mobilitat i lleugeresa. En un poema ple de negacions problemàtiques, després de dir «no estás
tan solo» es passa a la primera persona del plural, en un ús que, sense deixar de ser impersonal,
vol incloure —ni que sigui inconscientment— el lector. Aquest moviment cap al lector sembla
una aportació de Ferrater, i té també una temporalitat més determinada que no pas el particular
indiferenciat «uno». Qui no queda subsumit en aquest nosaltres és el cambrer, que continua sent
una referència visual en la qual s’emmiralla el jo poètic.
D’altra banda, si tornem enrere —i ara potser sobreinterpretarem— ens sembla que
l’efecte d’emmirallament amb el cambrer es reforça a l’estrofa que Ferrater fa començar amb «ya
ves que no estás solo», i on els atributs que esmenta s’adiuen més a un cambrer que en altres
versions: «trajín», «angustia», «temblor», «aunque sea en cosas del oficio». Qui es mou per l’escena és el
cambrer; els de la taula del racó queden fora d’escena. Ells participen de la matèria humana a
través de la suposició de l’universal (Ferrater fa ressonar un lèxic filosòfic).
A l’última estrofa, la «inminencia de la propina» proporciona una mena de suspensió
temporal tensa (un «cuando»): d’una banda, aclareix el rostre (determina els trets més superficials)
del cambrer i de l’altra, aplacarà la set (fonda). El futur decidit d’«aplacará», contraposat al
present, reforça el sentit de la «inminencia» com a passatge del futur cap al present (adveniment).
Aquest adveniment que aplacarà la set suposa un risc: els diccionaris confirmen que la
«inminencia» comporta una amenaça.
Tornem al dubte: aquesta set «muy honda» (diria que és Ferrater qui l’intensifica, potser per
motius eufònics), a qui afecta? A quina part de la transacció de la propina? A qui la dona o a
qui la rep? O no és una set exclusiva de cap d’aquests particulars, sinó una set universal, però
d’una altra espècie? Es tracta d’una set que no és humana? O és massa humana? En ometre la
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mediació de la caixa registradora i el tiquet, la transacció, de tan directa, es torna obscena
(obscena com el que passa en un racó amagat, com el desig de ser ells, de ser-ho tot, de no ser
jo). Sentim que quan arribi la propina (que Ferrater s’ha tret com qui diu de la màniga
d’il·lusionista) es trencarà el miratge, el cambrer deixarà d’encantar la mirada i s’acabarà el
poema.

Enllaços del text original i versions
El poema original de Gottfried Benn:
http://www.planetlyrik.de/ludwig-harig-zu-gottfried-benns-gedicht-das-sind-doch-menschen/2012/10/

La traducció a l’anglès de Michael Hofmann:
https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/53043/they-are-human-after-all

La traducció al francès de Jean-Charles Lombard:
https://bruges-la-morte.net/wp-content/uploads/Benn-FK.pdf

La traducció al castellà d’Eustaquio Barjau:
http://amediavoz.com/benn.htm#ES%20QUE%20SON%20HUMANOS
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ELS DIES I LES EDATS DE LA VIDA
Enric Iborra
Kenneth Quinn va assenyalar en The Catullan Revolution, un dels llibres de capçalera de
Gabriel Ferrater, que la representació literària de l’experiència, per intensa que siga, pot resultar
més fascinant per a un autor que la mateixa experiència.1 Ho era per a Ferrater? En la nota que
va escriure al final de Da nuces pueri, hi afirmava que entenia «la poesia com la descripció, passant
de moment en moment, de la vida moral d’un home ordinari, com ho sóc jo»2 i, una mica més
avall, hi afegia que «quan escric poesia, l’única cosa que em preocupa i em costa és de definir ben
bé la meva actitud moral».3 La definició o descripció d’una actitud moral apareix estretament
lligada en Les dones i els dies a la reutilització d’alguns tòpics de la tradició literària com una manera
d’aprofundir-hi. Al mateix temps, això posa en un primer pla la qüestió de la representació
literària de l’experiència humana. De fet, alguns dels poemes més coneguts de Ferrater es poden
llegir com una revisió crítica de certs tòpics literaris.
Com ara els lligats a la reflexió sobre el pas del temps. Xavier Macià i Núria Perpinyà
recordaven en La poesia de Gabriel Ferrater que el tractament d’aquest motiu en Les dones i els dies
«es formula en dos marcs espacials diferents que es relacionen recíprocament: en el microcòsmic,
en què la seva representació és donada per les diferents edats de l’home; i en el macrocòsmic, en
què la seva representació és regulada pel cicle solar».4 El pas de les estacions i dels diferents
moments del dia s’ha fet servir des de les literatures més antigues com una metàfora de les edats
de la vida humana. En la poesia catalana moderna n’hi ha dos exemples paradigmàtics: Els fruits
saborosos de Josep Carner, un retaule de les edats de la vida, en què cada una es relaciona
analògicament amb una estació de l’any i un fruit, i les «Cançons de la roda del temps», de

1

Kenneth QUINN: The Catullan Revolution. Ann Arbor Paperback, The University of Michigan Press, Don Mills,
Canada, 1971, p. 70.
2
Gabriel FERRATER: Da nuces pueris. Empúries, Barcelona, 1987, p. 73.
3
Gabriel FERRATER: Da nuces pueris, p. 74.
4
Xavier MACIÀ i Núria PERPINYÀ: La poesia de Gabriel Ferrater. Edicions 62, Barcelona, 1986, p. 77.
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Salvador Espriu, incloses en el seu llibre El caminant i el mur; en aquest cas el pas del temps ve
marcat pel cicle solar del dia.
L’analogia entre el pas del dia o de les estacions per a referir-se al transcurs de la vida
conté una dissonància, però, un tret que desmenteix en part la justesa de la relació analògica: els
humans són criatures d’un sol cicle. Després de l’hivern ve la primavera, però després de la
vellesa –de l’hivern– no tornen a recomençar el joc des de la joventut. Cada edat de la nostra vida
és la primera i l’última, com constatava Catul: «El sol es pot pondre i tornar a sortir; però
nosaltres, una vegada s’ha post el nostre breu dia, hem de dormir una sola nit perpètua.»5 Horaci
va reprendre aquests versos en la seua oda setena del llibre quart, el poema més bell de la
literatura antiga segons el filòleg anglès A.E. Housman:
T’ho diu l’any, t’ho diu l’hora que ens pren la llum clara del dia:
no esperis res d’immortal.
Remeten els freds amb els zèfirs; l’estiu, que estalona
la primavera, se’n va
quan escampa els seus fruits la tardor generosa, i de pressa
torna el repòs hivernal.
Les minves del cel, tanmateix, aviat les arreglen les llunes:
quan a nosaltres l’ocàs
ens porta amb Eneas el recte, i amb Tul·lus i amb Ancus,
ombres i cendra som ja.6

Gabriel Ferrater al·ludeix a aquest punt en un dels poemes de Les dones i els dies, «El
ponent excessiu», per a posar en qüestió el tòpic de la posta de sol com a metàfora del final de la
vida:
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.
5
6

CATUL: Poemes. A cura d’Antoni Seva. Quaderns Crema, Barcelona, 1999, p. 67.
Jordi CORNUDELLA: Les bones companyies. Galàxia Gutenberg / Cercle de Lectors, Barcelona, 2010, p. 239.
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El sol es pon com si fos l’última vegada, com si el seu cicle no hagués de recomençar.
Per això és exagerat, excessiu. Ho és, així mateix, com a figura literària per a referir-se a la vida de
l’home, perquè aquesta també té, com el cicle solar, un caràcter recurrent. Mentre vivim, els dies
se succeeixen per a nosaltres.
Hi ha tres poemes de Les dones i els dies els títols dels quals al·ludeixen a tres nivells del
cicle solar del dia: «Punta de dia», «A mig matí» i «Hora baixa». Contra la tradició del topos,
Ferrater no els fa servir com a símbol d’una etapa o edat de la vida. Tots tres es poden considerar
com unes anotacions au jour le jour, ancorades en el present del poeta, com si fossen les entrades
d’un dietari.
El matí, l’albada, se sol relacionar dins de la tradició poètica amb el moment en què s’han
de separar els amants, que no és el cas de «Punta de dia». O actua com una metàfora del
començament de la vida, de la joventut, o de l’inici d’alguna etapa o d’algun canvi, acompanyada
d’una invocació ritual al carpe diem, com fa Espriu en la «Cançó d’albada»:
No deixis res
per caminar i mirar fins al ponent.
Car tot, en un moment,
et serà pres.

En «Punta de dia», en canvi, s’hi expressa un sentiment de decepció, perquè el nou dia no
és més que un altre dia, una repetició de l’anterior: «sé que res no en sortirà que no / fos ahir en
mi desconsoladament». La frustració davant el dia que comença apareix amplificada amb dues
imatges esplèndides: la mà del nen que simula amagar alguna cosa valuosa «per / irritar els seus
germans» i la del «pinyol / tot salivat, pelat de polpa, fora nit», una imatge del jo poètic en
encarar el nou dia. Aquesta última es podria interpretar, com assenyalen Macià i Perpinyà, en el
sentit que el poeta ha perdut la força i l’impuls de la joventut, privat d’energia vital perquè ja ha
estat tota consumida.7 El pinyol tot salivat, per tant, seria una imatge de l’entrada en l’edat
madura, que no en la maduresa. El poema, però, subratlla des del primer vers el pas rutinari dels
dies i, per extensió, de la vida humana: «La nit que se me’n va, una altra nit…» Si el poema no
al·ludeix a la joventut o a l’adolescència, en tot cas expressa una actitud adolescent: l’estat
d’espera del gran esdeveniment, quan la vida començarà de veres, ara sí, per a nosaltres. És una
actitud que s’arrossega al llarg de la vida més del que alguns estan disposats a reconèixer.

7

Xavier MACIÀ i Núria PERPINYÀ: La poesia de Gabriel Ferrater, pàg. 87.
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D’aquests tres poemes, «A mig matí» és el que més admetria de ser considerat com una
al·lusió a l’entrada en la maduresa, aquest mot insidiosament ambigu. Soc partidari, però, de
llegir-lo com una variació de «Punta de dia». Com en aquest, hi ha un moviment del pas de la nit
al dia, fins a la culminació en el migdia. L’arribada del sol al punt màxim simbolitza el moment
clau en què la vida revela el seu significat. Però aquest moment de clarividència i plenitud
comporta, paradoxalment, una visió impenetrable i desconcertant, que fa de la vida una realitat
estranya:
i ho veurem tot, i tot enllà
d’espais de claredat, impenetrables
com el cristall. Tot manifest, direm:
ho has volgut tu, t’ho has buscat tu, de nit,
i no et volies creure que la vida
se’t faria ignorada, més que el son.

El pas del temps ha revelat al poeta el que ell s’havia negat a admetre: la certesa que no
és possible arribar a l’autèntic significat de la nostra existència, «que la vida / se’t faria ignorada,
més que el son». Per tant, la saviesa –la maduresa– que suposadament proporciona el pas del
temps és inútil, perquè no la podem connectar amb la nostra vida personal.
De tota manera, la conclusió a què s’arriba en els tres últims versos expressa més una
crítica que un sentiment de decepció. El vers clau és l’antepenúltim: «ho has volgut tu, t’ho has
buscat tu, de nit, / i no et volies creure que la vida / se’t faria ignorada, més que el son». El
desengany implica un engany previ: la convicció –la pressuposició– que la vida humana té un
sentit i una finalitat. Donem per descomptat que no hauria de ser absurda, que hauria de tenir un
sentit més o menys gratificant. Ara bé, per què hauria de tenir-lo? Per això, aquest desengany
«t’ho has buscat tu».
Finalment, en «Hora baixa», i torne a cedir la paraula a Xavier Macià i Núria Perpinyà, es
«presenta la separació dels amants per desig exprés de l’estimada, la qual anteposa les obligacions
laborals a l’amor. El jo poètic, altrament, anteposa, infructuosament, la passió de l’amor, o,
millor, una actitud de carpe diem que, tanmateix, no pot dur a terme».8 Com en «Punta de dia» i «A
mig matí», hi ha una expectativa decebuda. «Hora baixa» enllaça directament amb «A mig matí»
com una altra variació sobre la impossibilitat d’acordar vida i consciència moral. Aquesta última
no aconsegueix traçar «la gràcia, / per sempre, d’una línia / més precisa que el viure / (trèmul, i
massa al dia)».
8

Xavier MACIÀ i Núria PERPINYÀ: La poesia de Gabriel Ferrater, p. 125.
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En tots tres poemes es repeteix la referència a la nit. En «Punta de dia» la paraula nit obri
i tanca el poema; en «A mig matí» apareix en l’antepenúltim vers: «ho has volgut tu, t’ho has
buscat tu, de nit». En «Hora baixa», en un encavalcament: «(la nit / se’ns tira més a sobre)». La
nit, en oposició al dia, remet a l’espai de la subjectivitat, que no s’acorda mai del tot ni amb el pas
del temps –dels dies–, «trèmul, i massa al dia», ni, sobretot, amb la cara diürna del dia, lligada a la
repetició i a la rutina i, alhora, a l’estranyesa i l’alienació.
Pel que fa a les edats de la vida, només l’adolescència és rememorada amb detall en «In
memoriam», el poema que obri Les dones i els dies. Encara que el títol indica que es tracta d’una
etapa clausurada, el poeta es reconeix en el passat de l’adolescent que va ser. En altres ocasions,
en canvi, el record d’un episodi o altre del seu passat li provoca un sentiment d’estupor. És la
mala memòria –així es titula un dels poemes del llibre–, no la falta de memòria, sinó la memòria
negativa, que posa en dubte o desmenteix el manteniment d’una identitat personal al llarg del
temps.
La representació literària del pas del temps a partir de l’analogia entre les edats de l’home
i el cicle solar, comporta una ambigüitat o una duplicitat entre el caràcter cíclic, recurrent, i el
desenvolupament lineal amb principi i final. Aquesta duplicitat de vegades es resol com a
imbricació o encavalcament entre etapes vitals clarament separades en el temps, que no s’han
clausurat, que continuen actuant en l’actitud moral de la persona i la compliquen, en un equilibri
inestable entre memòria i oblit. És el tema central en alguns dels poemes centrats en la reflexió
sobre el pas del temps, com ara «Aniversari» i «Floral». El falsejament del passat per part de la
memòria és només una de les cares de la problemàtica moral que es planteja en el primer. Hi ha
també la incapacitat de connectar amb el propi passat, de reconèixer en la pròpia vida una mena
de fil conductor i no una juxtaposició de fets que, simplement, han passat. O de trencar-hi del tot,
perquè l’oblit, o allò que en diem oblit, continua actuant com un «caliu d’inquietud». El passat
s’arrossega inacabat, pendent, com una anotació que guardem a la butxaca, cada vegada més
rebregada:
Ja l’any quaranta dels meus anys
jeu fosc a dues carboneres,
ribotat. El munt d’encenalls
se l’han partit la marmanyera
memòria, la mentidera,
i l’oblit, el drapaire mut.
L’una en farà curtes fogueres,
l’altre, caliu d’inquietud.
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Els versos cinquè i sisè de «Floral» al·ludeixen també a un aniversari: «Vaig fer / trenta
anys, que també em semblen prematurs». De nou, la inquietud, el sentiment de desajustament
entre el que en podríem dir el temps cronològic –el cicle solar– i el tempo personal.
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EL DIR I EL FER:
INDICACIONS CREATIVES DE GABRIEL FERRATER
Dolors Oller
Com ja sabem, dels poetes i de les poetes no només hem de fer cas del què diuen, sinó
que també, i sobretot, del que fan —quan fan poesia. O sigui que, en aquest article, intentaré
resseguir tres observacions ferraterianes que jo jutjo com a molt importants sobre recursos
poètics; i que, com a tals, intentaré fer-les servir com a senyals de lectura dels seus propis
poemes.

