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PRESENTACIÓ
Des del número 0, que es va publicar el 2012, Veus baixes ha sortit al carrer (al carrer virtual
a què guaitam des d’ordinadors i d’altres dispositius) cinc vegades, sempre amb un motiu
que n’era el tema únic o el tema d’un dossier principal. Si el darrer número, dedicat a les
lletres de l’àmbit eslau, era de caire monogràfic, aquest número 5 torna al caràcter
miscel·lani: hi ha un dossier central, que aquesta vegada gira entorn de la figura de Joan
Ferraté, i que va acompanyat de les habituals seccions de creació, traducció i entrevista.
La figura de Joan Ferraté és objecte d’interès natural per a una revista que té el nom
d’un poema de Gabriel Ferrater: els dos germans, tan propers en moltes de les seves
inclinacions literàries i alhora de tarannà tan diferent, constitueixen dues referències
intel·lectuals indispensables i lligades. Ferraté és una figura que es desplega en una
multiplicitat de cares: professor, crític, traductor, poeta, dietarista. Tan òbvia que pareixia
l’elecció de Ferraté com a tema per a un número de Veus Baixes, hem d’agrair a Esteve
Miralles que ens en fes el suggeriment, que va ser rebut com qui rep la idea que hom hauria
d’haver tingut abans. Hem de fer dos agraïments més: un a Xavier Pla, coordinador del curs
d’estiu «El Llegat Ferraté(r): Poesia i Crítica», celebrat a la Universitat de Girona el juliol de
2018, que ens ha donat totes les facilitats perquè bona part del material que presentam
aprofiti el contingut d’aquelles jornades, i a Jordi Cornudella, marmessor i editor de Joan
Ferraté, gràcies a qui tenim el luxe d’aportar alguns textos inèdits del nostre homenot.
Aquests documents (una versió inèdita d’un poema, diaris, algunes curiositats) conformen
la primera part del dossier dedicat a Ferraté. A la segona hi ha els estudis dels participants al
curs d’estiu esmentat, que han escrit per a nosaltres textos en major o menor grau
corresponents al que hi varen exposar: són Jordi Amat, Josep Maria Fonolleras, Jaume
Rufí, Núria Perpinyà, Xavier Dilla, Salvador Oliva i Xavier Pla.
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Al tercer bloc, que conté altres estudis d’homenatge a Ferraté, hi escriuen Maria
Rosa Llabrés, Andrea Montoya, Marina Porras, Sebastià Portell i Joan Todó. Pensam, si ens
és permès de dir-ho, que el conjunt del textos constitueix un important homenatge al petit
dels Ferraté(r).
La secció de creació presenta dues mostres de dos poetes que els membres de
l’equip de Veus baixes apreciam, i que aviat duran els seus versos a la taula de novetats de les
llibreries. Un d’ells, Nicolau Dols, ja havia aparegut en aquestes pàgines, i estam segurs que
la propera publicació d’un llibre seu serà una més que agradable sorpresa per als lectors de
poesia. Els lüshi que aquí presenta no fan part del llibre anunciat: són poemes
completament inèdits, amb la novetat d’adaptar aquest model estròfic de la poesia xinesa en
català. L’altre és Carles Torner, un poeta dotat i reconegut, que ens ofereix un tast d’un
proper i personalíssim llibre de poemes de Nadal.
La secció de traduccions té, aquesta vegada, un caire diferent. Vàrem proposar a
tota una sèrie de traductors de poesia que ens traduïssin un poema d’Alfred Musset o un de
Christina Rossetti, o bé tots dos. Hi vàrem afegir, després, un famós poema patriòtic
de John McCrae. El resultat (amb una dotzena de traductors: Joan Alegret, Pere Ballart,
Rafel Bordoy, Joan Antoni Cerrato, Nicolau Dols, Jordi Larios, Miquel Àngel Llauger,
Isidor Marí, Esteve Miralles, Salvador Oliva, Gabriel de la S.T. Sampol i Mercè Ubach)
plaurà molt, pensam, als enamorats de la traducció poètica.
Finalment, com als números anteriors, hi ha una entrevista, en aquesta ocasió feta
per Esteve Miralles a un dels nostres grans sèniors: Feliu Formosa, treballador infatigable i
home d’un talent que tant es mostra en el teatre com en la poesia, la traducció o la prosa.
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DOCUMENTS

Studia digitalia in memoriam Joan Ferraté

(«Arxiu Joan Ferraté»)

PÀGINES INÈDITES DEL DIETARI DE 1957
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MIA PACE E MIA PAROLA NOVA
11-II-57
Por davant de la pàgina blanca. Sí: por d’haver-se de fer la vida, com
una construcció verbal en la pàgina en blanc, des de si mateix, cap al futur
deliberat, des d’uns valors.
La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres.
Fuir! Là-bas fuir!
[Mallarmé, «La Brise Marine»]

Por d’haver d’escollir una permanència objectiva, com la dels mots en la pàgina. Por
d’arriscar-se a dir, amb Mallarmé:
… Je sens que des oiseaux sont ivres
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux!
[Mallarmé, «La Brise Marine»]

Por d’haver-se d’inventar la felicitat. Por d’haver-se de donar una creença per viure, de
conferir-se, simplement, el dret a viure.
Necessitat, però, de córrer el risc. De dir-se que, si tant és que caldrà fer naufragi, no
obstant cal abans haver-se arriscat a navegar:
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages,
Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots…
Mais, ô mon cœur, entends les chants des matelots!
[Mallarmé, «La Brise Marine»]

*
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Ara m’adono que, des del 1950 (que s’acaba el meu primer diari), el meu recurs
introspectiu, l’instrument del meu govern íntim, havien estat els articles que, ben
seriosament i amb tan poca traça, vaig anar fent per Laye i altres revistes. Després, des del
novembre de 1954, vaig perdre l’estímul objectivador —i vaig viure només que de renda.
Els meus assaigs sobre Riba eren, però, seriosos i no ho sabia. No eren solament producte
de l’automatisme que em creia. Vaig esforçar-me a ésser-hi exigent i complet.
Aquest diari serà barroer. Si em cal ressuscitar, però, serà pel seu mitjà. I recordant,
enllaçant, lligant-me al meu passat. I primer de tot, dient-me, encara, que allò que cal fer és
el més alt de tot el que íntimament se m’exigeixi. Sí: per a estimar-me.
*
Viure amb mi, d’acord amb mi, per a mi.
Em veig, avui (m’he vist, aquests darrers tres dies, que m’he anat acostant al que
avui m’he decidit a emprendre), en una tessitura d’adolescent. Ho temo, i ho vull: me
n’estimo més, però em fa por que no sigui un esllavissament en la trivialitat; una cessió.
Però potser només cal que sigui un apropar-se als orígens.
Escric com aleshores, en to de confessió, i penso com aleshores, amb una dolça,
impacient i trista bona fe.
Pobre que sóc, i ric només del que em cal llençar!: del que, llençat, em deixarà nu,
vestit només de mi mateix.
Cedir-ho tot, exigir-s’ho tot.
D’aquesta manera simple, d’acord, per començar. Després vindrà la complexitat, les
combinacions de la intel·ligència.
*
El meravellós gest de la boca (de menyspreu, d’angoixa?), sota dels ulls
impertinents i melancòlics, del cavaller de la col·lecció Muntadas. I el braç esquerre,
enfarfegat sota l’escut, que inclina el cos de tal manera que sembla que ens hagi de girar
l’esquena, el bell cavaller, i anar-se’n.
*
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En llegir Hérodiade, el meu primer moviment hauria estat de negar a Mallarmé tota
imaginació moral, concedint-li només el mèrit de la imaginació verbal. Són tants els
passatges grotescos, sobretot quan els versos solemnes transposen simplement una frase
idiomàtica banal! Així, quan Hérodiade diu, plena d’urc, a la dida que ha provat d’arreglar-li
una trena:
ah! Conte-moi
Quel sûr démon te jette en le sinistre émoi,

estic ben segur que Mallarmé pensava originalment en una frase més o menys com aquesta:
mais, dis donc!, quelle folie te prends?

Però, ¿què cal dir d’un passatge com el següent? ¿És la simple imaginació verbal que obté
aquesta descripció del narcís solitari, de l’amor per si mateix, exaltat i exclusiu?
(parfois)
Je me crois seule en ma monotone patrie
Et tout, autour de moi, vit dans l’idolâtrie
D’un miroir qui reflète en son calme dormant
Hérodiade au clair regard de diamant..
Ô charme dernier, oui ! je le sens, je suis seule.
El bonic és aquest et tout, autour de moi…, que no es refereix a tot el que hi ha entorn
d’ella, sinó només a tot allò que la idolatra, que no és res d’altre fora d’ella mateixa, l’única
vivent enmig de tot. De tot allò que la rodeja, només riu allò que participa en la seva pròpia
adoració (per tant, només allò que és ella mateixa).

12-II-57
L’important és l’Acció Intel·lectual —el Món penetrat per una Idea— l’Obra. Tota
la resta està subordinat a aquesta experiència d’un mateix.
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1957
Juliol, 1
En cap sentit interessant no es pot dir que la literatura tingui res a veure amb la
realitat –—encara que sí es pot dir en molts sentits secundaris. Per exemple, es pot sostenir
que la realitat, en tots els sentits de la paraula, és la matèria de la literatura. Però, què vol dir
això, sinó que el llenguatge (el qual sí que és pròpiament la matèria de la literatura) implica
la realitat en tots els seus sentits? Ara, la literatura, que comença (però no acaba) amb el
llenguatge (el qual és, com és sabut, l’instrument principal de la comunicació humana), no
comunica, com a tal, res. S’entén: res de real. Més: tampoc res d’irreal. El llenguatge és,
com a instrument de comunicació de realitats o irrealitats, anul·lat per la literatura. La
comunicació esdevé aleshores «fictícia»; no pas allò comunicat (les novel·les de Malraux,
per exemple, em diuen molt sobre Xina; els poemes de Carles Riba, tot el que jo sé sobre la
vida interior de C. R.), sinó la comunicació, ella mateixa i en tant que comunicació.
Sostreure de la literatura tota comunicació de realitats o irrealitats no vol dir pas,
per tant, que se sostregui del llenguatge, en tant que és l’instrument de la literatura, la funció
comunicativa: és una impossibilitat. El llenguatge és essencialment comunicació. La
funció comunicativa no se sostreu del llenguatge quan és usat literàriament, sinó que queda
anul·lada; però potser el terme és massa fort. Perquè no vull dir tampoc que la funció
comunicativa quedi en suspens: la funció en qüestió, que és essencial al llenguatge,
s’exerceix en la literatura també, però de tal manera que només aconsegueix d’anul·lar-se
ella mateixa. És aleshores que la comunicació esdevé «fictícia». I s’anul·la, passa a ser
comunicació «fictícia», només en tant que s’exerceix, en tant que la literatura és
comunicació —per bé que «fictícia».
Dit d’una altra manera: en la literatura, tots els factors que componen la
comunicació lingüística normal hi són, però llurs relacions mútues estan alterades. Hi ha un
emissor i un receptor i, al mig, un signe, amb les seves tres funcions, d’expressió per part de
l’emissor, d’invitació dirigida al receptor i de representació d’algun aspecte de la realitat, i
amb els seus dos elements, el significant i el significat. Però ni l’emissor (l’autor) pensa en el
receptor (el lector) (generalment no el coneix, i si el coneix no és en tant que lector,
—almenys és això que sosté Eliot a Three voices of poetry, p. 4s.), sinó en el signe (l’obra), ni el
lector escolta l’autor, sinó tan solament l’obra, ni l’obra pretén representar res (per molt que
representi), sinó tan solament existir: obra de l’autor, obra per al lector, però signe només
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de si mateixa. L’existència de l’obra exigeix que s’exerceixi plenament la comunicació, però
només per a anul·lar-la realment.
La literatura no té res a veure amb la realitat, doncs, no en el sentit que comuniqui
irrealitats o falsedats, sinó en el sentit que la comunicació és «fictícia». La funció de la
literatura no és la de comunicar res, sinó tan solament, com la d’un arbre, un gos o una
pedra, la d’existir. Amb al diferència que un arbre, un gos o una pedra existeixen fora de
nosaltres, mentre que nosaltres, quan existeix la literatura, hi som com a dins.
Juliol, 2
La mateixa observació val per a la pintura. En la pintura hi ha, indubtablement, una
representació (o còpia, mimesi). Però aquesta representació és, en tant que la pintura té
una funció estètica, anul·lada; no té importància real, sinó tan solament «fictícia». Hi ha
representació en tant que hi ha un semblant de representació; però aquesta representació
no representa res. S’entén: res de real. Ni tampoc res d’irreal. Només es representa ella
mateixa: aquest cos femení polit i suau, tan concretament determinat i al mateix temps tan
abstracte, de l’Adam i Eva de Ticià, al Prado.
El problema del «sentit comunicat», en la literatura, del «model imitat o
representat», en la pintura (i en l’escultura) no es planteja de la mateixa manera en
l’arquitectura o en la música. Però, de totes maneres, també per a aquestes dues arts hi ha
una manera d’ésser reals, que se’ls exigeix i a la qual se sotmeten en el mode de la «ficció»,
és a dir, adoptant-la per a anul·lar-la. L’arquitectura ha d’exercir una funció útil, la música
ha d’expressar unes emocions. La funció, les emocions, hi són, en l’arquitectura i en la
música. Però llur realitat és anul·lada, «fictícia», en tant que vehicles de l’experiència
estètica. En tant que això darrer, la realitat de l’arquitectura i de la música consisteix en
existir com a tals, i en res més.
Aquesta consideració de les arts, per a la qual és en elles necessària la presència
d’una comunicació, d’una representació, d’una funció útil o d’una expressió, segons l’art de
què es tracti, però sempre en el mode de «ficció», s’oposa directament al punt de vista que
sosté que allò comunicat per la literatura, allò representat per la pintura i per l’escultura, la
funció útil exercida per l’arquitectura, i l’emoció expressada per la música, són,
immediatament i per si mateixos, ficcions; el punt de vista, doncs, que sosté que la literatura
no comunica, que la pintura i l’escultura no representen, que l’arquitectura no exerceix cap
funció, i que la música no expressa cap emoció. Al contrari, la funció de cadascuna de les
- 16 -

arts s’exerceix tant més plenament com més a fons s’exerceix la «ficció» que els correspon,
és a dir, com més a prop estan d’ésser comunicació, representació, utilitat o expressió reals,
sense que perdin, no obstant, res de llur condició d’arts. Per tant, també la «ficció», com a
tal, cal que sigui clara i evident; els elements formals i estructurals, les distorsions,
abstraccions i relacions arbitràries de l’obra, cal que es facin visibles a la ment ja des del
principi en el nivell de l’experiència estètica. Així es justifiquen solidàriament tant el
realisme com l’abstracció.
*
L’estimació de l’art en ell mateix, sense cap propòsit ulterior, és el que se’n diu la
doctrina de l’art per l’art. Cap doctrina no té menys crèdit avui dia, sembla. I amb tot és
la pràctica habitual de qualsevol persona que estimi l’art, la d’estimar-lo en ell mateix, sense
cap ulterior propòsit. L’obra d’art és com una persona, i és estimada en la seva idèntica
presència personal. De la mateixa manera que fer ús de les persones en vista dels nostres
interessos és considerat deshonest, així mateix ho és fer ús de l’art atenent a qualsevol cosa
que no sigui ell mateix. Deshonestedat, tanmateix, fàcil de perdonar, —menys quan
s’ignora ella mateixa.

Juliol, 3
La Jeune Parque
De nit, abans de l’alba. La verge es desperta. Solitud: només bufa el vent i brillen els
estels. Ganes vagues de plorar, sense saber per què, a penes sense saber qui (la personalitat
encara no s’ha reprès del tot, després del son). (1-2)
Entretant, blana carícia manyaga del vent, com la d’una mà que obeís, sense saberho, a una intenció secreta. Imminència del plor, imminència de la consciència desperta i
contemplant, muda, el dolor. També el soroll del mar que bat la costa pròxima sembla
expressar allò que la verge sent: retret, amarga frustració, plany i angoixa. (4-12)
Segueix el monòleg interior de la verge, amb una represa de la pregunta primera,
però ara més general i lúcida: què vol dir aquest tremolor, sota la mà del vent, i davant de
les estrelles? Quina és la causa (persiste) de la meva agitació (hérissée, frémissement, scintille)?
Aquesta darrera metàfora que assimila el tremolor de la verge a la titil·lació de les estrelles,
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ens trasllada a una nova formulació expandida del tema dins d’un escenari més ample i ja
completament actual i real: la nit estelada. Metàfora del raïm i de la set, per significar el
contrast entre l’eternitat immortal i la voluntat d’anorreament, la passió de morir en el
temps, una de les manifestacions de les quals és el dolor. (13-17)
Invocació als nostres i desenvolupament del contrast ja establert abans
metafòricament (v. 17). Nova interrogació, aquesta vegada indirecta, i més precisa: quel
crime? I la resposta. Serà que encara em dura l’angúnia d’un malson? Començament de la
narració, des del moment que, apagats els llums, la verge s’ha disposat a dormir i a somiar,
amb els braços entorn del cap. (18-31)
L’esperit s’enfonsa, en el son, dins del cos, s’hi nega, i el somia, somia. A notar que
la immersió de l’ànima en el son i en el somni és descrita ja amb imatges de moviment
serpejant (liens, sinueuse, de… en…) (32-36)
El serpent. Què significa? Alain diu que és la passió d’un objecte. Acceptem-ho. En
tot cas representa una manera d’ésser sotmès a quelcom de nostre amb iniciativa pròpia
deslligada de la deliberació conscient que apareixerà més endavant per a oposar-se-li
(v. 50ss.). I quelcom de dolent i probablement també de mortal. I potser allò primer per
causa d’això segon; en tot cas, no pas dolent necessàriament per raons «morals». (37)
Jo diria que el serpent representa el desig sense objecte, l’apetit de Collingwood (The
New Leviathan), en les seves dues manifestacions de «fam» i «amor», necessitat (wanting) de
posseir i necessitat d’ésser posseït (o voluntat de destruir i voluntat d’ésser destruït, el
sadisme i el masoquisme que el geni demoníac de Xènius descobria com a elements que
componen en general l’amor). El desig sense objecte (l’apetit) és consciència indeterminada
d’una insatisfacció. És, per tant, consciència. El serpent mossega i fuig, i què deixarà
darrere ell? Desig, avidesa, set, —i coneixença, general, específica de tot el que constitueix
l’apetit: del desig, de la insatisfacció (la limitació) i de la consciència. (38-47)
La verge sap tot això, se sap ferida i coneguda (v. 42, cf. 44), i posseïda per la
coneixença (v. 47). Ara és la consciència (une secrète sœur) que es desvetlla, orgullosa dels seus
purs pouvoirs, i, sola, afronta el pur apetit, el serpent. (48-49)
Segueix la narració. Som encara dins del somni. La imprecació de la secrète sœur és
una transcripció, en discurs directe, de les paraules (o els pensaments) haguts durant el
somni.
(comentari abandonat)
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Juliol, 25
Els actes de la virtut se’ns poden imposar se’ns poden imposar inevitablement, però
sense que produeixin cap satisfacció. La virtut solitària és trista. Només és exaltant quan el
nostre ambient ens la retorna amb altres actes de virtut semblants, o d’una virtut més alta.
*
Descobrir, als trenta anys, que els homes no estimen tant l’honestedat que no
tolerin fàcilment, en ells o en els altres, tot de petites accions deshonestes, comptant que
podran rescabalar-se alguna vegada, els altres i ells, amb altres tantes deshonestes petites
accions; descobrir això és potser, qui sap però si massa tard, arribar a l’equanimitat. És així
només que l’estima en què un voldria tenir els homes no sofreix de veure’ls tals com són, ni
d’ésser com ells, tampoc, la pròpia estima.
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Una versió secreta de Dámaso Alonso

Entre els documents inèdits que podem oferir gràcies a Jordi Cornudella hi ha un
sonet amb una història curiosa. Apareix manuscrit, amb el títol «Sonet per a Josep Mª
Castellet», en un exemplar d’un Homenatje a Josep Maria Castellet (sic), amb data del 19 de
març (festivitat de Sant Josep) de 1957. A la part superior Ferraté hi copia, com a epígraf,
un vers que porta com a signatura les inicials D.A.
Una nova versió del sonet apareix al primer llibre de poemes de Ferraté, Les Taules
de Marduk (1970), amb un títol força més llarg («L’autor no s’hi resigna a seguir les normes
de l’amor cortès») i sense cap referència a Castellet. El poema és el primer d’una secció de
«Plagis, traduccions i imitacions», però no inclou la citació de la versió manuscrita de 1957
ni cap referència a un poema del qual pugui ser un plagi, una traducció o una imitació. Al
pròleg en tetrasíl·labs apariats que porta el llibre, Ferraté fa referència a una versió d’un
poeta castellà que mantindrà en secret: «Confessaré/que en tinc bastants/d’aquests:
uns quants/grecs i llatins/d’entre els més fins,/algun anglès,/i, com si res,/un castellà/(mai
no el sabrà/ningú sinó/el seu autor).» Potser es tractava d’un private joke entre versionador
versionat. Sabem que Ferraté es complaïa, mig amb urc mig amb ànim jocós, a no revelar el
secret ni als més propers.
Tanmateix, s’equivocava quan afirmava que ningú no el sabria excepte l’autor del
poema versionat. La citació de la versió manuscrita de 1957 és una pista que, avui en dia,
ens condueix al poema original amb el simple recurs al cercador d’Internet. Abans, però,
Cornudella ja el va trobar mentre llegia la poesia de Dámaso Alonso. Segons ens conta,
quan l’hi va dir a Ferraté, aquest va mig enfadar-se en broma: «Per què l’havies de llegir, la
poesia de Dámaso Alonso? No eren els tractes!»
El poema versionat és «Mujeres», del recull Oscura noticia (1944) de Dámaso Alonso.
Els dos sonets de Ferraté en són una versió inqüestionable. Versió lliure molt més que
traducció, però versió al capdavall.
Presentam els tres poemes en ordre cronològic. Pel que fa al poema publicat per
Ferraté, el reproduïm a partir del Catàleg General 1952-1981, l’aplec de la seva poesia
aparegut a Quaderns Crema el 1987.
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1
Mujeres
Oh, blancura. ¿Quién puso en nuestras vidas
de frenéticas bestias abismales
este claror de luces siderales,
estas nieves, con sueño enardecidas?
Oh dulces bestezuelas perseguidas.
Oh terso roce. Oh signos cenitales.
Oh músicas. Oh llamas. Oh cristales.
Oh velas altas, de la mar surgidas.
Ay, tímidos fulgores, orto puro,
quién os trajo a este pecho de hombre duro,
a este negro fragor de odio y olvido?
Dulces espectros, nubes, flores vanas…
¡Oh tiernas sombras, vagamente humanas,
tristes mujeres, de aire o de gemido!

DÁMASO ALONSO
Oscura noticia, 1944.
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2
Sonet per a Josep Mª Castellet
¡Tristes mujeres, de aire o de gemido!
D. A.

Dones blanques! ¿Qui va posar
en el meu frenètic abim,
aquesta llum d’un cel més prim,
neu que crema d’un somni clar?
Animals dolços per caçar!
Carícies! Signes amb sentit!
Músiques! Flames! Oh delit!
Veles altes damunt del mar!
Tímids focs d’un origen pur,
¿qui us va dur a aquest pit d’home dur,
enfarfec d’odi i d’oblit cec?
Tendres espectres, ai, flors vanes…
Imatges vagament humanes,
dones, d’un aire o d’un gemec!

JOAN FERRATÉ
19-III-1957
Homenatje a Josep Maria Castellet, 1957
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3
L’autor no s’hi resigna a seguir les normes de l’amor cortès

Dones blanques! ¿Qui va posar
dins del meu frenètic abís
l’esma dolça del vostre encís,
dins del meu son un somni clar?
Bestioletes per caçar
sota llençol, damunt tapís,
en un racó del paradís
o en una cova al fons del mar,
tímids focs! ¿Fou l’origen pur
que us va dur a aquest pit d’home dur,
enfarfec d’odi i d’oblit cec?
Tendres espectres, ai, flors vanes…
Imatges vagament humanes
de no res, dones de gemec!