Primera indicació: «l’ideograma»

En un dels seus interessantíssims i personalíssims informes de lectura (en aquest cas per
a la Rowohlt Verlag), Ferrater parla d’un llibre d’Evan S. Connell: Notes from a bottle found on the
beach at Carmel. En aquest informe, Ferrater reflexiona: «¿Qué voy a decir? Es un poema. Yo mismo,
naturalmente sería partidario de traducir poesía y darle las máximas oportunidades, pero...»9 I, a partir
d’aquest moment, la seva anàlisi del poema, entre precisa i càustica, desplega tota una sèrie
d’arguments que en desaconsellen la publicació. Segons diu Ferrater, el principal defecte del
poema és «su falta de originalidad. Se trata de una imitación, tan ceñida que acaba siendo un plagio, de los
Cantos de Ezra Pound». Al caire d’aquest argument, apareix una perspicaç raó criticoestilística més
general: després de reconèixer l’encert de Connell quan imita la que per ell és la millor qualitat de
Pound, «la elegancia de la dicción poundiana», Ferrater treu el seu as argumental:

9

G. FERRATER: Notícias de libros. Pròleg de J. Aparicio, Ed. Península , Barcelona, 2012 (2a.ed.), p. 105-106.
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[...] Desafortunadamente, también toma una pésima: la técnica del «ideograma» que, de hecho,
equivale a dibujar con la mayor precisión cada imagen individual para dejar luego que el sentido
general del poema se cuide a sí mismo. [...].10
Bé: no sé si me’n sortiré d’explicar aquesta tècnica, perquè es tracta d’un dels recursos
més fundacionals i funcionals de l’ «imatgisme»11. De fet, no caldria, ja que Ferrater descriu
l’operació amb la seva habitual precisió explicativa de lector de primer ordre. Efectivament,
l’ideograma el podem entendre com un efecte basat en l’aparició d’imatges que provenen de
retalls d’experiències viscudes, o imaginades, de la realitat o de dins el somni, d’efecte suprareal.
Però aquestes imatges no són d’ordre simbòlic, sinó que descriuen traços concrets i
descriptivament evocats, flaixos de memòria personal. Aparentment inconnexes o estranyes dins
el context del poema que les conté, aquestes imatges poden ser sinècdoques, motius que actuen
com a figures de la part pel tot i que, aparegudes de sobte, intervenen en la construcció del tema
nuclear del poema i del seu significat. Aquestes imatges enèrgiques i propulsades dins el poema
indiquen una fletxa de sentit que, tot i no tenir relació específicament assignada amb el tema del
poema que componen, sí que el tenyeixen d’un efecte especialment patètic, significatiu, un efecte
que fa que el poema construeixi un camp de sentit probable, misteriós i subjectiu, presències
inesperades, hermètiques i brillants alhora, i que, adaptades a la imaginació de la consciència de la
persona que llegeix, embolica de sentit el poema en la seva totalitat. Doncs bé, tot i que no és la
única, aquesta tècnica «imatgista», aquest recurs a l’«ideograma» que ell, Ferrater, rebutja
radicalment com una tècnica «pèssima» en el llibre de Connell i que, a més, denuncia com a
«plagiada» de l’escola (imatgista) de Pound, resulta ser una estratègia formal d’una profunda
eficàcia significativa en l’espai expressionista de la poesia ferrateriana, i de la qual en resulten
poemes memorables. I, jo afegeixo: no és la tècnica que fa el poeta sinó una altra cosa molt més
inaferrable: l’experiència i l’emoció profundament sentides, el talent, la força del pensament i la
inspiració, totes qualitats de la poesia de Ferrater.
Efectivament, Les dones i els dies12 conté grans poemes que són exemplars en l’ús d’aquesta
estratègia: poemes que entenem finalment com a resultat d’extreure sentit a un reguitzell
d’imatges que, de fet, són efectes imaginaris d’una memòria, molt ajustats a aquesta tècnica de
l’«ideograma» —tal i com jo entenc que el descriu Ferrater (vegi’s n. 1), una tècnica d’efecte
10

G. FERRATER: Notícias de libros, p. 105
Nom i concepte figuratiu molt problemàtics de definir, però que constitueixen el principi poètic del moviment
liderat per Ezra Pound entre 1912 i 1917.
12
Gabriel FERRATER: Les dones i els dies. Edició de Jordi Cornudella, Ed. 62, Barcelona, 2018. Des d’ara totes les
referències a Les dones i els dies ferraterià es faran segons aquesta edició.
11
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enlluernador: immediat, brillant i patètic a l’hora, eficaç en el seu poder d’evocació d’un gest o
d’uns fets particulars del món, i especialment significatiu com a crit expressiu de l’experiència o
tema que el jo del poeta lliga d’alguna manera al motiu del poema que les conté. Així passa amb,
per exemple, el poema «La mala missió», un poema decididament dedicat a la «mania» de la crida
poètica: un enigma sense fi, una vocació gairebé imposada que el poeta sent, i que fa que
concentri en l’escriptura tota una sèrie de forces significants i significatives que només la llengua
serà capaç d’especificar: tradició i novetat, sabers i capacitats, memòria involuntària,
intermitències del cor, formalització d’experiències i d’emocions… una dedicació que el poeta
finalment percep com una «mala missió»13:

LA MALA MISSIÓ

Hi ha un pou pavonat blau com el canó
del revòlver que vas mirar de nen.
Hi ha falgueres molt altes, i el tambor
del sol bat lluny i feble. Hi ha un ocell
estarrufat i verd i groc i bàrbar
com un tapís de ploma azteca, i crida
més llum, sempre més llum, i és per colgar-la
més sota terra. I tu la cercaries
fins a l’última pols, per entre fulles
caigudes i arrels aspres però fetes
a la mesura de la mà que estreny.
Hi ha un fres de móres negres, i les nous
són crustacis podrint-se, llefiscosos
i dolents com les llàgrimes. Hi ha troncs
que exsuden. Hi ha metall d’èlitres vius.
Dins, tot això. Però no hi entraràs.
No saps cap on tirar. Fa tant de temps
que van donar-te les direccions.
Atorrollat, has perdut els camins
13

Per una anàlisi descriptiva i més extensa de la intencionalitat poètica d’aquest poema ferraterià, vegi’s D. OLLER:
Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Ed. Empúries; Barcelona, 2010, p. 324-328.
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i no tens esma. T’asseus i recordes
que et van parlar d’un pou, no de camins.14

El poema està construït amb una tècnica de superposició ideogramàtica: després del
primer «ensurt» d’una memòria personal, venen tota una sèrie d’imatges que pretenen descriure
el territori de la poesia: un territori selvàtic, lluny del sol i on s’hi senten veus augustes i
fantasmals, equívoques, i que inútilment demanen més llum, com diuen que feia Goethe mentre
s’estava morint. Però també hi apareix el paisatge que descriu la veu poemàtica: imatges temibles
i frustrants, totes elles subterrànies, interpretades com un malefici; i que, tot i que la determinació
del subjecte líric és penetrar en aquest món de malestar i por, el poeta es reconeix a si mateix
incapaç de trobar-hi els camins i d’orientar-s’hi: «atorrollat, has perdut els camins i no tens esma»
—es diu a si mateix. Finalment, el poema acaba amb el sempre definitiu epifonema15 ferraterià:
«T’asseus i recordes/ que et van parlar d’un pou, no de camins». Doncs bé, jo crec que, en aquest
cas, la tècnica «ideogramàtica» exerceix clarament el seu ús magnífic en aquest cas: aquest conjunt
d’imatges punyents i descoratjadores, són estranyament significatives i construeixen una sensació
global del sentit del poema: una impotència que, finalment acceptada, augura també l’acceptació
d’aquesta mala missió. Una actitud que podríem descriure amb les paraules que ell aplicarà a la
poètica de J.V. Foix «És un tema sorpresa, i més encara d’ambivalència emotiva: terror i
exhilaració, humilitat de receptor i urc de creador.»16
Segona indicació: Ferrater i la commoció de les imatges
La segona indicació ferrateriana que jo seguiré ara està relacionada amb el poder cognitiu
i de significació poètica de les imatges. Sobre aquest aspecte formal i d’estil poètic, trobem
l’argument que el mateix Ferrater explica amb total nitidesa en el seu comentari del sonet «Sol i
de dol...», de J. V. Foix, concretament en el primer comentari del conjunt «Nou sonets de Foix,
comentat».17 Segons diu Ferrater, el tema d’aquest sonet exemplifica molt bé un recurs estilístic
molt present i actiu en general dins la poètica foixiana:

14

Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 70.
La retòrica clàssica defineix aquesta figura d’estil com l’expressió curta i eficaç, l’expressió d’un pensament moral
conseqüència de la interpretació de l’anècdota del poema [...] Per una explicació més detallada, vegi’s D.Oller:
«Gabriel Ferrater: l’inefable el va temptar», dins: Dolors OLLER Aprendre de la lletra. La construcció del sentit seguida de
noves lectures. Ed.62 (Educaula, Aula 21), Barcelona, p. 44-46.
16
Gabriel FERRATER: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971. A cura de Joan Ferraté, Ed. 62,
Barcelona, 1979, p. 61.
17
Gabriel FERRATER: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971, p. 59-79.
15
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molt general, i doncs difícil de formular-lo concisament sense restringir-lo ni trivialitzar-lo,
concerneix l’actitud del poeta davant la seva pròpia vida imaginativa. [...] Molt sovint, unes
imatges són incompatibles amb unes altres, o en tot cas no es pot passar mai de qualsevol
imatge a qualsevol altra amb continuïtat d’emoció i de propòsit, conservant el sentiment de
la identitat personal: en termes de topologia, el conjunt de les imatges que una persona
nodreix no és un conjunt connex.18

I ara ve el que per mi és una veritable il·luminació poètica: en un canvi sobtat de
perspectiva, Ferrater, tot seguint el raonament, canvia de pronom i parla en primera persona:
la paradoxa és que les meves imatges, tot i que són els components meus més personals i
menys comunicables, en són els menys íntims. Són com el meu angle de visió: ningú no
podrà mai mirar un panorama des del mateix punt de l’espai i del temps que jo, i tanmateix
jo no em reconec en el meu angle, no sento que em pertanyi ni que em constitueixi.19

I, tot seguit, Ferrater indica una observació realment magistral i molt important com a
estratègia de lectura:
Ara, Foix és un poeta particularment imaginatiu, [...] en un poema seu les imatges, els
fantasmes de la vida dels sentits [...] i el seu moviment gairebé autònom sembla governar
hipnòticament tot el poema i endur-se l’ànima del poeta. És una forma, la més esquemàtica,
de la negative capability de què parlava Keats (un altre poeta més imaginatiu que no pas
intel·lectual o emotiu): la facultat de renunciar a formar un tot personal comprensible, i de
donar-se amb passió a la localitat, a les particularitats del món. Per a Foix, doncs, és un tema
constant el de l’encarament amb el seu món imaginatiu, i del sentiment que hi troba de
desdoblament de la personalitat, o millor d’innúmera multiplicació. És un tema sorpresa, i
més encara d’ambivalència emotiva: terror i exhilaració, humilitat de receptor i urc de
creador.20

Creador expert dels ensurts de la memòria, molts dels poemes de Ferrater giren a
l’entorn d’imatges profundament significatives de la seva vida interior, i que són exemples
contundents d’aquesta «capacitat negativa» keatsiana, estratègia que ell descobreix en la poesia de
J.V Foix, i que defineix com «la facultat de renunciar a formar un tot personal comprensible, i de
donar-se amb passió a la localitat, a les particularitats del món».
18

Gabriel FERRATER: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971, p. 60.
Gabriel FERRATER: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971, p. 60. [El subratllat és meu.]
20
Gabriel FERRATER: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971, p. 61.
19
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Aquestes particularitats del món, del seu món, del seu temps i de les seves circumstàncies
es fa present en la contextualització de l’experiència que apareix en els seus poemes —i que fa de
Ferrater un poeta extraordinàriament imaginatiu, un poeta en commoció d’imatges: expressiu i
commovedor en el seu crit líric subjectiu. Poemes com els «Punta de dia», «La platja», «Moeurs
exòtiques» , «A l’inrevés», «A mig matí», «Paisatge amb figures», «La mala missió» o «Matèries» i
tants d’altres serien exemplars per aquest tipus de formalització poètica ferrateriana. D’aquests, el
poema «Matèries» em sembla clarament exemplar: per començar, ja des de l’inici, la veu lírica,
protagonista, s’exigeix a si mateixa: «reclama les imatges...»
MATÈRIES
Reclama les imatges:
les coses que de nen
sabien traspassar-te
de paradís cruel.
Dins el fosc del garatge,
neumàtics vells, deixats
damunt el ciment aspre
ratllat cap al desguàs.
L’olor t’ofega encara.
Llacunes de cautxú:
el fons de ruda trama,
la riba de blanc brut.
Els flancs on t’abraçaves,
tot crostes de fang fet
pedra: l’esmicolaves,
i hi deixaves la pell.
Fruits prohibits, tancades
matèries del món.I el teu cos:
l’obstinada penetrant acció. 21

Efectivament, en aquest poema les imatges són tant visualment descrites, tan directament
detectades, sorgides d’un ambient i en una localització tant emmarcada, tan cinematogràficament
vives que al seu través ens sembla contemplar uns plans, escenes d’un film antic, un d’aquells
films de l’expressionisme primitiu que Ferrater admirava, com el film Zéro de conduite de Jean
21

Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 90.
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Vigo, i que li donaven la sensació que ja ho havia vist tot, i comprès tot, del cinema. La impressió
dramàtica s’activa gairebé espontàniament al conjur d’aquestes imatges que construeixen
l’experiència dels seus poemes. Realment, i amb aquest recurs primordial, tan present en totes les
seves poesies, fins i tot en les més mentalistes, aconsegueix uns efectes decisius per a la
comprensió intuïtiva, sensacional, dels seus poemes. En aquest sentit, Ferrater es revela com un
poeta imaginatiu, un poeta amb commoció d’imatges.
Tercera indicació: el «desenmascarament»
La tercera meva indicació s’origina en el tipus de formalització de l’experiència que els
poemes ferraterians produeixen. La poesia de Ferrater és indiscutiblement una poesia de
l’experiència; però, com sabem, hi ha molts poemes ferraterians difícils d’entendre; i és que
«l’experiència poètica» no es redueix a explicar una vivència —com incautament alguns i algunes
creuen—, sinó que és una estratègia formal que obliga la consciència lectora a pensar més del
que seria estrictament necessari. En aquest sentit, hi ha una reflexió teòrica del mateix Ferrater,
fenomenològicament molt interessant, sobre una qualitat d’alt efecte poètic. D’aquest efecte,
Ferrater en diu el «desemmascarament», i l’observa com a central en la poesia de Baudelaire.
Un poema de Baudelaire se ovilla alrededor de algo que es emoción y forma a la vez y que pudiera llamarse
«el desenmascaramiento», el recurso. como última razón de la vitalidad del poema, a la experiencia que
sobrecoge por ser irrefutable, y no por la intensidad pasional que arrastra o a la belleza que seduce.22

En el mateix article on fa aquesta observació, Ferrater també especifica que aquesta
experiència ha de ser, d’entrada, prou interessant com perquè el poema sorprengui autor i lector,
els quals, en certa manera desconcertats pel descobriment de l’experiència que comporta, en
prenguin consciència. L’article de Ferrater al qual em refereixo és un article sobre Manuel
Machado, destinat a una enciclopèdia. Com ja he fet en un altre lloc,23 ara i aquí també val la pena
citar-ne el fragment de Ferrater que m’interessa perquè demostra el tipus d’operació crítica que fa
Ferrater i el tipus de preguntes que fa al text i que, d’alguna manera, orienten el seu mètode de
coneixement:

22

Gabriel FERRATER: Escritores en tres lenguas, Ed. Antártida/Empúries, Barcelona, 1994, p. 321-322
Dolos OLLER: «La poètica de Gabriel Ferrater», dins: Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica, Ed
Empúries, Barcelona, 2010, p. 279-328.
23
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El título de «El mal poema» (de Manuel Machado), invita a una comparación con Baudelaire; comparación
que desde luego, si quisiéramos empujarla muy lejos, acabaría aplastando a Manuel Machado. Pero la
referencia no está de más: estos poemas derivan de Baudelaire en algo muy central, muy distinto de los rasgos
de superficie que el fin de siglo imitaba. Un poema de Baudelaire se ovilla alrededor de algo que es emoción y
forma a la vez y que pudiera llamarse «el desenmascaramiento», el recurso. como última razón de la
vitalidad del poema, a la experiencia que sobrecoge por ser irrefutable, y no por la intensidad pasional que
arrastra o a la belleza que seduce. Es evidente que a la misma sorpresa recurren los citados poemas de
Manuel Machado; con sutileza menor que la de Baudelaire, porque la experiencia que recogen es
«superficial», y en último término el poema no es absolutamente necesario para que de ella
cobren conciencia el autor y el lector: ambos sabían que lo sabían, y no les desconcierta,
como con Baudelaire, encontrarse sabiéndolo sin querer.24

En aquest cas és també molt difícil triar un sol poema com a exemple d’aquesta
estratègia. De fet, es tracta d’una «manera» que és consubstancial a tota la poesia ferrateriana;
però, i limitant-me ara a dos seus poemes breus, intentaré explicar, en un comentari «a vista»,
com aquesta estratègia provoca en la consciència lectora descobriments entranyables,
desemmascaradors d’una experiència íntima que ens sorprèn i ens aclapara, i el descobriment de
la qual fa que ens trobem, «desconcertats» i que «ens descobrim sabent-la sense voler». Amb ella i
en ella es produeix un moment d’emoció profundament sincera. En aquest sentit em fixaré en
dos poemes que jo entenc com la formalització d’una d’aquestes experiències que aclaparen en la
seva sinceritat i que ens sorprenen vivint-les com una revelació de veritat absoluta: un d’aquests
poemes és «Punta de dia»:

PUNTA DE DIA
La nit que se me’n va, una altra nit, i l’ala
d’un immens avió caigut s’ha interposat
entre aquell blau espès i la finestra, i dubto
si és un verd tenuíssim o si és plata, freda
com la insistent finor del bisturí que esquinça
l’úter amb la imposició de l’excessiva
vida, o també la llum mateixa, quan clivella

24

Gabriel FERRATER: Escritores en tres lenguas, p. 321-322. [Els subratllats són meus.]
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la mà del nen que es cansa de fer força per
irritar els seus germans, fent veure que els amaga
no se sap què de valuós, i va afluixant
la presa, i sé que res no en sortirà que no
fos ahir en mi desconsoladament, i em fa
fred de mirar-me un dia més, pinyol
tot salivat, pelat de polpa, fora nit.25

El problema amb la poesia és que qualsevol comentari és sobrer —si no és un altre
poema. I també que la lectura és individual: la consciència de cada persona que llegeix té el seu
escenari mental. Però com que jo sostinc que la meva consciència és sempre consciència d’alguna
cosa que m’hi apareix (en presència o en absència), crec també que la lectura performa la
consciència que llegeix, de manera que, i fins un cert punt, és útil explicar les figures mentals,
morals i sentimentals que, suscitades per i en el teixit verbal del poema, poden ser
desemmascarades, i suscitar alguna experiència vicària, però plena de sentit. Per tant, si m’hi
atreveixo (a fer el comentari, vull dir) és perquè vull explicar-ne una possible experiència.
En aquest poema, «Punta de dia», primer hi apareixen les imatges, tan brillantment
visuals, de la primera llum del matí —la del crepuscle matinal, una zona especialment oracular
per Gabriel Ferrater: en aquest poema hi apareix en una descripció de fenòmens reals en
al·legoria: «l’ala d’un immens avió caigut» o la d’un verd tenuíssim com «plata, freda / com
l’insistent finor del bisturí que esquinça / l’úter amb la imposició de l’excessiva / vida». Un
reguitzell d’imatges, comparacions visuals que culminen en el joc de mans que el nen proposa per
seduir els seus germans...; però, i ara ve el «desemmascarament»: el nen ja sap que no té res
d’interessant per als seus germans, sap que «res no en sortirà que no / fos ahir en mi
desconsoladament, i em fa / fred de mirar-me un dia més, pinyol / tot salivat, pelat de polpa,
fora nit». I en la consciència que llegeix es revela, «desemmascarada», una experiència força
comuna de la intel·ligència en el propi coneixement, i, per tant, reconeixedora: l’ansietat del límit,
de no ser prou, la por al fracàs, la inseguretat, la incapacitat, el no poder, la paràlisi mental. En
aquest cas, el nen, el poeta, «un tothom» que voldria interessar els seus germans, sap que només
té el seu desconsol des de sempre: «pinyol tot salivat, pelat de polpa, fora nit»: una desolació de la
quimera —amb permís de Cernuda.
I, insistint finalment en aquesta última indicació distintiva del desemmascarament,
acabaré aquesta reflexió amb el comentari del poema «Boira» —per mi, un dels més emotius i
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Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 43.
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personals d’aquesta tonalitat. De fet, Ferrater és un poeta profundament autobiogràfic. I, a
diferència de poetes que es transfiguren en temàtiques de més ample registre, tota la poesia
ferrateriana prové de les seves experiències existencials i vivencials, una mirada penetrant sobre el
seu món i que revela la seva biografia: circumstàncies descrites o narrades en vers, energies i
febleses, conviccions i perspectives, amors i desamors, les seves aparentment cíniques i
clarividents observacions morals, la seva memòria personal i les vibracions del seu cor, el pas del
temps i les seves doloroses previsions… fatalment pressentides i acceptades amb sinceritat
patètica: aquesta última característica és una de les experiències «desemmascarades» que
predomina en aquest poema:
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. 26

Ja sé que molts lectors i lectores han parlat d’aquest poema, o sigui que em perdonaran
que no converteixi el meu comentari en un aparador de lectures, o en un repàs de les
d’informacions transferides —totes interessants. Pel que fa al significat, és un poema que
difícilment té pèrdua —com un lloc cèntric d’una ciutat. Però els camins per on arribar-hi poden
ser diversos: hi ha l’interessant camí que ressegueix el tòpic: Horaci, el didàctic piadós (Carm. 1.
11); o Pierre de Ronsard (Le Second Livre des Sonnets pour Hélène, XXIV), el fulgurant que se sap
26

Gabriel FERRATER: Les dones i els dies, p. 159.
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tant bon poeta que pot assegurar-li, a la bella desdenyosa, que les poesies que li escriu duraran
més que ell i que, quan ella sigui vella i estigui ensonyada vora del foc, fins i tot la seva dama de
companyia es redreçarà en oir-les i li recordaran que era bella i estimada pel senyor Ronsard, gran
poeta que ja fa temps que fa malves. O el de Yeats (The rose, 1893), ja molt més proper a Ferrater
en el cànon de la poesia contemporània. Però és de Yeats de qui Ferrater agafa el gran,
grandíssim, adjectiu que configura en un mot tota una descripció de la vellesa —i no només pel
fet que els cabells de les velles es tornin grisos, com ha explicat algun dels comentaristes d’aquest
poema, i cosa que, ves a saber.. també poden caure...— sinó perquè la vellor és una edat, un estat
gris i sense resplendor: només silenci, mancances i sofriment —potser superat però amb l’esforç
d’una resistència, al cap i a la fi, inútil. En el poema de Ferrater aquesta és l’experiència: «tot
desesper/ d’alçar-me, m’emparraco en esbarzers / omplo de plor i còrrecs d’incertitud». No
exactament a causa de la vellor, ni de la d’ella ni tan sols la d’ell, sinó a causa del final del seu
amor i de la seva influència sobre la noia —influència ja caduca, però que encara emboira
l’incipient «crepuscle matinal» d’aquesta noia que li fuig (altra vegada aquesta llum del crepuscle
incipient del dia, «llum de bisturí de plata freda», tan especialment significativa en altres poemes
de Ferrater), el crepuscle matinal d’aquesta noia que l’ha abandonat: «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». No cal dir que hi ha moltes més coses
interessants en aquesta experiència d’ansietat frenètica de l’abandonament, una experiència de
mancament tocada per la gelosia, per la imaginació d’un futur «migdia» en la vida d’ella, i en la
qual ell ja no hi serà. Hi ha també els elements secundàriament presents com aquests
indeterminats «ells», aquells que descobriran, o que seran atrets, beneficiats per ella quan «els fibli
l’orella / l’àgil flauta infernal del teu migdia». I, finalment, entre les emocions, o sentiments que
es filtren a través d’ aquesta experiència formalitzada, no puc deixar de «sentir» la veu que hi
parla i que, implícitament, potser hi reconeix també una culpa no prevista, un remordiment: la
seva ombra com una mala influència, potser una influència a destemps sobre aquesta «terra jove»,
i sobre la qual aquesta seva influència es notarà encara durant un quan temps: «ho sé jo, que ara
emboiro el teu profund / crepuscle matinal». I el poema acaba amb un crit líric, uns versos
memorables que «desemmascaren» una experiència intensament commovedora.
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Tot desesper
d’alçar-me, m’emparraco en esbarzers
i omplo de plor còrrecs d’incertitud.

Sant Feliu de Guíxols, gener 2022
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VIGÈNCIA DE LES DONES I ELS DIES.
COMPARTIR I TRADUIR POEMES DE FERRATER
Manuel Outeiriño
Vaig conèixer la poesia de Gabriel Ferrater a una classe d’Enric Sullà, a la Facultat de
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1983. Sullà, sempre amable i suggestiu,
ens va repartir un full amb quatre o cinc poemes per tal de fer un col·loqui sobre el que fos la
lírica moderna, sobre allò que caracteritzava els poemes moderns. Recordo que un dels poemes
escollits era el dístic «Mattina», de Giuseppe Ungaretti, que només diu: «M´illumino / d´immenso.»
Però, la qüestió de la condensació o la síntesi de l’expressió, i crec que també el risc que la
concisió portés a l’obscuritat (allò d’Horaci a l’Epistula ad Pisones: «brevis esse laboro, obscurus fio») la
va proposar Sullà en dos poemes breus que condensaven moltes imatges infreqüents: un era de
Vinyoli i un altre, de Gabriel Ferrater, no recordo quins. Potser el de Ferrater era «A l’inrevés», i
Sullà ens va indicar, molt adientment, allò que Ferrater deia a la nota inicial de Les dones i els dies:
que «A l’inrevés» és un comentari crític sobre el Huckleberry Finn de Mark Twain. El ritme i les
imatges de Ferrater em van agradar i encuriosir. Pocs dies després, potser una setmana, amb els
quatre calerons d’estudiant que tan generosament m’enviaven els pares, vaig fer-me amb una
edició de Les dones i els dies. De les primeres lectures, recordo que em va sorprendre l’elegància
d’epigrames com ara «Literatura» o de «El lector» i, d’altra banda, em va colpir «In Memoriam».
Allò que irònicament i digressivament contava el Ferrater sobre la guerra a Reus, sobre la
brutalitat i la suspensió de normes socials, em va recordar les moltes vegades que el meu pare no
havia pogut evitar fer comentaris durant els dinars sobre la crueltat i la brutalitat després del cop
feixista de 1936. Per molt d’anys, durant la meva joventut, vaig escoltar el pare, que de sobte, per
comptes d’una notícia de violència política, recordava, de vegades amb els ulls humits, com l’estiu
del 36 a Ourense, davant de ca seva, a la Caserna de San Francisco, afusellaven gairebé cada dia.
De vegades, els militars feixistes eran tan cruels que empraven subterfugis per ignorar mesures de
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gràcia arribades poc abans de l’execució i afusellaven. Suposo que el meu pare, quan era un noi
de cinc o sis anys, olorava la por. És clar, però, que al pare no li va semblar bona. Segur que és
per això que mai no va tornar a empassar-se la dictadura. El recordo enfrontant-se valent a un
capellà militar a la fi dels seixanta o blasmant els processos de Burgos.
La veu de Ferrater a «In Memoriam», a «Petita guerra», al «Poema inacabat» o a «Cançó
idiota» quan parla de les misèries de guerra i postguerra, de com hi havia fins i tot «putes de tren»
que feien l’ofici pels vàters, em va resultar familiar. Era la veu d’una memòria històrica que no
m’era plaent però en semblava, sense cap dubte, la clau explicativa de bona part de la nostra vida
quotidiana, del que havia estat la vida dels meus, quan el país s’havia convertit en una mena de
quarter o de severíssim internat disciplinari.
Ferrater, malgrat la seva sofisticació conceptual i lingüística, em va semblar un poeta
proper i vaig creure que les seves obres, que no eren a les pàgines del meu manual de batxillerat
de llengua i literatura espanyola d’Edelvives, on es parlava un poquet de literatura catalana, serien
d’interès per als lectors gallecs. Puc dir, doncs, que vaig traduir Ferrater pel gust de compartir:
«com els grillons d´una taronja. Té—», segons deia el poeta reusenc al vers final del poema
«Paisatge amb figures».
Crec que el primer gust que vaig trobar a la poesia del Ferrater va ser el de l’exercici de la
llibertat i la sinceritat. Però, a més a més, aquest poeta de la llibertat, enginyós i sofisticat, no és
pas solemne i transmet sovint amb contenció el gust de viure i expressar la vida comuna.
Insisteixo, doncs: si vaig posar-me a traduir Ferrater, ha estat per l’alegria de difondre versos
com aquests:
Feliços de gustar tots un sol gust,
ens sembla que tastem futur. Partim-nos
els dies que vindran per tots nosaltres,
com els grillons d´una taronja. Té—

No puc dir amb seguretat quan vaig començar a traduir Ferrater. Recordo que, poc
després d’acabar la llicenciatura, potser l’estiu de l’any 86 o 87, vaig llegir-li una versió meva d’«In
memoriam«» a la poetessa Chus Pato, que em va dir que li agradava molt i, com sempre, em va
donar alè. Des d’aleshores, he publicat unes quantes versions de Ferrater. Primer, vaig editar una
selecció de poemes al número 29 de la revista de pensament crític A trabe de ouro, el març de
1997; al número 93, també d’A trabe de ouro vaig publicar una versió del «Poema inacabat», el
març del 2013. Entremig, vaig publicar al suplement literari setmanal del diari santiagués Galicia
Hoxe una versió d’«In memoriam». No recordo, però, quan. Suposo que la publicació d’aquesta
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traducció la vaig proposar afectuosament i impulsiva a Antón Rodriguez López, durant una
topada per Compostela i, com tantes vegades, ens vàrem entendre ràpidament i cordial. Més
recentment, a començaments d’aquest any 2022, vaig fer una edició bilingüe, en gallec i català, de
Les dones i els dies, que segueix l’edició crítica de Jordi Cornudella, de l’any 2018.
Crec que Ferrater és un poeta tan bo que guanya amb la traducció. Aleshores, tot i que el
meu treball no sigui massa reeixit, el resultat no podrà ser massa dolent, donada la qualitat dels
originals. En tot cas, tinc la convicció que allò que cerca un traductor és donar oxigen a la seva
cultura. Ngûgî wa Tiong’ó, a qui també vaig traduïr al gallec, va dir, molt lúcidament, que la
traducció és l’oxigen de les cultures. En el cas de l’obra poètica de Ferrater, hi ha un munt de
raons que em van entusiasmar i em van fer esforçar per apropar l’obra del reusenc als lectors de
llengua gallega. De vegades, però, quan dubtava del sentit de les traduccions, vaig recordar unes
paraules del poema «Os oficios de Bran», de Álvaro Cunqueiro : «Qui sigui el déu que sigui el
pont!» El poema, traduït al català per Jordi Domènech, comença així:
Bran, bo i estirant-se sobre el riu,
el cap en una riba, els peus a l´altra,
va dir: Qui sigui el déu que sigui el pont!
I així els ramat i el poble van poder passar
d’un país a l´altre.27

Ferrater em sembla un poeta fonamental de la literatura catalana i, també un magnífic
representant de la literatura moderna. Per això he volgut anostrar-lo. El de Reus va néixer el
1922, el mateix any que Lawrence Ferlinghetti. Però tot i que tant Ferrater com Ferlinghetti eren
poetes innovadors i rebels, van escriure a situacions polítiques prou diferents. Si l’any 1961, al
llibre Starting from San Francisco, Ferlinghetti publicava el poema «Temptativa de descripció d´un
sopar per promoure la impugnació del President Eisenhower», per aquell temps els poemes
polítics que podia publicar Ferrater a Menja´t una cama (1962), després de presentar els originals a
la censura, eren del caire d’«Atra mater» o «La vida furtiva». És a dir, els poemes polítics de
Ferrater no podien ser tan explícits a la impugnació política com els de Ferlinghetti o Ginsberg.
Si hem d’explicar, doncs, per què val tant la pena seguir llegint els poemes de Ferrater, potser serà
millor comparar la seva obra no amb poetes que també van ser editors rebels i valents com ara
Ferlinghetti,28 sinó amb altres autors també innovadors i rebels que van escriure a la mateixa
27