JOAN FERRATÉ
Les Taules de Marduk, 1970
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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CARTA A DIARIO16 (14.06.1978)
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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NOTA AMB L’OLIVETTI NOVA (24.07.1984)
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ESTUDIS

A PROPÒSIT DE LES SESSIONS DEL CURS D’ESTIU
«EL LLEGAT FERRATÉ(R): POESIA I CRÍTICA»
FUNDACIÓ UdG: INNOVACIÓ I FORMACIÓ (11-13 DE JULIOL DE 2018)

(«Arxiu Joan Ferraté»)
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L’OCASIÓ PERDUDA
Jordi Amat
Després de passar la Setmana Santa de 1947 a la torreta familiar del Picarany, a l’Almoster,
Joan Ferraté, que aleshores tenia només 23 anys, va tornar a Barcelona, que és on vivia i
estudiava. Es delia per veure un company de la Universitat. Aviat van quedar. Ferraté el va
anar a trobar a casa seva —al xamfrà del carrer de Muntaner amb la Travessera de Gràcia,
baixant a mà dreta— i van passejar mentre es feia de nit en direcció cap a la plaça de
Francesc Macià, que aleshores, amb el nomenclàtor franquista, es deia plaza Calvo Sotelo.
Uns mesos després, a principis de 1948, Ferraté va llegir al seu amic les entrades del seu
dietari on parlava d’ell. Específicament les d’aquella passejada. Aquest noi, que es deia
Rudolf Grewe Esteva —Rudi, li deia en Joan—, també duia un dietari. A les cinc de la
matinada, quan va arribar a casa seva, va escriure el següent: «Esta noche he estado con Ferrater.
Me ha leído su diario. Especialmente donde salgo yo. He hecho un papel muy ridículo. Él solo se enamoró.
Por mí no había otro interés.» [sic]
Al setembre de 1999, per encàrrec de la professora Anna Caballé, vaig començar a
treballar el fons documental de Grewe. La meva feina era escriure la biografia d’un
personatge que els seus familiars, sense gaire coneixement de causa, descrivien gairebé com
un humanista modern. No s’havia dedicat a revisar els textos dels clàssics grecollatins però
tanmateix sí que havia intentat redescobrir què s’amagava rere uns textos remots: receptaris
de cuina medievals. La seva principal aportació a la història de la cuina havia estat l’edició
del Llibre de Sent Soví a la Barcino i, abans de morir, havia deixat una pila d’estudis mig
acabats. Durant anys Grewe havia acumulat llibres i la seva família els va donar a la
Universitat de Barcelona, que, a canvi, es comprometia a tirar endavant una sèrie d’accions.
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Una d’elles era la biografia de Grewe. La meva conclusió va ser que Grewe no era el savi
que esperàvem. La biografia, d’unes 60 pàgines, la vaig titular L’home que es va perdre. No es
va publicar.
Per elaborar la biografia vaig començar a fer el buidat dels dossiers que hi havia en
un gran arxivador, situat al despatx particular d’una finca del passeig de Gràcia. Molt aviat
vaig trobar el seu diari de joventut. A banda de transcriure tota la paperassa que trobava,
vaig entrevistar deu o quinze persones per intentar descobrir qui era aquell home que volia
ser filòsof, es va dedicar a la lògica matemàtica i als Estats Units es va acabar apassionant
per la història de la cuina. Vaig parlar amb els seus nebots, amb companys d’escola dels
jesuïtes, amb la vídua de Jaume Bofill i Bofill —un dels seus mestres—, amb directius de
l’empresa de perfumeria Puig, per qui Grewe havia treballat a Nova York... I amb Joan
Ferraté.
Vaig buscar el seu telèfon a la guia, vaig trucar i vam quedar. El 9 de febrer de l’any
2000 vaig trucar a la porta del seu pis al carrer de Ferran Puig. No a la porta principal sinó,
tal com m’havia dit ell per telèfon i em va demanar que indiqués al porter, a la porta on
deixava el muntacàrregues. Així em sentiria quan arribés, em va dir. I recordo que també
em va dir que hauria de marxar a una hora determinada, tant sí com no, perquè començava
una telesèrie que volia mirar. A les 19:05 TV3 emetia un nou capítol de Tots cinc.
Què sabia de Joan Ferraté? La veritat és que d’ell, que aleshores devia tenir uns 76
anys, jo, que estudiava tercer de Filologia Hispànica, no en sabia pràcticament res. No havia
sentit parlar mai de Dinámica de la poesía. Què sabia? Que de jovenet s’havia enamorat de
Grewe, que era germà de Gabriel Ferrater i en una assignatura de literatura catalana
contemporània —la impartia Glòria Casals— m’havien recomanat la seva ressenya d’El
carrer estret publicada a Laye, que, d’entrada, quan la vaig llegir per primer cop, no vaig
acabar d’entendre.
Ara, quan hi he tornat (els meus exemplars de la revista me’ls va regalar Albert
Manent), m’ha semblat descobrir-hi diverses coses. Primer l’afany d’impugnar un tòpic que,
ben aviat, es va instal·lar sobre la novel·la de Pla. Com que l’acció del relat era tan escassa,
com que la narració era tan poc (diguem-ne) novel·lera, es deia que potser no calia
considerar-la ben bé una novel·la. Contra aquest tòpic, fent un exercici d’anàlisi formal i
mostrant la dinàmica interna entre capítols objectius i subjectius, va escriure Ferraté la seva
anàlisi. Però ja aquí, com no deixaria mai de fer, Ferraté s’esforçava també per intentar
formular de quina manera la literatura —en aquest cas, una novel·la— era una experiència
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de vida i quin tipus d’experiència singular era la que desvetllava una novel·la sense
argument com la de Pla.
Insisteixo, això ho he vist ara. Aleshores, ensinistrat en un apropament a l’estudi de
la literatura en el qual pesava més la història —la història dels moviments estètics i
ideològics abans que res— que no pas allò que és intrínsecament literari —i ara sé que allò
que és medul·larment la literatura és la vida—, aleshores, insisteixo, no me’n vaig adonar.
Seria després amb la lectura de Ferraté, i això és abans que res el que li dec, que
m’alliberaria d’aquest apropament constret a la literatura. O entendria que, si no me
n’alliberava, no podria gaudir de debò de l’operació de llegir.
De l’entrevista que li vaig fer al pis de Ferran Puig, enregistrada en una cita de
casset, en recordo alguns fragments. Recordo, per exemple, que el Joan —d’immediat va
imposar el tuteig— em va dir que ell i en Grewe havien assistit a un curs sobre Heidegger
que impartia Ramon Roquer, un capellà il·lustre i il·lustrat de l’època. Recordo que em
va parlar d’un llibre: una edició de Píndar, amb una dedicatòria especial, que Grewe li va
regalar just abans que Ferraté marxés a Cuba per impartir classes de llengües clàssiques. I
recordo dues frases. Em va dir que, durant un temps, Grewe havia estat el seu amic més
estimat. I finalment, just abans de marxar, em va preguntar si jo sabia qui era ell.
Vaig quedar parat, no vaig saber què dir perquè, del cert, era evident que no ho
sabia. D’alguna manera, vist amb una certa perspectiva, diria que Ferraté havia deixat
d’existir. Des de l’any 1994, quan Empúries va publicar el magnífic Papers sobre Josep Carner,
em fa l’efecte que la seva vida pública havia acabat. Qui era Joan Ferraté?
No recordo quant de temps va passar, però un dia, quan encara vivia a casa dels
meus pares, el Joan va trucar. Havien quedat coses pendents d’explicar. Em proposava que
tornés a veure’l. Potser aleshores va ser quan va rescatar expressament les cartes que li
havia enviat Grewe i que ell tenia guardades en una capsa de cartó on també hi havia
la necrològica publicada a La Vanguardia. Damunt la cadira on em feia seure, a tocar de la
porta que duia a la terrassa del pis i mirant de front la paret on estava penjat el retrat que
li va fer José María de Martín, hi havia apilats molts dels llibres que ell havia escrit. Me’ls
donava. A l’exemplar que em va regalar de Papers sobre Carles Riba hi havia corregit alguna
paraula. Segur que hi havia Dinámica de la poesía. Amb aquell gest, en tot cas, diria que allò
que ell pretenia era donar-me les eines per poder respondre a la pregunta que m’havia
formulat el dia que el vaig conèixer: Saps qui dona? A partir d’aleshores ens vam veure
sovint. A mesura que jo descobria la seva saviesa llegint-lo, em desconcertava més i més el
seu isolament. Jo només vaig conèixer la seva decadència. Era un home molt sol, sord,
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amarg i enderiat. Dels seus contemporanis semblava respectar només Rafael Sánchez
Ferlosio, de qui guardava alguns articles llargs publicats al suplement cultural del diari ABC.
I l’únic llibre que recordo que l’havia commogut, i després també vaig entendre per què, era
Soldados de Salamina, que li havia fet enviar Javier Cercas.
Qui era Joan Ferraté? Aviat vaig llegir l’antologia de Laye que havia preparat el
professor Laureà Bonet. Com a aprenent d’historiador de la literatura, en les nostres
converses erràtiques, m’hauria agradat estirar aquell fil. Però ell de cap manera volia
participar de la nostàlgia mitificadora que havia anat bastint el seu grup d’amics dels anys de
la Universitat. Al contrari. Si en parlava era per a sabotejar-la, com ja havia fet en les
converses amb Laureà Bonet i pot constatar-se a El jardín quebrado. Aquesta recança de
l’automitificació generacional era, de fet, una manifestació més del desmentiment constant
que havia fet als qui havien projectat un desig sobre la seva figura. Un desig viu sobretot
durant els anys centrals de la dècada dels vuitanta. Un desig que ell, quan s’instal·lés
definitivament a Barcelona després de la llarga estada a Edmonton, ocupés una posició
central al sistema literari català, per propulsar-lo talment com si després de deu anys de la
seva mort hagués agafat el testimoni estroncat del seu germà.
Un dels primers que va formular aquest desig va ser Lluís Bassets. A finals de l’estiu
de 1983, aprofitant una estada que Ferraté va fer a Barcelona, li va fer una entrevista. A
partir d’unes paraules del Joan, on deia que el Gabriel hauria d’haver ocupat el lloc de Riba
al sistema literari català, Bassets afirmava el següent: «Ese hilo quebradizo de la tradición literaria
y cultural, sucio y manoseado por el oficialismo, por la superprotección del postfranquismo, tiene ahora una
de sus mejores garantías en Joan Ferraté, que continúa el papel jugado por su hermano». Al cap de dos
anys, en un article publicat a la revista El Temps, Ramon Barnils ho formulava d’una manera
molt semblant. «Joan Ferraté és el Carner, el Riba, el Gabriel Ferrater que pensadors,
intel·lectuals i gent de ploma en general troba a faltar ara i aquí. Se l’hi hauria d’empènyer
per totes bandes, fins i tot per la banda de no empènyer-l’hi». Allò que a Ferraté se li
demanava que fos, allò que alguns temien que no esdevingués una ocasió perduda per a la
cultura catalana, era que actués com un mandarí.
A la primera de les entrevistes reproduïdes a Opinions a la carta, em refereixo a la primera
després de la seva instal·lació a Barcelona, el Joan, abans que res, preguntava als entrevistadors
—poca broma, Xavier Montanyà i Sergi Pàmies— si coneixien la seva obra. Una mica,
responien, però tot seguit ja anunciaven de què volien parlar. «Ens interessaria molt, a part de
comentar la teva obra, conèixer les teves opinions sobre la cultura, perquè al teu voltant s’ha
creat com una mena de misteri, molta gent ens ha dit que Joan Ferraté era una persona amb
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idees pròpies i molt concretes sobre la cultura i també voldríem parlar d’això.» La seva obra,
molt bé, però sobretot les seves opinions. Certa gent esperava, gairebé li exigia, que actués com
un mandarí. De fet, després del seu retorn, un primer cop d’efecte semblava que l’encaminava
en aquesta direcció. Quan l’editor Xavier Folch li va passar el manuscrit provocador d’un llibre
sobre llengua —Verinosa llengua de Xavier Pericay i Ferran Toutain— ell va decidir prologar-lo,
formulant una diagnosi severíssima sobre el relat ortodox de la història de la literatura catalana
recent i el model de llengua literària que s’havia establert. En aquesta línia provocadora seguiria,
en part, durant la segona meitat dels anys vuitanta —els anys del Diari de Barcelona (de
Provocacions i Apunts en net)— com a articulista que escrivia sobre literatura i que intervenia en
el debat públic per fixar la seva posició sobre aspectes literaris (com havia fet, a finals dels
seixanta, a propòsit d’Espriu o com faria a propòsit d’Ausiàs March). Però aquella etapa, com
el diari, pels motius que fos va acabar, en part també per una típica enganxada de les seves amb
Josep Maria Huertas Clavería.
Ell, sigui com sigui, no actuaria com a mandarí. Més valia resignar-s’hi. Quan la
primavera de l’any 2001 el vaig entrevistar amb aquest propòsit, no me’n vaig sortir. He
repescat l’entrevista, publicada a Cuadernos Hispanoamericanos i probablement la darrera que se li
va fer, i he retrobat la frase que em va quedar gravada: «La adquisición de una cultura intelectual pasa
ineludiblemente por la lectura. Los libros —que son el alimento básico de la gente leída, como ya dice la
palabra— son, desde los griegos, el depósito en que se acumula la sabiduría universal. Un lector debe guardar
todos los libros.» La seva vida, al cap i a la fi, eren els llibres. Potser més que la vivència directa,
l’experiència vicària a través de la lectura que ell duia tan enllà com podia. La seva proposta de
coneixement era l’aprofundiment en la veritat dels homes a través d’una vivència exigent de la
literatura. Probablement era el seu refugi personal. Cap refugi, com va saber veure molt bé Jordi
Malé, era tant apaivagador com ho era Carner i com ho era el seu March. La literatura, doncs,
com a salvació.
Per això, amb l’excepció dels joves no transigia amb qui feia un ús espuri de la
literatura. Per això entenia que, si ell havia de ser reconegut, ho havia de ser en una dimensió
diferent a la del mandarí: ho havia de ser com un extraordinari crític literari que, com a assagista
i traductor, havia produït una gran obra que gairebé no havia estat llegida però que havia salvat,
per exemple, la grandesa de Josep Carner. Però això no comptava. Perquè el prestigi cultural,
paradoxalment, el seguia monopolitzant la figura de l’intel·lectual, prototípica de
l’antifranquisme. Una figura que, com havia desenvolupat a l’epíleg de 1981 a Dinámica de la
poesía, ell entenia que usava la literatura no per descobrir-se a un mateix sinó per conquerir una
posició de poder cultural a través de la ideologia.
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La darrera vegada que vaig veure el Joan, quan ja estava molt malalt i després de
mesos de no saber-ne res, va ser un dia trist. Devia ser a mitjans de novembre del 2002. Li
vaig dur la biografia que jo havia escrit de Luis Cernuda. Cada capítol d’aquell llibre
l’encapçala un vers de Cernuda, excepte un. És el capítol on explico el darrer amor de
Cernuda, la relació amb Salvador Aliguiere a Mèxic que va motivar la sèrie «Poemas para un
cuerpo». Recordo que aquella sèrie, amb La realidad y el deseo a les mans, Ferraté me la va
comentar per telèfon. Aquest capítol de la biografia l’encapçalava un vers del Llibre de
Daniel: «És vell el meu enyor del front color d’ametlla.» Quan ara me l’he tornat a dir m’ha
vingut a la memòria l’arrencada de «Preservació», el poema que, em va dir en Salvador
Oliva, en Joan havia dit que millor l’explicava. I és precisament per això, perquè aquell
poema era ell, que la meva biografia de Ramon Trias Fargas acaba amb el seu darrer vers.
«No hi ha corona com un dol callat».
Al cap de només dos mesos de dur-li el llibre, el 14 de gener del 2003, entremig
d’un correu que em va enviar, l’editora Meritxell Anton —aleshores treballava a
Acantilado—, em va donar la notícia. «Avui ha mort en Ferraté: suposo que quan llegeixis
el mail ja ho sabràs.» No ho sabia. Vaig respondre de seguida. «Meritxell, no tenia ni idea de
la mort del Joan. Em deixa completament abatut: mai he après tant sobre la literatura com
llegint els seus llibres i parlant amb ell durant les poques estones de lucidesa que em
concedí. L’última vegada que el vaig veure estava fet una desferra i ja va ser un cop
terrorífic. Vaig escriure el Cernuda desitjant que el llegís, l’única cita que obria els capítols i
no era del Cernuda era seva. No sabia una forma millor de donar-li les gràcies. Avui mateix
li he regalat a un amic la Dinámica de la poesía.» L’havia regalat, ho recordo bé, al músic i
escriptor Sabino Méndez.
Al cap d’un temps vaig començar a parlar amb gent, pensant d’escriure la biografia
del Joan. Aviat ho vaig deixar estar. Vaig anar a Reus per parlar amb Xavier Amorós, que
em va ensenyar com un tresor el seu volum de Les flors del mal que havia estat a les
prestatgeries del Picarany. Jaume Vallcorba em va rebre per dir-me que no m’explicaria res.
Amb el Salvador vam passar una nit llarga parlant-ne a casa de Javier Cercas (escoltant Love
and theft de Dylan i Lágrimas negras de Diego el Cigala). De tant en tant n’aconseguia treure
alguna cosa del meu amic Manel Martos. Més endavant Josep Maria Castellet me’l va
retratar amb un bisturí sever, amb la seva intel·ligència pragmàtica (discutint sobre si valia
la pena o no editar la seva correspondència creuada). Recordo una conversa a 62 amb el
Jordi Cornudella parlant-me d’un poema de Les taules de Marduk. Em va dir que em fixés en
«Matí arbitrari», en el tractament que Ferraté hi feia de la figura del Rei David. Potser era
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allà on de debò hi havia la resposta a la pregunta. Qui era el Joan? El poema era una
projecció de qui volia ser. Ell s’anava envellint sense deixar de ser un home obsedit per un
desig, gairebé sempre frustrat. Per compensar-lo, buscava pau, felicitat i veritat en aquests
llibres. I a través dels llibres, trobar companyia.

- 41 -

(«Arxiu Joan Ferraté»)
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ELS ABNEGATS
Josep Maria Fonalleras
Joan Ferraté parla almenys dues vegades d’abnegació en referir-se a la poesia de Carner. N’he
trobat aquestes dues, però és probable que n’hi hagi més, perquè em penso que abnegació és
una de les idees claus en la seva lectura del poeta, una lectura que és extensa i intensa i que
ell mateix fa explícita com a far no solament per entendre i il·luminar el món carnerià, sinó
també, ras i curt, la poesia en general. «És llegint Carner quan tenia tretze anys», diu en un
dels textos publicats a Papers sobre Josep Carner, «que vaig aprendre a entendre la poesia». En
aquest mateix paper, compara «el seu art» amb el de Shakespeare, Góngora o Machado,
però conclou que «és diferent del de tots ells per l’heroisme abnegat que el projecta damunt
de l’experiència comuna». L’heroïcitat fa referència a l’objectivitat, a posar en primer pla no
pas l’exaltació romàntica del jo sinó tot allò que conforma el món sense la pròpia presència.
És l’observació de l’objecte, el rebuig a l’exhibició, l’amagar-se rere les figuracions. Ho dirà
també a Carner y la poesía catalana: «Su peculiar modo de objetividad estriba en el hecho de
que en ella la poetización se realiza justo allí donde se cumple el engarce de forma y
contenido.» És el «terrible prodigio» de Carner, l’exigència mútua de contingut i forma. «El
grado de objetividad, igual al de contingencia, es la única medida justa del valor del poeta
en cuanto tal.»
El poema es transforma («la transmutación simbólica») més enllà del pretext i
esdevé tota una altra cosa, sempre a partir de la idea d’observar i objectivar «al servei de
l’experiència de tothom». Diu Dolors Oller a Sobre discursos poètics que «naturalment que és la
seva manera de mirar l’objecte i de formalitzar-lo allò que ens el fa interessant, però
aconsegueix que, atorgant-li vida pròpia, oblidem l’existència d’un jo autor i ens acarem a
un jo líric que s’expandeix als propis pretextos i al mateix lector».
- 43 -

El lector, aleshores, s’allibera per extreure del poema la seva pròpia experiència
personal. D’aquí, l’abnegació del poeta, és dir, el sacrifici voluntari de si mateix pel bé dels
altres. I fa això justament perquè no pretén formalitzar o descobrir un secret ocult sinó en
la confiança de saber que «ja hi és tot en la realitat» i que del que es tracta és de mostrar. El
poema no s’explica sinó que s’assumeix.
Quan Ferraté parla de La primavera al poblet torna a dir abnegació. «Combat el
subjectivisme radical que fonamenta l’estètica prevalent en el seu temps», diu de Carner.
Però «l’abnegació d’ell mateix» no vol dir una negació de l’experiència pròpia, sinó l’aparició
d’una «experiència feta saviesa rica i profunda». És a dir, un «agent despersonalitzat» que
mira, observa i formalitza perquè l’experiència esdevingui universal i adaptada a cada una
de les lectures que es faci del pretext convertit per la formalització en poema.
Abnegació i mirada. L’obra de Carner és, per a Ferraté, «pura mirada». Els seus
poemes, per ser entesos, no necessiten sinó «el limpio reposar de unos ojos, cándidos y
puros, sobre el paisaje abierto en unos versos, unas palabras, un ritmo», diu en un article
sobre Arbres. I tot i això, o precisament per això, advoca per la dificultat de Carner, perquè
es fa més necessària que mai la presència d’un lector que intervingui amb «desasimiento y
lucidez». Que sàpiga llegir, que pugui comprendre l’operació abnegada.
Ferraté, al pròleg de Les taules de Marduk i altres coses, en aquells famosos tetrasíl·labs, diu:
La veritat
és que el més ric,
pròdig i amic
no et dóna res:
és teu, el bes
que t’hi commou;
és teu, i és prou.
Aprèn a usar-los
i ultrapassar-los.

El poeta no és un torsimany que interpreta la realitat segons una experiència que
aspira a ser norma de conducta o criteri moral. Ni fins i tot el més «pròdig», el més desprès,
el més abnegat. La seva abnegació consisteix a oferir al lector la mirada perquè la
commoció sigui íntima, indefugible i profunda. Pròpia. I prou. Usem els poetes (els
abnegats) perquè nosaltres anem més enllà a partir de la seva objectivació.
Però és a «4 juny 1970» quan Ferraté fa explícit en un poema tota la càrrega teòrica
que dedica, al llarg dels anys, a la poètica carneriana. Un poema magnífic en el qual és capaç
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de resumir i sintetitzar tot el que Carner representa. I de dir, a més a més, en aquesta
colossal i concentrada combinació d’alexandrins i decasíl·labs, no res, sis versos, com era
d’abnegada la tasca del poeta.
Ell mateix recorda el pretext: «Quan va morir Carner, el 4 de juny de 1970, un nenet
d’un col·legi de Barcelona a qui el mestre va preguntar si sabia qui era va respondre. «Era
un senyor que sortia a passejar pel camp i que després explicava el que havia vist” ». Ho
deia el Tele/eXpres i «cap descripció del gran poeta que hagués provat de fer la persona
més sàvia no hauria pogut ser més justa».
Ferraté, el més savi sobre l’obra de Carner, ho prova i ho aconsegueix.
Ha mort, Carner. ¿Sabeu? És el senyor que anava
pel camp i que, en tornant de donar un volt,
deia el que havia vist, a tots portant consol.
Josep Carner és mort: tota la saba
del món ha refluït cap a l’abís,
i és ara una ganyota, la faç del paradís.

Hi és tot. Tot. El senyor que té una experiència perquè s’integra en la natura, en la
realitat, en el món, en allò que és observable. El senyor que volta, que camina, que mira.
Que veu l’univers com un ens que és allà, enfora de nosaltres, d’ell mateix, i, al mateix
temps, que ens convida a la reflexió poètica, que ens forneix d’informació. Veu el món,
torna a casa i diu. És a dir: escriu. És a dir, formalitza. Abnegat, perquè sap que l’operació
no consisteix a parlar d’un mateix sinó de les coses que ens parlen. Percep i ensenya. I «el
senyor de cada dia» converteix l’aparença en una lliçó moral que només aprendrem si
l’usem i la ultrapassem. Carner és mort. La saba (la natura, el món de les fal·làcies
patètiques) ja no s’eleva sinó que s’enfonsa cap a l’abisme. Què farà la natura, ara que
Carner és mort? Sembla el dístic de Pietro Bembo a la tomba de Rafael. 1 Morirà amb ell?
Aquella faç, la contemplació de la realitat, el referent figuratiu, aquell rostre del paradís,
esdevé ara una ganyota, perquè és mort qui en podria extreure la lectura que ens porta
consol, «l’experiència feta saviesa, rica i profunda».
Consol. És a dir, que ens alleuja la pena o que ens la fa comprendre, perquè el
coneixement és dolorós però fructífer.

1 Els versos de Bembo, al Pantheon de Roma, diuen: ILLE HIC EST RAPHAEL TIMVIT QVO SOSPITE
VINCI / RERVM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI. «Aquí jau Rafael. Mentre va ser viu, la
natura va témer de ser vençuda per ell; quan va morir, va pensar que amb ell moriria.»
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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EL FONS JOAN FERRATÉ A LA BIBLIOTECA
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Jaume Rufí
El maig de 2017 Amalia Ferraté Zeta va manifestar la seva voluntat de cedir a la Universitat
de Girona (UdG) l’extraordinària biblioteca del seu pare. La institució va acceptar la
proposta i el fons de seguida es va traslladar des de Torroella de Montgrí, on Amalia en
tenia cura, cap a la biblioteca de la UdG.
El 12 gener de 2018, quinzè aniversari de la mort de Joan Ferraté, es va signar la
cessió de la col·lecció. D’aquesta manera, el recorregut incert que havia tingut fins a aquell
moment acabava amb un acord enraonat que en permetia la preservació, catalogació i
difusió, com també, d’alguna manera, l’ingrés de Joan Ferraté, a través dels seu llibres, a la
universitat catalana.
El Fons Joan Ferraté conté, essencialment, una gran biblioteca de literatura, amb més
de deu mil llibres i un centenar de col·leccions de revistes. Ara bé, més enllà de les dades
quantitatives, allò que la fa veritablement impressionant és la completesa, l’abast en el temps i
en l’espai o, si voleu, en les llengües i literatures cobertes. Hi trobem des de literatura
primigènia, sorgida amb l’escriptura a l’orient mitjà, fins a poesia contemporània, i des de
literatura catalana fins a xinesa, passant per literatura anglesa, francesa, italiana, alemanya... Un
reflex, en definitiva, de les capacitats, els interessos i la trajectòria de Joan Ferraté, un lector
universal. Pel que fa a la quantitat, destaquen les obres gregues i llatines, angleses, catalanes,
castellanes, del Segle d’Or i hispanoamericanes. Pel que fa als gèneres, sobresurt la poesia, de
totes les èpoques i en totes les llengües. I, finalment, per la seva singularitat, destaquen també
les col·leccions de poesia anglesa i xinesa, així com una excepcional secció, amb fronteres
internes difuses, que cobreix la filosofia i, més específicament, la filosofia del llenguatge, a
més a més de la lingüística i de la teoria i la crítica literàries.
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Pel que fa a la instal·lació i el processament del fons, des del primer moment la
biblioteca de la UdG, com fa sempre, ha actuat coordinadament amb altres òrgans, unitats i
serveis de la nostra institució, en aquest cas amb l’impuls decisiu de Xavier Pla, al
capdavant del Departament de Filologia i Comunicació. Gràcies a les seves gestions i a les
entitats implicades 2 s’ha aconseguit un volum de recursos que ens permet tractar aquest
fons com es mereix.
Així, en aquest final de 2018, podríem atrevir-nos a dir que hem fet ja prou honor
als compromisos establerts en l’acord amb la filla de Joan Ferraté i amb els seus
marmessors.
La col·lecció, identificada amb un exlibris a partir d’un model utilitzat per Joan
Ferraté, s’ha integrat al fons de la biblioteca de la UdG i s’ha posat a disposició dels
investigadors i del públic en general mitjançant la seva inclusió al Catàleg de la UdG i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. S’ha creat una Sala Joan Ferraté, amb
una selecció de llibres que vol mostrar tant els gustos com la trajectòria de Ferraté, amb una
especial incidència en la literatura, però amb presència d’altres temàtiques rellevants. La Sala
Joan Ferraté és, doncs, un lloc de reconeixement i homenatge, alhora que ofereix un espai
d’accés restringit per al treball dels investigadors i per a la consulta dels fons especials de la
biblioteca. 3
La resta del fons es va disposant a les sales d’accés públic de la biblioteca o, en el
cas de les revistes i els documents antics i valuosos, a la Sala de Reserva. Tanmateix, la
unitat de la col·lecció es mantindrà en tot moment a partir del catàleg, atès que tots els
llibres estan vinculats al Fons Joan Ferraté, de manera que es podran recuperar en la seva
totalitat per obtenir-ne una visió global o fer-hi fer cerques restringides (per títol, autor,
matèria, etc.).
La catalogació permet l’enregistrament d’anotacions i dedicatòries i la digitalització
de documents manuscrits adjunts al fons. En aquesta línia, s’ha desenvolupat una base de
dades de dedicatòries, que conté ja prop de dos-cents registres per a volums dedicats per
Azúa, Barral, Carner, Cercas, Comadira, Foix, Gimferrer, Goytisolo i Vinyoli, entre d’altres,
i s’ha establert un apartat per al fons dins el repositori institucional DUGi, 4 que ha
d’incloure la digitalització de papers, cartes i paraules.