Álvaro CUNQUEIRO: Herba aquí o allà. Traducció de Jordi Domenech, pròleg de J. M. Llompart, Edicions 62,
Barcelona, 1993.
28
Sobre una de les més conegudes peripècies editorials de Ferlinghetti, la deguda a la denúncia per obscenitat el
1957 del poema Howl d´Allen Ginsberg, vegi´s la pel·lícula Howl (2010) de Rob Epstein i Jeffrey Friedman.
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situació política de Ferrater i es van confrontar també amb la repressió política (i lingüística, és
clar) de la dictadura, com ara Celso Emilio Ferreiro, que l’any 1962, poc després que Ferlinghetti
publiqués el seu poema demanant l´impeachment d´Eishenhower, publicava a Longa noite de pedra el
poema «Credo»,29 o Xosé Luís Méndez Ferrín, qui també l´any 1962 publicava a Vieiros (i. e.,
Hi ha coincidències interessants a la vida dels contemporanis Ferrater i Ferlinghetti, tant pel que fa a les brillants
feines editorials com pel que fa a la innovació poètica. El nord-americà, però, va ser molt més ferm i vitalista que
Ferrater i va viure 101 anys.
29
«Credo», de Celso Emilio havia estat publicat, abans d´integrar-se al llibre Longa noite de pedra (1962), a Papeles de
Son Armadans LVII (desembre de 1960). Poc abans, al número LV de Papeles de Son Armadans, corresponent a
l’octubre de 1960, Ferrater havia publicat la col.lecció de sis poemes titulada «Hiberno ex aequore».
«Credo», de Celso Emilio Ferreiro, diu:
Eu creo que este mundo é moi fecundo
e que hai algunhos ríos hidroeléctricos,
pero que os ventres das doridas nais
sexan montóns de trigo,
nunca podrei crelo.
Creo que a lúa é aquela cousa
que está no teito da noite,
pero que o avión que pasa rum, rum,
fungando por enriba, sexa insecto,
nunca podrei crelo.
Creo que os homes pecan sete veces
por sete veces cada día,
creo na xeometría,
creo no átomo tan pequeniño,
pero que haxa unhos seres
capaces de ler tranquilamente os xornales
sin sentir tremer de noxo as vísceras,
nunca podrei crelo.
Cambio de tema e por exemplo digo: Elisabeth un ciclón made in U.S.A.
sementou o Caribe de cadavres.
Bombas en seta, pun e tiranías,
negro linchado en Little rock, Arkansas,
os dereitos do home en guerra fría.
Cambio de tema e verbigratia digo:
qué desgracia tan grande ser poeta,
oficio de chorar sin cobrar nada,
oficio de cuspir na mar inmensa
e de chantar pancartas no deserto.
(Poetas conformistas desta terra
–testicular emporio de esqueletes–
mentres o home loita, chora e sofre,
cantade a violeta, a margarida,
e desfolade a rosa reticente
dos vosos mínimos problemas…
decide si a todo e medraredes).
Cambio de tema pra dicir etcétera,
etcétera, xa sabes, en voz baixa,
con puntos suspensivos
que ocultan as plabras prohibidas
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Viaranys), revista dels nacionalistes gallecs editada a Mèxic, el poema «Os batracios», al qual, com
a «La mala missió» de Ferrater, es metaforitza també per comptes de canons d’armes de foc i es
parla de la por imposada manu militari. Però, el poema «Os batracios» de Méndez Ferrín, és el
d’un jove rebel i esperançat que encara no havia fet vint anys i tenia per davant un futur de llargs
empresonaments arbitraris pel fet de combatre el feixisme espanyol i reclamar els drets de
Galícia, la qual cosa va fer tota la vida sense mai acotar el cap. «La mala missió» de Ferrater, que
parla del «canó pavonat d´un arma», l’escriu, però, un adult descordat que confessa la seva
desorientació.30
Col·loquialisme de Ferrater
Crec que a la poesia de Ferrater es troben les característiques que l’autor de Les dones i els
dies va destacar a l’obra d’Auden quan deia que va «revolucionar la poesia anglesa per mitjà de la
introducció de temes polítics i d´un to col·loquial i popular, en contraposició a l’hieratisme i
l’esteticisme que, representats fonamentalmente per T. S. Eliot, predominaven aleshores a la lírica
anglesa».31 «In memoriam», de Ferrater, fa això.
Ferrater, però, empra el to col.loquial de manera molt diferent a com ho van fer, posem
per cas, Martí i Pol, Vinyoli i, abans Joan Brossa. Si Brossa, als poemes de Em va fer Joan Brossa
(1951), per exemple a «Un home esternuda», cerca una poètica de l’objectivitat, de la intel.ligència
i la crítica tàcita, de la mostració de la inèrcia i l’absurd, Ferrater, empra el to col.loquial per
mostrar no tant l’objectivitat, com una subjectivitat rica, complexa, dinàmica i matisada –a més
de poc convencional. Crec que aixó és també una opció estilística conscient (i molt encertada)
que loita por saírme,
que xa me están saíndo
con fórceps de xenreira e de cabreo:
hai algo que está podre en Dinmarca
e fede que alcatrea dende sempre.
Dempois entonarei un gran Tedeum
laudamus optimista pra dar gracias
ao ceo poderoso
que me labrou esí como me vedes,
pedra deixada, cousa estremecida,
canle de tempo e soño. Digo, un home.
30
«Os batracios» de Xosé Luís Méndez Ferrín, començava : «Os vosos ollos están como bocas de rifle, fixos,/ cunha ollada
vixiante tensa,/ fixos en min, alertantes, infames./ […] Eu cumpro, eu confórmome, eu son adicto. Non temades, ollos como bocas de
rifle.»
El poema «La mala missió», de Ferrater, comença dient: «Hi ha un pou pavonat blau com el canó/ del revólver que
vas mirar de nen.» Acaba així: «Dins, tot això. Però no hi entraràs./ No saps cap on tirar. Fa tant de temps/ que van
donar-te les direccions./ Atorrollat, has perdut els camins/ i no tens esma. T’asseus, i recordes/ que et van parlar
d’un pou, no de camins.»
31
Gabriel FERRATER: «Wynstan Hugh Auden», a Donar nous als nens. Antologia, selecció i pròleg de Marina Porras,
Comanegra, Barcelona, 2022, p. 237.
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durant una dictadura: exposar la complexitat i la ireductibilitat de l’individu32 paradoxalment
deguda a les bases comunes del comportament humà, com el mateix Ferrater va exposar a les
seves conferències sobre J. V. Foix, durant una dictadura que, és clar, imposava patrons de
comportament rígids i cínics. El comportament cínic desautoritza o ridiculitza la valentia
d’exposar sentiments: sobre la guerra, l´amor, els jocs, com fa Ferrater a molt de poemes de Les
dones i els dies.
Reconec, però, que el col·loquialisme de Ferrater, té matisos, és discutible. Més aviat, cal
dir que als poemes de Ferrater conflueixen molts de registres lingüístics i que aquesta diferència
de registres dona lloc a allò que Bakhtín va anomenar «polifonia». Però, d’altra banda, si hem de
parlar del col·loquialisme de Ferrater, convé recordar que el que hauria de ser el seu alumne i
amic Narcís Comadira, quan per primera vegada va llegir Ferrater, va considerar que el llenguatge
de Ferrater era poc natural, gramaticalmente forçat, «enrogallat».33
Ferrater va dir que amb Auden, la poesia va recuperar vastes extensions de territori
perdut: «tons populars, poemes argumentatius i narratius, dramatisme i cant, notícies d´actualitat
i exhortacions didàctiques».34 Crec que les extensions de territori perdut que va recuperar Auden
també les va conrear el de Reus.
Finalment, vull subratllar que Ferrater aprecia a la poesia d’Auden un moviment «narratiu
o argumentatiu» que trenca la «rigidesa de la imatge simbolista».35 És clar que una mica d´això
n´hi ha també als poemes de Ferrater, a qui Josep Pla va dir, quan va acusar la recepció del seu
primer llibre, que els seus poemes eren esquemes de novel·les.36
Història, literatura i alienació

32

Sobre la noció d’individu al pensament modern, vegi’s el llibre recent de Rüdiger SAFRANSKI: Ser único. Un desafío
existencial, Tusquets, Barcelona, 2022.
33
Val la pena citar in extenso per tal de recordar les primeres reaccions de Comadira a la poesia de Ferrater. Deia
Comadira a Sense escut (Empúries, Barcelona, 1998, p. 122): «»Aquell any 1960, però, van aparèixer dos llibres que
estaven destinats a trasbalsar-me. El de Ferrater i Onze Nadals i un Cap d´Any de J. V. Foix. I em trasbalsarien de
manera totalmente distinta, com és fàcil d´imaginar. El llibre de Ferrater el vaig rebutjar de seguida: no hi vaig entrar.
Em va semblar absolutament distint a allò que jo entenia per poesia. La inflexió ferrateriana –jo llavors en deia
canvi– em va sobtar per dues coses, una referent a allò que llavors en deia el tema –ara en diuen el pretext– i una
altra que feia referència a la forma, a la forma extensa en el seu aspecte més exterior. D´una banda no em van
agradar gens els temes tan prosaics, tan poc «»poètics«», tan tèrbols, tan sòrdids. De l´altra, pel que fa a la forma, no
em va agradar gens la seva falta de musicalitat, aquest llenguatge tan poc natural, tan forçat gramaticalment, tan
críptic, tan enrogallat –i aquí «»enrogallat«» s´ha d´entendre en un sentit no pas negatiu, sinó en un sentit
d´impostació vocal, a la manera de Tom Waits, per exemple.» Cf. Narcís COMADIRA: Marques de foc. Els poemes i els
dies, Ara, Barcelona, 2012.
34
Gabriel FERRATER: Donar nous als nens, p. 241-242.
35
Gabriel FERRATER: Donar nous als nens, p. 244.
36
La carta de Pla a Ferrater es reprodueix a Jordi AMAT: Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater, Edicions 62,
Barcelona, 2022, p. 47.
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Llegir avui Ferrater és prou estimulant perquè els seus poemes ens confronten amb la
historicitat, ens mostren el desconcert que produeix la percepció de la història quan hom intenta
filar els seus episodis, és a dir, quan l’individu intenta recordar i donar sentit o explicació a
comportaments i situacions que de vegades es mostren brutals i alienades. La temporalitat,
segons se’ns presenta als poemes de Ferrater no és pas la d´una écriture eufòrica o «disjunció
esquizofrènica», que segons Fredric Jameson caracteritza l’art postmodern.
Jameson, al seu cèlebre assaig sobre El postmodernisme o la lògica cultural del capitalisme tardà
(1984), va parlar de «la crisi de la historicitat» i de com aquesta crisi ens obliga a pensar el
problema de la forma que el temps, la temporalitat i la sintagmàtica podran prendre a una cultura
progressivamente dominada per l´espai. Segons Jameson, si el subjecte «ha perdut la capacitat
d´organitzar el seu passat i el seu futur per convertir-los en una experiència coherent, es fa difícil
veure com les produccions culturals d’aquest subjecte puguin tenir per resultat res més que un
«munt de fragments» i una pràctica d’allò que és atzarosament heterogeni, fragmentari i
aleatori».37
Jameson deia que «la pràctica de l’atzarosament heterogeni, d’allò fragmentari i aleatori»
eren alguns dels termes privilegiats amb els quals s’havia analitzat la producció cultural
postmoderna» i que, en tot cas, les formulacions més substantives empren termes com ara
textualitat, écriture o escriptura esquizofrènica.
Però, el crític nord-americà declarava no creure que els artistes postmoderns més
significatius (com ara John Cage, John Ashbery, Philippe Sollers, Warhol o, fins i tot el mateix
Beckett) fossin esquizofrènics en els sentit clínic, i que el que volia mostrar és que quan allò que
anomenava «disjunció esquizofrènica» o écriture es generalitzava i esdevenia un estil cultural,
deixava de tenir relació necessària amb el contigut patològic que anomenem esquizofrènia i es
presentava com a «expressió d’intensitats més joioses, com una mena d’eufòria que desplacava i
substituïa l’angoixa i l’alienació».38 L’angoixa i l’alienació, però, no s’esborren o ignoren, sinó que
s’exposen a molt de poemes de Ferrater, com ara «Mala memòria», «Petita Guerra», «Atra mater»,
«La mala missió» i, és clar, a «Poema inacabat» o «In Memoriam». Aleshores, llegir avui un autor
inequívocament modern i innovador, com Ferrater, vol dir llegir a contrapèl, o fer una mica del
que Edward Said anomenava contrapunt crític, no seguir la moda eufòrica de la «textualitat» o
«écriture» eufòrica postmoderna.

37

Fredric JAMESON: Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (1984), a M. Hardt i K. Weeks (ed.): The
Jameson Reader, Blackwell, Oxford, 2000, p. 208-209. [Totes les traduccions de Jameson són meves.]
38
Fredric JAMESON: Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, p. 188-232.
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Els poemes de Ferrater no sols mostren l´alienació i l´angoixa dels temps de guerra i la
llarga postguerra, també exposen la intensa consciència de l’aventura literària de manera
continguda i elegant a epigrames com ara «Literatura».
«Literatura» parla de «mentir-se objectivat en l´arabesc / i fer-s´hi encara veure,
subjectiu», i acaba «deia fe en el llenguatge. Va morir / devorat: l´inefable el va temptar». Per tal
d´interpretar aquest poema, crec que es poden tenir en compte les consideracions de Sartre a
L’ésser i el no-res quan diu que tots els projectes impliquen una pèrdua del jo i una alienació de la
consciència en els objectes i en la realització del treball, en la manera en què la consciència
s’objectiva i es diposita al seu treball a la forma de ser, i en la que el seu treball torna a ella
irreconeixible i profundament com a altre.
Pel que fa al vers que diu «mentir-se objectivat en l´arabesc», es podria llegir tenint en
compte les indicacions de Jameson referents al fet que, «per Sartre, qualsevol relació amb un
objecte pot re-traduir-se de bell nou a termes de relacions humanes. A aquest punt, es fa clar
com podem distingir l’objectivació de l’alienació; la primera és una relació amb objectes que en
termes humans es tradueixen en generositat o llibertat pel que fa a altres persones, mentre que la
segona es tradueix en el treball per a una altra persona i en una relació d’opressió per part
d’aquesta».39
El poema «Literatura» acaba dient: «devorat: l’inefable el va temptar». Per apreciar aquest
elegant final de poema es pot tenir en compte allò que Jameson va escriure sobre el llenguatge,
quan a Marxisme i forma deia que «tot contacte directe presuposa qualque tipus de món comú, tots
els contactes han de ser necessàriament mediats per un principi d’identitat que posa les dues
llibertats, les dues totalitzacions, en una equivalència mútua.
Normalment, és clar, el llenguatge és en si mateix aquesta tercera part».40 El poema de
Ferrater, doncs, ens fa veure que el ser social és anterior a l’existència individual.
Subjectivitat, autonomia artística i llibertat
39

Fredric JAMESON: Marxismo y forma. Akal, Madrid, 2016, p. 178.
Fredric JAMESON: Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism,p. 181.
A la mateixa pàgina, afegia Jameson: «En aquest sentit, el model triàdic de Sartre qüestiona implícitament
l’estructuralisme, del qual les oposicions binàries no tenen en compte precisament el moviment d’intercanvi per
manera d´un tercer element, per manera de mediació. Em sembla que aquesta noció de primacia de la tríada és plena
de tot tipus de suggerències i possibilitats (de les quals n’esbossaré algunes més endavant). D’una banda,
proporciona un fonament ideològic per la idea de que la vida humana és, a la seva mateixa estructura, col·lectiva i no
pas individualista. D’altra banda, semblaria oferir la promesa de tot un nou sistema de psicologia, elaborat sobre la
base de la tríada. Per últim, és dinàmica, mentre que el concepte de la díada és estàtic i circular (com queda clar al
cercle viciós de les relacions concretes amb altres persones descrit a L’ésser i el no-res). Com que demostra que
l’experiència personal mai no pot precedir l’experiència en grup, força d’immediat l’argument formulat a la Crítica de
la raó dialèctica a trascendir l’argument individualista amb el qual s’havien fet les anàlisis de L’ésser i el no-res, i a passar
d’immediat als modes als quals l’individu solitari intenta superar la seva feblesa ontològica i socioeconòmica
mitjançant la invenció d’actes col·lectius i unitats col·lectives.».
40
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L’atreviment de Ferrater va deixar moltes petjades. Sobre això va ser prou clar Joan
Margarit.41 Però, com que ha estat tan gran, no crec que es pugui resseguir plenament la
influència de Ferrater, tot i que treballs magistrals com ara el de Núria Perpinyà ens poden
apropar molt a assolir aquest objectiu.42 Com que no acabo de saber quins són els límits de la
influència de Ferrater, em demano si el poema incial de La fàbrica (1970-1971), de Miquel Martí i
Pol no es va escriure per fer contrapunt (o fins i tot, als primers versos, paròdia) de l´inici del
poema «In Memoriam». En tot cas, fos o no la intenció de Martí i Pol, tot just a l’inici del segon
llibre que va titular La fàbrica fer referència al poema de Ferrater el fet és que, la història literària,
la facticitat, fa impossible llegir-ne a hores d’ara els decasíl·labs de Martí sense recordar els de
Ferrater.
Deia Martí i Pol a l’inici de La fàbrica (1970-1971):
L´any mil nou-cents vint-i-cinc jo encara
no havia nascut. Això vol dir
que, segons com es miri, molts dels fets
que van pasar aleshores no m’afecten
o m’afecten a penes. Renuncio,
doncs, a narrar pel menut les foteses
que m’han contat després. Ara m’importa
deixar dit que aquell any s’inaugurà la fàbrica.
Això i, també, rememorar persones
que mai no es solen esmentar en les cròniques.
L´any vint-i-cinc la fàbrica no era
tan gran com ara. Això no obstant, anava
en camí de tornar-se aquest gran ventre
que ha esdevingut, un ventre que es regula
mitjançant subtilíssimes marees,
perfectament indiferent, amorf,
trepidant i sorrut: agressiu, diuen
–i aquest mot, segons sembla, és un elogi.