2
Cal esmentar l’ajut de l’Obra Social La Caixa, en el marc del conveni amb la Generalitat de Catalunya.
3
Els altres fons que la UdG custodia relacionats amb la llengua i la literatura són els de Prudenci
Bertrana, Aurora Bertrana, Manuel Brunet, Josep M. Nadal, Modest Prats, Tom Sharpe i Robert Brian Tate.
4
Universitat de Girona. Fons Joan Ferraté. DUGi Fons Especials.
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Paral·lelament, s’ha publicat un espai web per al Fons Ferraté, 5 que inclou accés a la
informació bibliogràfica i biogràfica, i que vol ser el portal d’entrada per a tot interessat en
el personatge i en el fons.
Finalment, d’acord amb el compromís de promoure l’estudi i la divulgació de la
figura i l’obra de Joan Ferraté i d’establir el fons com a base per a activitats relacionades
amb el seu creador i amb la creació i la crítica literàries, la UdG va organitzar, d’una banda,
un acte públic de recepció del fons, i, d’una altra, el curs d’estiu: «El Llegat Ferraté(r):
Poesia i Crítica». 6
A hores d’ara ja hem pogut constatar que el fons rep consultes regularment i que ha
servit com a font per a estudis i articles diversos. També és útil, així mateix, com a eina de
dinamització, i en aquesta línia hem començat a presentar en cartelleres mòbils dins de la
Biblioteca una selecció de poesia. En un joc de paraules prou transparent, anomenem
aquesta iniciativa «Poesia dinàmica» i hi reproduïm poemes, preferentment comentats o
traduïts per Ferraté.
Aquest seria un informe fred si no hi afegíssim que treballar amb el fons Ferraté
representa una vivència exigent però estimulant, fins i tot emocionant, alhora que
gratificant en els resultats.
El primer repte que se’ns plantejava consistia a fer una tria de llibres necessàriament
sintètica, que es pogués adaptar a les limitacions de capacitat de la Sala Joan Ferraté, però
que fos fonamentada i representativa, com si estigués vigilada pel seu rigor implacable.
La distribució del fons a la seva darrera llar en espais que concentraven diverses
àrees temàtiques ens va donar unes primeres pistes i ens va permetre instal·lar-lo
provisionalment respectant aquesta mateixa estructura, a partir de la qual vam poder fer
una primera anàlisi de continguts i establir uns criteris i unes prioritats en el procés de
catalogació i instal·lació.
Així, els més de dos mil volums que finalment han acabat residint en aquesta sala
són el producte d’una tria feta a partir de la seva obra, del que s’ha escrit i s’escriu sobre ell,
de la seva biblioteca i també del seu cercle de relacions.
No és gens habitual disposar d’un fons el titular del qual transmeti el contingut en
un poema i fins i tot ens hi presenti un rànquing d’autors predilectes: «Un, en Carner / és el
5
Universitat de Girona. Fons Joan Ferraté. http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/JoanFerrate
(accedit 15 de gener de 2018).
6
Podeu visionar els enregistraments en vídeo de les diferents ponències del curs a: «Curs d’estiu El Llegat
Ferraté(r): Poesia i Crítica». DUGiMedia. http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5235 (accedit 15 de gener
de 2018).
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primer. / El mateix Riba / ja no hi arriba. / Ni el fel amarg, / d’Ausiàs March». 7 A partir
d’aquí, s’han reunit els autors i les obres d’un possible cànon ferraterià, així com una mostra
de lectures significatives dels àmbits filosòfic, lingüístic i de la crítica literària, 8 en una mena
de catàleg general que es manté obert i que ha registrat incorporacions fins, per exemple, la
molt recent edició dels seus diaris. 9
Aquesta operació de catalogació selectiva permetia agrupar autors i feia aflorar els més de
seixanta volums de Carner, la trentena de Kavafis, els gairebé quaranta d’Eliot..., alhora que
ens descobria notes i documents dins els llibres que ens obrien portes per aprofundir en el
coneixement de Ferraté i de la seva obra. Que l’operació ens fes també llegir i comprendre
alguns versos, no és un benefici menor.
Però, més enllà del detall de cada document individual, el procés de catalogació ha
permès iniciar la construcció d’una necessària descripció general del fons, 10 que restarà
oberta i serà enriquida amb noves addicions i informacions.
Pel que fa a la identificació del conjunt de documents en cessió, hem optat per la
denominació Fons Joan Ferraté, en comptes de referir-nos-hi amb el nom col·lecció, més
usual per a biblioteques personals. Això és així perquè creiem que els documents d’aquest
fons no són el fruit de la voluntat recopiladora més o menys «artificial» d’un col·leccionista,
sinó que provenen directament de l’activitat intel·lectual i professional del seu creador. No
en va els llibres ens arriben dedicats, llegits, treballats i acompanyats per altres documents i
objectes que hi estan vinculats. Cal matisar, tanmateix, que, tant pel que fa a la titularitat
com a les dates de constitució i al volum, també trobem en el fons, al costat del gruix
delimitat per les primeres lectures i per la mort del seu creador, llibres de la biblioteca
familiar dels Ferraté i d’altres recollits abans pel seu germà Gabriel Ferrater, com també
alguna addició pòstuma.
Més enllà dels detalls que ens puguin aportar tots i cada un dels documents, un fons no
es pot entendre totalment sense el seu context. En aquest marc, és tan cert que una descripció
acurada —com una lectura aprofundida— requereix, per fer-la més comprensible,
informació que no trobarem ni a les portades ni tan sols a l’interior dels documents, com també
que aquests ens aporten dades que poden contribuir a l’estudi de qui els ha reunits. El fons és
7
Joan FERRATÉ: Catàleg general: 1952-1981. Quaderns Crema, Barcelona, 1981.
8
En aquest àmbit ha sigut fonamental el guiatge de l’article de Núria Perpinyà «Les lectures de Joan
Ferraté» (Els Marges 47, 1992).
9
Joan FERRATÉ: Del desig: tres diaris. Edicions 62, Barcelona, 2018.
10 Seguim en els paràgrafs següents, de forma lliure, les àrees i elements de descripció proposats a
ISAD(G): Norma Internacional General de Descripció Arxivística (General International Standard Archival Description,
adoptada pel Comitè de Normes de Descripció, Estocolm, Suècia, 19-22 de setembre de 1999). Versió catalana a cura de
Josep Matas i Balaguer i Jaume Rufí Pagès, amb l’assessorament d’Àngels Bernal (et al.) Associació d’Arxivers
de Catalunya & Departament de Cultura, Barcelona, 2001
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producte i senyal a la vegada del recorregut de Ferraté i hi podem llegir totes les seves facetes de
filòleg clàssic, lingüista, traductor, poeta, editor i crític, com també els capítols de la seva
trajectòria a Laye, a Seix Barral o, com a professor, a Cuba i al Canadà.
Hi llegirem també les llibreries que freqüentava a Edmonton o a Barcelona, i fins i tot
les quantitats —ingents— que hi esmerçava. El fons té la seva pròpia historia que hem de
poder escriure des de la seva adquisició fins a la seva arribada a la nostra biblioteca, incloent fins
i tot alguns destins que no ho van poder ser. Però aquest no és el final; les experiències ens
diuen que un fons d’aquesta mena no serà mai del tot complet (ni tampoc no estarà mai del tot
descrit) i això ja ho van dient els llibres del fons, que se senten incomplets sense documents
d’un i altre Ferraté/r que una altra veu ens diu que s’hi reuniran.11
En tot cas, a final de 2018 s’ha completat la catalogació de cinc mil volums del Fons
Joan Ferraté. Entre aquests, tots els de literatura anglesa, llatina i grega, i els de lingüística i de
teoria literària. Pel que fa als fons de literatura catalana i castellana, es troben en un estat avançat
de catalogació.
La nostra previsió, i el nostre desig, és completar la feina durant el 2019. Ens fa il·lusió
que el Fons Ferraté esdevingui un recurs per a la docència i per a l’aprenentatge, que es
consolidi com a font per a la recerca, que pugui alimentar noves edicions i que, alhora, sigui útil
per a la projecció de la nostra universitat. A la base de tot, ens omple de responsabilitat i ens
motiva creure que el que fem és preservar i construir patrimoni.
No voldríem acabar aquesta presentació sense assenyalar que el Fons Ferraté, a banda
de patrimoni i recursos, afegeix a la nostra biblioteca, amb els seus milers de llibres, milers
d’oportunitats per a la lectura, un plaer nascut fa milers d’anys a la Babilònia de Marduk que
encara dona, avui en dia, bons moments a la humanitat.
Les múltiples fonts consultades durant aquests mesos de treball defineixen Joan Ferraté
com a lector —«hiperlector» fins i tot12— «qualificat», «preparat, intel·ligent i polèmic»,
«excepcional»,13 «de mena» o «empedreït».14 Ell mateix deia que la seva pràctica crítica arrelava
en la vocació de lector.15
11 Montserrat SERRA: «El perquè de Gabriel Ferrater». Vilaweb, 19 de setembre de 2019.
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-perque-de-gabriel-ferrater (accedit 15 de gener de 2018).
12 Salvador OLIVA: «El professor», dins «Joan Ferraté, in memoriam» , Quadern. El País, 23 de gener de
2003, pàg. 4.
13 Carles MIRALLES: «Joan Ferraté, lector preparat, intel·ligent i polèmic», dins Joan Ferraté: Actes de la
Jornada d’estudi i evocació organitzada per l’Aula Carles Riba i la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya
i celebrada el 27 de febrer de 2004. Edició a cura de Jordi Malé, Residència d’Investigadors, CSIC-Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2005. pàg. 11 i 24.
14 Jordi CORNUDELLA: «La lubricitat original i més raons per llegir els versos de Joan Ferraté». dins Joan
Ferraté: Actes de la Jornada d’estudi i evocació..., pàg. 54.64.
15 Jordi AMAT: «Bases teòriques del “lector” de Joan Ferraté». Joan Ferraté: actes de la Jornada d’estudi i
evocació..., pàg. 153.
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És per això que a la sala que porta el seu nom l’hem volgut identificar com a lector.
Joan Ferraté no tan sols ens ensenya a llegir a fons, de forma abnegada, competent i
experimentada, intel·ligent i orientada a la interpretació, sinó que ara, a més, ens deixa els
seus llibres. Sembla del tot lògic que aquest lector total hagi trobat dins una biblioteca el
seu espai de memòria i de reconeixement, i estem contents i agraïts que sigui a la
Universitat de Girona.
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PER QUÈ L’ACADÈMIA NO HONRÀ JOAN FERRATÉ?
Núria Perpinyà
A partir dels anys vuitanta retornen molts intel·lectuals de l’exili. Els rectors els
acullen. La Universitat Autònoma de Barcelona crea, per exemple, unes càtedres
extraordinàries per a Claudio Guillén i per al matemàtic Carles Perelló. A un altre catedràtic
provinent de Berkeley, el sociòleg Manuel Castells, se li oferirà la direcció de la Universitat
Oberta de Catalunya.
En canvi, quan el professor Joan Ferraté torna de la Universitat d’Alberta, no té
aquesta benvinguda oficial. No se’l va vetar perquè fos comunista, com ocorregué amb
Castilla del Pino o amb Manuel Sacristán. Per què, doncs? Potser perquè era massa
independent. La literatura catalana estava dominada per la historiografia. Ferraté, que no
era romanista ni historiador sinó teòric, no era preuat per l’escola Molas, molt més
catalanista i marxista que ell. 16 Mentrestant, Claudio Guillén regnava a la teoria literària
espanyola. Ferraté tenia els mateixos mèrits però no se’l sentien seu ni els hispanistes
comparatistes ni els professors de català. També li faltava el club de fans que tenia el seu
germà, el mític poeta Gabriel Ferrater. L’aurèola homosexual que avui desperta afecte i
16 Ferraté esmenta alguns dels desencontres a propòsit del Diccionari de la literatura catalana (1979), dirigit per
Joaquim Molas i Josep Massot, i mostra el seu disgust a Dinámica de la poesía (1968/1982) contra la minsa
entrada que li dedica Albert Manent i contra l’«ortodòxia», el «batibull ideològic», la «misèria intel·lectual» i els
«lacais» del diccionari. Als promotors d’aquesta obra magna elaborada per consolidar la literatura catalana en
la recent estrenada democràcia, no els semblaren adients les crítiques de Ferraté. També fou sonada la
discussió que tingué el 1968 amb el pensador més reverenciat dels PPCC, en Joan Fuster, a propòsit d’Espriu.
I, sobretot, malentesa, ja que Ferraté no el criticà de manera categòrica sinó contingent. Ferraté suggerí una
relectura d’Espriu menys cívica perquè, en comptes de reduir-lo a un poeta polític depenent del seu temps
històric, es valorés més la seva prosa i el seu teatre. Tot i que Ferraté va afirmar que Primera història d’Esther li
semblava una obra mestra, els fusterians i els espriuans —que constituïen el moll de la cultura catalana—
només van veure retrets contra els seus sancta sanctorum.
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interès —com ha fet el seu diari, Del desig, publicat el 2018— no estava de moda i se’n
parlava amb discreció. En Joan Ferraté era un intel·lectual irònic que no encaixava en els
motlles del país: era un teòric de la literatura i un comparatista que coneixia poetes de tot
del món: des dels grecs fins als xinesos passant pels catalans, els francesos, els anglesos i els
barrocs espanyols. Quan en Joan arriba no és fitxat com l’eminència que era per cap
Facultat de Lletres. Qui podia voler aquell home temperamental que no aplaudia els gurus
del país?
La literatura catalana contemporània estava dividida en dos bàndols: el d’Antoni
Comas, més romanista i comparatista; i el de Joaquim Molas, més marxista i catalanista.
Malgrat les bones relacions entre ambdós, aquests dos corrents s’han perpetuat i es feren
evidents en l’oposició a càtedra del 2003, quan el candidat historiador catalanista «de la
casa» s’imposà sobre el candidat teòric comparatista provinent d’una universitat estrangera
tot i que el currículum del segon era altament superior. Així es va perdre una bona
oportunitat per renovar els estudis de literatura catalana, igual que es va perdre amb
Ferraté. Si em permeten la broma, es veu que la Teoria de la Literatura no és cosa dels
catalans. 17 Tornem, però, als vuitanta. Exceptuant els dirigents que bandejaven Ferraté,
molta gent del gremi i de filòlegs catalans de les noves fornades no el coneixien ni sabien
com era d’important. Aviat, però, la seva personalitat destacà. Les seves col·laboracions al
Quadern d’El País, al Diari de Barcelona i a d’altres revistes no passaren desapercebudes. La
seva veu lúcida i sarcàstica es feia escoltar. En conseqüència, fou a través de la premsa i no
de l’Acadèmia que Ferraté es feu el seu cenacle d’admiradors, sobretot entre poetes i crítics
de les noves generacions. Els de la seva li havien girat l’esquena per ignorància o per
misèria. En canvi, els literats més joves, entre els quals em compto, el consideràvem un
mestre. Era molt diferent a la resta. Se li notaven els aires estrangers tan contraris al
provincianisme resclosit. El seu rigor, el seu bagatge de lectures i la seva independència
eren els nostres models a seguir.
Ferraté fou el primer teòric a reivindicar el paper del lector en la literatura. Més
enllà de la seva erudició i de la seva alçada intel·lectual, només per aquest descobriment, se
l’hauria d’haver rebut amb tots els honors. No hi ha gaires catalans que siguin els primers
investigadors, empresaris o atletes del món. Ferraté n’és un, però no fou profeta a la seva
terra.

17 De tota manera no voldria criminalitzar ningú. Amb els anys, el Dr. Molas es va anar modernitzant i va
fer costat a teòrics del país com Enric Bou apostant per la teoria literària en català en contra de l’opinió
d’historiadors més conservadors com Jordi Castellanos.
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Els primers a valorar el fenomen de la Percepció foren els filòsofs, com MerleauPonty i Ingarden als anys trenta i quaranta; en la mateixa època, els psicòlegs de la Gestalt
albiraren la influència social i cognitiva que té la manera de percebre i comprendre.
Coetàniament, Mukarovski dugué aquest pensament al terreny artístic seguint la teoria
formalista russa del joc aplicada a l’estètica; per a ell, l’art estableix diversos dinamismes
dialèctics, un dels quals és entre l’obra i la seva aprehensió. Ara bé, a l’hora de buscar
influències cal tenir en compte que el pensament formalista de Mukarovski, apreciat per
Ferraté, no fou traduït a l’alemany i a l’anglès fins a 1967 i 1970, respectivament, quan ell ja
havia publicat Teoría del poema (1957) i La operación de leer (1960). En la dècada dels
cinquanta, Gombrich i altres historiadors de l’art i intel·lectuals com Ortega y Gasset també
atorguen un paper clau a l’observador. Al 1960, Gombrich afirma que la mirada innocent
no existeix. I.A. Richards, a Practical Criticism (1929), és el primer que divulga per escrit els
problemes que tenen els estudiants quan llegeixen poesia. Tot i la importància del seu llibre,
és un treball de camp psicològic. Ferraté serà el primer que teoritzarà sobre el lector literari, no com a estudiant maldestre, sinó com a ésser lector que participa en el fenomen
literari, l’altera i en gaudeix.
Després de Ferraté i d’Umberto Eco amb la seva Opera aperta (1958-1962), als
setanta vindran els famosos teòrics de la lectura Wolfang Iser i l’horitzó d’expectatives de
Jauss. John Berger al seu Ways of seeing (1972) declararà que la percepció dels quadres és
tan fonamental que pot fer variar-ne el sentit i la cotització. Ferraté, però, s’avança
dècades als seus postulats perquè als cinquanta ja parlava reiteradament de la
importància del lector. A «Aspectes d’una obra d’art» (1952), considera l’art com una
«experiència dinàmica amb l’espectador» i no com el resultat d’una obra acabada:18
Cada lector és el recreador de l’obra i la responsabilitat per la contingència del
símbol li escau en darrer terme no pas menys que a l’autor. (...) Això vol dir que
la comprensió del poema no és l’essencial de l’operació que se’ns hi proposa; cal,
a més, representar-se’l, veure’l en el seu pur desenvolupament, deseixit de les
ocasions sentimentals o comsevulla que siguin, que ens han dut a comprendre’l.
18 «Quiero fijarme en la obra de arte, no para analizarla estáticamente en sus componentes, sino para
describirla y construirla en su operación dinámica, tal como el lector de un libro, el contemplador de un
cuadro o el auditor de un concierto la experimentan y viven en su trato íntimo con ella» (Juan FERRATÉ:
«Aspectos de la obra de arte» (1952), dins Teoría del poema, Seix Barral, Barcelona, 1957). «A través del poeta
llega el lector a la conciencia de su propia condición. Este último se habrá sentido unas veces atraído y otras
expulsado dentro y fuera del círculo de experiencia descrito en la obra de Baudelaire, pero sólo para
reconocer a la postre la indiferencia entre él y el poeta en su condición de partícipes de dicha experiencia. Su
ánimo se habrá visto sacudido una y otra vez por la complicidad que le impone el autor en los afectos cuya
tensión contrastante se representa en los poemas. Su actitud ante los hechos de la vida tal vez no sufra por
ella ninguna modificación práctica; pero no hay duda que, para persistir en dicha actitud, tendrá él que decidir
en algún sentido acerca del valor de la experiencia obtenida con la lectura de Les Fleurs du Mal.» («Baudelaire,
poeta didáctico» (1957), dins La operación de leer y otros ensayos, Seix Barral, Barcelona, 1962).
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És necessari d’imitar-lo, en la seva prèvia contingència i en la seva última
ineludibilitat. L’esperit del lector, reduït al pur moviment íntim de la
temporalització proposada en el poema, aferra, a la vegada que el seu moviment,
el seu sentit últim i s’aferra a ell mateix en la connexió mateixa del seu ésser.19
Conviene insistir en que tan importantes resultan las relaciones que guardan
los signos con elementos de la memoria del lector como pueden serlo las que
observan en su discurso. Cada elemento expreso del texto, además de obtener
su valor de las relaciones en que está con otros elementos igualmente expresos
en el texto, puede definirse por las relaciones que observa con otros
elementos con los cuales aparece asociado en la memoria del hablante.20

Tot i que Ferraté és un dels capdavanters d’aquestes idees sobre el receptor i es
publicaren en una bona editorial de Barcelona, Seix Barral, el seu inventor no tingué la
repercussió nacional ni internacional dels altres. Un dels motius és que li fallà el primer
impacte, el més proper. Espanya, als cinquanta, tenia altres preocupacions, començant per
les polítiques i les alimentàries. Les disquisicions abstractes sobre poemes i el paper del
lector no eren temes de vida o mort i no es traduïen a altres llengües. Tot i que a les
universitats es feien estudis literaris, com els estilístics de Dámaso Alonso, que tant
agradaven Ferraté, 21 el seu ressò no arribava a Europa. Ferraté hauria pogut pertànyer a la
seva escola estilística, però com que no es coneixien i Joan no vivia a Madrid, no hi hagué
relació. El nostre autor era massa lluny per compartir les seves idees avançades. Ferraté
elaborà els seus estudis des de Cuba i després es traslladà al Canadà.
Dècades després, a finals del XX, es buscarà el benefici polític i econòmic del públic,
se l’ensabonarà fent-li creure que el seu parer és molt important perquè voti, enviï
missatges que aporten diners als programes de ràdio i televisió o perquè participi de manera
interactiva a l’internet 2.0. Al segle

XXI,

l’opinionitis, els tertulians i les audiències mouen

milions. Joan Ferraté no és el responsable d’aquest creixement desmesurat del receptor,
però sí que va tenir una gran visió de futur. Deu anys després que ell, als seixanta, Gadamer
subratllarà la influència dels historiadors en cada visió de la Història; en lloc d’atacar el
subjectivisme pels seus prejudicis, hi veurà un gest de comprensió pròxima i parcial
inalienable.

19 Joan FERRATÉ. «Sobre la poesia i el símbol, a propòsit de Salvatge cor» (1953), dins Carles Riba, avui,
Alpha, Barcelona, 1955.
20 Juan FERRATÉ. «La operación de leer: principios y ejemplos de interpretación» (1960), dins La operación
de leer y otros ensayos, op.cit.
21 Com esmenta Jordi Amat, l’estil interpretatiu lingüisticoestilístic de Ferraté li ve de la seva formació
clàssica, de Charles Bally, de Dámaso Alonso i de Leo Spitzer, a qui retreia no tenir en compte el temps de
lectura, la durada existencial sartriana que esmercem llegint per poder copsar les relacions entre els signes i
l’altre que s’hi expressa. (Jordi AMAT: «Bases teòriques del «lector» de Joan Ferraté» (2004/2005), dins Joan
Ferraté. Aula Carles Riba, edició de J. Malé, Publicacions de la Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de
Catalunya, Barcelona, pàg.153-166).
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La primera investigació sobre l’obra de Joan Ferraté es publica el 1992. Malgrat que
tenia prou material estudiat per fer-ne un llibre o una altra tesi doctoral, finalment vaig
decidir fer un esforç de síntesi, redactar-ne les conclusions a la manera d’un article científic
i publicar-ho a la millor revista acadèmica de Catalunya d’aquell moment. 22 La reacció de la
revista fou inesperada. En lloc d’incloure l’article a la secció «Estudis i Assaigs» tal com
li pertocava, decideixen relegar la persona de Joan Ferraté a l’apartat de «Notes», com si fos
la ressenya d’un llibre acabat de publicar. Com sabien prou bé els redactors, deixebles de
l’escola Molas, no es tractava de la recensió ràpida d’un sol llibre sinó el resultat d’anys
de recerca sobre l’obra d’un dels escriptors més sobresortints del país. El prohom era
massa gran per refusar publicar-ne l’estudi —seguint la línia ofensiva del responsable de
Teoria del comitè caracteritzada per la mesquinesa proverbial que ell ja havia exercitat en
d’altres ocasions—, però se’l podia arraconar, imprimint l’estudi amb lletra minúscula cap al
final de la revista. L’ultratge potser va passar desapercebut perquè la qualitat de
l’intel·lectual era notòria però és una prova del menyspreu ostracista que li feu l’statu quo.
L’Acadèmia té grans virtuts i està formada per savis però, malauradament, també s’hi
escolen mestretites i genteta que tot i ser insignificants han mirat de fer molt de mal. Per
què no es va tractar Ferraté amb el relleu i els elogis que es mereixia? Per què no se’l va
proposar com a doctor honoris causa? D’on venia tanta enveja, indiferència i antipatia? Com
dirien després, era el seu càstig per haver estat individualista, carnerià (un poeta burgès que
també estava sota sospita pel sector marxista), massa amic dels castellans i per no haver
apostat pel compromís col·lectiu de la nostra nació.
Si no m’erro, Jaume Vallcorba, el 1979, el va invitar a la Universitat de Lleida on feu
una cèlebre conferència. L’escoltàvem embadalits com si tinguéssim a classe una eminència
com Carles Riba o com Ortega. El 1987, Jordi Llovet, catedràtic de Teoria Literària de la
Universitat de Barcelona, el convidà a impartir un curs sobre Ausiàs March a l’Institut
d’Humanitats. També es va convidar Ferraté a la Universitat de Girona a iniciativa de
Salvador Oliva. No dubto que hi hagués actes de benvinguda privats entre escriptors,
sobretot a partir de 1985, quan torna del tot a Barcelona, però —fora dels professors que
acabo d’esmentar i de pocs gestos més— institucionalment se’l va obviar. Com diu Jaime
Siles, en el poema que li dedica, «Agradecimiento a Juan Ferraté»:
22 No repetiré en aquest article els principis teòrics de Joan Ferraté que vaig presentar a «Les lectures de
Joan Ferraté» publicat per Els Marges, 47 (1992), un extracte del qual fou exposat al curs sobre Joan Ferraté
de la Universitat de Girona del 2018. Malgrat que el retrat teòric de Ferraté escau a aquest monogràfic que ha
preparat Veus baixes, crec que ens en podem estar perquè és fàcil trobar la revista a les biblioteques, es pot
llegir el meu article a internet i la meva conferència és en línia:
https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/110139/157103
http://diobma.udg.edu//handle/10256.1/5266
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Acompañó su muerte
un injusto silencio intelectual,
fruto del peor cainismo de la especie.

Només ens consola que no és l’únic, que molts escriptors han estat reconeguts
pòstumament, com el seu estimat Ausiàs March. Als Ferraté, no els ha calgut esperar tants
segles. Els homenatges al Joan han arribat al segle XXI, primer en la jornada a l’Aula Carles
Riba del 2004 a cura de Jordi Malé i, després, al 2018, quan la Universitat de Girona va
acollir la seva immensa biblioteca, a instàncies del seu marmessor Jordi Cornudella i de
Xavier Pla. El curs a la UdG sobre la seva obra dut a terme mesos després va tenir molt
bona acollida.
La potència intel·lectual de Joan Ferraté és innegable, com testimonia la seva obra.
Encara queda molt per aprendre’n. La seva poesia és encara un repte per a molts lectors. El
mestre sempre va un pas endavant. Joan Ferraté va crear un món poètic estrany; un univers
de zones incomprensibles que els físics amatents ens desenterboleixen a poc a poc.
Esperem amb delit les noves generacions perquè diguin la seva sobre el Marduk i els
anacreonts ferraterians.
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JOAN FERRATÉ (I GABRIEL FERRATER),
LECTOR(S) D’AUSIÀS MARCH
Xavier Dilla

Si darrere un bon escriptor per força hi ha d’haver un gran lector, és indubtable que Gabriel
Ferrater i Joan Ferraté compleixen el requisit amb escreix. En l’obra dispersa de Ferrater,
editada pòstumament, destaquen sobre manera els informes de lectura per a editorials i les
entrades d’enciclopèdia sobre escriptors, publicats en volums com Papers, cartes, paraules i
Escritores en tres lenguas, 23 que són un prodigi d’acuïtat i de lectures ben païdes. Sovint, resulta
difícil acabar de llegir aquestes peces ferraterianes i no tenir unes ganes boges d’abocar-se
als llibres dels autors dels quals parla.
Al seu torn, la comprensió i la descripció del fet de llegir es troben al moll de l’os de
l’extraordinària dedicació filològica del seu germà Joan. El Ferraté crític, el poeta, el
professor, el traductor, l’editor, no s’entenen sense la condició original de lector,
testimoniada per la seva extraordinària biblioteca —ara dipositada a la Universitat de
Girona— 24 i ben explícita en els títols d’alguns dels seus llibres: La operación de leer, Lectura
de la Terra gastada de T.S. Eliot, Llegir Ausiàs March. 25
23 Papers, cartes, paraules. A cura de Joan Ferraté. Quaderns Crema, Barcelona, 1986; Escritores en tres lenguas.
Edición al cuidado de José Manuel Martos. Editorial Antártida/Empúries, Barcelona, 1994.
24 Fons Joan Ferraté: http://www2.udg.edu/tabid/24678/language/ca-ES/Default.aspx.
25 La operación de leer y otros ensayos. Seix Barral, Barcelona, 1962 (incorporat després a Dinámica de la poesía.
Ensayos de explicación, 1952-1966. Seix Barral, Barcelona, 1968 i 1982); Lectura de «La terra gastada», de T. S. Eliot.
Edicions 62, Barcelona, 1977; Llegir Ausiàs March. Quaderns Crema, Barcelona, 1992.
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I precisament Ausiàs March, el poeta valencià que és la màxima figura de la lírica
europea del segle

XV,

va ser un dels escriptors llegits amb més admiració i assiduïtat pels

dos germans. El detonant l’explica Joan Ferraté:
La circumstància que em va dur a llegir Ausiàs March va ser l’edició que en va
treure Pere Bohigas a partir del 1952. D’ençà d’aleshores hi vaig quedar enganxat
per sempre, potser perquè no el vaig arribar a entendre, ni de lluny, sinó a força
d’insistir-hi constantment en el curs dels vint-i-cinc anys següents. 26

També Gabriel Ferrater va començar a llegir March aleshores, com ho demostra el
fet que, entre els pocs fragments conservats del seu diari de 1954-1957, publicats el 1990
al Diari de Barcelona, 27 hi ha tres o quatre notes sobre passatges de March que revelen una
reflexió atenta sobre la concepció poètica del valencià. I pocs anys després el seguia llegint,
com indica al postfaci autobiogràfic de Da nuces pueris (1960) («Els poetes catalans que més
sovint recordo són March i Carner») 28 i, com testimonia la conversa de setembre de 1961 a
Cadaqués amb Rosa Leveroni i Roser Petit («parlàvem d’Ausiàs»), 29 evocada tant al «Poema
inacabat» com a «El ponent excessiu».
La importància de l’aproximació dels dos germans a March rau en el fet que s’allunyen tant
de la visió tradicional, de caire romàntic, com de l’abordatge acadèmic de la segona meitat
del segle

XX,

basat en general en criteris predominantment historicistes. Situats als marges

de l’ausiasmarquisme establert, efectuen lectures molt personals, amb independència crítica
i passió per un poeta que els interpel·la de manera viva, íntima, fins al punt que se’ls torna
imprescindible (i, en el cas de Gabriel Ferrater, arriba a tenir una certa influència en la seva
poesia). Són dos lectors contemporanis llegint un clàssic que els resulta radicalment present
al cap de cinc segles.
Joan Ferraté, referint-se als dos assaigs que tanquen Dinámica de la poesía, redactats al
Canadà als anys 60 mentre feia classes universitàries, diu que van ser escrits «con el fin de
satisfacer determinadas urgencias académicas» i que «se resienten de esa circunstancia, regularmente ingrata
para mí» 30 (i no deixen de ser dos textos valuosos en el conjunt de la seva obra crítica).
Doncs bé, no hauria afirmat el mateix de la lectura i l’estudi que va fer de March, que es
plasmen a l’antologia inclosa a la col·lecció Les Millors Obres de la Literatura Catalana
26 Entrevista amb Enric Sòria, «Llegir March, dignament, abans de la fi del món», revista Caràcters,
Universitat de València, 10 desembre 1992; reeditada a Joan Ferraté: Opinions a la carta. Onze entrevistes.
Empúries, Barcelona, 1993, pàg. 185-189, d’on cito (pàg. 185).
27 J. M. MARTOS: «Sobre els fragments inèdits del diari de Gabriel Ferrater», suplement Lletres del Diari de
Barcelona, 24 de març de 1990, pàg. VI-VII.
28 Les dones i els dies, edició de crítica de Jordi Cornudella, Edicions 62, Barcelona, 2018, pàg. 270.
29 Les dones i els dies, edició citada, pàg. 118.
30 Dinámica de la poesía, ja citat, edició de 1982, pàg. 423.
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(1979), a les dues edicions de Les poesies d’Ausiàs March (1979 i 1994), a l’assaig ja citat Llegir
Ausiàs March (1992) i als quatre articles ausiasmarquians recollits a Apunts en net (1991). 31
Aquest extraordinari corpus és el resultat d’una dedicació lliure d’imposicions professionals,
llargament madurada i que va cristal·litzar en termes editorials quan, retornat a Barcelona,
ja s’havia jubilat de la universitat.
La lectura desacomplexada i sense prejudicis que els dos germans fan d’un poeta
que els sacseja obre moltes portes, algunes de poc convencionals. És el cas d’una de les
notes de lectura que figuren al diari dels anys 50 esmentat abans, on Gabriel Ferrater fa
servir un autor molt posterior com a referent per entendre March: «Té March un estrany
sentiment de l’equació de l’acció i la reacció en el domini moral ¿Dostoievski, ja?» 32 No és
una observació gratuïta ni forassenyada: la tradició literària no té només una dimensió
lineal, assumible des de la continuïtat històrica, sinó que també podem copsar-la, des d’un
punt de vista estètic, més abstracte, en un entrecreuament de formes i tendències que
funciona, aquest sí, en múltiples sentits i direccions, endavant i endarrere, a l’hora de fer
comprensible un text determinat.

Limitacions de la tradició ausiasmarquista
Hem de tenir en compte que quan els dos germans es posen a llegir March, a mesura que
Pere Bohigas en va publicant la seva edició (cinc volums, de 1952 a 1959), la magna obra
del poeta valencià (128 poemes, uns 10.000 versos) dista de tenir la recepció que correspon
a un clàssic. Conservada en dotze manuscrits (només deu, de fet, de complets), cinc
edicions impreses al segle XVI (més quatre del XIX, que les reprodueixen sense novetats), la
poesia de March, a mitjan segle XX, té una bibliografia crítica força limitada que no ajuda a
llegir-la en tota la seva vigència i radicalitat.
El segle XIX havia deixat perles com un judici involuntàriament còmic de Menéndez
y Pelayo («Ausías es tan poderoso en la parte intelectual y afectiva, como escaso y pobre de invención
fantástica, lo cual impide calificarle de poeta completo, aunque sea a toda luz un gran poeta»), 33 però
també algunes aproximacions útils, en especial la destacable sèrie d’articles de Josep Maria
Quadrado, sorprenentment lúcids tenint en compte la data reculada en què van ser escrits
31 Ausiàs March, Poesia. Edicions 62 i la Caixa, Barcelona, 1979; Les poesies d’Ausiàs March, Introducció i
text revisat per Joan Ferraté. Quaderns Crema, Barcelona, 1979 i 1994; i Apunts en net. Quaderns Crema,
Barcelona, 1991.
32 «Sobre els fragments inèdits del diari de Gabriel Ferrater», ja citat, pàg. 7.
33 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO: Obras completas. Historia de las ideas estéticas en España, tom I (Hasta fines
del siglo XV). Imprenta de A. Pérez Dubrull, Madrid, 1883, pàg. 395. Amb tot, la desena de pàgines (393-404)
que dedica a March tenen prou valor per llegir-les encara avui.
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(1841-1842). 34 A grans trets, el March que arriba al segle XX després de la represa romàntica
que coneixem com la Renaixença el defineix amb un parell de clixés: «el cantor de Teresa» i
«l’últim trobador».
En el primer cas, es tracta d’una analogia poc eficient amb la Laura de Petrarca i la
Beatrice de Dante, dues dames que figuren com a motors simbòlics de dues grans
maquinàries poètiques. En canvi, la «dona Teresa» que hauria de fer de musa de March és
mencionada en un sol poema i no té cap paper catalitzador en una lírica radicalment
individualista, entotsolada en la ment de l’amant.
Pel que fa a l’etiqueta d’últim trobador, el fet que March partís de formes
estròfiques i situacions líriques pròpies de la tradició trobadoresca, i en concret de l’escola
tolosana del Gai Saber, que va continuar en terres de la Corona d’Aragó, ofereix un marc
de referència insuficient per abastar el conjunt de la seva proposta poètica, que va força
més enllà i que, a més, s’allunya del català embastardit d’occitanismes emprat per la majoria
de poetes que el precedeixen.
Hem de fer-nos càrrec, per tant, que els germans Ferrate(r) aborden amb eines
migrades la lectura del poeta més important de la literatura catalana juntament amb
Verdaguer al

XIX

i Carner al

XX.

Al principi del segle

XX

s’havia fet, sí, un gran pas

endavant cap a la normalitat amb l’aparició de la primera edició crítica, obra d’Amadeu
Pagès, 35 que havia publicat prèviament la minuciosa monografia Auzias March et ses
prédécesseurs (fruit de la tesi que va llegir a la Sorbona) i que encara trauria, més tard, un
volum sencer de comentaris a les poesies de March. 36
Després de Pagès, la bibliografia marquiana no comença a agafar volada fins als
anys cinquanta. Fins aleshores no trobarem gaire més que articles escadussers, alguna
antologia i cap llibre. És versemblant que els germans Ferrate(r) llegissin la breu i magnífica
síntesi que és el capítol que Jordi Rubió va dedicar a March en un dels toms de Literatura
catalana de la Historia general de las literaturas hispánicas, que devia precedir de poc l’edició de
Pere Bohigas. 37
La de Bohigas no és una edició crítica, sinó semicrítica, perquè no treballa
directament sobre tots els manuscrits, sinó que, quan no en té algun a l’abast, recorre a
34 Es poden llegir a Josep M. QUADRADO: Assaigs literaris. A cura d’Antònia Tayadella. Universitat de les
Illes Balears-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, pàg. 89-146.
35 Les obres d’Auzias March. Edició crítica per Amadeu Pagès. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 19121914.
36 Amédée Pagès, Auzias March et ses prédécesseurs: Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux
XIVe et XVe siècles. Librairie Honoré Champion, Paris, 1912 (Slatkine Reprints, 1974); i Commentaire des poésies
d’Auzias March. Librairie Honoré Champion, París, 1925.
37 Ara traduït a Jordi RUBIÓ I BALAGUER: Història de la literatura catalana I, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984, pàg. 328-342.
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l’aparat crític de l’edició de Pagès: les misèries de la postguerra entrebancaven la bona feina
filològica. En un cèlebre passatge del «Poema inacabat», Gabriel Ferrater va deixar
constància del valor de l’edició amb què ell i el seu germà es van capbussar en l’obra de
March: «Gràcies, doncs, Pere Bohigas, / pel teu Ausiàs (una mina / d’hores de llapis i silló/
penetrant la teva lliçó)». 38
Amb tot i això, si amb les edicions de Pagès i Bohigas es progressa en la fixació
d’un text més o menys canònic de l’obra de March, les mancances pel que fa a la lectura
global i la comprensió puntual de cada poema persistien. Tant que, el 1992, Ferraté es
queixa en una entrevista amb Enric Sòria que encara hi ha molt pocs poemes comentats de
cap a cap:
només en disset del total de cent setanta unitats [bibliogràfiques] registrades podem
esperar de trobar-hi comentats fins a onze poemes. Només onze poesies que hagin
estat explicades, bé o malament, en el decurs de potser tot un segle! Francament, si
no ens espavilem, no crec pas que hi siguem a temps abans de la fi del món. 39

A Ferraté no li serveix gaire l’ancorament en l’historicisme, la limitació de les
lectures a aspectes molt concrets, les males comprensions de molts passatges i poemes. En
aquest sentit, resulta il·luminador el que diu a Lluís Bonada en una altra entrevista, en el
sentit que «va ser un estira-i-arronsa amb l’edició de Bohigas el que em va crear la necessitat
de llegir March bé». 40 El perquè d’aquest estira-i-arronsa s’entén si llegim la descripció,
sincerament agraïda i elogiosa però alhora crítica, que fa Ferraté de la feina de Bohigas:
Entretant, el lector que no se satisfaci amb el text nu que li ofereixo [l’edició de 1994]
pot encara recórrer al comentari de Pere Bohigas, que es basa en un text no
sempre prou o gens ben entès, que eludeix massa sovint les dificultats serioses i
que es fonamenta en una interpretació de March errada en alguns aspectes (per bé
que molt encertada en d’altres), però que en qualsevol cas és un comentari savi i
complet. 41

Una insatisfacció semblant és la que expressa Gabriel Ferrater al professor John
Frederick Nims, de la Universitat de Harvard, el 27 de juny de 1965. En saber que Nims
està traduint March a l’anglès, Ferrater, que no fa l’efecte que el conegués prèviament, li
envia una carta d’una certa extensió on declara:

38 Les dones i els dies, edició ja citada, pàg. 121.
39 Entrevista ja citada, pàg. 187.
40 «Era un salvatge i un insolent». Entrevista de Lluís Bonada a Joan Ferraté. El Temps (28 octubre 1996),
pàg. 58.
41 Les poesies d’Ausiàs March, edició ja citada, pàg. liv.
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I am sure you are as dissatisfied as I am myself with March’s modern editors (although Bohigas
is a good friend of mine), and I had to fight hard before first understanding March, and along the
years I have piled up a good many annotations and emendations. 42

Com el seu germà, Ferrater expressa el descontentament amb les eines a l’abast per
llegir March i, ho remarco, reconeix que hi ha treballat bastant, i a fons, al llarg dels anys. I
sabem que tots dos s’hi han posat ja a la dècada dels 50, abans que, el 1959, la celebració
del cinquè centenari de la mort de March animi l’activitat editorial, amb la publicació de la
influent antologia de Joan Fuster 43 i la monografia Ausiàs March, de Manuel de Montoliu. 44

Lectures intenses de March en els anys 50
En efecte, tres anys abans de la commemoració, Joan Ferraté no solament havia començat
a llegir a March en l’edició de Bohigas, sinó que fins i tot s’havia plantejat el repte de
dedicar-li un estudi aprofundit, com es desprèn de la carta que Carles Riba li va escriure el 6
de febrer de 1956. Riba hi diu a Ferraté:
M’encanta el seu projecte d’un estudi a fons d’Ausiàs March. Sense la intervenció
d’autèntics humanistes, no sabrem mai ben bé el que val la nostra literatura, ni
l’antiga ni la moderna. Els nostres erudits han posseït generalment més sentit
històric —si hi han arribat— que no pas sensibilitat. Encara que només sigui per
allò que els crítics com V. i com jo en diem la «victòria sobre l’idioma». A. M. és un
dels grans poetes que Europa ha tingut. La seva potència d’imatge i de símbol és
extraordinària, d’un valor vital essencial. Va triomfar sobre l’idioma i sobre la
mateixa matèria que va prendre per als seus cants. És això el que cal fer veure,
orgànic, en A. M. Ho espero de V. i ho esperarà com jo tothom que hagi vist la
mostra del que V. pot [es refereix al recent assaig de Ferraté «Carles Riba, avui»]. 45

Al cap d’un mes, tenim una altra prova que Ferraté ja havia estudiat March a fons i
l’havia interioritzat. Es tracta de «Cobles en honor de J.V. Foix», poema datat a Santiago de
Cuba el 7 de març del 1956, on s’adreça al seu amic poeta en un pastitx de català
medievalitzant, reproduint modismes de la llengua de March («Menys de poder, yo no gos
publicar-lo», «E, pus só·n cert,

be·m caldrà proclamar-ho») i atrevint-se fins i tot a imitar

un símil ausiasmarquià típic:

42 Papers, cartes, paraules, ja citat, pàg. 462.
43 Ausiàs MARCH: Antologia poètica. Selecta, Barcelona, 1959. Inclou la versió en català modern feta per
Fuster i des de fa anys la reedita Edicions 3 i 4, de València.
44 Manuel de MONTOLIU: Ausiàs March. Alpha, Barcelona, 1959.
45 «Una carta de Carles Riba a Joan Ferraté», dins Joan Ferraté, Papers sobre Carles Riba. Quaderns Crema,
Barcelona, 1993, pàg. 223.
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Com l’ermità qui·n son clos se defensa
de peguedat e·l foll viure·n lo segle,
e, quan li ve de sentir-se flemàtich,
remembra Déu e·l pecat gita fora,
axí visch jo e remembre vosaltres,
e tu e·ls teus gentils companys poetes,
J. V. Foix, quan me dissiparia
la solitud e la peg·enyorança. 46

I, encara que l’estudi aprofundit de March no donarà resultats editorials fins més de
vint anys més tard, Ferraté té ja un article de 1957, «La vigilia nocturna del amante (notas a
un topos antiguo)», 47 on insereix el poema 28 de March en el context de la tradició
occidental.
Quant a Gabriel Ferrater, sabem que en aquests mateixos anys s’ocupa de March
amb intensitat i de manera més o menys regular. D’entrada, pels fragments del diari de
1954-1957 ja esmentats: de la dotzena llarga d’entrades publicades, les tres més llargues
aborden diversos passatges de March, i Ferrater hi esmenta versos de fins a sis poemes.
D’altra banda, el 15 de febrer de 1956, vint dies abans de la carta de Riba a Joan
Ferraté, Gabriel Ferrater escriu al seu amic Jaime Gil de Biedma i li explica: «Mis experiencias
de lector han girado en esas últimas semanas alrededor del viejo lemosín [Ausiàs March], que me está
resultando bonísimo (desgraciadamente, porque el mundo ya está muy over-furnished).» 48
I encara més, correspon sens dubte a aquesta segona meitat de la dècada dels 50 un
important i inèdit treball de Ferrater sobre March. Entre els papers que va deixar i que va
conservar el seu germà Joan, hi ha un mecanoscrit amb una antologia de vint-i-un poemes
de March i altres escrits relacionats. Segons em va explicar Joan Ferraté, el seu germà havia
rebut l’encàrrec de l’antologia de part de Josep Maria Cruzet, que projectava publicar-la a la
seva Editorial Selecta. En no arribar a enllestir la feina Ferrater, l’encàrrec va ser traspassat
a Joan Fuster. Tenint en compte que l’antologia fusteriana, tan influent a l’hora d’establir el
cànon modern de les poesies de March, va ser publicada el 1959, és evident que Ferrater hi
va treballar abans, amb tota seguretat en els anys dels testimonis citats més amunt o poc
després.

46 Catàleg general. 1952-1981. Quaderns Crema, Barcelona, 1987, pàg. 110-111.
47 Inclòs successivament a La operación de leer (Seix Barral, Barcelona, 1962, pàg. 47-70) i al ja citat Dinámica
de la poesía, edició de 1982, pàg. 119-140.
48 Article ja citat, pàg. VI.
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Joan Ferraté, un classicista llegeix un poeta medieval
L’elogi que Riba adreça a Ferraté subratlla un aspecte que considero essencial per calibrar la
importància del seu estudi de March: darrere aquest «autèntic humanista» que Riba veu en
Ferraté hi ha un profund coneixedor de la literatura i la cultura de l’Antiguitat, un llicenciat
(el 1953) en Filologia Clàssica (que és —o potser hauríem de dir que ha estat fins fa quatre
dies— la millor escola filològica, la base fonamental per abordar la majoria de qüestions de
la literatura occidental). Aquest bagatge de classicista que determina la manera com Ferraté
s’enfronta als textos literaris de qualsevol època el reconeix ell mateix a l’epíleg de 1981 de
Dinámica de la poesía:
Pero sí quiero señalar que en la determinación precisa del sesgo que adoptaron mis análisis de
obras particulares, reflejo en último término de mi práctica de lector, tuvo un peso considerable el
ejemplo que me procuraron los filólogos clásicos, en el manejo de cuyas ediciones y comentarios
adquirí la noción rigurosa de lo que debía ser una lectura verdaderamente competente (y nada
comparable se encuentra en los productos usuales de las demás escuelas filológicas que conozco). Al
lado de esa práctica de un refinamiento extremo, en la que cristaliza una y otra vez una tradición
secular, el close-reading anglosajón (que tal vez habría que traducir «lectura cuerpo a cuerpo o a
brazo partido») y aun más la explication de texte francesa no pasan de ser ejercicios de crítica
impresionista. 49

Ferraté, deixem-ho clar, no és un medievalista. Format en la Filologia Clàssica, a la
universitat farà classes de literatura espanyola i de literatura comparada. Però no cal ser
medievalista per llegir March d’una manera total i intel·ligent. Ferraté, com el seu germà, no
el llegeix com un especialista llegeix un autor del seu camp, que ho fa sovint sense sortir
gaire del context immediat de l’objecte d’estudi, sinó ampliant el focus, acostant-s’hi com a
un clàssic, com un autor valuós més enllà del seu temps, un autor carregat de lliçons vàlides
per al present, un autor que l’interpel·la de manera directa i personal.
Per això, profundament interessat en March, Ferraté es llança a la feina amb una
determinació fèrria i un mètode sistemàtic que ell mateix va explicar: copiar el text a
màquina, regularitzant-ne l’ortografia i puntuant-lo de manera adequada (els manuscrits
medievals no porten signes de puntuació), fins que queda entès i s’arriba a aconseguir una
«interpretació estrictament sincrònica» que copsi la «radicalitat de visió i intensitat
d’experiència» de March. 50 És aquest mètode, vers a vers, poema a poema, el que vam
seguir els assistents al seminari que Ferraté va dirigir els mesos de febrer i març de 1990 a
49 Dinámica de la poesía, ja citat, edició de 1982, pàg. 426-427.
50 Ferraté explica el seu mètode de lectura, i fa extenses i valuoses afirmacions que expressen de manera
diàfana la visió que té de March, a la llarga entrevista amb Rossend Arqués i Antoni Munné publicada en dues
parts al Quadern del diari El País el mes de maig de 1996. Les referències a March ocupen concretament les
pàgines 4 i 5 de la segona part de l’entrevista (25 de maig de 1986), que va ser reimpresa en el volum Joan
Ferraté, Opinions a la carta. Onze entrevistes, a cura de José Manuel Martos (Empúries, Barcelona, 1993, pàg. 49-99).
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l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, per iniciativa de l’Institut d’Humanitats de
Barcelona. Durant vuit sessions, vam llegir i comentar amb Ferraté una tirallonga dels
primers poemes de March, més uns pocs més de posteriors.
Aquesta manera de llegir implica una tasca ambiciosa, titànica en el cas de March,
un repte que val, però, la pena, perquè editar (o traduir) una obra literària és la millor
manera d’entendre-la, de fer que el lector se l’apropiï i l’actualitzi. La tasca de Ferraté, tenaç,
primer va anar deixant només algunes pistes, com l’esment als tetrasíl·labs datats el 1968
que fan de pròleg al seu primer llibre de poesia, Les taules de Marduk, on parla del «fel
amarg/ d’Ausiàs March»; 51 fins que finalment va quallar als anys 70, amb les edicions i els
estudis que va publicar entre 1979 i 1994. És aleshores quan Ferraté ja se sent preparat,
perquè ha entès March de cap a cap, com li diu a Enric Sòria:
De fet, puc dir sense exagerar gens que no vaig començar a creure que me n’havia
apoderat del tot [de March] fins que en vaig tornar a editar el text complet el 1979,
cosa que vol dir també que no va ser sinó aleshores que el vaig acabar de llegir. 52

De la convicció de Ferraté en parla el fet que l’antologia de la MOLC no fos un
encàrrec, sinó una decisió pròpia:
M’havia passat vint-i-cinc anys llegint March [...] no m’ho van oferir, jo m’ho vaig
prendre. Quan em van encarregar el Carner [l’antologia de Carner per a la mateixa
col·lecció], vaig veure que volien donar March a Pere Gimferrer. I vaig dir-los:
«Alto!, això és meu. Ja parlaré amb el Pere, i segur que hi estarà d’acord.» 53

Que l’editorial hagués pensat en Pere Gimferrer per fer l’antologia és prou
simptomàtic: March interessava tan poc que era improbable que ningú del món acadèmic
tingués ni les ganes ni la capacitat d’assumir aquella antologia. Sarcàstic, Ferraté ho explica a
l’entrevista amb Lluís Bonada a El Temps:
Els catalans són incapaços de llegir March. Un poeta com Ausiàs March no és fet
per als lectors catalans. Ara [1996] potser, als valencians, els agafarà una febrota
ausiasmarquiana i potser el llegiran. Els catalans s’hi adormiran. La veritat és
l’última cosa que interessa els catalans. 54

Això, que pot semblar un estirabot propi del to d’una entrevista i del proverbial
caràcter de Ferraté, no ho és tant si repassem la bibliografia ausiasmarquiana: els dos autors
d’edicions crítiques són estrangers (Pagès, un occità de França; Robert Archer, autor de
51
52
53
54

Catàleg general, ja citat, pàg. 25.
Entrevista ja citada, pàg. 185.
Entrevista amb Rossend Arqués i Antoni Munné, ja citada, pàg. 4.
Entrevista ja citada, pàg. 60.
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l’edició crítica de 1997, 55 és anglès). D’altra banda, un dels millors estudiosos actuals és el
napolità Costanzo di Girolamo. 56 És més, que jo recordi, a part de recopilacions d’articles,
en les últimes dècades no hi ha cap llibre monogràfic o assaig sorgit dels claustres
universitaris locals especialitzats en literatura catalana medieval. Gairebé tot ve de fora: un
llibre d’Archer, originalment un hispanista, de 1985; un altre de Josep Miquel Sobrer,
professor expatriat als Estats Units, de 1987; el de Valentí Fàbrega, teòleg i romanista a
Alemanya, que em fa l’efecte que poca gent ha llegit però que és molt valuós, de 1998; i
algun més de posterior, com el de Marion Coderch, hispanista i romanista formada al
Departament de Romàniques de la Universitat de Barcelona i actualment docent a la
Universitat de Durham, de 2009. 57 No pot sorprendre, doncs, que abans que Joan Ferraté
s’autoadjudiqués l’antologia de March, els responsables de la MOLC haguessin pensat
encarregar-la a Pere Gimferrer, poeta i editor aliè al món universitari especialitzat.
Pel que fa a l’edició completa de Les poesies d’Ausiàs March, del mateix any que
l’antologia de la MOLC, que en ve a ser un avançament, s’ha de destacar el fet que l’editor
Jaume Vallcorba va decidir que fos un dels dos llibres amb què, simultàniament, va posar
en marxa Edicions dels Quaderns Crema. Era una declaració de principis contundent: al
costat d’El preludi, d’Antoni Marí, un poeta company de generació, Vallcorba, que ja havia
impulsat des de la revista homònima de l’editorial una reivindicació literària de Josep Pla
allunyada de lectures reduccionistes i polititzades, gosava publicar l’edició completa d’un
poeta medieval feta no pas per un especialista, sinó per un crític prestigiós com Ferraté, i
adreçada a un públic ampli, al comú dels lectors o «la bona gent», com solia dir Ferraté. Era
una aliança perfecta entre l’editor (Ferraté) i el publisher (Vallcorba).
D’acord amb el mètode assenyalat abans, Ferraté afirma que la puntuació és «una
de les aportacions més importants de la meva edició». 58 Puntuar el text de March és una de
les maneres d’explicitar com llegim els poemes. Això també ho havia remarcat Gabriel
Ferrater a la carta de 1965 al professor Nims:
55 Ausiàs MARCH: Obra completa. Barcanova, Barcelona, 1997, dos volums.
56 És excel·lent la seva antologia (amb una àmplia introducció, traducció a l’italià i profuses notes) Ausiàs
MARCH: Pàgine del Canzoniere, Luni Editrice, Milà, 1998, ampliada, actualitzada i revisada a l’edició en castellà
Páginas del Cancionero, Pre-Textos, València, 2004, en brillant traducció de José María Micó.
57 Robert ARCHER: The Pervasive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausiàs March
(Amsterdam/Philadelphia, 1985); Josep Miquel SOBRER: La doble soledat d’Ausiàs March (Quaderns Crema,
Barcelona, 1987); Valentí FÀBREGA: Veles e vents. El conflicte eròtic en la poesia d’Ausiàs March (Pagès Editors,
Lleida, 1998); Marion CODERCH: Ausiàs March, les dones i l’amor (Institució Alfons el Magnànim-Diputació de
València, València, 2009).
58 Entrevista amb Lluís Bonada, ja citada, pàg. 57.
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The punctuation! It will never do to punctuate March the modern way, because his syntax is not
modern, and many sentences of his which begin parenthetically are never closed, but open into new
parenthetical beginnings which open into new &c: he thinks stairway-wise. If one must punctuate
at all [...], one must find a style of punctuation like that used by Elizabethan printers, based on
intonation rather than syntax. 59

Indubtablement, de tots els editors de March, Joan Ferraté és qui s’acosta més a
aquest criteri de puntuació i, així doncs, la lliçó dels poemes que transmet n’il·lumina més el
sentit. L’ús de dos punts per indicar les oracions parentètiques a què es referia el seu germà
és, probablement, una de les contribucions principals i més lúcides de l’edició de Ferraté.
Donaré només un exemple evidentíssim d’aquestes oracions que March encadena i
que s’expliquen consecutivament, més que no pas subordinadament, oracions que podríem
dir que se superposen, formant capes sintàctiques successives que reblen el sentit dels
versos, i que resulten més entenedores si les endrecem mitjançant l’ús dels dos punts. Es
tracta de les tres primeres estrofes del poema 10, que presenten un encavalcament ferotge,
amplíssim, que s’estén al llarg de trenta-dos versos:

Sí com un rei, senyor de tres ciutats,
qui tot son temps l’ha plagut guerrejar
ab l’enemic, qui d’ell no es pot vantar
mai lo vencés menys d’ésser-ne sobrats,
ans, si el matí l’enemic lo vencia,
ans del sol post pel rei era vençut,
fins que en les hosts contra el rei fon vengut
un soldader qui lo rei desconfia;
lladoncs lo rei perdé la senyoria
de les ciutats, sens ulla posseir,
mas l’enemic dues li’n volc jaquir
dant fe lo rei que bon compte en retria
com a vassall, la renda despenent
a voluntat del desposseïdor;
de l’altra [és a dir, de l’altra ciutat], vol que no en sia senyor
ne sia vist que li vinga en esment:
llong temps, a amor, per enemic lo sent,
mas jamés fon que em donàs un mal jorn
que en poc instant no li fes pendre torn
foragitant son aspre pensament;
tot m’ha vençut ab sol esforç d’un cos
ne l’ha calgut mostrar sa potent força:
los tres poders que en l’arma són me força,
dos me’n jaqueix, de l’altre usar no gos.
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Papers, cartes, paraules, ja citat, pàg. 463.
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Aquestes tres estrofes són una perfecta unitat de sentit, com es desprèn de la
puntuació de Ferraté, que posa un punt i coma al final de la primera estrofa (marca així una
pausa en el símil, que continua a l’estrofa següent) i dos punts al final de la segona
(assenyalen el final del símil). Aquesta puntuació respecta el llarg encadenament sintàctic
que proposa March, cosa que, en canvi, no fan els altres editors. Pagès i Bohigas escapcen
el desplegament de l’esplèndid símil del rei «senyor de tres ciutats»: Pagès separa cada
estrofa posant un punt al final de cadascuna; Bohigas només gosa connectar la primera amb
la segona mitjançant un caut punt i coma, però posa punt i a part entre la segona estrofa i la
següent.
La manera com es puntua determina també, de vegades, no solament la claredat
sinó el mateix sentit de la lectura dels poemes. És el que passa amb un parell de versos
celebèrrims de March: «Lleixant a part l’estil dels trobadors / qui, per escalf, trespassen
veritat» (23, 1-2). Amadeu Pagès havia posat una coma al final del primer vers, fent que la
subordinada posterior es convertís en una especificativa, de manera que s’entén que
trobadors designa els trobadors provençals. Eliminar la coma, com fa Ferraté i ja havia fet
Bohigas, converteix la subordinada en explicativa i ens ajuda a entendre correctament
trobadors només com un genèric poetes: «Deixant a part els poetes que, per abrandament, no
diuen la veritat». Res a veure amb els trobadors, que, amb aquesta denominació, són de fet
un concepte de la historiografia literària moderna, no usat en temps de March.
Ferraté singularitza, en canvi, la seva lectura respecte als altres editors en un altre
parell de versos emblemàtics (114, 87-88):
Pagès: A temps he cor d’acer, de carn e fust. / Yo so aquest que ·m dich Auzias March!
Bohigas: A temps he cor d’acer, de carn e fust: / yo só aquest que·m dich Auzias March!
Ferraté: A temps he cor d’acer, de carn e fust. / Jo só aquest, que em dic Ausiàs March.
Archer: a temps he cor d’acer, de carn e fust; / jo só aquest que·em dic Auzias March.
També aquí, una coma posada o no posada distingeix una subordinada de relatiu
especificativa d’una d’explicativa. La puntuació de Ferraté descarta una explicativa fada i
redundant (jo soc aquest que em dic Ausiàs March), fa que el primer vers s’evidenciï com
l’antecedent del pronom aquest i resta valor subordinatiu al pronom que, gairebé reduït a
expletiu: jo soc aquest, el que té cor d’acer, de carn o de fusta, segons el moment, i em dic Ausiàs March.
El major sentit i vigor d’aquesta lectura és considerable.
La de March, com ja advertia Gabriel Ferrater al professor Nims, és una sintaxi ben
peculiar i, segons ha observat amb encert Lluís Cabré, es podria definir com l’art de
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«plantejar solucions impossibles a situacions desesperades, castells d’hipòtesis, condicionals
i negacions que prou justificarien una monografia de sintaxi marquiana». 60 I cap eina resulta
més útil per abordar aquesta sintaxi que un ús intel·ligent dels signes de puntuació, no
només les comes, sinó també els dos punts i els parèntesis. Això es veu en els quatre versos
següents (115, 11-14), impecablement puntuats per Joan Ferraté:
Puix altra amor per la mia no guanye
(la qual és preu per on amor se guanya:
per ser vencent no sabí altra manya),
perdut és ja tot quan per ella affanye.

La subordinada causal que explica el fet que el jo poètic hagi perdut ja tot el que
mereixia pel fet d’estimar es troba al primer vers, mentre que el segon i el tercer no són
sinó derivades de la causal —encavalcades de la manera stairway-case, esglaonada, tan
gràficament definida per Gabriel Ferrater—, que Ferraté fa evidents amb l’ús del parèntesi i
els dos punts del vers 12, que donen pas a una explicació de l’explicació. Comparem la
puntuació amb la dels altres editors:

Només Archer s’aproxima a la lliçó de Ferrater, posant entre parèntesi (però entre
comes!) l’explicació de l’explicació, és a dir, el vers tercer. Encara que la puntuació no sigui
la mateixa, el sentit dels versos sí que ho és. En canvi, els dos punts de Pagès al final del
tercer vers semblen donar a entendre que el quart vers explica la manya a què es refereix
el jo poètic, cosa que no fa gaire sentit, mentre que el punt i coma de Bohigas no ajuda a
vincular el vers quart amb la causal del primer. Quatre puntuacions diferents, doncs, i
lectures no ben bé convergents ni, sobretot, igualment precises, en les quals Ferraté
s’imposa donant el text més entenedor.
La puntuació de Joan Ferraté està molt meditada, pensada i repensada, fins al punt
que hi ha canvis remarcables entre la primera i la segona edició del seu Ausiàs March (1979
i 1994), com ara que en la segona suprimeix moltes comes que havia introduït a la primera,
comes que assenyalaven, per exemple, algunes oracions subordinades però que, de fet, eren
prescindibles per al sentit i podien desorientar de cara a l’entonació adequada de la lectura
(recordem, un cop més, les indicacions de Gabriel Ferrater al professor Nims).
60 Lluís CABRÉ: «“E volgra sser no-res”: Notes al poema XXXV de March», a Miscel·lània Joan Fuster.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992, vol. 5, pàg. 101.
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En qualsevol cas, la puntuació de Ferraté és la millor i la més útil de tots els editors. Ho
va destacar Pere Gimferrer, traductor de March al castellà i, al meu parer, un dels millors lectors
contemporanis que ha tingut el poeta valencià. Gimferrer defineix així l’edició de Joan Ferraté:
Endreçat en la grafia, acurat i vigilant en la lectura, assenyat i lucidíssim en la
puntuació, el text que, de cap a cap de l’obra del poeta, ens forneix aquest volum
és, finalment, un March nou i novador, posat en net, llest per llegir-lo amb el
mateix esperit amb què podem llegir Riba o Carner. 61

L’edició de Ferraté, i la lectura i el comentari que s’hi vinculen, té altres valors
remarcables. El més important és la comprensió global dels conjunt de poemes de March com
una estructura coherent de sentit, que fa que sovint un vers, una paraula o un poema s’expliquin
per analogia o contrast amb un altre vers, paraula o poema que trobarem més endavant. En
paraules de Ferraté:
Dit d’una altra manera, em sembla preferible d’explicar March per March, sempre
que ho puguem mínimament fer, més aviat que de provar d’atribuir a March
l’explotació de doctrines que no són seves i que en qualsevol cas no arribem
gairebé mai a acabar d’identificar del tot. Cal que ho sapiguem tot sobre les fonts
del fons i la forma de March, en el supòsit que n’hi hagi cap, però fins i tot en
aquest cas, és March qui ens ha d’explicar les fonts, i no pas a l’inrevés. 62

Això vol dir que, sense renunciar al saber que aporten els especialistes en literatura
medieval en els seus estudis, comentaris i escolis de March, la majoria de claus les podem trobar
dins l’obra mateixa si la llegim sencera i de manera dinàmica, identificant línies de força,
recurrències i variacions de contingut. No és que Ferraté no utilitzi, quan cal, elements
explicatius externs: un passatge del Tirant, una font de Dante, un topos grec, un sonet de
Shakespeare o un passatge de L’educació sentimental de Flaubert (que conté un motiu que apareix
en March, el de la timidesa de l’amant, que no és capaç d’expressar el seu amor: Ferraté, com el
seu germà, no té inconvenient a servir-se de referents literaris posteriors per entendre millor un
poeta medieval). March, com qualsevol escriptor de qualsevol època, és porós a influències i
referències, però també ens hem de fer càrrec que no era un intel·lectual sofisticat. La seva
formació no era la d’un universitari, és a dir, la d’un religiós, sinó la d’un jove noble en una cort
menor i, al seu temps, en decadència com la de Gandia. Com a fill i nebot de poetes, coneixia
bé la tradició trobadoresca tolosana i els seus versos se’n fan ressò sovint, però les seves
referències filosòfiques o religioses corresponen a textos de segona i tercera mà, a centons i
reculls de màximes que circulaven en l’entorn nobiliari en què vivia.

61
62

Pere Gimferrer, Dietari 1979-1980. Edicions 62, Barcelona, 1981, pàg. 99.
Llegir Ausiàs March, ja citat, pàg. 143.
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Tot aquest marc de referències és útil, naturalment, per contextualitzar l’obra i per
aclarir molts passatges, però, alhora i per damunt de tot, la lectura de Ferraté es desprèn
de la comprensió del text de March, de tot el text de March, de la «continuïtat i coherència
del pensament de March tot al llarg de la seva obra, que ens revelen reiteradament tants de
detalls aparentment minúsculs». 63
Una de les conseqüències d’aquesta lectura és que Ferraté inicia l’elaboració d’un
repertori temàtic que ve a dibuixar una mena d’esquelet ideològic de la poesia de March.
Aquest repertori, que figura com a apèndix de l’assaig Llegir Ausiàs March, inventaria 41
temes que apareixen en els dotze poemes que comenta en aquest llibre, però inclou ja
represes d’aquests temes en poemes posteriors. Perquè Ferraté és un lector atent als
passatges que connecten versos equivalents o que aborden un mateix tema, a les
connexions i les represes. De vegades arriba a resseguir l’ocurrència del tema en tota l’obra
de March, més enllà dels dotze poemes inicials, explicitant el valor interpretatiu de les
analogies, perquè «és abans que res al nivell del desenvolupament de les seves línies
temàtiques que em sembla important que en resseguim la continuïtat [dels poemes] i en
reconeguem la unitat». 64
Aquesta visió unitària i coherent de l’obra com un dens corpus ple de sentits que
s’interrelacionen i interactuen en múltiples direccions és el que distingeix en especial la
lectura de Ferraté i li permet descriure l’evolució de la poesia de March al llarg del temps,
oferint una alternativa a les interpretacions plantejades o esbossades per altres estudiosos a
partir de patrons i referents externs, com és el cas, principalment, de la lectura dels cicles
per senyals, que agrupa els poemes segons les endreces trobadoresques a les dames (Plena
de seny, Llir entre cards, etc.) que apareixen al final d’alguns poemes (no tots, sobretot els
dels primers anys, els més convencionals) i dibuixa novel·letes sentimentals, d’aparença
pseudobiogràfica, a partir d’una visió escolàstica de l’amor trobadoresc.
Aquestes lectures, que rebaixen la individualitat poètica de March 65 en benefici de
claus interpretatives externes, irritaven profundament Ferraté, que veia forassenyat
entestar-se a entendre al peu de la lletra, en clau autobiogràfica, les cabòries amoroses que
constitueixen la matèria dels poemes de March. El seu mètode, seguint l’ordre de les
poesies que es desprèn del consens dels manuscrits, li va permetre descriure l’evolució
poètica de March des del motiu dominant als primers poemes (l’amant que, per excés
d’amor, es queda mut i no pot mostrar el seu amor, «aquell voler que sens dir és entès»,
63 Llegir Ausiàs March, ja citat, pàg. 140.
64 Llegir Ausiàs March, ja citat, pàg. 221.
65 El concepte de individualitat poètica a l’Edat mitjana està molt ben estudiat al clàssic de Peter Dronke
Poetic Individuality in the Middle Ages. New Departures in Poetry 1100-1150 (Clarendon Press, Oxford, 1970).
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motiu que Ferraté ressegueix en totes les aparicions localitzades), 66 passant, després, per la
defensa de l’amor mesclat (l’amor humà característicament és de mena mixta, barrejat de carn
i esperit, i toca tant de l’amor pur com del purament animal), fins a l’etapa final i de
senectut, en què el jo poètic confessa el fàstic per l’embrutiment sexual a què s’ha abocat i
rebutja l’experiència amorosa en poemes de gran vibració moral, plens d’íntim desassossec.
Ferraté se serveix d’unes determinades eines formals per ajudar a fer explícita
aquesta lectura. Segurament l’aspecte més discutit i discutible de la seva edició és la
classificació que fa dels 128 poemes de March en dues parts i dotze seccions. Ell mateix
remarca que sorgeixen de la seva activitat com a lector atent i que, stricto sensu, no les pot
atribuir a March, tot i ser versemblants. Però és veritat que resulten útils per subratllar
l’evolució cronològica de l’ordenació dels poemes tal com s’han conservat.
Un altre element funcional que destaca Ferraté, i que li serveix per definir i delimitar
les seccions i determinades sèries de poemes, són els reclams. Amb aquest terme procedent
de la filologia clàssica, que l’havia identificat en els primer poetes grecs, que Ferraté
coneixia tan bé (recordem la seva admirable traducció Líricos griegos arcaicos), 67 es refereix a
paraules o expressions exactes o similars que es repeteixen o reprenen en fragments molt
propers (al final d’un poema i al principi del següent, o en poemes contigus, per exemple).
És el que l’estructuralisme anomena «connexions intertextuals», estudiades en poetes com
Petrarca i Machado 68, entre altres (curiosament també poden localitzar-se en alguns poemes
de Gabriel Ferrater, sobretot a la secció quarta —l’ordenada alfabèticament— de Les dones i
els dies). Ferraté adverteix que aquest recurs formal, sense ser necessàriament eficient per a
la comprensió de les poesies, sí que té un valor auxiliar per situar-les en una etapa concreta i
vincular-les entre si.
Dono tot seguit un parell d’exemples d’aquests reclams, extrets dels poemes
comentats en profunditat per Ferraté a Llegir Ausiàs March.
El vers 37, situat a la tornada o endreça final del poema 2, fa: «lo poc dormir
magresa al cos m’acosta». Doncs bé, tot just a l’inici del poema següent, trobem: «la por
del mal, qui em fa magrir carn tendra» (3, 3-4). Tenint en compte que el tema de
l’emmagriment no torna a sortir en cap altre poema de March, la proximitat d’aquests dos
poemes relligats per un reclam resulta significativa.
66 Llegir Ausiàs March, pàg. 139.
67 Líricos griegos arcaicos. Antología. Seix Barral, Barcelona, 1968. Reeditat a Sirmio, Barcelona, 1991, i a
Acantilado, Barcelona, 2007.
68 Per a Petrarca, és fonamental el llibre de Marco Santagata Dal sonetto al Canzoniere. Ricerche sulla preistoria e
la costituzione di un genere (Liviana Editrice, Pàdua, 1989). Sobre Machado destaca l’article de Cesare Segre
«Sistema e strutture nelle Soledades di A. Machado», recollit a I segni e la critica. Fra strutturalismo e semiologia.
Giulio Einaudi editore, Torí, 1969 (reed. 1979), pàg. 95-134.
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De manera semblant, al poema 9, 6-8 llegim: «car só forçat d’entrar dins tal presó, /
que el seny tinc pres, l’arbitre i la raó: / amor ho té per seu forçadament», versos que
troben el seu ressò immediat a 10, 23-24: «los tres poders [és a dir, els esmentats seny, arbitri i
raó] que en l’arma són me força, / dos me’n jaqueix, de l’altre usar no gos».
Aquests reclams són freqüents en tot el corpus de March, amb casos tan evidents
com el del poema 98, primer poema posterior a la sèrie dels sis Cants de Mort (92-97), que
comença així: «Per lo camí de mort he cercat vida», o el de notori lligam entre dos versos de
la penúltima estrofa del poema 92 («Si bé los morts en lo món no retornen, / ans de ser
mort noves sabré d’aquella», versos 235-236) i els dos amb què comença el poema següent:
«¿Qui serà aquell del món superior / que veritat de vós a mi recont?» (93, 1-2).
Podríem pensar que l’estudi atent, minuciós i omnicomprensiu que Joan Ferraté va
fer de la poesia de March va quedar incomplet en la mesura que els dotze poemes
comentats a Llegir Ausiàs March no van trobar continuïtat en cap llibre posterior. A
l’entrevista amb Enric Sòria afirma:
Fa mesos que tinc fetes trenta-quatre pàgines de comentari a la poesia Núm. 13.
Però em temo que si provés de continuar-les aniria per mal camí. Només em veig
amb cor de prometre-li que, abans del centenari que vostès, els valencians,
celebraran el 1997, hauré enllestit el volum dedicat a la darrera secció, la X. Creguim’ho, als lectors se’ls posaran els pèls de punta. Només cal que li digui que ni tan
sols Joan Fuster va ser capaç de llegir-se’ls! 69

El cas és que ja no va publicar cap més comentari, però els marmessors han
confirmat que en va escriure alguns més i que es publicaran en un volum d’obres
completes. Ara bé, a pesar que Llegir Ausiàs March sigui, formalment, el simple comentari
ordenat de només les primeres dotze poesies, el llibre ofereix molt més i incorpora, de
manera implícita i, de vegades, també explícita, la lectura global, de cap a cap, que Ferraté
va fer de March. Això es fa evident en les freqüents remissions a poemes posteriors als
dotze comentats però que Ferraté remarca que assenyalen seccions o inflexions de la sèrie
total (cas dels poemes 28 i 91), o en l’excurs que és el capítol 5, on explica per què March
no parla d’una dualitat d’amors, sinó de tres, i anuncia el paper crucial de l’amor mesclat i
els poemes en què March l’explicarà (45, 87, 102, 127), contribuint així a dibuixar l’esquelet
ideològic essencial de tota l’obra:
En aquesta obra [el poema 4] s’estableix expressament per primera vegada en la
successió atestada de les poesies de March el contrast entre l’amor del cos, amor
grosser i pròpiament animal, i l’amor de l’esperit o l’enteniment, amor honest o
cast, propi dels amadors que «segueixen la qualitat» [...] Aquest contrast, amb el
69

Entrevista ja citada, pàg. 189.
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qual compta March d’una manera o altra en tot el curs de la seva poesia, ha estat
entès regularment, no pas com el punt de partida que és, sinó com a expressió
pròpia i adequada i formulació definitiva de seu pensament sobre l’amor. La veritat,
però, és que la reflexió més seriosa de March sobre aquest tema, i també la més
madura, se centra en la consideració de l’amor humà total, que és el que ell descriu
amb el terme de compost, com, per exemple, en aquest passatge del Núm. 123 (vv.
17-24):
Si com lo cos bé format se pot dir
quan egualment los membres ha formats,
tal és amor quan, ses tres qualitats,
en actes tres hom veu aquell eixir,
car hom veu clar l’apetit corporal
e del compost d’on pren forma l’honest,
dels quals és l’hom, si bé ama, conquest:
sens tots aquests eguals amor poc val. 70

A Llegir Ausiàs March sí que hi ha, doncs, una lectura global de March, la lectura que
sovint s’ha trobat a faltar en la tradició crítica, i Ferraté, editor de tota la poesia de March i
comentarista només d’una part petita, ens proporciona al capdavall una resposta completa
al repte d’entendre la poesia de March:
La lectura de March és difícil, però cap dificultat no hi és mai del tot invencible. I és
que el pensament de March és sempre, per molt salvatge que de vegades ens sembli que és
la seva llengua, extremament lúcid. I aquest pensament és, al mateix temps, insòlitament
coherent tot al llarg de la seva obra. La qual, al seu torn, està feta de la reiteració obsedida
en tot el seu curs d’un nombre limitat (per bé que no gens escàs) de temes que s’hi enllacen
i combinen de maneres diferents en cadascuna de les poesies i que efectivament les
componen, quasi que ho podem dir en el sentit químic del terme, com les entitats individuals
que són, sense que pràcticament mai, però, deixin els seus components elementals de
reaparèixer en alguna altra entitat semblant. Per arribar a entendre una poesia com aquesta
és essencial la identificació dels seus elements components i la seva col·lecció i retenció a la
memòria del lector, de tal manera que la lectura de qualsevol de les seves parts es basi en el
coneixement i la rememoració simultanis de la totalitat. 71
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Llegir Ausiàs March, ja citat, pàg. 95.
Llegir Ausiàs March, ja citat, pàg. 11-12.
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L’antologia inacabada de Gabriel Ferrater
Que March és present en l’obra lírica de Gabriel Ferrater s’imposa amb tota evidència. És
lògic que ho fos en qui, al «Poema inacabat», afirma: «Vull que d’un cop tots es refacin /
que copio els medievals. / [...] / Sóc poeta medievista, / deixem-ho doncs per afirmat». 72 Al
costat dels octosíl·labs apariats que manlleva de Chrétien de Troyes, el decasíl·lab de March
dona forma a nombrosos poemes de Ferrater (amb més varietat en la cesura, això sí).
També hi ha homenatges com el títol «Tant no turmenta» («Dolor d’amor a mi tant no
turmenta / que eixir volgués de son amargós terme», 73, 17-18) i ressons clamorosos, com
els «camins dubtosos» del vers 21 de «No una casa», o «La carn més pura ja somnia. / Vol
carn», als versos 19-20 de «Sobre la catarsi». 73 I encara la puntuació, amb algunes comes
posades més per facilitar la entonació que no pas per criteris sintàctics, podria relacionar-se
amb el criteri indicat per Ferrater a Nims per llegir bé March. En fi, com que no és el lloc,
no entraré a considerar la relativa afinitat de veu poètica, prosaica i amb gruix i franquesa
moral, que permetria associar March amb Ferrater.
En tot cas, i a diferència del seu germà, Gabriel Ferrater no va publicar en vida cap
paper relacionat amb la seva lectura freqüent i intensa de la poesia de March. Però les
referències i els documents ja esmentats donen pistes per reconstruir una visió del poeta
valencià força interessant i complementària de la que va elaborar més clarament Joan
Ferraté. Això resulta evident a l’antologia inacabada de March que va preparar Ferrater i en
els papers que l’acompanyen a la carpeta conservada pel seu germà.
No he estudiat a fons aquests materials, dels quals Joan Ferraté em va proporcionar
fotocòpies, però sí que, després de revisar-los i fer-ne una anàlisi sumària, puc donar-ne
alguns detalls que ens ajudaran a situar-los en el context de tot el que he dit fins ara. La
carpeta consta dels documents següents:
•

L’antologia de 21 poemes, amb el text copiat a partir de l’edició de Bohigas.

•

Quatre pàgines de notes explicatives i dubtes del poema 92 (primer Cant de mort),
que no forma part de l’antologia.

•

El text del primer terç del poema 102 (que tampoc forma part de l’antologia i que
és, recordem-ho, un dels poemes de doctrina amorosa que Joan Ferraté va
destacar), amb tres pàgines d’anotacions a versos i passatges concrets.

72 Les dones i els dies, edició citada, pàg. 117.
73 Recordem l’inici del poema 46 de March: «Veles e vents han mos desigs complir / faent camins
dubtosos per la mar», i 122b, 49: «La carn vol carn, no s’hi pot contradir» (cito per l’edició Ferraté de 1994).
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•

Un document en castellà titulat «Tres poemas de Ausiás March», que comença amb
una «Nota preliminar» que queda truncada a mitja frase després de foli i mig, seguit
de la traducció dels poemes 8, 28 i 91.
En primer lloc, convé remarcar que Ferrater estableix versemblantment el text dels

poemes a partir de l’edició del seu «amic» Pere Bohigas, però hi introdueix alguns canvis.
En primer lloc, posa en majúscula la primera lletra de cada vers (probablement seguint el
costum de la lírica anglesa, tan ben coneguda per ell). A més, com el seu germà Joan,
Ferrater regularitza l’ortografia (és a dir, la modernitza), però no ho fa completament
(manté les elisions indicades amb punt volat) i, també com Ferraté, puntua a la seva
manera, sobretot pautant el text amb freqüents dos punts (on Bohigas sovint posa punt i
coma) i fins i tot algun parèntesi. Com en el cas de Ferraté, la puntuació de Gabriel Ferrater
sol millorar la comprensió del text.
Però el gran valor de l’antologia ve de la singular tria que fa Ferrater. Destaca, en
primer lloc, l’equilibrada representació de les dues parts de l’obra de March (les poesies
anteriors i posteriors als Cants de mort, per entendre’ns) i, en especial, el fet que inclogui
un bon grapat de poemes de la maduresa i la vellesa, sistemàticament infrarepresentats a les
antologies. Basta comparar la tria de Ferrater amb la de Joan Fuster, que, com hem dit, va
assumir finalment l’encàrrec de fer l’antologia per a l’editorial Selecta (assenyalo amb una
barra inclinada la separació entre la primera part i la segona: 1-97/98-128):
Ferrater: 8-28-51-52-53-76-78-84-85-88-90-91 / 111-113-114-115-116-117-118-119-123-127
Fuster: 1-2-3-4-10-11-13-18-19-23-29-39-46-54-63-66-68-73-77-79-81-82-89-94 / 101-105-114

És clamorós el fet que Fuster menysté els poemes de la segona part: només en tria
tres (un d’ells, el cèlebre «Cant espiritual», que no falta en cap antologia). Però encara
sorprèn més adonar-se que, de fet, la selecció de Ferrater és gairebé el revers, l’antítesi, el
negatiu de la de Fuster (que, ho recordo, ha esdevingut una mena de cànon de March):
només coincideixen en un poema, el 114! És remarcable que Ferrater no seleccioni ni «Així
com cell qui en lo somni es delita», ni «Veles e vents», ni «Lleixant a part l’estil dels
trobadors», ni «Sens lo desig de cosa deshonesta», tots puntualment presents a la majoria
d’antologies. En contrast, interessa assenyalar que dels poemes de la segona part, que
Fuster deixa de banda, Ferrater dona pràcticament tots els que integren la secció X de
l’edició del seu germà (115 a 123), és a dir, aquells poemes que entusiasmaven Joan Ferraté i
que volia deixar comentats per la seva franquesa moral i dicció ferotge.
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El resultat d’aquesta divergència és esclatant: si llegim la tria de Ferrater, traurem
una imatge de March més aviat fosca i sòrdida, menys «romàntica», molt allunyada del
cànon establert per Fuster, parcialment musicat per Raimon i que ha estat reprès en gairebé
totes les antologies publicades després i a les llistes de poemes que es proposen com a
lectures del Batxillerat.