Martí i Pol parla, com també va fer Walter Benjamin, de «la història dels que no tenen
història». Parla també, però, de la historia industrial, de la història institucional i d´allò que
41
42

Joan MARGARIT: «Gabriel Ferrater, punt de partida», a Poètica. Construcció d´una lírica, Empúries, Barcelona, 2020.
Núria PERPINYÀ: Gabriel Ferrater: recepció i contradicció. Empúries, Barcelona, 1997.
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Fernand Braudel va anomenar la longue durée, en contrast amb la història individual i dels
esdeveniments diaris que solen omplir les pàgines dels diaris (la que Braudel va anomenar histoire
événémentiel). La subjectivitat que mostra Martí i Pol al poema inicial de La fàbrica és menys
individual i singular, és la subjectivitat més impersonal i forçada que sap reconèixer un poeta i
intel·lectual comunista o filocomunista.
Ferrater mostra, als versos inicials d’«In Memoriam», el desconcert d’un moment históric
de ruptura o discontinuïtat. La qüestió de la discontinuïtat histórica és un dels nuclis de The idea of
History, de Robin George Collingwood, de qui Ferrater menciona idees crítiques sobre
historiografia a «Poema inacabat». Martí i Pol, però, als versos inicials de La fábrica, no parla de
ruptura o discontinuïtat històrica, ans al contrari, mostra la persistència històrica d’unes relacions
de producció alienants i determinants; amb fredor i distància, mostra la zona oculta que és el
fonament de la societat capitalista. Martí i Pol mostra sintèticament l’espai que va analitzar Marx
al capítol vuitè d’El capital, aquest espai disciplinari, l’anàlisi de la qual va ser, sense cap dubte,
inspirador del Foucault de la Història de la bogeria a l’època clássica i de Vigilar i castigar.43
Aquest punt de contrast, no és, però, l’únic entre dos poetes prou diferents. Tant Ferrater
com Miquel Martí i Pol van ser poetes de la llibertat, poetes que, molt conscientment, no només
escrivien en una llengua perseguida, ans també sabien que l’espai de l’autonomia artística, l’espai
del poema, és un espai d’exercici de la llibertat i de la comunitat com a dissentiment, per dir-ho a
la manera de Jacques Rancière. Per això em sembla que es poden comparar els versos finals del
poema «Josep Carner», de Gabriel Ferrater, publicat a Menja´t una cama (1962) amb els versos
finals, de la Lletra a Anna que Miquel Martí i Pol va publicar el 1965.
El poema de Ferrater acaba així:
[…] Mots que romanen,
mentre ens varien els dies i se´ns muden els sentits,
oferts perquè els tornem a entendre. Com una pàtria.

El poema de Martí i Pol, que parla també de la temporalitat i les paraules no és però, tan
sintètic.
Anna hi ha el temps perdut i la tenderesa
que hem malversat; hi ha tantes coses belles

43

Sobre l’organització disciplinària de l´espai fabril feta per Marx (i les seves influències a l´estudi de les institucions
displinàries del Michel Foucault), vegi´s D. HARVEY, A Companion to Marx´s Capital, Verso, Londres, 2010, p.
135-162 i, particularment, p. 149.
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que no hem sabut comprendre i l’esperança
com una casa oberta. Tal vegada
m’he recordat de tot perquè la teva
presència d´avui ja no és aquella
presència d´abans, sinó una viva
dimensió del temps i les paraules;
perquè m’aprenc de nou i tu m’ajudes;
perquè estic sol, ben sol aquesta tarda.

En tot cas, si la petjada d’alguns poemes de Ferrater a Martí Pol és una hipòtesi una mica
arriscada, em sembla molt més plausible parlar de la influència de Ferrater a Gil de Biedma.44
El poema «Intento formular mis recuerdos de la guerra», de Jaime Gil de Biedma
publicat a Moralidades (1966) em sembla influït per «In memoriam». Tots dos poemes parlen,
provocadorament, de com els nens durant un període d’anòmia i trencament d’expectatives dels
adults, van fruir de moments eufòrics. L’experiència de Ferrater i la seva colla, és més autònoma i
desordenada, que no pas la de Gil, que va viure bona part de la guerra a territori dominat pels
feixistes. Per això diu el poeta de llengua castellana:
Las víctimas más tristes de la guerra
los niños son, se dice.
Pero también es cierto que es una bestia el niño:
si le perdona la brutalidad
de los mayores, él sabe aprovecharla,
y vive más que nadie
en ese mundo demasiado simple,
tan parecido al suyo.

44

Pel que fa a la relació estreta entre Ferrater i Gil de Biedma, un dels testimonis literaris més interessants és la carta
del 13 d´octubre de 1959, editada per Marina Porras al volum Da nuces pueris, a la qual Ferrater comenta molt
amablement el llibre Compañeros de viaje. D´altra banda, a més de les influències, hi havia posicions estètiques
comunes a Ferrater i Gil de Biedma.
Gil va declarar que a ell i a Ferrater «l´abundància de la literatura del Renaiximent els possava nerviosos». Potser
aquesta és una de les raóns de que Ferrater digués al «Poema inacabat»: sóc poeta medievalista. Una altra és l´interès
per la concrecció, sobre el que va parlar a la introducció a la lectura del «Poema inacabat» feta a la Universitat de
Barcelona l´any 1966, tot dient que li interessava la poesia medieval pel realisme, perquè n´hi ha de poesia medieval
que es caracteritza per un imaginació concreta, feta d´objectes sòlids. La lectura de «Poema inacabat» amb la
introducció corresponent es poden escoltar als registres sonors de la pàgina electrònica de la Càtedra Màrius Torres
de l´Universitat de Lleida (www.catedramariustorres.udl.cat).
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Més endavant, el poema de Gil parla d’una excursió, però no sembla organitzada per nois
que van pel seu compte, com la de Ferrater i la seva colla per anar al Castell de Tamarit que es
narra a «In memoriam», sinó organitzada per adults que semblen, més aviat, falangistes:
Y me acuerdo también de una excursión a Coca,
que era el pueblo de al lado,
una de esas mañanas que la luz
es aún, en el aire, relámpago de escarcha,
pero que anuncian ya la primavera.
Mi recuerdo, muy vago, es sólo una imagen,
una nítida imagen de la felicidad
retratada en un cielo
hacia el que se apresura la torre de la iglesia,
entre un nimbo de pájaros.
Y los mismos discursos, los gritos, las canciones
eran como promesas de otro tiempo mejor,
nos ofrecían
un billete de vuelta al siglo diez y seis.

Ferrater i la vida popular del seu temps
Ferrater és un poeta prou important no sols per la seva originalitat i singularitat, ans
també perquè sap donar el to d’una època. Parla d’un temps i ho fa, de vegades, apropant-se a la
vida popular, com ara a «Diumenge», «El secret» o «Les generacions». Aquests poemes poden
comparar-se amb els també magnífics «Plaça vella» o «El mecànic i la seva família», que formen
part de Realitats (1962) de Joan Vinyoli. Vinyoli va tenir una amistat llarga amb Ferrater, de la qual
tenim constància per poemes tan bons com ara «Matinada lletosa amb filferros», del llibre Tot és
ara i res. Crec, però, que convé recordar «Plaça vella» i «El mecànic i la seva família» de Vinyoli
per tal de contrastar l’esguard càlid i proper, compassiu i tendre del barceloní amb l’ullada distant
i sovint freda de Ferrater. Ferrater (o el jo líric de molts dels seus poemes) és de vegades
plenament conscient de la falta de simpatia, com ara a «Amistat del braç»; d’altres vegades sembla
més proper a la vida en comú, només pren la distància suficient per donar espai a l´humor o a la
comicitat, com ara a la fi de «Diumenge»: «Un nen que se li ha rebentat el globus/ llança un plor
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viperí. Tots ens mirem/ i riem satisfets. Cap de nosaltres/ no es veu amunt per l´escala dels
éssers.»
Ferrater, col·loquial i innovador, analític i de vegades humorístic, és un poeta d´una
varietat notable. Molt sovint, l’elegant Ferrater és d´una gran economia expressiva. No empra les
metàfores gratuïtament. Com va indicar Arthur Terry, «la metàfora, a les mans d´un poeta com
ara Ferrater, és una manera de ser fidel a l’experiència, de suggerir allò que no pot expressar-se
només amb un sentit racional».45 Però, Ferrater, malgrat la seva contenció habitual, mostra quan
vol una magnífica capacitat al·legòrica. Posem per cas el poema «Els jocs» al qual podem
apropar-nos tenint de compte allò que va escriure l’historiador Johan Huzinga a Homo ludens pel
que fa al joc com a estadi liminar de la socialització, que no poques vegades precedeix el lleguatge
i la significació. Crec que a «Els jocs» hi ha un gra de crítica immanent i, també, una al·legoria
política subtil.
La narració del poema «Els jocs» seria al·legoria política subtil favorable al canvi, a la
superació d’una societat de classes, a la qual és palesa la diferència entre un noi de blanc
immaculat que juga a tenis, uns nens molt bruts que juguen a futbol devora uns garrofers
dramàtics i uns treballadors que juguen a bàsquet al pati d’una fàbrica de productes farmacèutics.
El contrast entre els diferents jocs i la descripció de les bones combinacions dels treballadors de
la fàbrica em sembla una al·legoria de la possibilitat de superar una societat dominada pel treball
alienat. Diu Ferrater: «Homes i dones, junts, van allargant / el dia tant com poden, sota els flocs/
de grisor eixuta que s´atapeeix.»
Potser, també «Els jocs» podria interpretar-se tenint en compte alguns dels molts
passatges de les investigacions filosòfiques de Wittgenstein que parlaven dels jocs, la significació i
del significat com a una manera de «jugar un joc seriosament», perquè, al cap i a la fi, Ferrater és
un doctus poeta que impregna els seus poemas amb nocions favorites de la seva època. Per això
escriu: «No pilotegen de per riure. Riuen/ però entrenen al bàsquet, i s’entrenen/ pel joc d´equip,
provant posicions/ al camp i variant-les i lligant-les.» «Els jocs» acaba així: «Si ara me’ls miro i
sento simpatia/ per ells, vull creure que em fan sentit/ dins el joc dels sentits que a mi em
distreuen/ per bé que els tinc molt mal lligats. Vull creure/ que els moviments precisos d’aquests
cossos/ fan un bon precedent, no sé de què.»
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Arthur TERRY: Prólogo a Gabriel Ferrater, Mujeres y días, Seix Barral, Barcelona, 1979, p. XXXVI.
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Varietat i ironia estilística
Ferrater va escriure poemes molt diversos. La varietat de la poesia de Ferrater es fa palesa
quan empra el que podem anomenar ironia estilística a poemes com ara «Mädchen», «S- Bahn», o
«Babel’», als quals canvia de poètica i fa jocs d’escriptura prou autoreflexius. Crec que hom pot
parlar d’ironia estilística perquè, al cap i a la fi, «S-Bahn», tot i que estigui escrit amb l’estètica de
la fragmentació, no és, però, tan opac con The Waste Land d’Eliot. A la poesia de Ferrater, es pot
dir que en cap cas la narcòtica música de les paraules contribueix a sufocar el sentit.
Per llegir la poesia de Ferrater cal tenir present el significat polític dels seus poemes, des
d’«In memoriam» fins a «Teseu». No es tracta només de recordar que, com va dir Arthur Terry,
Ferrater no va escriure en català per casualitat. Cal remarcar que a l’obra literària de Ferrater hi és
palès l’atac a la conformitat (tant pública com íntima) que temptava d’imposar la dictadura.
Pel que té de provocació i crítica a la conformitat, crec que, a la poesia de dos autors tan
diferents com ara Celso Emilio i Gabriel Ferrater hi ha elements comuns. Tots dos comparteixen
allò que el gallec va anomenar una «antropoètica», és a dir, una exposició de la carn feta verb, de
l´home revelat per la paraula. Una mostra d’aquesta exposició de la carn feta verb és el títol Teoria
dels cossos, però també poemes com ara «Sobre la catarsi», que, pel que sembla, va impedir que el
seu primer llibre fos premiat.46 En tot cas, tant els poemes de Celso Emilio com els de Gabriel
Ferrater són l’antítesi de la literatura decorativa o servil del franquisme. Per això, tant Ferrater
com Celso Emilio Ferreiro són dos exemples de bons poetes que, a més, van tenir èxit literari
editorial a desgrat de les institucions culturals de la dictadura, que temptaven menysprear les
seves propostes estètiques.
Pel febrer de 1975, al pròleg de l’edició definitiva de Llarga nit de pedra (1962), quan encara
li restaven uns mesos de vida al dictador, Celso Emilio Ferreiro recordava que alguns havien dit
que l’insòlit èxit del llibre era degut a «raons extrapoètiques.» El poeta gallec, nat només onze
anys abans de Ferrater i més aviat contemporani a l’edició dels seus llibres fonamentals, va
refutar l’argument que la bona acollida de Llarga nit de pedra fos deguda a raons extrapoètiques,
tot dient que els que atribuïen la bona recepció a una raó «no poètica» no explicitaven aquesta
altra cosa, afegint que parlar de raons extrapoètiques revelava «un concepte florit, vuicentista, del
46

Per cert, a l´assaig «Escriure», del llibre The Dyer’s Hand, W. H. Auden, prou apreciat per Ferrater, va escriure: «No
són les obres d´art les que generen la catarsi, ans els ritus religiosos. També es veu generada, sovint amb impropietat,
a les corrides de toros, als partits de futbol, a les pel·lícules dolentes, a les bandes militars o a les enormes
concentracions humanes a on deu-mil noies-scout són en formació per tal de traçar amb la seva presència el diseny
de la bandera nacional.»
D’altra banda, per a apreciar la ironia de «Sobre la catarsi» de Ferrater, que no van voler veure el talòs Garcés i el
Teixidor renyoc, val la pena recordar que al mateix assaig, «Escriure», deia Auden: «La poesia no és màgia. La
transcendència de la poesia, com la de qualsevol altra art, es troba a la seva capacitat per dir la veritat, per
desencantar i desintoxicar.»
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fenomen líric, que no és, com suposaven els romàntics, un do angèlic ni un mannà caigut del cel,
ni molt menys un miracle com el del verb fet carn, ans, al contrari, una expressió de carn feta
verb, és a dir, de l’home revelat per la paraula: una antropoètica, que ve a ser, precisament, això
que els comentaristes refereixen amb el malnom d’“altra cosa”, potser perquè no saben que el
seu cognom és poesia.»
Poc abans d’escriure el pròleg a l’edició definitiva de Llarga nit de pedra, al pròleg del llibre
Autoescolha poètica, publicat a Porto el gener de 1972, poc abans de la mort de Ferrater, deia Celso
Emilio: «Mai no se’m va acudir de fer literatura sobre literatura. Les teories poètiques no són el
meu vici. Sóc senzillament un home que, de vegades –com volia Artaud– escolto veus que no
són del món de les idees; o, més justamente, percebo idees que estan més enllà de la lògica i de
l’escolàstica. Això vol dir que sóc un poeta en el sentit més senzill i menys pretensiós de la
paraula, i que, fora del meu món intrínsec, no em resulta fàcil parlar del fenomen poètic vist des
de l’angle de la crítica o de l’anàlisi estètica.»47
Celso Emilio acabava aquest enèrgic pròleg dient: «Avui, més que mai i per raons òbvies,
el poeta ha de ser, abans de res, un home. Ja ha caducat el temps de la creació lírica llaurada sobre
la màgia verbal, separada del poble […] Avui la poesia només és alguna cosa quan es proclama
instrument per alçar l’home i alliberar-lo. L’estat poètic s’aconsegueix quan es fa de la poesia un
mitjà i no pas un fi. Un mitjà per poder viure com a homes lliures. Contràriament, un poema no
és més que un vague i confortable idealisme que mai s’integrarà a la veritat poètica del nostre
temps, per molt que les “modes” imposades pels encensers al servei de la cultura de consum
donen alè a la seva supervivència.»48
Crec que la poesia de Ferrater i la de Celso Emilio comparteixen la característica de ser
un instrument per alçar l’home i alliberar-lo, de ser un mitjà per poder viure com a homes lliures.
Crec que és això el que exposa sintèticament i elegant «Teseu», darrer poema de Les dones i els dies.
A la poesia de Ferrater s’explora l’equilibri entre communitas i inmunitas que va estudiar
Roberto Esposito. Però, l’equilibri entre communitas i inmunitas dels poemes de Ferrater és prou
diferent dels poemes de Celso Emilio Ferreiro, com es fa palès si comparem el magnífic «Teseu»
amb el més càlid, esperançat i, és clar, ecumènic, «Germans», que Celso Emilio Ferreiro va
col·locar entre els darrers poemes de Llarga nit de pedra.49
47

Celso Emilio FERREIRO: Autoescolha poètica. Razâo actual, Porto, 1972, p. 28.
Celso Emilio FERREIRO: Autoescolha poètica, p. 28. [La traducció de les citacions dels pròlegs de Celso Emilio
Ferreiro és meva.]
49
Heus-ne aquí el text original i la meva versió catalana:
48