Dues lectures germanes
Hi ha, doncs, una coincidència clara entre Joan Ferraté i Gabriel Ferrater a l’hora de
presentar i valorar un March diferent, anticanònic, rabiosament vigent. És un March que no
encaixa amb l’etiqueta de darrer trobador, ni amb el jocfloralisme tolosà, ni amb el
concepte de bellesa poètica del petrarquisme que domina la lírica europea des del segle XVI
i que troba expressions magnífiques en el Segle d’Or castellà i, en català, a l’esplèndida
poesia barroca, feliçment rescatada fa poc, 74 de Francesc Fontanella. És un March, en
definitiva, que ja no té gaire a veure amb la lectura romàntica del segle

XIX,

sinó que s’ha

d’entendre més aviat dins una tendència alternativa, una mica subterrània o marginal
respecte al corrent principal de la lírica europea, una poesia més aspra, molt moral, menys
«bonica» i eufònica, que trobem a les rime petrose de Dante o en poetes com John Donne,
Unamuno, Cernuda... i Gabriel Ferrater.
Els germans Ferrate(r), dos lectors intel·ligentíssims, molt dotats i formats, no
aborden la poesia de March amb prejudicis ni amb el fre de mà posat, sinó que s’hi
aboquen amb llibertat, esperonats per la força inquietant i torbadora dels poemes. I el
resultat és la veritable descoberta d’un poeta gairebé nou, present en tot el seu cançoner
però, sobretot, en l’obra de maduresa, la menys llegida, la que menys s’adiu amb les
escorrialles del trobadorisme. Així, reivindiquen per als lectors poemes amb versos
impactants i menystinguts com: «Oh Déu, ¿per què justat és en un munt / tan gran voler ab
avorriment tant? / Jo avorresc del que em trobe amant: / dins en mi viu qui volgra fos
defunt» (102, 161-164); «deixí’m d’amar per a temps perdurable / e só tornat més que altre
amable / d’aquella amor que no enclou la honesta [...] No es pot bé dir amor de home
propi / lo que jo sent, car per la carn és tota» (115, 26-28 i 101-102); «No em plau amar e
menys que a mi amen, / mas, si jo am, muiren los qui em desamen!» (116, 109-110); «Jo
sent delit que no sé d’on pren força. / Si és de carn, d’on li ve que no es farta?» (118, 5-6).
Versos tots, aquests, sobre els quals els dos germans van posar la seva atenció, cosa que no
74 Francesc FONTANELLA: O he de morir o he d’amar. Antologia a cura de Pep Valsalobre, Eulàlia Miralles i
Albert Rossich. Empúries, Barcelona, 2015.
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havien fet la majoria dels lectors de March. Versos en què March posa en qüestió el seu
propi plantejament amorós i, de pas, la tradició que l’ha precedit, obrint noves formes
d’expressió lírica. Fer-ho evident és la gran aportació de Joan Ferraté i Gabriel Ferrater, una
aportació imprescindible per recuperar en plenitud un clàssic fonamental.
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LES LLIÇONS DE JOAN FERRATÉ
Salvador Oliva

I
JOAN FERRATÉ: HIPERLECTOR
L’estiu del 1991, Joan Ferraté va acceptar la meva proposta d’impartir un seminari d’estiu
que s’organitzava a Cadaqués. Era el mes de setembre i s’hi van matricular una quinzena
d’estudiants vinguts de diferents llocs del país. La direcció del seminari anava a càrrec
nostre: consistia en una sèrie de lectures de poesia, i tenia com a objectiu ensenyar a
interpretar diferents textos de diferents poetes catalans. No cal dir que, davant de les
interpretacions que ell feia, jo em vaig limitar a un paper molt secundari.
Per tal que el lector tingui una idea dels continguts d’aquell seminari, l’única cosa
que ha de fer és llegir o rellegir el seu llibre Apunts en net, 75 on hi ha lectures de Carner, Riba,
Mallarmé, Du Fu i March, a més a més d’uns quants capítols teòrics orientats precisament a
la lectura i a la interpretació, entre els quals jo destacaria «Els lingüistes i l’essència de la
literatura». Les seves intervencions a Cadaqués anaven en la mateixa direcció. De fet,
gairebé tota l’obra de Ferraté es caracteritza per la seva capacitat d’interpretar textos
literaris. El lector trobarà continguts anàlegs a Papers sobre Carles Riba 76 i Papers sobre Josep

75
76

Quaderns Crema, Barcelona, 1991.
Quaderns Crema, Barcelona, 1993.
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Carner. 77 I finalment no podem oblidar la seva gran obra: Dinámica de la poesía. 78 És obvi que
qualsevol lector de bona fe hi guanyarà molt estudiant tots aquests llibres, que consisteixen
bàsicament a ensenyar a llegir, perquè, de llegir, sempre en podem aprendre una mica més.
La literatura, diu Northrop Fry, 79 ens dona una mena de saviesa que no ens poden
donar ni la ciència ni la filosofia ni la religió. Jo hi afegiria que aquesta saviesa específica és
la que aporta la felicitat intel·lectual més autèntica, i, com que està proveïda de sòlids
fonaments, és l’única que mai no decep. Ja sabem que, de fet, la felicitat és sempre una
il·lusió. La ciència, base real de la cultura, no la persegueix; treballa amb constància per
entendre el món i les persones. La religió, als creients, els proporciona una felicitat basada
en una seguretat que només depèn de la seva creença; per als no creients, en canvi, no és
cap il·lusió, sinó un engany. I finalment tenim la filosofia, que, convençuda que ho pot
explicar tot, no sembla pas que s’adoni gaire del fet que la seva confiança en el llenguatge és
excessiva i que, per tant, en el fons, també és un engany.
Joan Ferraté insistia sempre en el fet que la literatura i les arts, que també són un
engany, tenen la capacitat de convertir l’engany en saviesa. Gòrgias, coetani de Sòcrates, ho
va formular amb una precisió encara no superada. Va dir: «La literatura és un engany en el
qual el que enganya és més honest que el que no enganya, i l’enganyat és més savi que el
que no es deixa enganyar.» 80 Efectivament, els poemes i les novel·les enganyen perquè no
expliquen fets reals, sinó ficticis, i quan n’expliquen de reals demanen que els imaginem
sota l’òptica de la ficció. Els seus autors són honestos perquè no amaguen que expliquen
ficcions, és a dir: mentides, cosa que no fan ni els capellans ni els filòsofs, que es sempre
pretenen explicar veritats. Però la gràcia de la literatura i les arts és que els enganys que
ens ofereixen ens fan més savis. Per la part del lector, acceptar el joc de fer veure que ens
creiem les ficcions de la literatura, implica deixar-se enganyar voluntàriament, i, per tant,
jugar a fer com si allò que llegim fos veritat, tot i que ja sabem que no ho és. Això és el
mateix que fem quan anem al teatre o al cine: juguem a creure que els personatges que
interpreten els actors són reals, tot i que sabem perfectament que no ho són. Els
espectadors (o els lectors d’una novel·la o d’un poema) ens avenim a jugar a aquest joc
perquè sabem que la ficció dona forma a la nostra experiència, la veiem fora de nosaltres
mateixos, ens queda objectivada, i per això mateix se’ns fa entenedora. L’experiència, que
sempre és opaca, esdevé transparent gràcies a les arts; una música trista, per exemple, dona
77 Empúries, Barcelona, 1994.
78 Seix Barral, Barcelona, 1982.
79 Northrop FRYE, The double vision, University of Toronto Press, Toronto, 1995, pàg. 37.
80 Citat per Joan Ferraté al pròleg de Josep CARNER, La primavera al poblet, Ed. 62, Barcelona, 1979,
pàg. 15. La frase prové d’una cita de Plutarc a De gloria Atheniensium, 348 c.
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forma a la nostra tristesa; l’escoltem i descobrim que allò que ens arriba és allò altre que
teníem a dintre i no acabàvem de saber què era o no acabàvem de veure clar. I per això ens
sentim entesos, correspostos. Amb la literatura, passa el mateix. L’única diferència entre
música i literatura, és que l’efecte de la primera és immediat, mentre que l’efecte de la
segona només ens arriba després d’haver descodificat el text: hem de saber qui parla, qui fa
què, a qui ho fa, etc.
La finalitat de la literatura i les altres arts, doncs, és la capacitat que tenen
d’il·luminar les zones ombroses de la ment; és a dir: aquelles experiències que es troben
més còmodes als llocs amagats o bé mig amagats de la consciència. Pel que fa a la música,
Oscar Wilde ho va explicar molt bé al començament de The critic as artist:
Després d’escoltar Chopin, sento com si hagués plorat per pecats que no he comès
mai, com si m’hagués lamentat per tragèdies que no són les meves. Em sembla que la
música sempre produeix aquest efecte: ens crea un passat que havíem ignorat, ens
omple d’un sentit del dolor que havia estat amagat de les nostres llàgrimes. Em puc
imaginar perfectament un home que ha portat una vida del tot normal que, escoltant
per atzar una determinada peça musical, descobreix de sobte que la seva ànima, sense
ser-ne gaire conscient, ha passat per experiències terribles i ha conegut alegries
espantoses o amors romàntics salvatges, o grans renúncies. 81

Les experiències a què fa referència Wilde són recordades o reprimides, en el sentit
que els nostres rituals, hàbits establerts i convencions diverses, eliminen o disfressen tot
allò que ens destorba o ens amenaça. La funció de les arts, per tant, és la de retornar-nos el
que ha estat eliminat o disfressat per les convencions; però això sí: ens ho retornen d’una
manera suportable i fins i tot agradable. 82 I allò que era agradable en la nostra experiència i
que també pot estar oblidat o reprimit, en aquest cas, és la comèdia que ens ho fa present.
Els textos literaris, deia Ferraté recordant Roman Jakobson, no es refereixen mai a
la realitat d’una manera directa, com fa el llenguatge referencial. Aquesta funció referencial
queda abolida pel fet d’haver-s’hi sobreposat una intenció literària. La referència, però, no
queda anihilada, perquè continua exercint-se en una forma ficcional. És per això que els
textos literaris, en lloc de referir-se directament a la realitat, van adreçats directament a la
imaginació. I si ens donen plaer és perquè són propostes per jugar a un joc que consisteix
en el fet de crear un món virtual a partir de dos elements: el text i la nostra experiència
directa o indirecta. És també per això que llegir (o mirar un quadre o escoltar una peça
musical) és essencialment un acte de creació tan important com el que ha fet l’artista. I
aleshores, la saviesa ens és donada quan apliquem aquest món virtual a la nostra realitat.

81
82

The complete Works of Oscar Wilde, Collins, Londres, 1991, pàg. 1011.
Sobre això, vegeu Northrop FRY, Creation and recreation, University of Toronto Press, Toronto, 1988.
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Per explicar-ho en termes menys abstractes, podríem dir, per exemple, que un
poema té tres formes: (a) la forma exterior, que consisteix en l’organització sonora del
poema (formes mètriques, rimes, al·literacions, etc); (b) la forma interior, que consisteix en
l’organització del sentit (metàfores, metonímies, etc), i finalment (c) la forma intermèdia,
que consisteix en l’organització de la sintaxi (paral·lelismes, contrastos, simetries, etc.) 83
Aquestes tres formes són les que ens ajuden a imaginar el món virtual que ens interessa
crear a partir del text que llegim. És per això que un text sense organització formal, a més a
més de no permetre imaginar res, està mancat de valor.
A partir d’aquí és fàcil desmuntar la fal·làcia segons la qual la literatura té contingut
i forma. Això és vàlid per un text referencial, un article del diari, per exemple. El contingut
d’una notícia es pot explicar amb formes diferents: frases curtes o llargues, mots amb molta
o poca freqüència d’ús, amb un estil senzill o amb un de més complicat, etc. Però aplicar
aquesta oposició a la literatura és caure en un reduccionisme enganyador: la reduïm a un
discurs ordinari. La literatura i també totes les arts són essencialment forma, i la forma no
és com una crosta que envolta el poema, sinó que genera temes i actituds que possibiliten el
judici de la veracitat del discurs, possibiliten que el discurs sembli que sigui una veritat real.
Si haguéssim de parlar de continguts, hauríem de dir que, en tot cas, els hi posa el lector.
Dit d’una altra manera: l’obra literària només és efectiva quan passa a ser experiència del
lector. Ferraté ho va dir amb aquestes paraules: «En el moment que l’obra passa a ser
possessió del lector, ja no queda res de l’autor.» 84
Que l’art és només forma es veu molt clar amb la música. A ningú no se li acudiria
dir, posem per cas, que una peça musical de Mozart té contingut i forma. Quin seria el
contingut de la Simfonia Júpiter, per exemple? Tot i així, sempre hi ha algú que, parlant de
literatura, està disposat a aplicar-hi aquesta falsa dicotomia.
Tot el que acabem de veure és una de les moltes lliçons que Ferraté ens ensenya en
la majoria de les seves obres, que, al meu entendre són imprescindibles per a tots els lectors
interessats en la literatura. Per tant, com que la seva obra està a l’abast de tothom, no
seguiré en aquesta línia. El que voldria explicar a partir d’ara és un aspecte seu més
personal.

83 En la novel·la, la forma exterior no fa ús dels mateixos elements que veiem en el poema. Ara bé, una
novel·la també pot tenir forma exterior; la prosa de les bones novel·les no presenta un ritme recurrent com el
de la poesia; però té un ritme igualment mesurable.
84 Opinions a la carta, Empúries, Barcelona, 1993, pàg. 138 i següents.
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II
EL JOAN FERRATÉ ESSENCIAL

L’amistat que vaig tenir amb ell, a part d’ensenyar-me a interpretar, em va permetre
endevinar vagament com era el Joan Ferraté essencial. Si ara ell em sentís aplicant-li aquest
adjectiu, segur que em clavaria un clatellot, perquè és clar que ningú sap de ningú altre com
és la seva essència; ni tampoc podem dir quina és la nostra, ni tan sols podem dir si
realment existeix tal cosa com l’essència d’una persona. O potser ens la inventem perquè
ens agradaria que existís. Per tant, més que parlar del Ferraté essencial, hauria de parlar de
les seves conviccions morals, les que guiaven la seva vida i la part més important dels seus
actes. Això no es troba gaire en les seves obres i, com que ell no en parlava mai, només ho
podem intuir els que el vam conèixer. Alguna de les seves obres ho mig indiquen. Per
exemple Provocacions

85

o el llibre ja citat a la nota 9, una recopilació d’onze entrevistes fetes

per gent diversa. És clar que també hi ha dos llibres més on aquest aspecte de la seva
personalitat hi figura d’una manera més clara, però també molt parcial. Em refereixo al
Llibre de Daniel

86

i als seus diaris, publicats recentment a l’Editorial Empúries amb el títol

Del desig. El tema del primer està basat en la seva relació amb Daniel Szostakiwskyj, un xicot
canadenc del qual es va enamorar, i al segon, a més a més d’explicar detalladament aquesta
relació, hi ha tota una concepció de l’amor i de l’erotisme que el fa particularment
interessant i revelador. Però no és sobre l’amor ni l’erotisme que vull parlar, sinó, com ja he
dit més amunt, de les seves conviccions morals. Les vaig intuir a poc a poc, durant les
llargues converses que vam tenir, però la vegada que les vaig veure d’una manera més clara
va ser precisament al seminari d’estiu a Cadaqués, que he esmentat al començament, el dia
que ell ens va llegir i explicar la seva interpretació d’aquest poema de Josep Carner:
PRESERVACIÓ
És pau només de pols la que es deposa
sobre el que ens fou amat i ens fou plangut.
Jo no sé pas ço que de mi reposa;
res no viu altrament que combatut.
L’hora foscant ha mal tenyit de rosa
la finestra que em serva, inconegut.
Diumenge pur: só franc de cada cosa.
Jo poblaré la meva solitud.
85 Empúries, Barcelona, 1989.
86 La Gaia Ciència, Barcelona 1976, i també a Catàleg general (1952-1981), Quaderns Crema, Barcelona,
1987.
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Un clos ja val com a infinit teatre
per a desfer-hi eumènides, debatre
amb l’àngel, viure i caure en el combat.
Va a tomballons cap a la sort comuna
qui s’alegra i es plany de la fortuna:
no hi ha corona com un dol callat.

Després de quasi trenta anys passats d’ençà d’aquell seminari, he de confessar que
dona del tot incapaç d’explicar aquest poema tal com ho va fer ell, però m’esforçaré per
fer-ho a la meva manera i tan bé com sàpiga.
En primer lloc, observem que el clític ens del segon vers, que hi apareix dues
vegades, pertany al paradigma dels datius (em, et, li, ens, us, els). El domini que té Carner de
l’idioma queda demostrat també aquí en el fet següent: la funció de la primera persona
del plural d’aquest paradigma, que apareix al segon vers, és la de subjecte agent. I no hi ha
cap gramàtica catalana que s’hagi adonat que aquest paradigma pot exercir aquesta funció.
Les gramàtiques parlen de datius ètics, simpatètics, i complements indirectes; però és obvi
que, en aquest context, la funció és, com he dit, de subjecte agent de les formes passives
d’amar i plànyer. El sentit de la frase és molt clar: la pau que sentim sobre el que hem estimat
i lamentat no és una pau sòlidament establerta, sinó aparent: està feta de pols, i una mica de
vent ja és prou per fer-la desaparèixer. El tercer vers ens diu que ignora quins elements seus
estan en repòs o bé configuren aquesta pau. La forma negativa de la frase, és clar, té un to
irònic subjacent; és com si digués: «no hi ha res en mi que gaudeixi del repòs», perquè, tal,
com diu el quart vers, les úniques coses vives són aquelles que hem combatut o contra les
quals hem lluitat. No hi ha, doncs, repòs; només reposa allò que ja és mort i només viu allò
que ens ha calgut combatre.
A la segona estrofa veiem que el capvespre (l’hora foscant), amb el color vermellós
típic d’algunes postes de sol, mal tenyeix de rosa la seva finestra, la que el manté inconegut i
apartat de l’altra gent. Diu mal tenyeix perquè el color rosa fa semblar bonica la cambra
quan, de fet, a dintre no hi ha sinó solitud, que no té, en principi, res de bonic. Al vers
següent, el diumenge pur representa qualsevol dia de festa que permeti reflexionar sobre la
necessitat de la preservació. I en el quart vers, la veu ens diu que ell sol ja es veu capaç de
poblar aquesta solitud. I, per tant, vèncer-la.
Per fer-ho, només cal convertir el clos on es troba en un teatre infinit, en el sentit
que tot el que s’hi pot representar no té fi. Hi poden sorgir ficcions (eumènides) o records
(debats amb l’àngel i lluita: viure i caure en el combat, paraula que ens recorda el participi
combatut del quart vers). Justament en aquest teatre imaginari, com en tots els teatres, s’hi
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representen ficcions, representades aquí per eumènides, que són ficcions formalitzades, les
quals ens afecten de la manera que hem vist més amunt; i també records de la vida passada.
Magnífica metàfora, aquesta del teatre, perquè el teatre, a la vegada, és una metàfora de la
vida: All the world’s a stage / And all the men and women merely players, 87 fa dir Shakespeare al
Jaques d’As you like it. La metàfora, doncs, en el context del poema, no pot ser més
pertinent.
La conclusió del sonet és extraordinària: la sort comuna, que és el que hauríem
d’evitar, és on van a tomballons els que s’alegren i es planyen de la fortuna, els que s’alegren o
es planyen de tot allò que els pugui passar. Els dos verbs impliquen exterioritzar tant les
alegries com els planys. Per contra, la corona, no s’obté pas expressant l’alegria ni el dol que
ens pugui donar la fortuna; s’obté en el silenci. El silenci pot funcionar aquí com a metàfora
de la lucidesa callada i inclou també el silenci de la lectura. No oblidem que el títol,
«Preservació», indica el que hem de fer per guardar-nos del que ens pot fer mal, representat
aquí per la sort comuna.
El poema doncs va a favor de la vida profunda, de la vida autèntica, de la
preservació de la vida moral. La corona és una metàfora de la felicitat o del mèrit obtingut
que ens la dona; ho és si la interpretem (com ara em convé a mi d’interpretar-la) com allò
que, obtingut, està més enllà de fer cas de l’èxit i el fracàs. No pas estar-hi per sobre. Això
ja pretenen o simulen fer-ho, però no ho fan mai, els esnobs i aquells que es pensen ser
més savis que els altres; o també els «pallussos cultivats» (learned fools) tal com també
Shakespeare fa dir a la princesa de França referint-se al rei de Navarra i als seus tres amics a
Love’s labour’s lost. Per això he dit «estar més enllà», i potser hauria d’haver dit «estar en un
altre món» o, encara millor: «en una altra galàxia». Tornem ara a Ferraté.
Joan Ferraté va tenir una vida bastant dura, en part per una pulsió personal que li va
causar un sofriment constant i de la qual no parlaré perquè ell ja l’explica amb tota mena de
detalls a Del desig. La duresa a què em refereixo també inclou la seva voluntat de sacrificar
moltes coses per l’ànsia de la vida autèntica, de la llibertat, i no tan sols la de pensament.
L’any 1938 com a conseqüència de la Guerra Civil, ell (tenia 14 anys) i la seva família es van
traslladar a França. L’any 1953 va acabar la carrera de Filologia Clàssica a Barcelona, i
immediatament es va adonar que aquí, en plena dictadura, no es podia viure. I se’n va anar
a fer classe a la Universidad de Oriente, a Santiago de Cuba, on va ser assessor del Ministeri
d’Educació del règim de Fidel Castro, però no va trigar pas gaire a adonar-se que tampoc
en un règim com aquell es podia viure. Aleshores va entrar a la Universitat d’Alberta, a
Edmonton (Canadà). Allà va continuar amb el que havia estat de sempre la seva obsessió,
87
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que era la de fer-se savi renunciant a tot el que li ho pogués impedir. Allà va continuar
establint-se en un anonimat total. Allà també va prescindir del que era el seu medi, que vol
dir estar sense amics al seu voltant. Quan venia de vacances i anàvem sovint a sopar a Les
Set Portes, 88 ens feia entendre l’avantatge que teníem de viure i menjar aquí, de fruir del sol
i del clima, dels afortunats avantatges de la vida comuna amb els amics. Allà, a Edmonton,
no hi tenia res de tot això. Les paelles i el peix que mengem aquí, per posar només dos
exemples, allà no existeixen. Allà tenia col·legues; no amics. I aquests col·legues li
interessaven més aviat poc. 89 Allà, a l’hivern, de tant en tant, per sortir de casa seva havia
d’esperar que les màquines traguessin la neu acumulada davant de la porta (cosa que
l’Ajuntament feia puntualment i amb eficiència; no pas com aquí). Allà, vivia inconegut, tal
com diu el poema de Carner que acabem de veure. Els amics, els tenia aquí: ens ho
confirma la seva correspondència (també en recomano la lectura) 90 amb la gent amb qui
podia tenir una relació inter pares. Aquí, tant l’any que va gaudir d’un sabàtic com quan, ja
jubilat, es va establir a Barcelona, ens tenia també a nosaltres, els jovenets que l’admiràvem i
l’estimàvem per la saviesa que ens transmetia, cosa que, d’altra banda l’irritava una mica: a
vegades es negava a parlar de literatura; no li acabava d’agradar que la nostra amistat fos
interessada; no volia «fer de mestre», i això vol dir que no l’atreia ser admirat; es divertia
molt més amb les converses beneites, quan les teníem, i que ell tan sovint propiciava.
Dintre seu, de totes maneres, hi havia el desig de viure segons les seves conviccions
morals, ni que això el portés a viure inconegut. No és que tingués tendència a l’aïllament. El
rebuig que ell sentia anava dirigit als reconeixents oficials. Al seminari de Cadaqués, en canvi, es
feia amb tots els estudiants, i mostrava una paciència enorme per tal que l’entenguessin, qualitat
que deixava perplex el seu germà Gabriel, que evitava, en ambients acadèmics, el contacte amb els
que no tenien cap interès d’aprendre. Poques vegades he rigut tant com els dies del seminari de
Cadaqués. I no jo sol, sinó tots els que hi participaven, i ell era el primer a riure amb les beneiteries
que ens explicàvem quan no era l’hora de treballar. Aquesta capacitat per la broma era un tret
essencial del seu caràcter, i potser un dels més desconeguts pels que no el van conèixer.

88 Els habituals d’aquests sopars érem Jaume Vallcorba, Jordi Cornudella, Javier Cercas, jo i alguna vegada
també Manel Florensa.
89 Sobre el Canadà, va dir en una entrevista que li van fer Xavier Muntanyà i Sergi Pàmies: «Les
universitats són agències socials per preparar gent relativament competent a diferents nivells de la vida de la
societat, però de curiositat intel·lectual gratuïta, no n’hi ha cap, al Canadà.» Vegeu Opinions a la carta, pàg. 45.
De totes maneres, quan deia això, pensava només en Edmonton. A la resta del Canadà sí que hi havia interès i
curiositat intel·lectual. A Toronto, per exemple, hi feia classes Northrop Fry, un dels grans crítics literaris del
segle XX.
90 Sobretot la que apareix a Gabriel FERRATER, Papers, cartes, paraules, Quaderns Crema, Barcelona, 1986,
pàg. 333-458.
- 88 -

Dic tot això per insistir en el seu rebuig d’obtenir admiració o reconeixement oficial o de
convertir-se en un comissari polític. Ferraté va evitar sempre que se’l considerés una
patum.91 Això li feia un fàstic enorme. El seu amor genuí per la literatura el prevenia de
caure en aquestes ridiculeses. En aquella època, les patums del país eren Joaquim Moles i
Josep Maria Castellet (aleshores estava de moda referir-s’hi com la pareja, així en castellà, com
si fossin la de la Guàrdia Civil). Tant l’un com l’altre exercien com a tals, i eren professionals
de la vanitat que aquest ofici implica. N’exercien també el poder, des dels seus llocs de treball
o les aules o les editorials o jurats de premis literaris. L’actitud de Ferraté estava al pol oposat
de l’ostentació d’aquesta vanitat. I se’n reia discretament, i alguna vegada obertament. Avui
dia, només cal comparar les obres de Ferraté amb la dels que exercien de patums, i la
diferència és abissal. Ells suposaven, amb raó, que Ferraté i també el seu germà els feien
ombra, però quan podien, se n’aprofitaven. Només en donaré un exemple: el contingut del
llibre Iniciació a la poesia de Salvador Espriu de J.M. Castellet92 procedia de les converses
que havia tingut amb Ferraté, però això, en el llibre, no es deia. Molas no ho va fer perquè no
s’hi relacionava i, a més a més, era un ideòleg. És molt difícil que un escriptor i un ideòleg
tinguin res a dir-se, perquè amb un ideòleg és impossible dialogar-hi. Un escriptor (o
simplement un intel·lectual íntegre) sol estar sempre atent als moviments de la gent; l’ideòleg
no, perquè va pel món distret, està immers en la bombolla de la seva ideologia, protegit per
ella, i veu el món del color de la seva bombolla. La literatura, en canvi, és el procediment
higiènic més efectiu contra les ideologies; és un àcid que les corrou. Amb això no vull dir que
no s’hagi de tenir cap ideologia, sinó que és saludable que la ideologia que puguem tenir no
sigui rígida ni dogmàtica, cosa que implica que no ha de ser gaire durable, en el sentit que ha
d’acceptar qualsevol contradicció sensata que li vingui de fora. Per això és difícil trobar un
bon escriptor que tingui carnet d’algun partit polític.
Tornant al tema de les seves conviccions morals de Ferraté; he de dir que la seva
amistat em va permetre endevinar (dic «endevinar» perquè ell no m’ho va expressar mai
explícitament) que el pitjor enemic d’un escriptor o d’un intel·lectual fa vida dintre d’ell
mateix. Aquest pitjor enemic és l’ego. L’ego és una bestiota que tots portem a dintre, però és
del tot necessari de mantenir-lo a ratlla. A un escriptor, l’esclavatge de l’ego consisteix
bàsicament a ser sensible a les lloances i a les crítiques. És per culpa de l’ego que desitgem les
primeres i ens dolen les segones. L’ego és també la bestiota que desitja premis oficials. Algú
podria dir que tot això és humà i comprensible. Doncs bé, jo estic segur que Ferraté hauria
dit que no és ni humà ni comprensible. Per suposat que passo a explicar-me tot seguit.
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Per «patum» s’ha d’entendre aquí el que queda més clar en la traducció castellana del mot: fantoche.
Edicions 62, Barcelona, 1978.
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L’única cosa que ens pot alliberar de l’esclavatge de l’ego és la vida imaginativa (el
contacte autèntic amb les arts i, sobretot, la necessitat vital d’aquest contacte), així com la
convicció segons la qual la vanitat genera infelicitat. És justament la vanitat que ens empeny a
tomballons cap a la sort comuna. El llegat a la Universitat de Girona de la Biblioteca de Joan
Ferraté i el seu germà Gabriel, cedit generosament per la filla del primer, Amàlia, mostra
l’enorme quantitat de lectures que el van anar nodrint durant tots els anys de la seva vida. Són
aquestes lectures que li van ensenyar a ser com era, a evitar caure en la temptació de fer de
patum, que és la vocació dels pallussos cultivats que tenen un peu (o dos, o les quatre potes)
dintre algun dels ridículs espais del poder cultural de Catalunya. La paraula «vanitat» surt
bastant al llibre Opinions a la carta, on diu un parell de vegades que tothom és vanitós, i, en
aquest «tothom», ell també s’hi incloïa, però l’efecte que sempre em va fer a mi és que, la
vanitat, com que ell se la veia, no se la va prendre mai seriosament. A diferència de les
patums, que no se la veuen, ell no va tolerar mai que dirigís la seva vida.
Alguns dels que van conèixer Ferraté no acabarien d’estar d’acord amb el que he dit,
perquè justament el consideraven vanitós i neuròtic. Es deia, parlant d’ell, que la seva
intel·ligència era tan gran com la seva neurosi. És cert que, en ell, hi havia alguna cosa que no
acabava de controlar, i potser hi deu haver una explicació que ho testimoniï. La lectura de Del
desig ens la deixa intuir, i per això no cal que ara en parli. Fos quina fos la causa, en ell hi havia
algun impuls que l’empenyia a reaccions estranyes: quasi tots els amics que tenia (jo inclòs)
vam caure en la desgràcia en un moment o altre de la nostra relació. Només posaré un
exemple de la seva neurosi: no tolerava que ningú edités les obres d’Ausiàs Marc ni de Josep
Carner. Aquests eren els seus autors, i era ell i prou que se n’havia de cuidar. Als que van gosar
editar-los els va tocar el rebre, a vegades injustament. I en el cas de Carner, equivocadament.
A la ressenya de Poesia, llibre publicat per Quaderns Crema l’any 1992, que, dit de passada, és
una edició modèlica, no hi ha ni un sol retret sòlid a la crítica que Ferraté fa a l’editor. Només
un exemple: a la tornada del poema «Cobletes innocents, dites del conco de vileta», Jaume
Coll, l’editor, regularitza l’ús de la coma, després de la primera interjecció de cada vers:
Ai, que l’amor s’atansa,
ai, que l’amor se’n va.

A l’edició de 1957, les comes que van després de la interjecció a cada un dels dos
versos, no estaven regularitzades i Ferraté retreu a Coll que les regularitzi, perquè considera
que amb la coma en el primer vers, Carner ens convida a llegir-lo amb un peu trocaic inicial
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(TA) 93 i, si no hi ha coma, amb un peu iàmbic (AT). És incomprensible que Ferraté arribés
a proposar aquest absurd, perquè, tant si hi ha coma com si no hi ha coma, els dos versos
s’inicien amb aquesta seqüència (TAAT). Per tant, no té sentit afirmar que el segon vers,
sense la coma, s’inicia amb una seqüència iàmbica (AT). I no en té, perquè, tant si hi ha
coma com si no, la vocal de la interjecció és tònica i la vocal de la conjunció és àtona, cosa
que impedeix l’inici del vers amb una clàusula iàmbica. D’altra banda, les comes són sovint
una convenció ortogràfica, i de cap manera poden determinar el ritme de cap vers ni de cap
frase. El fet de posar una coma darrere de la interjecció, pot ajudar a dir el primer vers amb
una síl·laba tònica inicial (T, la de la interjecció) seguida d’una clàusula anapèstica (AAT).
Ara bé: amb coma o sense, l’inici del primer vers es pot dir també amb una clàusula
coriàmbica inicial (TAAT). En resum: l’execució del vers no té per què quedar afectada per
la presència o absència d’una coma. Les inadequacions i errors de Ferraté en aquesta
ressenya que va sortir a El País en dos articles no són una bona mostra de la seva obra.
Quan va gaudir d’un any sabàtic i va venir a viure a Barcelona (parlo del curs 6869), freqüentava les tertúlies que fèiem amb el seu germà, al bar El Mesón de Sant Cugat,
que estava al costat de la Universitat Autònoma, on Gabriel Ferrater feia classe de
Lingüística General i Crítica Literària; la seva relació amb els estudiants era del tot
abnegada. I, com ja he dit abans, això deixava admirat i perplex el seu germà. Cal dir que li
agradava molt relacionar-se amb la gent jove (nois i noies, amb una lleugera preferència
pels nois), i s’hi relacionava amb molta generositat. Un cop mort Gabriel, ell va deixar de
participar en aquest tipus d’activitats. Es feia una mica amb Jaime Gil de Biedma, i potser
alguns altres de la mateixa colla, però era més una relació intel·lectual que afectiva.
Jo i altres amics no paràvem de convidar-lo a fer conferències i cursos a la
Universitat o allà on fos. Les invitacions venien sempre de nosaltres, mai de cap organisme
oficial (al poder cultural li anava molt bé de tenir-lo marginat), i la seva resposta va ser
sempre negativa. No les va acceptar mai. Que jo sàpiga, només hi ha dues excepcions al
que acabo de dir: el seminari de Cadaqués, al qual jo li vaig insistir molt que participés, i
el curset sobre Ausiàs March, que Jordi Llovet va aconseguir que fes a l’Acadèmia de les
Bones Lletres. D’aquest curset, afortunadament, ens queda com a testimoni el llibre Llegir
Ausiàs March. 94
A mesura que van anar passant els anys, el seu caràcter es va anar fent
progressivament més difícil i no acabo d’explicar-me’n la causa. Jo no el vaig veure durant
els tres anys darrers de la seva vida. Només parlàvem esporàdicament per telèfon. I quan es
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va posar malalt, abans de la seva mort, va tenir sempre al costat Jordi Cornudella, que el va
ajudar en tot el que necessitava.
Durant el temps que va viure a Barcelona, o potser fins i tot una mica abans, va
tenir polèmiques bastant fortes. Que jo recordi, les més famoses i divertides són les que va
tenir amb Joan Fuster, d’una banda, i amb Laín Entralgo, de l’altra. 95 Llegir aquesta última
és un veritable divertiment. A l’epíleg a la segona edició de Dinámica de la poesía, reparteix
clatellots a uns quants, però aquests havien fet molts mèrits per rebre’ls: són, entre altres,
Joaquim Molas, Jordi Castellanos i Albert Manent, al qual es referia sovint amb l’expressió
de «portafarcells». Com que tot això està publicat, els lectors poden comprovar que els seus
atacs no provenien pas de la seva neurosi, i, si són interessants, és perquè reflecteixen les
barbaritats que les seves víctimes havien arribat a dir o cometre. Amb això, vull dir que de
cap manera no es poden posar com a exemple d’un caràcter difícil (que certament tenia),
sinó que responen a la necessitat de deixar les coses clares. Ho demostra l’alt nivell de les
seves respostes.
Joan Ferraté, de fet, va néixer en el país equivocat, en el sentit que la seva obra
hauria estat oficialment més valorada si hagués escrit, posem per cas, en castellà, anglès,
francès o alemany. Ja sé que, al que puguin dir els intel·lectuals «oficials», no hi hauríem de
donar gaire importància; però si hagués nascut a qualsevol país on la veritable cultura no
estigués relacionada amb el patriotisme ni amb el nacionalisme, un país on la producció
cultural independent fos més valorada que no pas qualsevol manifestació de folklore
popular, no hi ha dubte que Ferraté hauria estat menys ignorat i hauria ocupat el lloc que es
mereix. I el nostre país, tenint em compte els nostres dirigents polítics, difícilment canviarà
el seu tarannà, que, al meu entendre, porta inevitablement cap a la mort de la cultura
autèntica. D’aquesta mort, en seran responsables, sense cap dubte, els polítics nacionalistes:
des de Pujol fins a Torra, passant per Mas i Puigdemont.
I no voldria acabar sense dir que sento vergonya del que diuen la Història de la
literatura catalana i el Diccionari de la literatura catalana sobre ell i el seu germà Gabriel. Aquests
dos volums són un testimoni del menyspreu que, en aquest país, la insipiència té contra el
talent autèntic. De fet, com a conseqüència dels fets polítics recents causats d’ençà que
Carles Puigdemont va ser, per culpa d’Artur Mas i per desgràcia del país, el president de la
Generalitat, fins i tot sento vergonya del fet que des del poder de la Generalitat se’ns
dirigeixi a tots cap a una follia que no té explicació ni futur. En el moment d’escriure aquest
article, estem encara en una situació pitjor, perquè la Generalitat està dirigida per un racista
95 Vegeu sobre Joan Fuster: Papers sobre Carles Riba, Quaderns Crema, Barcelona, 1993. pàg. 229-257. I
sobre José Laín Entralgo: Provocacions, Empúries, Barcelona 1989, pàg.146-156
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i un xenòfob, i això gràcies als vots d’ERC i la CUP, que se suposa que són partits
d’esquerra (viure per veure!). D’altra banda, tal com vaig denunciar a l’Epíleg del meu
darrer llibre, Epístoles a Josep Carner, una de les característiques culturals més conspícues i
abjectes del nostre país consisteix a veure com els pallussos cultivats ataquen la gent de
talent. En aquest epíleg en dono més d’una vintena d’exemples famosos de la nostra
història recent. I entre els que podria donar dels volums esmentats més amunt, en diré
només dos: A la Història de la literatura catalana, Marfany col·loca Gabriel Ferrater en un curt
apartat d’un capitolet. Només li dona cinc pagines (a Gimferrer, per exemple, li’n dona
nou) i el col·loca dintre el realisme històric, per retreure-li al final que hagués desprestigiat
aquest moviment! 96
I a l’esmentat diccionari, del qual Molas va ser responsable, s’hi detecten lapsus i
entrades realment abjectes que ell no hauria d’haver tolerat mai, com és ara la que va
escriure Albert Manent sobre l’obra de Joan Ferraté, Lectura de la «La terra gastada» de T.S.
Eliot, dient que era una traducció amb un pròleg molt llarg. Ferraté, enfadat amb raó, a
l’Epíleg de la segona edició de Dinámica de la poesía, va dir això sobre Manent: «... puesto en el
trance de expresar su desasosiego ante lo inquietante, lo hizo apelando a ese jirón de lo que tal vez en algún
momento fue una minúscula idea, sin que necesitara poner a contribución su acreditado espíritu servil». Per
tornar a comprovar com funciona aquest país, potser val la pena de recordar que Jordi
Pujol va col·locar Albert Manent amb un sou estratosfèric al Departament de Presidència,
com a assessor cultural seu, perquè, és clar, aquest sí que «era dels seus».
Per acabar, sobre Joan Ferraté, no vull deixar d’expressar l’admiració que sento per
la seva obra ni l’agraïment per tot el que em va ensenyar. He de dir que rellegeixo bastant
els seus llibres i articles, que tot el que en vaig aprendre m’ha fet enormement feliç, que van
ser ell i pocs altres com el seu germà Gabriel i José Maria Valverde, per exemple, que em
van posar en el camí recte del saber. Vull dir també que, quan desplegava la seva saviesa (i
no ho feia mai per presumir-ne) era un plaer escoltar-lo. Els seus punts negatius, esmentats
més amunt, pesen poc si els comparem amb tot el que explicat en aquest article. No seria,
per tant, pertinent donar-hi gaire importància.

96 Justament Gabriel Ferrater, en una entrevista feta per Federico Campbell, es riu del fet que se l’hagi
catalogat amb aquesta etiqueta. Vegeu la seva obra Infame turba, Lumen, Barcelona, 1971, pàg. 448-461.
L’entrevista va ser reproduïda a Papers, cartes, paraules, pàg. 509-521.
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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SOBRE LA QUOTIDIANITAT, SOBRE LA POÈTICA
DE JOSEP PLA I SOBRE JOAN FERRATÉ, LECTOR
Xavier Pla
Universitat de Girona
Un apunt teòric sobre la vida ordinària
Ja fa gairebé seixanta anys que el filòsof francès Maurice Blanchot va publicar a La Nouvelle
Revue Française un text titulat «L’homme de la rue», que més tard es va reeditar en el volum
L’Entretien infini amb un nou títol: «La parole quotidienne». Es tracta d’un breu assaig que
reflexiona sobre la vida de cada dia, sobre la representació dels fets de la vida ordinària dels
homes i les dones que habitualment anomenem «ordinaris». Abans de tot, el text de
Blanchot desenvolupa una apassionant especulació sobre les dificultats de «pensar» una
categoria epistemològica problemàtica que tant podem anomenar la «quotidianitat» com la
«vida quotidiana», la «vida corrent», la «vida de cada dia», la «vida ordinària» o, fins i tot,
«infraordinària» o «infraquotidiana». L’enigma de la vida quotidiana, escrivia Blanchot, és
que sembla que no contingui cap enigma, que no sigui enigmàtica. La vida quotidiana és
una dimensió de l’existència tan present en les nostres vides que a vegades ens costa tant
descobrir-la perquè ens sembla inaferrable i ambigua, superficial i profunda alhora, estranya
i familiar. Anar a comprar o anar al cinema, menjar, vestir-se, veure la televisió, dormir,
agafar el metro, fer esport, passejar, navegar per internet, són accions que acomplim quasi
sense dedicar-hi atenció, com si les haguéssim incorporat a la nostra existència fins a tal
punt que ja no desperten cap mena de curiositat. Però, en canvi, com sosté el també filòsof
francès Bruce Bégout en el seu assaig La Découverte du quotidien, publicat l’any 2005, aquests
són gestos vitals que poden suscitar una impressió de fatalitat que ens porta a renovar cada
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dia una espècie de pacte de confiança tàcita que ens permet estar en pau amb la realitat i
potser, fins i tot, tenir el sentiment enganyós de creure que podem arribar a dominar,
conduir o controlar el nostre destí. D’aquí que Blanchot plantegés les dificultats de definir
teòricament la vida quotidiana i es preguntava com atorgar-li una categoria ontològica.
Darrere seu, en la França dels anys cinquanta i seixanta, el van seguir Henri Lefebvre,
Michel de Certeau, Roland Barthes i, una mica més tard, el novel·lista Georges Perec.
Seguint, doncs, els pressupòsits teòrics de Blanchot i Bégout, podem afirmar que la
quotidianitat presenta el que podríem anomenar una paradoxa inquietant. Constitueix,
efectivament, la trama més visible i més immediata de les nostres vides: són experiències,
fets, gestos i paraules fatalment abocats a una repetició rutinària, contínua i habitual. I bé,
aquí és on es pot trobar la paradoxa: es podria viure de manera no quotidiana o
extraquotidiana? Què significaria això? Una acció extraordinària en la nostra vida, com
podria ser assistir a l’església un diumenge al migdia o dedicar una hora de meditació cada
primer dia de l’any, deixarien de ser extraordinàries i passarien a ser accions ordinàries tan
sols per estar sotmeses a una rutina? Som lliures en relació amb la nostra vida quotidiana?
Ens n’hauríem d’alliberar per inventar altres vides que no caiguessin fatalment en aquesta
monotonia, en la rutina monocromàtica de la vida de cada dia? Hi ha aquí, com afirma
Bégout, un fatum, un destí fatal, inevitable però fascinant, segons el qual tota vida, fins i tot
la més solitària, o la més precària, o la més aventurera, o la més intensa, acaba convertint-se
en una vida quotidiana? No en podem escapar perquè en certa manera, afirma Blanchot, la
quotidianitat marca els límits de la llibertat humana. Però potser, justament, aquesta
absència d’incerteses també és una forma de llibertat. O bé, potser, al contrari: algú podria
objectar que la vida quotidiana és una «presó» que ens porta a una vida grisa i vulgar, a la
mediocritat.
El problema, com assenyala novament Bégout, és que la vida quotidiana és tan
visible que s’ha tornat gairebé invisible, a la manera de la famosa figura en el tapís de la
inoblidable narració de Henry James: sabem que existeix, però precisament com que ho
sabem tant no l’acabem de saber afrontar i comprendre. Continuem pensant que la vida de
cada dia, la nostra vida corrent, no amaga res, i sobretot que no amaga res d’interessant,
perquè estem segurs que ens mostra tot el que té, que ens ofereix tot el que pot mostrar. La
presència excessiva, quasi hipertrofiada, de la vida familiar, sotmesa a una espècie de
claredat encegadora, es converteix en una màscara de qualsevol sensació d’estranyesa
problemàtica. Com podem accedir, per tant, al significat que ens ofereix i alhora ens
escamoteja la vida quotidiana? Això és el que van entendre perfectament alguns grans
escriptors, tots aquells autors de la literatura de les petites coses, els que podríem
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denominar els «mestres de la vida en minúscula», per recordar el títol d’aquell excel·lent
llibre d’Alfred Polgar traduït al català a Quaderns Crema: des de Montaigne fins a Txèkhov,
de Marcel Proust a Georges Simenon, des de H. D. Thoreau fins a bona part de la millor
narrativa nord-americana, de Raymond Carver a John Cheever, des de grans pensadors
com Walter Benjamin o Sigfried Kracauer o Georg Simmel, fins a novel·listes francesos
como Raymond Queneau i el mateix Perec o autors italians tan significatius como Pier
Paolo Pasolini, Italo Calvino o Claudio Magris.
Pla: fer literatura amb la vida quotidiana
Fer visible i palpable la vida quotidiana, doncs, no és una feina fàcil. Potser pocs autors
com Josep Pla van arribar a comprendre que la vida quotidiana és un nivell de realitat i que
la vida de cada dia té un moviment intern que l’escriptor ha de saber veure, captar i
transmetre als seus lectors. En una ocasió, en unes entrevistes radiofòniques que li feia cada
dia el periodista Joaquín Soler Serrano a finals dels anys cinquanta, van preguntar-li per què
s’interessava tant per la vida quotidiana, i Pla va respondre, irònicament: «Ah, ¿pero es que hay
otra?» Encara que no era ni es definia estrictament como un novel·lista, Josep Pla va
publicar l’any 1951 la seva primera novel·la, titulada El carrer Estret. A través de la mirada
del narrador protagonista, un veterinari acabat d’arribar al seu nou destí, i de la veu alegre i
curiosa de la seva cuinera, el personatge inoblidable de Francisqueta, el lector s’introdueix
en la vida tranquil·la de Torrelles, una petita població imaginària de la Catalunya
contemporània. Més en concret, el lector se submergeix en les profunditats de la vida
quotidiana dels senzills veïns d’un carrer que, efectivament, és estret i que, per tant, obliga
els seus habitants a una promiscuïtat no exempta de certes formes de xafarderia i de
voyeurisme. Pla s’apropia de la coneguda frase atribuïda a Stendhal, la definició segons la
qual una novel·la consisteix a fer passar un mirall al llarg d’un camí, i així aconsegueix fer
descobrir al lector la banalitat i fins i tot la ridiculesa de la vida quotidiana i l’amarga soledat
dels personatges anònims que deambulen per un poblet desproveït totalment de marques
temporals. Fent novel·la como si no en fes, Pla demostra la capacitat inesgotable de la seva
prosa per fer interessar el lector i submergir-lo en una successió d’imatges i d’anècdotes
suposadament extretes directament de la realitat. La novel·la es desenvolupa en un temps
quasi abstracte que depassa qualsevol anècdota històrica (són absents del llibre les
referències, per exemple, a la guerra civil espanyola o les condicions imposades per la
dictadura franquista en la postguerra) per poder extreure millor tot allò que té de més
constant i perenne la condició humana. En l’important pròleg de reflexió sobre el gènere
novel·lístic, titulat modestament «Quatre paraules», Pla declara obertament haver tingut la
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idea d’escriure una novel·la a partir de la coneguda frase de Saint-Réal popularitzada por
Stendhal: «Un roman: c’est un miroir que l’on promène le long d’un chemin.» És evident que Josep
Pla no és tan ingenu com volia fer creure. Al contrari, sempre molt solapadament, comprèn
perfectament que la frase de Stendhal feia referència justament a una de les maneres de què
disposa l’escriptor per captar la realitat. Segons Pla, les interminables discussions sobre la
definició de l’estatus genèric de la novel·la al llarg del segle vint haurien portat a un estat de
tal incertesa entre els creadors, els crítics i els lectors que temia que la seva novel·la no
quedés també afectada. Per això, l’escriptor de Palafrugell afirmava que tan sols volia fer
passar un mirall per la realitat, gairebé com un simple divertiment o passatemps. Com que
Pla no es considerava un novel·lista, el seu mirall, concebut com una forma passiva,
simplement reflectiria una sèrie d’imatges sense cap ordre, imatges «vulgars i banals», és a
dir les imatges més «reals». Però, tot i les seves declaracions, és clar que el mirall de Pla
organitza, ordena i dona coherència. Una segregació aparentment caòtica d’escenes i
imatges, de personatges i trames, trenades a partir de la mirada i la veu en primera persona
del narrador, mitjancer entre el món narrat i el lector, i encapsulades en el significatiu temps
narratiu d’un any complet. Oblidant, o fent veure que oblidava, que tota construcció
lingüística obliga inevitablement a delimitar d’una manera o altra l’univers referencial i li
imposa una forma particular, Pla pretenia presentar la seva obra, en aquest cas la seva
novel·la, com un analogon de la realitat, com un reflex de la realitat. Per una espècie d’il·lusió
o d’isomorfisme o de calcomania, Pla pretendria demostrar que existeix, anterior al
llenguatge, un món objectiu clarament delimitat, un món tancat i acabat, disposat a ser
denominat i transposat conseqüentment en paraules, en literatura.
Joan Ferraté, lector crític de Josep Pla
No sé si mai s’arribarà a saber la composició de la biblioteca dels pares dels germans
Gabriel i Joan Ferraté(r), però per alguns indicis de què disposem sabem que els primers
llibres de Josep Pla en formaven part. Sabem, per exemple, que el seu pare, Ricard Ferraté i
Gili, i també el seu oncle Amadeu, es van fer subscriptors del llibre de Pla Vida de Manolo,
contada per ell mateix el mes de desembre de 1927, un llibre sobre el qual Gabriel Ferrater va
escriure grans elogis. Sabem, per diverses declaracions dels dos germans, que els primers
llibres de Pla (Coses vistes, de 1925, Llanterna màgica, de 1926, Relacions, de 1927), formaven
part de la biblioteca familiar. El mateix Gabriel va deixar constància de la seva admiració
per Pla en aquells versos famosos del «Poema inacabat».
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[...] a Josep Pla que és a Llofriu.
No ens coneixem, però m’escriu,
amable, quan rep els meus llibres,
i, al llarg dels anys, són els seus llibres
que m’han ensenyat a mirar
la gent del país català.

Uns versos reblats en la dedicatòria que Ferrater va escriure al mateix Pla (de fet, li va
enviar tots els seus llibres dedicats, i avui es conserven tots a Palafrugell) al volum Da nuces
pueris: «Per a Josep Pla, que ens ha ensenyat a mirar la gent d’aquest país» i que Pla va
respondre en aquella inoblidable carta:
Mas Pla, 14-4-61

S. Gabriel Ferrater

Vaig rebre el seu llibre. L’he llegit. M’ha agradat molt. El felicito. L’he donat a llegir
a més a més a diversos amics. Els ha agradat. Un xicot jove m’ha dit que troba el
llibre molt trist.
Per què no escriu en prosa? És el mateix que fa sense la mica de musiqueta que hi
posa. Per què no escriu alguna novel·la? Això però l’hi deu haver dit tanta gent que
gairebé l’obvietat és implícita. Però no hi fa res: vostè té condicions excepcionals
per parlar de la gent, per veure i divagar sobre la gent. Ho faci. Espriu no ha volgut
escriure novel·les. Per què no ho fa vostè? Sap explicar, sap observar, sap
comprendre. Ho faci. No perdi temps. Les poesies del llibre són esquemes de
novel·les. No ho creu així?
Si vostè fa una novel·la, la presenta a un o altre jurat i jo en formo part, pot estar
segur que en igualtat de mèrits (percebuts per mi) jo li faré donar el premi, o
almenys faré un esforç gros en aquest sentit.
Molt agraït. Passi-ho bé.
Josep Pla
El paper en prosa del final del seu llibre és magnífic. V.

En general, podem dir que, sempre que en va tenir ocasió, Gabriel Ferrater no es va estar
d’elogiar la literatura de Josep Pla, fins i tot en uns moments i en uns contextos ben
diferents dels d’ara mateix, quan Pla era objecte de severes i injustes amonestacions des
d’un cert catalanisme literari intransigent. Com ara en aquest elogi que figura en el
«Qüestionari sobre Josep Pla» de 1972, inclòs a Papers, cartes, paraules:
Quines qualitats literàries veieu en l’obra de Josep Pla? Les hi veig gairebé totes. Té una
esbalaïdora capacitat d’atenció a la vida que l’envolta, i la seva prosa, per dir-ho així,
no esguerra res que hagi arribat a captar. I, encara que a ell l’irriti el terme, té un
prodigiós sentit del ritme: la desfilada de les imatges que ens fa passar pel davant és
cronometrada amb una precisió que ni el millor muntador cinematogràfic li podria
envejar. La seva única manca greu, Pla la comparteix si fa no fa amb tota la literatura
catalana moderna (Solitud, i algunes coses de Maragall i de Rodoreda són potser les
úniques excepcions): és l’excés de pudor, i fins de covardia, en l’ordre de l’expressió
moral personal. Recordem Pavese, que s’assemblava tant a Pla en molts aspectes,
però que s’havia deixat marcar pels àcids de Baudelaire.
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Quedem-nos amb aquesta expressió, magnífica: «atenció a la vida» i amb aquesta
reserva, sobre el suposat pudor de Pla a l’hora d’expressar la moral personal. De manera
molt semblant, gairebé paral·lela, es va expressar sempre Joan Ferraté. En una enquesta
feta l’any 1980 per Lluís Busquets i Grabulosa sobre els millors llibres catalans de
postguerra, Ferraté esmentava La vida amarga de Pla al costat de les Elegies de Bierville de
Riba, la Primera història d’Esther d’Espriu, el Nabí de Carner, tot Foix i, és clar, també Les
dones i els dies. En altres ocasions, l’elogi de la literatura planiana apareixia sempre matisat per
algunes reflexions particularment extraliteràries. En una entrevista de 1990 feta per Julià
Guillamon, per exemple, avui inclosa dins Opinions a la carta, Joan Ferraté deia:
L’obra de Pla és admirable, però al mateix temps és l’obra d’un petit escriptor
local, o potser hauria de dir d’un gran escriptor d’una localitat molt petita, que és el
seu poble, Palafrugell. Que viatgés a Cuba, als Estats Units, per tota Europa, no hi
fa res. Ell continua sent un propietari rural de Palafrugell, que fa el que faria
qualsevol propietari que no estigués obligat a ocupar-se massa de tot allò i que
hagués de passar l’estona d’una manera o altra.

I en una altra entrevista, aquesta vegada de Vicent Sanchis, avui inclosa al mateix
recull, insistia a remarcar no tan sols els elements admirables de Pla sinó també les seves
limitacions literàries:
Un escriptor com Josep Pla, en gran part, era això [literatura local]. Per entendre
quina mena d’escriptor és Pla, vist com a autor d’abast local, s’entén perfectament bé. El que passa és que és un escriptoràs extraordinari. Els mèrits,
naturalment, vénen del seu talent, de les seves lectures… I les seves falles són
d’escriptoret local. La incapacitat de subjectar-se a unes normes totalment
objectives de comunicació amb el món en general, amb tota la societat, sense
capricis… Pla ha escrit coses horroroses i que només s’entenen com a activitat
d’escriptor local. Els Homenots, per exemple. Allò és il·legible.