IRMAUS
Camiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos.
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En tot cas, Ferrater, a «Teseu», exposa la qüestió essencial de la identitat moderna, la
questió que, tot evocant la coneguda i agramatical frase de Rimbaud, «Je est un autre», va exposar
Imre Kertesz al magnífic assaig Jo, altre. Aquesta identitat dinàmica i complexa dels individus a les
societats modernes, que apareix amb claredat a «Teseu», Ferrater va exposar-la a molt de poemes
(posem per cas les línies que a l’inici del «Poema inacabat» que diuen clar i català: «Serà el meu
tema, justament/ el dret a fer-se independent»). Llegir Ferrater, doncs, vol dir parar esment a les
tensions i qüestions fonamentals del món modern. Resseguir aquestes tensions a Les dones i els dies

Pero ti, que te alcontras alà lonxe
máis alá dos desertos e dos lagos,
máis alá das sabanas e das illas.
como un irmao che falo.
Si é túa á miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmau che falo.
Anque as nosas palabras sean distintas,
e ti negro e eu branco,
si temos semellantes as feridas,
coma un irmau che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmau che falo.
Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña man che dou,
coma un irmau che falo.
GERMANS
Devora meu caminen molts d’homes.
No els conec. Em són estranys.
A tu, però, que et trobes allà lluny,
més enllà dels deserts i dels llacs,
més enllà de les illes i de les savanes
com a un germà jo et parl.
Si és teva aquesta meva nit,
i ploren els teus ulls el meu plany,
si els nostres crits són iguals,
com a un germà jo et parl.
Tot i que emprem parles distintes
i tu siguis negre i jo blanc,
si tenim semblants les nafres,
com a un germà jo et parl.
Per damunt de totes les fronteres,
per damunt de murs i de tancats,
si els nostres somnis són iguals,
com a un germà jo et parl.
En comú tenim la pàtria.
Comuna és la lluita de tots dos.
Et dono la meva mà,
com a un germà jo et parl.
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no es fa feixuc, perquè el de Reus, com gran poeta, va exposar aquestes qüestions de manera
sintètica i, molt sovint, amb humor.
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GABRIEL FERRATER CONVERSA
AMB NÚRIA PERPINYÀ SOBRE ELS SEUS TÍTOLS
Imaginem que ens presenten Gabriel Ferrater. Som al mes de maig del 2022 i acabem de conèixer-lo.
—GF: Els meus primers títols no es corresponen gaire amb els continguts. Malgrat que els
anuncis facin preveure el contrari, no parlo de fruits secs, ni de teories abstractes, ni passen coses
tan absurdes com menjar-se les cames. Arribat un moment, vaig rebatejar-los amb un títol més
clar.
—NP: Tampoc no et vas fer justícia. Per sort, a la teva poesia hi ha més coses que amor i temps
que se’n va.
—Vaig optar per un aire clàssic i intemporal. Les dones i els dies.
—Em pensava que eres més modern.
—Sí i no.
—Es nota que ets un poeta pel joc de des i d'eles.
—Sí, la repetició d’alveolars, dentals i fricatives és molt sonora. Se t’omple la boca.
—Sembles Nabókov.
—Quan ho vàrem traduir al castellà, vam perdre l’al·literació. Mujeres y días. L’asseveració sense
articles ho fa més lapidari. Ha, ha. Sono molt seriós.
—Els plurals indiquen un don Joan molt viscut?
—No! I ara! Per dins, no n’hi ha tantes, de dones.
—Aleshores el rètol polígam és presumit.
—Diguem-ho així. Què més voldria.
—Avui dia no està ben vist.
—Torneu a ser puritans?
—No, més promiscus que mai. Les feministes, però...
—No ho entenc.
—Ja te’n faré cinc cèntims.
—M’agradaria entendre-ho. I més si es tracta de dones.
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—Després et posaré al dia. Ara parla’m del títol.
—Ve d’un altre. És una paròdia d’Hesíode, d’Els treballs i els dies. El missatge d’aquesta obra del
segle VIII abans de Jesucrist és que, per tirar endavant la civilització i casa teva, cal pencar molt i
conrear la terra de valent. El meu és el contrari. La meva poesia no és rural ni didàctica; no conté
cap consell per fer-se ric ni prudent; tot al més, pot servir per observar i pensar. Hesíode es
malfia de les dones (que ell compara als lladres), cosa que no comparteixo gens. En el meu llibre,
tampoc no hi volten déus; ni s’hi especifica els dies propicis per plantar, tallar fusta o procrear. El
meu calendari és molt més lax i crec que no és gaire pràctic.
—Així que estàs a anys llum d’Hesíode.
—I tant. Si hagués de ser algú, seria Perses, el seu germà gandul, a qui Hesíode no para de renyar!
—De tota manera, tinc entès que et fa ràbia que diguin que ets un poeta maleït.
—És que no ho soc. No m’agrada jugar la carta del desgraciat. Els escriptors no hem de ser els
marginats de la societat; hem de ser la seva autoritat moral i intel·lectual.
—Una mica bohemi, noctàmbul i etcètera, sí que ho ets.
—Sí, però no en faig gala. No vull formar part de la bohèmia rosa ni de la negra.
—L’Alejandra Pizarnik també va fer una versió a la contra d’Hesíode a Los trabajos y las noches.
—La conec. Si jo m’allunyo del model grec; ella, més. Les seves nits són més demencials que les
meves. Ella sí que era una romàntica maleïda, i no pas jo, que soc racional i realista. I més vital!
No em presento com un boig espellifat com fa ella. Ni escric d’una manera irracional,
entretallada i exànime.
—Et trobes còmode en el paper de professor?
—Sí. Soc ben bé jo quan faig classes.
—Essent així, permeti’m que li faci una pregunta, senyor professor de Lingüística: què ens indica
la conjunció i de Les dones i els dies? Una igualtat, una enumeració o una oposició? Les dones són
com el temps: efímeres, canviants? O bé és un blanc i un negre? La metafísica de la caducitat per
un costat; el bell amor per un altre?
—Li responc amb una pregunta, senyoreta Perpinyà. Són binaris, el món i la ment?
—Uf, la cosa és més complexa.
—Confio que el meu llibre també en sigui.
—La majoria dels teus títols són citacions, versions de frases preexistents i deslexicalitzacions.
Per què et recolzes tant en paraules d’altri? Per inseguretat?
—Que ets psicoanalista?
—Se’m fa estrany. En saps un munt, de literatura.
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—Una cosa és llegir i una altra escriure. Hi ha escriptors molt rucs i savis avorrits que no saben
expressar-se.
—Que no és el teu cas. Ni una cosa ni l’altra.
—On estic al meu element és parlant de literatura amb els amics. Canviaria qualsevol poema meu
per una de les nostres converses.
—A tu, no et calen crosses. Si no són falques, per què fas anar tantes fonts?
—Per beure-hi!
—Quina funció hi té la intertextualitat?
—Quan era jove es va posar de moda aquesta paraula. L’intertextualité. No es pot ni pronunciar.
—Digues.
—Claríssimament, la contrària. Quan enllaçava un vers rere l’altre, no tenia gens de por de caure.
Els poetes que hi surten no són bastons, sinó noms del meu arbre genealògic. Els meus fulls
tenen empelts d’altres terres. Als seixanta, aquest internacionalisme xocava amb el tancament de
la dictadura i amb el catalanisme religiós i localista.
—Res de resclosit.
—Ho procuro. La meva poesia és inequívocament catalana perquè està escrita en la nostra
llengua. No cal insistir-hi més. Tanmateix, també volia que m’hi acompanyessin escriptors de tot
arreu.
—D’aquí tants versos i títols estrangers.
—Sí.
—Tota una declaració de principis. Matisem-ho, però. De tot arreu, no.
—Ah no?
—Et presentes com un escriptor europeu, que és el que ets; no global.
—Global?
—Vol dir mundial.
—No, mundial, no. He estat poc traduït.
—No tens referents orientals. Als títols, dominen els europeus: grecs, alemanys, italians,
francesos.
—No es viatjava tant, aleshores. Els autors d’altres continents arribaven amb comptagotes.
—Amb tot, ets un escriptor que et vas avençar.
—Si tu ho dius. El meu discret cosmopolitisme era llibresc, marital i fruit de curtes estades fora.
—«Babel’», «S-Bahn», «Mädchen», «Maîtresse de poète», «Tempestiva viro», «Kensington»,
«Kore», «Lorelei», «Societas Pandari», «Le grand soir», «Tro vos mi siatz renduda», «Saccra
reppresentazione», «Tam gratumst mihi», «Atra Mater», «Però non mi destar», «Exeunt personae»,
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«By Natural Piety», «Moeurs exotiques», «In memoriam», «Midsommarnatt», «Il gran rifiuto»,
«Tibi soli peccavi», «Non tu corpus eras», «Hiberno ex aequore», «Sinite parvulos venire», «On
mating», Da nuces pueris.
—Respira, dona!
—Ep, que ho has escrit tu!
—Així encadenats fan angúnia. Com deia Pla, l’últim és ser un fatxenda.
—El teu perfil és molt universitari.
—Doncs, no tinc gaire títols acadèmics!
—Ets el típic professor de lletres engrescador. Els estudiants t’adoren.
—M’agrada ensenyar i el contacte amb el jovent. Per sort, vaig descartar el primer títol Lliçons per
massa moral i pedagògic; i em vaig decantar per Da nuces pueris.
—Uns nens innocents (com els de «Sinite parvulos venire») més enyorats que reals. No tens
massa criatures a la vora.
—No.
—Amb la vida de solter que portes, no et veig com un pare de família.
—Quina mala fama. Ja no surto tant. Si faig classe a les nou del matí... Mira si matino.
—«On mating», que deia aquell.
—M’estàs atacant amb les meves armes!
—Dius que el títol, Da nuces pueris, parla a favor de la felicitat perquè als nens els agraden les
nous.
—Sí, però vaig haver de callar una cosa. Quan m’entrevisten, érem a l’any 1971 en ple
franquisme. Vaig dissimular que a Roma, es repartien nous a les noces.
—Que era una petició de matrimoni, el teu llibre?
—Ha, ha, no diria tant. Les noces del poema de Catul estaven plenes de sexe. I les meves nous,
també. Oh Himeneu!
—Si em pots explicar la relació...
—Els nois romans feien anar ametlles i nous per jugar; així que el meu títol és una incitació al
joc. Al joc literari, al moral i al sexual.
—Quin paper hi feien, les nous, en una boda?
—Als casaments, es regalaven nous a les criatures per manifestar que s’havia acabat la infància,
que es deia adéu als jocs infantils i llicenciosos; i que els nuvis s’ho prenien seriosament.
—Parlaves per tu?
—Sí, tenia ganes d’assentar el cap, fer un llibre com Déu mana, publicar-lo, tenir un sou decent i
emparellar-me. Ara la maduresa s’ha endarrerit; abans, però, un cop complerts els vint, tothom

- 498 -

volia establir-se i formar una família; a mi em va costar decidir-me. En tenia vora quaranta i
continuava fent una mica el cràpula subsistint amb feines editorials irregulars.
—M’has dit que les nous tenien un sentit sexual, també.
—Sí, es pretenia que els nois, en recollir-les, fessin cridòria i ofeguessin els esbufecs del coit. Està
escrit per Servi, no m’ho invento! Alhora, la forma de la nou, similar a la del fetus, era un bon
auguri per a la fecunditat.
—Volies ser pare, tu?
—Hum, més aviat no. Jo, amb la primera part de la història nupcial ja en tenia prou.
—Ja portem un grec i un romà. El món clàssic t’atreu molt.
—El que més. Tant com l’anglès.
—Els teus títols ho corroboren. El llatí és la llengua més usada després del català. Hi recorres en
deu ocasions, mentre que, de títols en anglès, només en tens tres, igual que en francès o en italià.
—A la joventut del 2022 (per a la qual el llatí no compta per a res), li dec semblar de l’Ancien
Régime.
—Amb la curiositat que tens per tot, qualsevol dia et veig estudiant Enginyeria Informàtica.
—Ja he començat. Les biblioteques que més visito ara són les informàtiques. Estic estudiant els
programaris del Chaos Monkey.
—Del què?
—Les ordres empaquetades d’instruccions en forma de llibre que preveuen i resolen els errors
aleatoris de la xarxa.
—Ferrater, el teu cap no para de sorprendre’ns. De tota manera, si no et sap greu, continuem
amb el llatí. Al primer poema, «In memoriam», anuncies una mort: a la memòria de. De qui? Dels
morts de la guerra?
—Sí. I de la meva infància. La part de mi perduda, morta.
—Els que es moren al teu relat ho fan de manera grotesca i innecessària.
—Sí, perquè la guerra ho és. Orwell va descriure així la nostra: «This is not a war; it is a comic opera
with an occasional death.»
—A part de les morts, hi veig dos naixements. El teu com a poeta. I l’autobiogràfic. No parles
del teu naixement biològic (tu, de nadó al 1922), sinó de quan apareix la teva personalitat. En
aquell adolescent de 1936, s’hi veu el teu caràcter. I l’epígraf en llatí «In memoriam» assenyala el
mateix que Da nuces pueris: el teus orígens llatins, com a persona i com a poeta.
—I com m’hi veus?
—Algú molt físic, individualista, amic dels amics, divertit, crític, llest, culte...
—Quants elogis, gràcies.
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—Doncs ara et criticaré. Menja’t una cama és un títol poca-solta.
—Deixem-ho en estrambòtic.
—Tornes a fer anar una frase feta però baixes de nivell; passes d’un poeta clàssic a la parla
popular.
—Un modisme molt català, genuí i intraduïble: «Espavila’t, noi!»
—Primer creia que era un lema on anteposes el compromís individual a l’històric per tal
d’apostar per l’hedonisme, com en el llibre anterior. Els símbols són igualment tangibles i
quotidians: nous, cames, menjar.
—No et dic que no.
—Jo sí. No descarto que sigui una lítote cínica. Que estiguis dient el contrari del que vols dir. No
defenses que els afamats se les han d’apanyar sols, sinó que ho blasmes.
—Justa la fusta! Qui diu: «Si tens gana, et fots» no sóc jo, sinó els rics. Parlo en boca dels meus
personatges. Faig poesia dramàtica, que deia Eliot.
—Tu no aconselles una solució autocaníbal, ni fas cap proclama absurda tintada d’humor negre.
—És clar que no. Jo i el teatre de l’absurd no ens avenim. No crec que costi de veure que
satiritzo l’egoisme, la usura i la crueltat. És obvi que el Menja’t una cama no el dic jo.
—És com el teu «gosar poder» llençar bombes.
—Equali qua. De napalm.
—Al llibre següent, saltes del refranyer a les matemàtiques. Amunt un altre cop.
—Em vaig dir: deixem de criticar els altres i parlem del que som.
—En el teu títol, Teoria dels cossos, es nota que vas estudiar Exactes.
—Suposo que sí. Hi mostro espais humans de probabilitats finits i conjunts algebraics en forma
de cossos humans, anells íntims i agregats socials de 2 + n elements, a través de l’esquematisme i
del ritme aritmètic de la poesia.
—La suma és un conjunt heterogeni intel·ligent que se t’assembla.
—Espero que no sigui un eufemisme per dir-me que som un poti-poti!
—No pas! De tota manera, explica’m les parts del llibre.
—En ell, provo de racionalitzar-hi l’amor irracional, les incoherències del món i els pensaments
complexos. Primera, segona i tercera part.
—Mirat per sobre, s’hi troben títols rarots; i, també, de clars i positius.
—Més o menys al cinquanta per cent. Soc més equilibrat del que hom pensa.
—N’hi ha uns quants que són més macos per fora que per dins: «La primavera», «La platja» o
«Els innocents» contradiuen el que anuncien.
—Sí, no són gens idíl·lics.
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—Oi que no t’agraden els animals?
—No gaire. Per què ho dius?
—Perquè els títols on surten (posem «Esparver» entre parèntesi) són en poemes negatius:
«Caragol», «El lleopard», «Els polls», «Guineu», «Les mosques d’octubre».
—Sóc molt racional, no hi puc fer més. Els animalots no em diuen res.
—Amb la fama que tens de poeta urbà, sorprèn que hi hagi poques marques de ciutat; quan
etiquetes, tires més a oriental.
—Diria que aquí vas ben errada.
—No vull dir que escriguis haikus ni res similar. M’estic fixant només en els títols. N’hi ha molts
que presenten un kigo que assenyala l’estació o l’hora de dia. És a dir, el to del poema. «Floral»,
«Punta de dia», «Primavera», «A mig matí», «Hora baixa».
—Sento contradir-te. Això no em ve de la Xina, sinó de la pintura. «Punta de dia», «Paisatge amb
figures» o «Octubre» podrien ser títols de quadres.
—Tens raó. Abans de ser poeta, vas ser crític d’art. Això també explicaria per què la majoria, una
quarta part, al·ludeixen a persones.
—Sí, són com retrats. A vegades, versifico paisatges i, a vegades, persones.
—De tota manera, els encapçalaments que dominen són els literaris.
—És lògic, la literatura m’ha acompanyat des de sempre. Hi vaig créixer i m’hi he casat. Cosa que
no treu que hagi tingut amants com la matemàtica, la pintura o la lingüística!
—Els teus títols són tan intertextuals com els poemes.
—Ja hi tornes. Aquesta paraulota no la dèiem. No la faig gens meva.
—Doncs és de la teva època, dels estructuralistes.
—Massa moderns per a mi. Nosaltres em dèiem fonts. A Les dones i els dies, n’hi ha de bíbliques;
per bé que la majoria són de poetes. Catul i Horaci, els que més. Però també Heine, Kavafis i
Bertran de Born.
—Si no se sap d’on ve la font, ens quedem a mitges. N’hi ha algunes que no s’entenen a la
primera, cosa que pot desanimar els lectors.
—Dec buscar lectors com jo quan escric.
—Demanes molta complicitat i cultura. Massa i tot?
—Sóc pedant? Això sí que em fa fàstic.
—No sempre. La majoria dels teus versos s’entenen. De tota manera, ja saps que si el sentit
depèn tant de la citació oculta, els poemes no són prou autònoms.
—Aquí és on grinyolo? Són massa enfarfegats els meus poemes?
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—Sí i no. Quan les veus estrangeres s’entrecreuen amb les teves, crees una forma dialogada i un
misteri. Aquesta conversa a través del temps és literatura en estat pur.
—Gràcies per arreglar-ho una mica...
—Tens dos blocs que es compensen l’un a l’altre; l’hermètic i el de vocables senzills com flors,
amistat, jocs, dones, cançons... Ets així d’exagerat? Passes d’un extrem a l’altre?
—Diuen que sí. Tot i que faig perquè guanyi el bon humor. No puc negar que sóc una persona
apassionada, més que no pas calma.
—I sobretot un lletraferit. Per bé i per mal, la teva poesia està farcida de literatura. En canvi,
mirada per fora, de música no n’hi ha gens.
—I per dins tampoc. Sóc poc musical. Només la faig sortir a «Metrònom» i encara; pensava en
un pèndol més que no pas en un compàs.
—Als títols, tampoc no hi ha cap rastre de cinema, de teatre, de ràdio, ni de televisió.
—Tot i que als seixanta ja n’hi havia, els que s’hi impliquen més són els de la generació dels
setanta en endavant. En això, sóc de la vella escola i no del món audiovisual. Del que
m’alimentava més, era de poesia.
—Més europea que catalana.
—Sí.
—L’únic topònim nostrat que surt a les teves etiquetes és «Cadaqués»; un poema suprimit.
—No podia publicar el lloc del crim! L’Helena m’hauria matat.
—Si em permets, passem a la sintaxi, un camp que et delia.
—Estàvem en plena revolució chomskyana.
—La majoria dels teus paratextos són sintagmes nominals: «Literatura», «Matèries», «Naixença»,
«Diumenge», «La platja», «La cara», «El distret», «Els miralls», «L’oncle», «La confidència», «El
secret», «Les generacions», etc. Sovint, no hi poses ni adjectius.
—De tota manera, no sols retolo amb substantius pelats.
—Ho sé. Tot i que les apel·lacions onomàstiques i paisatgístiques són les predominants, també
poses etiquetes estranyes que han esdevingut les més típiques teves. Les que comencen amb
preposicions, adverbis i conjuncions («A través dels temperaments», «A l'inrevés», «By natural
piety», «No una casa», «Però non mi destar», «Per no dir res», «Tam gratumst mihi», «Tro vos mi
siatz renduda»). Són expressions a mig fer que no es completen fins que es llegeix el poema.
—Un títol mai no ho diu tot. Sempre s’ha d’obrir la capsa i veure què hi ha dins.
—Doncs, avui dia, la majoria en té prou amb els titulars.
—Llàstima. Amb un tast mai no n’hi ha prou. El títol tant orienta com desorienta. Aquesta és la
gràcia.
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—Al segle XXI, els titulars de premsa són reclams escandalosos.
—Tornem al XX, doncs, on les coses es feien a poc a poc sense fer tant de soroll. A Teoria dels
cossos, vaig voler confeccionar un diccionari amorós seguint l’ordre alfabètic: «Boira», «Bosc»,
«Corda», «Dits», «Engany», «Esparver», «Fe», «Fill», «Idolets», «Ídols», «Joc», «Kensington»,
«Kore», «Lorelei», «Metrònom», «Mudances», «Neu», «Noie», «Oci», «Perdò», «Plorar», «Riure»,
«Sabers», «Signe», «Solstici», «També», «Úter» i «Xifra».
—Aquí no hi vas posar ni articles, insistint en el teu estil nominalista.
—No hi trobes a faltar res més?
—No sé què dir-te.
—Fixa-t’hi bé. Mira quines lletres falten.
—A veure... Falten la a i la zeta.
—L’inici de la història i el final. El primer havia de quedar en secret i, el segon, encara no el
sabíem.
—Ara que ho dius, també falta la ge, l’hac, la ve baixa i la i. I la cu.
—La meva inicial i les de l’Helena. I la i copulativa... que ens unia amb una cu; un què que havia
de romandre ocult.
—No l’havia vist fins ara aquesta endevinalla! És clar... No es podia saber que l’Helena Valentí i
tu éreu amants.
—Indeed. Una mena d’acròstic de les inicials in absentia.
—Quin descobriment. Gràcies, Ferrater.
—No es mereixen. Gràcies a tu per fer-me companyia.
—El que no apareix mai, als títols, són les accions. Hi ha el protagonista, el lloc o el moment; no,
però, què hi ocorre. Aquesta el·lipsi intrigant ens impel·leix a submergir-nos dins la pàgina. No
podem dir, en conseqüència, que els teus títols siguin morals, amorosos o socials, ja que la
temàtica hi és absent. Sabem qui, quan o on però a la tapa no surt ni el què, ni el perquè de les
històries.
—Els títols són la part de fora. S’ha d’obrir la porta i entrar; si no, malament rai.
—Si tenen un punt enigmàtic, esperonen la curiositat.
—Així és. Sóc realista per bé que no al cent per cent. Només faltaria. Primer que res soc un
poeta. El que no s’arriba a comprendre del tot, desperta la imaginació.
—Gabriel, me n’hauria d’anar a presentar un monogràfic que t’han preparat com a homenatge,
on participen especialistes teus i lectors joveníssims.
—Molt agraït. Després de la funció, queda’t, que continuarem parlant. Ara que ens hem conegut,
Núria, no ho podem matar amb una conversa.
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—Jo també tinc la sensació que ens avindrem.
—El bo dels títols és que enceten coses. Podria ser que n’estiguem començant alguna nosaltres?
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TRES POEMES AL VOLTANT DE FERRATER
Miquel Àngel Llauger

Presentam tres poemes que d’una manera més directa o menys indirecta tenen relació
amb poemes de Gabriel Ferrater.
El primer poema (els presentam per ordre cronològic de naixement dels autors) és
«Bonne pensée du matin», d’Arthur Rimbaud. Les al·lusions al poema de Rimbaud no són
difícils de detectar. Tant l’entrada corresponent a aquest poema del blog Un fres de móres negres,
d’Enric Blanes, com l’article de Jordi Amat sobre el poema (en aquest mateix número de Veus
baixes) resulten prou clarificadores al respecte.
El segon és «The Cockney Amorist», de John Betjeman. La pista sobre la relació entre
aquest poema i «El mutilat» prové del propi Gabriel Ferrater, que en una edició de Da nuces pueris
dedicada a André Imberecht escriu a mà, al final del poema, el següent: «Carner: Magda /
Betjeman: The Cockney Amorist / Ritme de Brassens / Supervielle, en el to».
El tercer poema és «Love Poem», del nord-americà John Frederick Nims. A Papers, cartes,
paraules hi ha transcrita la carta de Ferrater a Nims en què li diu «I have had an eye for your
poems in anthologies and periodicals since I first read Love Poem, whose tone and poise I have
tried to imitate quite a few times». Jordi Cornudella ens crida l’atenció sobre aquest poema i diu
que, en alguns poemes de Teoria dels cossos, com «Lorelei», sembla endevinar-s’hi un ressò.
Les traduccions catalanes pretenen ser de la mena que alguna vegada se n’ha dit
«substitutòria»: la intenció és oferir al lector un nou poema en català, formalitzat amb mètrica i
rima de manera semblant a l’original. Allò que pugui perdre’s en literalitat pot ser recuperat
fàcilment pel lector amb la consulta de les versions originals.
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Bonne pensée du matin
A quatre heures du matin, l’été,
Le sommeil d’amour dure encore.
Sous les bosquets l’aube évapore
L’odeur du soir fêté.
Mais là-bas dans l’immense chantier
Vers le soleil des Hespérides,
En bras de chemise, les charpentiers
Déjà s’agitent.
Dans leur désert de mousse, tranquilles,
Ils préparent les lambris précieux
Où la richesse de la ville
Rira sous de faux cieux.
Ah! pour ces Ouvriers charmants
Sujets d’un roi de Babylone,
Vénus ! laisse un peu les Amants,
Dont l’âme est en couronne.
Ô Reine des Bergers !
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie,
Pour que leurs forces soient en paix
En attendant le bain dans la mer, à midi.
Arthur Rimbaud (1854-1891)
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Pensament matiner
Quan és l’estiu, de bon matí
somnis d’amor duren encara.
Sota el bosquet, l’alba s’amara
d’olors de festa de l’ahir.
Però més lluny, cap al ponent
de les Hespèrides, a l’obra
tan gegantina, amb roba pobra
tots els fusters ja es van movent.
Fan al desert feina tranquil·la:
fan el revestiment excels
on la riquesa de la vila
riurà davall uns falsos cels.
Ah, pels Obrers amb tants encants,
súbdits d’un rei de Babilònia,
oh Venus, deixa fer als Amants
un poquet més llur cerimònia.
Oh reina dels Pastors! Envia
l’aigua de vida a aquests Obrers
i que així esperin més lleugers
banyar-se al mar, just al migdia.

Arthur Rimbaud (1854-1891)
Versió de Miquel Àngel Llauger
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The Cockney Amorist
Oh when my love, my darling,
You’ve left me here alone,
I’ll walk the streets of London
Which once seemed all our own.
The vast suburban churches
Together we have found:
The ones which smelt of gaslight
The ones in incense drown’d;
I’ll use them now for praying in
And not for looking round.
No more the Hackney Empire
Shall find us in its stalls
When on the limelit crooner
The thankful curtain falls,
And soft electric lamplight
Reveals the gilded walls.
I will not go to Finsbury Park
The putting course to see
Nor cross the crowded High Road
To Williamsons’ to tea,
For these and all the other things
Were part of you and me.
I love you, oh my darling,
And what I can’t make out
Is why since you have left me
I’m somehow still about.

John Betjeman (1906-1984)
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L’enamorat cockney
Ara, estimada, vida meva,
ara que m’has deixat tot sol
recorreré els carrers de Londres
que varen ser el nostre redol.
Les grans esglésies del barri
que tots dos vàrem descobrir:
les que pudien a petroli
i les de flaire d’encens fi,
potser ara hi entri a fer pregàries,
i no passejos, com ahir.
El benvolgut Hackney Empire
ja no ens veurà aplaudir de grat
quan el teló cau dient gràcies
sobre el cantant que ens ha encisat
i els llums elèctrics mostren, tènues,
parets daurades en esclat.
Ja no aniré a veure com juga,
al parc de Finsbury, la gent,
ni per High Road, amb el seu tràfec,
a prendre el nostre te calent,
perquè tu saps que això són coses
teves i meves, solament.
T’estimo encara, vida meva,
i el més difícil d’esbrinar
és com és que ara, que tu em deixes,
jo no me n’he sabut anar.
John Betjeman (1906-1984) - Versió de Miquel Àngel Llauger
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NOTES:
- Títol: El cockney és el dialecte vulgar de certes parts de Londres i també, per extensió, l’habitant d’una
certa àrea (l’anomenat East End, de termes indefinits i de caràcter «popular») de Londres. Era cockney i
parlava cockney (fins que va aprendre anglès que pertocava) la famosa Eliza Dolittle del Pigmalion de George
B. Shaw.
v. 13: El Hacney Empire és un vell teatre de Hacney, un dels barris de l’East End, construït el 1901 com a
music hall, i on varen actuar entre d’altres Charles Chaplin i Stan Laurel. En èpoques successives, ha estat
bingo i escena privilegiada de la comèdia britànica.
v. 17: Finsbury Park és un dels parcs construïts a Londres durant l’època victoriana, al nord de la ciutat,
amb moltes zones esportives.
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Love Poem
My clumsiest dear, whose hands shipwreck vases,
At whose quick touch all glasses chip and ring,
Whose palms are bulls in china, burs in linen,
And have no cunning with any soft thing
Except all ill-at-ease fidgeting people:
The refugee uncertain at the door
You make at home; deftly you steady
The drunk clambering on his undulant floor.
Unpredictable dear, the taxi drivers’ terror,
Shrinking from far headlights pale as a dime
Yet leaping before apopleptic streetcars—
Misfit in any space. And never on time.
A wrench in clocks and the solar system. Only
With words and people and love you move at ease;
In traffic of wit expertly maneuver
And keep us, all devotion, at your knees.
Forgetting your coffee spreading on our flannel,
Your lipstick grinning on our coat,
So gaily in love’s unbreakable heaven
Our souls on glory of spilt bourbon float.
Be with me, darling, early and late. Smash glasses—
I will study wry music for your sake.
For should your hands drop white and empty
All the toys of the world would break.

John Frederick Nims (1913-1999)
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Poema d’amor
Molt maldestra estimada, que fas naufragar els gerros,
que quan toques un vidre ja el trenques, amb posat
d’elefant al traster, d’herbei en roba neta,
i no tens gens de manya per res de delicat
si no hi comptem la gent que es debat neguitosa,
com el refugiat del portal, vacil·lant,
que fas que es senti a casa: ets ben destra quan menes
el borratxo que grimpa per un terra ondulant.
Imprevisible meva, gran pànic dels taxistes,
que recules quan veus uns fars pàl·lids, llunyans,
però saltes davant tramvies apoplèctics:
mai no encaixes enlloc. Sempre després o abans.
Desbarates rellotges i planetes. En canvi
amb els mots i amb la gent que estimes et mous bé;
quan es trafica enginy maniobres amb traça
i ens tens a tots als peus, amb fe de missioner.
Oblidem el cafè que ens taca la franel·la
i el toc de pintallavis a l’abric, estampat:
així, alegres, al cel de l’amor irrompible,
les ànimes ens floten entre bourbon vessat.
Et vull amb mi, estimada, tard i prest. Trenca vidres:
per tu aprendré la música que envies qui sap d’on.
Si mai les teves mans cauen blanques i buides,
llavors es rompran totes les joguines del món.
John Frederick Nims (1913-1999)
Versió de Miquel Àngel Llauger
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AS MULLERES E OS DÍAS
Gabriel Ferrater
Traducció de Manuel Outeiriño

NOTA: Els poemes que segueixen són una mostra del volum As mulleres e os días, traducció al
gallec de Les dones i els dies.50

IN MEMORIAM
Cando estalou a guerra, tiña eu
catorce anos e dous meses. De momento
case nin me afectou. Andábame a cabeza
completamente chea doutra cousa, que aínda agora
xulgo máis importante. Descubrín
Les Fleurs du Mal, e iso quería dicir
a poesía, certamente, mais
hai outra cousa, que non sei como chamar
e é a que conta. A revolta? Non.
Chamábaa así daquela. Acochado
dentro dunha abeleira, no cerne dunha rosa
de follas murchas e moi verdes, coma
peles de eiruga da seda a mudar, aí, deitado
50

Gabriel FERRATER: As mulleres e os día. Traducció de Manuel Outeiriño, Chan da Pólvora Editora, Santiago de
Compostela, 2022.
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na entreperna do mundo, espesábame
de revolta feliz, mentres o país
daba estoupidos de revolta e contrarevolta, non sei se feliz, pero
ben máis revolto ca min. A vida
moral? Achégaselle, mais tórnaseme ambiguo.
Se cadra o mellor termo é o de egoísmo,
e mellor é lembrar que ós catorce anos
cómpre mudar de primeira persoa:
xa o plural nos apreta, e o exercicio
de estilita singular, o noxo
de quen agabeou ó alto de si,
parécenos un bo programa pró futuro.
Logo veñen os anos, felizmente
afástanse tamén, e váisenos cansando
a man que a fronte teimosa aloumiña
do año íntimo, e vén o adoptarmos
este plural, non sei se de modestia,
que renuncia ó singular, déixase ir
mais agradéceo e prémiao. Abonda.
Rematadas as vacacións, si,
vin que ó meu mundo alguén lle partira
a cara. Sangue e lume.
Horribles non me parecían, mais eran
o sangue e o lume de sempre. O meu colexio
de cregos queimáranano, e o Guiu
que era o sarxento que nos facía facer ximnasia
pre-militar, e odiabámolo todos
(volvo ó plural primeiro, porque a vida
recúa sempre), o Guiu fora
asasinado a tiros, e contáronnos
que non fora doado, pois levaba
cota de malla embaixo do disfraz
de velliña labrega, e no queipo,
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baixo dos ovos, tiña achantadas tres granadas.
Matárono nun canto do eirociño
de Hércules, á beira do Instituto,
que é onde saïamos entre unha clase e outra,
e non lembro que o lugar parecese
sinalado de xeito ningún, nin quixésemos
atopar unha bala no toro dalgún plátano
nin outro sinal. Verbo do sangue,
nin que dicir ten que se cadra no día
levouno o vento. Fixo o po
quizais un pouco máis pesado, nada.
As paredes queimadas do colexio
non sei se as lembro ou ben as imaxino.
Non entramos alí. Faciamo-la muda, e non
tiñamos interese nos farrapos
da vella pel. Cheirabamo-lo medo
que era o perfume daquela outonada,
mais parecíanos bo. Era un medo
dos grandes. Saïamos do medo infantil
e tiñamo-la sorte de o mundo facérsenos
case en todo doado. Tanto máis medo
tiñan eles, máis ceibes nos sentiamos.
Era o proceso de sempre, e comprendiamos
escuramente que connosco a roda
aceleraba moito. Eramos felices.
Erámolo todos xuntos, erámolo sempre e moito.
Fixéronnos sindicar, e o sindicato
deunos praceres vivos e diversos.
Nun piso requisado, que pra nós
era un piso ocupado ó inimigo
(non ó inimigo oficial, ó noso),
tras de fumes de póker, levabámonos
libros e mobles, faciamo-lo troco
de pistolas e balas, saudabamos
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á romana (non por nada, os nosos
erannos máis simpáticos, pero os outros
tíñanvos máis prestixio de malvados),
querïamos levar ás rapazas ós ancos
e ó non ter éxito, desacougados
dábanos por subir e baixar polo balcón.
Descubrimo-las putas e roubar.
Roubar, acabarïamos véndoo. No tocante ós prostíbulos
habían de abrírsenos ben logo
pro gañamos uns meses. O primeiro
bombardeo pasámolo no refuxio
de cas Sol, tiñamos todos medo
de rematar alí. Moi diminuídos,
os pais estaban no poder, aínda.
o Isidro colleu unhas purgacións
o primeiro de todos, e o seu pai
escolleu ben o mal intre de mercarlle
a bicicleta que tanto pedía.
Cumpría que un ou outro, cada día
lla collese prestada, pra lle dar unha escusa
de non usala. As bicicletas
enchen o meu lembrar do tempo aquel.
Era o que máis roubabamos. Montamos
todo un taller para repintalas
recompóndoas: cadro dunha con rodas
doutra, e tubulares de aínda outra máis.
Non sei eu de qué xeito, unha tarde
liscamos todos de cadansúa casa a medio xantar
por chegarmos ó castelo de Tamarit
e no intre de saír, eu non tiña
bicicleta ningunha. Quixen alugala
mais atopei pechada a tenda
onde me coñecían. Non o vía xusto
e non me resignei. Chamaba ás pancadas,
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con puños e pés, e a porta abriuse.
Non había ninguén. Collín
a máquina e deixeilles unha nota.
A excursión foivos angustiosa. Un vento
sen remisión dobrábanos.
E de volta tivémolo de cara.
Dereito enriba dos pedais, como a subir
por unha costa dura, aguantábame
cravado e a tremar, sen avanzar.
E fómonos perdendo os uns dos outros.
O Agustín e mais eu descansamos bo tempo
acochados ó abeiro da cuneta,
onde uns eidos que estragaban por facelos
un aeródromo militar. De noite
e medio a pé, rematamo-la andaina.
Entre as primeiras casas, atopamos
unha pastelería aberta. A ela!
Lanzámonos, e eramos nenos, eramos ben máis
nenos do que eramos, e deixámonos caer
polo chan, deitados no mosaico fresco
comimos pans recén saídos do forno, metendo
a cara toda dentro, toliños de pracer
de sermos só canseira e fame e peso.
Podía pasar todo, e non me sorprendeu
nin o estrépito súpeto, nin os berros e os pasos,
nin os canos do fusil a apuntarme
verticais cara á terra e graxumentos,
nin que me erguera alguén, e que me arrempuxaran
cara a unha furgoneta, nin sequera o meu pai
que me esperaba nun local estraño
e discutía alá con moita xente, e os pais
dos meus amigos tamén alí estaban, e o meu
parecía que de vagar se impuña
e me levaba a casa. Ó día seguinte
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rematei de entender que colectivizaran
a empresa. Queimado,
perseguírano-lo comité
todo o serán, para cobra-la máquina
que o antigo amo vira se cadra
ben alugada, mais eles non. Durante uns días
os nosos pais volvéronsenos importantes.
Roubabamos tamén outras cousas, tivemos
ben tempo a andrómena dos eslips.
Entrabamos en grea nunha tenda,
mirabamos, remexïamos, non comprabamos
e enchiámonos camisas e xerseis
de eslips. Non sei qué faciamos. Non me explico
tampouco cómo foi que non nos descubriron.
Creo máis que daquela
ían todos mareados, e todos
atónitos, e se cadra tamén perversos,
e os reflexos da orde deixáranos
mazados. Tanto lles tiña, ou mesmo os excitaba
seren roubados. Sabiamos só
que os tendeiros se nos achantaban con ollos
augacentos, coma a muller vencida
polo seu violador. Lembro un día:
volvimos elixir cas Subietes,
onde adoito entrabamos, e non había vez
que saíramos de baluto. Atendeunos
o propio patrón: puxo as caixas
no mostrador, abríunolas, e retirándoas
lonxe das nosas mans, contounos
as pezas en voz alta. Deixámolas
sen teimar, e el recontounas.
Cando estabamos fóra, cheo de orgullo, tirei
o eslip que collera de primerias,
antes da conta. E nada: o Albert
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collera outro. Todos durmían
e crepitáballes todo nas orellas.
O señor Subietes morreu
tamén asasinado. Se arestora o lembro
é roupa negra e branca o que vexo, e alguén dentro
que parecía ben vello. Se cadra non o era.
O negro, non creo que fose dó:
era un beato, e ían daquela
negros os de misa, e tamén algún
vello elegante, e algún republicano
deses de toda a vida. Foi por católico
polo que encarceraron o vello Subietes.
Tivo sorte ruín. Estando preso,
un día espallouse o gran pánico. Estaban
en Salou. Os italianos. Xa
desembarcaran. O comité de Reus
requisou tres ou catro autocares,
montaron neles cos presos que tiñan,
leváronos ás claudias. Foi rápido:
Non durou máis do que o perigo aquel
imaxinario. O Ton é un dos choferes
que, requisados co seu autocar,
tiveron que asistir. Trastornado,
miraba os paseados de esguello
segundo baixaban, e pasábanlle
a rentes do asento. Coñecíaos
a case todos. O señor Subietes
decatouse da repulsa do Ton,
compadeceuse. Cando xa baixaba,
deténdose un intre, púxolle
a man no ombreiro, e díxolle: “Xa ves,
Tonet, na que nos vemos”. Un ríspido
consolo. Ó presidente do comité
que ordenou a saca daquel día
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tamén o coñecín. Era o Oliva.
Arestora quero falar do Oliva.
Facía, antes, de porteiro na Sala Reus,
Que é o cinema ó que iámo-los domingos
a lixarno-las mans de amor. Non o vexo
dende aquela. Non me dá ningunha imaxe
senón é vestido de coiro, cunha Luger
coa culata de madeira clara,
máis longa cá coxa, facéndolle máis
de insignia ca de arma. O espírito
do simbolismo é flor dos tempos de guerra.
Ritualistas érano, tanto o Oliva
coma a súa muller. Requisaron,
pra vivir eles, unha casa de ricos
onde ela de seguida sentiu
que non podía ser que unha casa señora
non tivese os seus cactus. Nas plantas
graxas, aprendera a muller a ver
o sobexo dos ricos: unha miúda
sombra de alma, baixo o sol inmenso
do posuír. Ó tempo posuía
e ría, e rían todos, e mercaban
a vida feita cousas, finalmente
material, limpa dos mocos de esperanzas.
Foi un momento só, dous ou tres meses.
As popolane foron rindo
mais sen se sorprenderen, rindo
coma sempre. Tornáballe-la espranza
e mercar, mercábase de achante e facíano
máis ben os ricos. Demos volta na volta,
e daquela o camiño do retorno, poco e pouco
pechábannolo marxes coñecidas.
O Oliva e os do comité, víaos eu
decote estar á espreita nunha mesa
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dalgún café, ou ían pola rúa
de présa, pra sentar e esperar.
Houbo unha noite un concerto de orquestra.
O pai levoume, e tremaba
eu todo de impaciencia. A música
parfoi nous prend comme une mer, e a min
que me levaba entón un mar
dun tempo que ía ser perdido, e víase
a se perder e desdicir, excitábame
a idea de entregarme a outro fluxo
máis persoal ou cando menos xa sen compañeiros
-aínda que fose co pai. Escoitei
Beethoven e Ravel, e xa non sei
onde me derivaron, se foi que me levaron.
Rematado o concerto, tocaron os himnos:
Himno de Riego, Internacional,
Els Segadors e a Warszawianka
que facía de Himno da FAI. A xente
aplaudiu máis Els Segadors. O Oliva
non estaba dacordo, debruzouse
dende o proscenio, berrando. Pra facerno-los xordos
aplaudimos aínda máis. Miraba
para as caras que rían, berraba
mudo, coma unha lapa, riamos e aplaudiamos máis,
a caer na mesma auga. Compañeiros,
como logo había moitos co meu pai,
non quixemos voltar pra casa aínda
e sentamos a tomar café xuntos.
Falamos de política e paréceme
que entón me parecía que non cumpría ningunha
revolta (e non quero dicir na orde política)
e que cos grandes pódese ir en grupo.
De noite, nun café, pode un ter pai.
Entrou o Oliva, e agora decátome
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que lle sobraban tres ou catro copas.
Estabamos na porta, logo viunos
de seguida. Agarrando a gran culata
que o debía axudar a se manter dereito,
dixo, mirando ó pai: “Foi vostede
o responsable”. (Todo estaba cheo
de responsables, naquel tempo. Érano todos
dalgunha cousa, e non sabían
moi ben de qué, fronte a calquera cousa
mirábase se non había alguén que for
máis responsable). O pai sóuboo
distraer con catro frases, e o Oliva
deixou pasa-lo asunto. Cando, despois
o meu pai o explicaba, aquel diálogo
facíase máis longo. Non entendía eu
que quixese dispersa-la concisa
virtude. Agora vexo claro o que pasaba:
cumpría dispersar unha néboa que a voz
case non traicionara, mais nos ollos
translucía. Fascinábame,
e non lle dei o nome que era o seu
sempre que me pasaba polos ollos.
Lisquei, tres días despois, cando
topei cara a cara co Oliva
no corredor de cas Sol. Os rapaces
que andabamos polos prostíbulos, non dabamos
enxergado que estabamos no reino
noso por lei dereita, e que os furtivos hóspedes
eran eles, aínda que fosen pistoleiros.
Veu un tempo de moitos camiños, e alguén
andaba a descartar unha baralla
que eramos lugares e persoas. Ó Oliva,
seis ou sete anos despois, cando se nos
fixera inesperado, coñeceuno
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a miña nai. Un serán de Bordeos,
soa na casa, abriulle.
El subira pola nosa escaleira
porque sabía que vivía xente
do seu lugar. Quería algún auxilio.
Dixo que traballaba nunha nave
dos alemáns, coido que en Royan.
Un bombardeo destruíra
a fábrica e o campamento anexo.
O Oliva, por azar, estaba fóra,
e mais perdérao todo, a roupa
e os cartos, todo o seu, agás a vida
que se lle fixo estraña, e non
era xa responsable: os alemáns
encargáranse do seu novo destino.
Se cadra a miña nai é a derradeira
muller que falou co Oliva
e sabía algunha cousa del. Deulle
unhas pezas de roupa, que el, quizais,
non chegou a levar. Dous días
despois, outro bombardeo inglés
colleuno.
Como non son
un oranés de Saint-Germain, o medo
non me parece que sexa gran tema
pra literar ou pra filosofar. Iso si,
medo tiveron moitos homes. Deles
cómpre falarmos. Convén dicir
que o Oliva tivo medo, e puxo
medo a ben xente, no meu pai e mais eu
non moi forte, ó Ton xa lle foi máis, e a outros
tan forte coma o seu, ou máis aínda.
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VOCES BAIXAS

Unha daquelas voces que non quereriamos
escoitar dentro nosa, vai dicindo
que gastei cartos de máis por ela.
É verdade, por iso me pon medo
e ódioa un chisco. Son inxusto
e dóiome. Máis interior aínda,
vén dicirme outra voz que este grande erro
só mo reprocho eu. Pois, de sabelo ela,
non lle ha custar nada perdoarme.
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O MUTILADO

Eu sei que non o queres.
Non o digas.
Se nos axudas, todos tres
habemos de garda-lo segredo.
E que máis ninguén vexa
o que ti e mais eu vimos.
Da xente e mais das cousas
que vos foron amigos,
El ha de se esconder.
Non volverá ó café
feito pra esperarte.
Virán meses con erre:
irá lonxe das mesas
de mármore, alá onde vos servían
as ostras e mailo viño branco.
Polos días de chuvia
non ha mira-lo asfalto
onde vos veriades
ó non atopar taxis
e ter que ir a pé.
Non ha abrir máis os libros
que de ti lle falaron:
ha ignora-lo que din
cando de ti non falan.
E, sobre todo, podes
contar con isto: nin ti nin eu
saberemos máis nunca onde para.
Ha irse confinando
alá por fondos remotos de terras.
Ha camiñar por bosques
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escuros. Non o ha sobresaltar
a azagaia da luz
desta nosa memoria.
E cando ande tan lonxe
que o creamos medio morto,
poderemos lembrar e dicir
que ti non o querías.
Non nos ha dar angustia ningunha
vermos cómo lle faltas.
Ha ser coma un espectro
sen vida e mais sen mágoa.
Coma a foto macabra
dunha Geule Cassée,
que orna un aparador
e non nos impresiona.
Polo de agora, mellor non dicilo:
non habemos de transtorna-la xente
amosando a ferida
sangrante e purulenta.
Concedámoslle tempo e esquezo.
Calemos, ata que xa ninguén,
nin eu propio, poida
confundilo aínda comigo.
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ESPIRITADO

Vou máis alá de amarte. Cando os vermes
fagan do corpo meu unha cea fría
atoparán un sabucho de ti. E es ti
quen indecentemente se amou por min
ata o engulo: farta de ti,
alporízaste agora, e vásteme por tras
doutro corpo, e refúgasme a paz.
Eu non son máis cá man coa que apalpas.
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CUARTO DE OUTONO

A persiana, non de todo baixada,
coma un susto que evita caer ó chan,
non nos separa do aire. Mira, ábrense
trinta e sete horizontes finos e rectos,
e mais o corazón esquéceo. Sen saudade
vainos morrendo a luz, que era cor
de mel, e agora é cor de cheiro de mazá.
Qué lento o mundo, qué lento o mundo, qué lenta
a pena pola horas que marchan
de présa. Dime, lembrarás
este cuarto?
“Quéroo moito.
Aquelas voces de obreiros –Qué son?”
Albaneis:
falta unha casa na mazá.
“Cantan,
e hoxe non as escoito. Berran, rin,
e hoxe que calan fáiseme estraño.”
Qué lentas
as follas vermellas das voces, qué incertas
cando nos veñen cubrir. Durmidas,
as follas dos meus bicos van cubrindo
abeiros do teu corpo, mentres vas esquecendo
as follas altas do verán, os días
abertos e sen bicos, ben ó fondo
o corpo lembra: aínda
tes pel media do sol, media da lúa.
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ÍDOLOS
Entón, cando estabamos deitados
abrazados diante da fiestra
aberta sobre a encosta de oliveiras (dúas
sementes núas dentro dun froito que o verán
abriu violento, e que se enche
de aire) non tiñamos lembranzas. Eramos
esta imaxe. Os ídolos de nós,
prá submisa fe de despois.
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