Tornem ara a Blanchot i a la representació de la vida quotidiana, i a El carrer Estret i
a les reflexions de l’autor del Llibre de Daniel, perquè, de fet, no són pas tants els articles de
reflexió de Joan Ferraté sobre la prosa literària catalana. Com hauríem pagat per tenir avui
també un volumet amb els «tres prosistes» (Joaquim Ruyra, Caterina Albert i Josep Pla)
com el del seu germà Gabriel! Entre aquests pocs textos crítics sobre prosa, destaquen dos
articles enlluernadors per la seva intel·ligència i lucidesa crítiques i modèlics per a la crítica
literària catalana actual, un exemple de lectura rigorosa, objectiva i interpretativa sobre com
afrontar la lectura crítica, en aquest cas, de la novel·la. Tots dos els va publicar Joan Ferraté
a principis dels anys cinquanta. I tots dos són lectures de llibres de Josep Pla: «Gerona,
ciudad del recuerdo», publicat dins Alcalá el 25 d’abril 1953 i «El carrer Estret, novela»,
publicat a la revista Laye, el gener de 1952.
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M’interessa començar primer pel segon cronològicament parlant, és a dir, el que
Ferraté va publicar sobre Girona, un llibre de records. El que m’interessa subratllar per sobre
de tot d’aquest article de Joan Ferraté és l’actitud de comprensió del text literari de Josep
Pla, la mateixa que el lector pot trobar a Dinámica de la poesía, el seu enlluernador volum de
crítica literària o la que es manifesta als inoblidables pròlegs i assajos que Gabriel Ferrater
va escriure sobre Riba, Carner o Foix. Els dos germans s’encaraven amb el poema,
convertit en un objecte estètic, per fer-se’l seu; buscaven entendre’l en totes les seves
dimensions com una formalització d’una experiència, com una objectivació d’una forma
subjectiva; s’hi enfrontaven desproveïts de prejudicis ideològics o d’apriorismes
metodològics; hi abocaven, això sí, tota la seva preparació, intel·lectual, fonamentada en
l’anàlisi lingüística i estilística, en la reflexió sobre els mecanismes verbals i els esquemes
imaginatius, en el fet que tant havien llegit Saussure com Charles Bally, Ortega y Gasset
com Fabra, Roman Jakobson com Roland Barthes.
Ferraté afronta de la mateixa manera la lectura del gran text autobiogràfic de Pla,
sempre sense prejudicis favorables o desfavorables cap a l’escriptor. Aquest esforç
d’objectivitat crítica, i el doble esforç d’utilitzar una terminologia que no fos impressionista
o psicologista així com l’intent d’establir una mena de nomenclatura pròpia acosten Joan
Ferraté a allò que ben poc temps després eclosionarà sota el paraigua de l’estructuralisme. El
primer que Joan Ferraté desenvolupa és una reflexió sobre la novel·la autobiogràfica, amb
una sèrie de frases antològiques, escrites, com sempre passa en ell i en els seus papers,
d’aquella manera que ja sembla que no es puguin expressar de cap altra: La composición de un
libro de recuerdos plantea problemas formales derivados de su peculiar empleo de la perspectiva temporal.»
O, encara:
La retrospección reminiscente tiene la peculiaridad de insertarse en un presente, el del narrador, en
función del cual adquieren sentido dimensión los hechos del pasado. No sólo porque la selección de
aquello que importa relatar, y también su interpretación, dependa del estado presente del narrador
(pues lo mismo en último término cabría afirmar de la historia), sino ante todo porque no se
narra simplemente lo ocurrido, incluso seleccionado e interpretado, sino lo ocurrido en tanto que
recordado, o simplemente lo recordado. La conciencia es, por naturaleza, un presente.
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I, encara, aquesta:
No se escriben unas memorias a los veinte años. Es preciso haber cumplido todo un curso de experiencia
humana antes de poder enfrentarse tranquilamente con el propio pasado. Quien recuerda, habla de sí mismo
y se juzga a sí mismo, desasido ya de las capas exteriormente protectoras de su egoísmo. Esta distancia es la
perspectiva peculiar de un libro de recuerdos.

De fet, m’adono que volia reproduir tan sols algunes reflexions especialment
significatives del text de Joan Ferraté i ara veig que, si bado, el reproduiria tot sencer, de tan
bo com és. La presència d’Ortega y Gasset és ben evident en el text, ja que hi apareix
explícitament citat i també per la manera com tracta algunes altres qüestions
terminològiques. Ara bé, voldria també remarcar el substrat proustià d’aquest article, una
mena de presència latent de Proust, no estrictament del Proust literat, el de l’autor de la
Recherche, sinó precisament del Proust crític literari. Recordem una dada i una data: el llibre
que coneixem amb el títol de Contre Sainte-Beuve, que és probablement el text més important
de la crítica literària contemporània que ha reflexionat sobre el desdoblament del «jo», el
«jo» que va viure en el passat i el «jo» que escriu des del present, es va publicar,
pòstumament, el 1954. O sigui: poc temps després de l’article de Ferraté, convertit, una
altra vegada més en predecessor teòric i crític que no pas en oïdor de les famoses
palpitacions del temps orsianes. Precursor també de la narratologia francesa, vint anys
abans del Figures III de Gérard Genette.
Tot això és per dir també que l’ambiciós exercici de lectura que fa Ferraté sobre un
autor i un llibre que a priori no formarien part del seu cànon personal és admirable, i
sobretot perquè, de fet, el crític desplega tot el seu talent i la seva brillantor per discutir-los,
tant el llibre com l’autor. Tinguem en compte també que en aquells anys Pla no havia
publicat encara, ni de lluny, El quadern gris, ni tampoc altres obres que el farien famós com
els Homenots, i que de fet havia reprès la publicació dels seus llibres en català tan sols pocs
anys abans, el 1949. La independència de criteri i la llibertat intel·lectual de Ferraté no
caldria subratllar-les, però formen part del gest crític d’agafar un llibre de Pla i convertir-lo
en un objecte crític susceptible de ser llegit amb la mateixa ambició com si fos de Baroja,
Proust o Joyce. Escriu Joan Ferraté:
No hay auténtico libro de recuerdos allí donde no aparece la voluntad de ejercer sobre ellos el
dominio de la conciencia enriquecida por el pleno saber de la vida. Esta es la ley del género. Y
Pla, en cierto modo, se ha propuesto eludirla. En vez de aceptar la seriedad fundamental de su
tema, donde lo que se esperaba era la reviviscencia de un curso vital activo, lo ha concedido todo a
la sugestiva pasividad del paisaje donde aquella actividad debía desarrollarse. Es así que este
libro de recuerdos es a la vez un relato, o tal vez mejor, una descripción de los rasgos más típicos y
salientes de su vida de interno en un colegio de Gerona y, entreverada con ella, una descripción de
la ciudad, sus calles y edificios, y su vida esencial.
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Aquí Joan Ferraté connecta i coincideix amb el seu germà Gabriel, des de posicions
crítiques més allunyades del que sembla: segons ells, Pla no acabava de saber afrontar la
qüestió de l’expressió literària de la intimitat:
Pla ha eludido con ello su tema propio. Es ya asunto viejo: los libros del gran escritor podrían
muy precisa y honradamente ser descritos como las distintas formas de una evasión que Pla no
sabemos si se ha propuesto (probablemente no), pero sí ha realizado sin cesar a lo largo de su
carrera. Evasión, en cierto modo (lo diremos con una ocasional expresión del propio Pla en este
libro) del monólogo personal, que hay que poner en limpio; de la construcción de una verdad
personal literaria y estilística donde no todo quiera desembocar en el desenfoque de las obviedades
reales para suscitar el absurdo, el trágico absurdo cotidiano, sin proponerse rehacer de algún modo
el camino hacia la definitiva presencia de espíritu.

Tot el que hem vist formalitzat en la lectura de Girona, un llibre de records, ja apareixia,
explícitament anunciat, en l’article que havia publicat sobre El carrer Estret de Josep Pla.
Comença amb una cita de les Elegies de Tibul, «En ego cum tenebris tota vagor anxius urbe»
(«Així, jo mateix, quan enmig de les tenebres rodo neguitós per tota la ciutat», en traducció
de Joan Mínguez, publicada a la Fundació Bernat Metge el 1936), una cita a la qual no sé
no veure-hi ressonàncies baudelairianes. Vegem ara aquesta frase, que no és de Blanchot
sinó de Joan Ferraté: «Reside en lo cotidiano un prodigioso poder de nostalgia; en él se hace
extraordinariamente intenso el sentimiento de derelicción y soledad que empapa minuto tras minuto la vida
del hombre.» En la novel·la de Pla, el protagonista és el carrer, entès com un mètode de
treball narratiu, quasi com un veritable cronotopos bakhtinià. El carrer i la vida del carrer,
no com un espai pintoresc, sinó, com diu Ferraté, absolutament banal i quotidià en el qual
viuen, passen i passegen una sèrie de personatges que són banals, vulgars i mediocres, en el
sentit més positiu que podem atorgar a aquests tres conceptes. Donem la paraula a Ferraté:
«La grotesca gesticulación cotidiana de la mediocridad es la vida misma. He ahí cómo la displicente sorpresa
que es la actitud fundamental de Pla trasciende la trivialidad y se hace profunda.» Si poguéssim fer una
mena de núvol de conceptes per veure on situa Ferraté les virtuts del llibre de Pla sortirien
aquests: «vida cotidiana», «trivialidad», «banalidad irrisoria», «lo sublime», «lo banal», «lo
anecdótico», «lo anodino», «irrisoria e implacable mediocridad», «simplicidad», «pasividad»,
«positividad ineluctable», etc. Però Ferraté rematava amb contundència:
La composición de La calle Estrecha es algo más sutil, complicado y sencillo a la vez, de lo que es
la técnica pedante al uso. No ha sido preciso echar mano (como, perdida la fe en el argumento
después de Joyce y Proust, es habitual en la novela sabia de los técnicos) de ningún juego abstracto
y de mala fe con el tiempo y el espacio. José Pla ha recurrido a algo más inmediato, a la vida
misma en su condición más elemental, para dar a su novela una forma que es en último término
clásica.
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I acabava, ja de manera potser més professoral:
Reducida a sus elementos más simples, la composición de El carrer Estret se desarrolla en dos
líneas temáticas fundamentales. Una que llamaremos objetiva, o protagonal, en cuyo decurso van
sucediéndose ante la mirada del narrador la gente y tipos de la calle, congelados, del modo definido
más arriba, en su alteridad irremediable, frenéticos o plácidos, patéticos y cómicos; aquí la
narración es «behaviorista», atiende únicamente a lo externo de la conducta, incluso cuando juega
como tema contrastante la mirada del antagonista, Francisqueta. La otra línea está determinada
por los momentos de reflexión del narrador; es la línea subjetiva. Es evidente que una y otra se
exigen mutuamente como el sujeto exige al objeto. Las inflexiones en el decurso narrativo que
produce el paso de una a otra llevan adelante la narración. Pero en todo momento de una línea
hay una relucencia de la línea paralela. Una y otra se interfieren como fluencias que son de una
corriente única.

Acabo. L’experiència estètica en els mons quotidians sol tenir l’estructura d’un
oxímoron. Hi ha un cert convenciment que, a priori, una experiència no pot ser estètica i,
alhora, formar part de la vida quotidiana, com si hi hagués una incompatibilitat entre
l’experiència estètica i la quotidianitat. Però, d’acord amb Hans Ulrich Gumbrecht, en el
seu excel·lent assaig Production of Presence. What Meaning Cannot Convey (2003), no podem
oblidar alguns d’aquells moments que considerem com una experiència quotidiana
perfectament normal en els qual, de cop, apareix una llum nova, excepcional, que ens
permet considerar-los segons el que seria una experiència estètica. Menjar bé, contemplar
una desfilada de moda, veure un gol de Messi en un partit de futbol de màxima rivalitat,
prendre un bon cafè en una terrassa i observar el moviment de la gent, anar a comprar peix
fresc al mercat, etc., hi ha molts moments de la nostra quotidianitat en els quals
l’experiència estètica pot arribar a constituir-se com una interrupció inesperada en el flux
del dia a dia i comparable, segons Gumbrecht, a la contemplació d’una obra d’art, per
exemple, en un museu. Disfrutem d’una deliciosa gastronomia quan la funció pragmàtica
primària del menjar acaba elevant-se cap a una experiència de tipus estètic, com una
oscil·lació entre un complex de percepció sensual del menjar (efecte de presència) i
una reflexió sobre la forma en què s’ha produït. L’experiència estètica jugaria aquí un paper
important com a font de casos exemplars de presència, moments de gran intensitat,
corporals i intel·lectuals, gairebé epifanies, o moments d’intensitat, però fugaços.
Gumbrecht els vincula a un estat de serenitat o de compostura, d’«estar en sintonia amb el
món», cosa que no significa necessàriament en harmonia o acord, sinó més aviat un
sentiment d’estar encarnat en, amb i per al món.
Joan Ferraté va saber veure precoçment que en El carrer Estret, quan més detalls vol
oferir Pla, quan més complet vol ser, en realitat més selecciona, amb més severitat escull els
indicis de la realitat que vol verbalitzar. Quan més objectiu pretén ser, més s’arrisca a ser
subjectiu. I no podem oblidar que, en la prosa de Pla, l’estètica del detall es converteix
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també indiscutiblement un acte de poetització: la percepció de les coses més petites de la
vida quotidiana representa un important esforç d’evocació, clarament epifànic i, per tant, un
pretext per la reflexió personal i metalingüística. El plaer estètic que pot sentir un lector
d’un text de Josep Pla és diferent del que pot aportar la lectura, per exemple, d’una
novel·la. No es tracta tant del plaer del que busca el desenvolupament o la sorpresa de
l’esquer d’una intriga ficcional, sinó el plaer que sol·licita el record de les paraules i de les
sensacions d’un món que és eminentment quotidià, recognoscible pel lector. Ja no és el
plaer del lector que desitja avançar en la lectura. És el del lector que prefereix aturar-se en
un fragment, penetrar lentament en el text, consultar-lo i, després, reflexionar-hi. Això,
també, ho hem après de Joan Ferraté.
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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ALTRES PAPERS EN HOMENATGE A JOAN FERRATÉ

(«Arxiu Joan Ferraté»)

Cuba, 1960; amb Simone de Beauvoir i J-P Sartre
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JOAN FERRATÉ I ELS LÍRICS GRECS
Maria Rosa Llabrés Ripoll

He de confessar, d’entrada, que la traducció Líricos griegos arcaicos de Joan Ferraté és
per a mi un llibre entranyable; m’ha acompanyat des de l’adolescència i alguns dels seus
versos han ressonat en la meva memòria al llarg dels anys. Per tant, el que en pugui escriure
en aquestes breus ratlles serà necessàriament subjectiu, malgrat que el treball de Ferraté
mereixeria un estudi més aprofundit.
Avui he agafat una vegada més el volum, ja de fulles esgrogueïdes i coberta
fugissera, i he parat esment al pròleg ⸺datat el maig del 1966 a Edmonton, on Joan Ferraté
era professor de literatura espanyola. M’interessava saber com explicava la forma en què
s’havia enfrontat a la tasca de traduir els lírics. I veiem que comença amb un advertiment
important: conscient de l’estat fragmentari de la major part de la lírica grega, fa veure el
perill que el traductor vulgui suplir les mancances amb aportacions tretes de la seva pròpia
imaginació. «No es ése, sin embargo, el punto de vista del presente traductor.» 97 Per tant, prescindeix
de qualsevol reconstrucció dels originals que no estigui prou fonamentada filològicament.
En segon lloc exposa la seva voluntat d’ajustar-se a l’original, reproduint-ne no sols el sentit
general, sinó les articulacions, l’ordre idèntic de les nocions, «el cuerpo exacto de sus palabras y
su verdadero peso», 98 en la mesura que ho permeti la llengua d’arribada. En tot això afirma que
s’aparta de la pràctica contemporània de traducció dels lírics en altres llengües
—«entre nosotros no se traduce a los griegos», comenta amb ironia— i posa com a exemple la
97
98

Joan FERRATÉ: Líricos griegos arcaicos, Seix Barral, Barcelona, 1968, «Introducción», pàg. 13.
Ibíd., pàg. 14.
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versió anglesa feta per Davenport 99 d’un simple dístic elegíac d’Arquíloc, el fragment 1
Diehl:
Sóc un servent d’Eniali sobirà
i un expert en el do amable de les Muses.

Davenport tradueix:

I Ferraté:

Sergeant to Enyalios,
The great god War,
I practise double labor.
With poetry, that lover’s gift.
I serve the lady Muses.
Soy un siervo, yo, de Enialio, señor de la guerra,
y un experto en el don de las Musas amable.

En aquest aspecte deixa de banda un estil vell, podríem dir vuitcentista, de traduir
per adoptar una actitud totalment moderna: 100 «A mi entender, el primer deber de un traductor, en
su función mediadora entre un original remoto y difícil y el público al que se dirige, estriba en la fidelidad
estricta al texto del que parte [...] El traductor no debe, por consiguiente, introducirse a sí mismo en la
traducción.» 101 Criteris fonamentals que són els que avui dia podem subscriure.
Per aquesta fidelitat al text original, Ferraté considera que les seves traduccions
tenen el valor d’un document. Presenta una versió de conjunt dels diferents gèneres de la
lírica arcaica grega dels segles

VII

i

VI

aC: l’elegia, que és en principi de caràcter trist o

fúnebre, però arriba a abastar temàtiques molt variades (Cal·lí, Tirteu, Mimnerm, Soló,
Xenòfanes); el iambe, satíric i d’invectiva (Arquíloc, Semònides); i els gèneres més
pròpiament lírics, o sigui, cantats amb acompanyament d’instruments de corda —el terme
«lírica» deriva de «lira»—, dins dels quals es distingeixen els corals (amb Alcmà, Estesícor,
Íbic i Simònides) i els monòdics o per a un solista (representats per Safo, Alceu i
Anacreont). S’adopta en el llibre aquesta classificació tradicional que segueix essent vàlida,
malgrat que, segons els estudis actuals, les fronteres entre un i altre gènere no estan tan
clarament delimitades. 102
99 Publicada en la revista Arion II, 1963, pàg. 29.
100 Vegeu els criteris formulats per García Yebra en Teoría y práctica de la traducción (Gredos, Madrid, 1982,
vol. I, pàg. 43).
101 Joan FERRATÉ: Líricos griegos arcaicos, «Introducción», pàg. 17- 18.
102 Per a una aproximació a la lírica grega arcaica recomanem, a part de la Historia de la literatura griega d’A.
Lesky i de la de López Férez (ed.) del mateix títol, editades a Madrid per Gredos el 1968 i el 1988,
respectivament (amb diferents reedicions), el volum Early Greek Poetry, de P. E. Easterling i B. M. W. Knox,
en The Cambridge History of Classical Literature I, part I, Cambridge 1989; The Cambridge Companion to Greek Lyric,
editat per F. Budelmann, Cambridge 2009; i, entre d’altres, els següents estudis: F. RODRÍGUEZ ADRADOS: El
mundo de la lírica griega antigua, Alianza Editorial, Madrid, 1981; C. MIRALLES: «Lírica griega arcaica», en Actas
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Hi figuren tots els fragments dels autors conservats que tenen un cert sentit; però amb
l’absència notable del iàmbic Hipònax —només apareix, com pertanyent a Arquíloc (79a
Diehl), el fragment 115 West sobre l’amic traïdor que avui dia se li atribueix. La raó pot ésser
l’escassa difusió en aquell temps de les troballes papirològiques d’aquest poeta, o bé la cruesa
del seu llenguatge (anotem aquí que Ferraté no exerceix cap autocensura pel que fa als poemes
homoeròtics, cosa que aleshores devia ésser prou agosarada). No s’inclou tampoc la traducció
de les elegies atribuïdes a Teognis, ni la dels grans lírics corals Baquílides i Píndar— d’aquest,
només una bella mostra en apèndix, la Pítica primera. El límit és, tant per raons d’extensió
—aquestes obres abasten un volum considerable— com cronològic, ja que pertanyen al final de
l’època arcaica i a l’inici d’una època nova, entre els segles vi i v aC.
A part del seu valor documental, es pretén que la traducció tingui valor per si mateixa:
«El texto mismo debe persuadir al lector, con sus propios recursos, de que merece leerse como poesía y con la
atención peculiar y sostenida requerida por la poesía.»103 Aquesta és la finalitat per la qual Ferraté
decideix emprar el vers castellà, això sí, remarcant que, amb molt poques excepcions, no tracta
de reproduir la mètrica original ni fer-ne una reconstrucció —en la línia de les adaptacions que
substitueixen síl·laba llarga per accentuada, com fan, per exemple, Rubén Darío en castellà i
Costa i Llobera en català. Aquí el dístic elegíac, que consta d’un hexàmetre (sis peus mètrics de
síl·laba llarga seguida de dues breus) i d’un pentàmetre (cinc peus mètrics amb un ritme
semblant), apareix en forma de parell de versos de sis i cinc accents. Els trímetres iàmbics, tres
mesures basades en el ritme breu-llarga, es converteixen en endecasílabos,104 i els tetràmetres
trocaics, quatre mesures de parells de llarga-breu, en alexandrins. Però en la lírica mèlica o
cantada es fa prova d’una major llibertat mètrica, que es correspon amb la varietat de ritmes de
l’original. Es tradueix vers per vers en els elegíacs i iàmbics, però no sempre en la lírica coral i
monòdica. Hem de tenir en compte que mai no es fa ús de la rima, com tampoc no en feia la
poesia grega antiga.
Sempre he observat que les traduccions rítmiques tenen el perill d’haver d’alterar el que
diu el text de partida, o bé de no poder reflectir-ne tots els matisos. En aquest sentit podem dir
que la versió de Ferraté, en general, evita caure en aquest risc, i n’és prova ja el primer fragment
traduït, el núm. 1 de Cal·lí, que ell mateix comenta en el pròleg. Hi veiem un equilibri perfecte
entre el ritme del dístic i la fidelitat al contingut, amb els seus matisos expressius:

del VII Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1989; B. GENTILI Poesía y público en la Grecia antigua.
Quaderns Crema, Barcelona, 1996; i I. RUTHERFORD: Oxford Readings in Greek Lyric Poetry, Oxford, 2012.
103 Joan FERRATÉ: Líricos griegos arcaicos, «Introducción», pàg. 18.
104 Atès que la traducció és en castellà, adoptarem la nomenclatura i el còmput de síl·labes castellans i no
els catalans.
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¿Hasta cuándo estaréis recostados? Jóvenes, ¿cuándo
tendréis un pecho valiente? De tanto abandono
¿no os avergüenzan los pueblos vecinos? ¡Pensabais quedar
en paz, y a todo el país lo tiene la guerra!...

El mateix podem dir del fragment núm. 1 de Tirteu, on, malgrat que el traductor no
pretén fer una reconstrucció arqueològica, en algun vers aconsegueix reflectir un ritme
dactílic gairebé exacte: «con ellos, dejado el ventoso Erineo, vinimos nosotros».
Menys reeixida ens sembla la versió d’Arquíloc; en ocasions es perd una mica la
contundència del iàmbic, a part d’alguna interpretació poc ajustada, probablement per causa
de les exigències mètriques. Així, en el seu fragment 79, es tradueixen com a «vicio» o «virtud»
dos termes fonamentals en el pensament grec arcaic i en la tragèdia: hybris (‘supèrbia,
desmesura’) i dike (‘justícia’). El mateix hem observat en algunes expressions de Soló. A
part d’això, ressalta la versió humorística del misogin Iambe de les dones de Semònides:
Dios hizo diferentes las mujeres
desde un principio. A una, la sacó
de la híspida cochina, y en su casa
anda todo rodando por el suelo,
revuelto y rezumando porquería;
pero ella, sucia y con la ropa sucia,
aposentada en la basura, engorda...

En aquests dos primers apartats del llibre, dedicats a l’elegia i el iambe, generalment
s’aconsegueix fer atractiu un tipus de poesia molt lligat a la circumstància, que a vegades
podria resultar àrid i prosaic.
Crec que on més es fa patent l’art poètic de Ferraté és en els gèneres cantats, que
són els que més s’apropen al concepte actual de poesia lírica. La major llibertat del metre li
permet explorar possibilitats molt variades. Per exemple, el núm. 1 d’Alcmà, el conegut
com a Parteni del Louvre (pel lloc on es conserva el papir), es tradueix en versos d’extensió
irregular creant un efecte de musicalitat corresponent a l’encís d’aquest cant de donzelles
espartanes, que s’estimen i prenen part en la festa de la deessa que les guiarà en el seu pas a
l’edat adulta. Del mateix autor podem ressaltar un fragment que anomenem Nocturn, d’una
modernitat sorprenent i un ritme harmoniós que Ferraté reprodueix:
Duermen de las montañas
las cumbres y los valles,
y alcores y barrancos,
y el bosque, y cuantos animales
la tierra oscura cría
y las fieras del monte, y los enjambres.
y el monstruo en los fondos del mar rielante;
y duermen las muchedumbres
de aves de largas alas.
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En la resta de la lírica coral (Estesícor, Íbic, Simònides, Píndar) trobem una
versificació on predominen els endecasílabos, alternant amb versos de set i nou síl·labes.
Quan passem a la lírica monòdica, es tracta de respectar la divisió en estrofes, sense arribar
a fer-se una reconstrucció de l’estrofa alcaica (quatre versos d’11-11-9-10 síl·labes) ni, com
veurem, de la sàfica. Un exemple seria aquest fragment d’Alceu on, seguint Arquíloc, la
tempesta en el mar és metàfora de la confrontació civil:
No acierto a ver de dónde sopla el viento;
rueda la ola unas veces de este lado
y otras de aquél; nosotros por en medio
somos llevados en la negra nave...

Del mateix Alceu no podem deixar d’anotar el precedent del cèlebre in vino veritas,
en un sol vers que traduït diu: «Muchacho: con el vino, la verdad» (literalment: «Estimat noi, vi i
veritat»). També Anacreont exhorta a gaudir dels plaers del beure, de la taula i de l’amor
dels nois formosos, amb un punt de nostàlgia:
Muchacho de ojos de niña,
te busco y no te das cuenta.
No sabes, no, que de mi alma
tienes las riendas

Una estrofa senzilla i expressiva on Ferraté reflecteix el ritme de l’original. En altres
ocasions, també en consonància amb el grec, es fa ús de tirades més llargues, com ara en el
fragment anacreòntic 35, de to satíric, que està compost en estrofes de tres versos, dos
d’ells de setze i un de vuit síl·labes.
Acabem aquesta breu revisió amb Safo, la dona poeta i mestra de poetes. Ja en la
primera peça, l’Oda a Afrodita, l’única que se’ns conserva completa, trobem representada
l’estrofa de la qual se li atribueix la creació, l’estrofa sàfica (tres hendecasíl·labs amb accent
en la quarta i sisena o vuitena síl·laba, seguits d’un pentasíl·lab o heptasíl·lab). Aquí Ferraté
la resol amb una combinació de versos de llargària decreixent (11-11-9-6 síl·labes); en altres
ocasions, adopta una versificació més tradicional i apropada al grec, com ara en el cèlebre
fragment on la poeta expressa l’amor com un fort patiment físic:
Me parece el igual de un dios, el hombre
que frente a ti se sienta, y tan de cerca
te escucha absorto hablarle con dulzura
y reírte con amor.
Eso, no miento, no, me sobresalta
dentro del pecho el corazón; pues cuando
te miro un solo instante, ya no puedo
decir ni una palabra...
- 113 -

Altres vegades es tradueix en un ritme irregular de gran musicalitat; així en el
fragment núm.7, on l’enyorança s’uneix al sentiment de la natura:
...llueve hermoso rocío, y lozanean
las rosas y el perifollo
delicado y el florido meliloto...

O bé es fa ús d’una versificació curta que sembla d’arrel popular:
Viniste, y yo te quería;
y helaste mi corazón
encendido de deseo

on també podria interpretar-se: «...em vas refrescar el cor encès de desig.» Es
transforma una estrofa de dos versos en una breu de quatre. Un exemple semblant és:
Atis, yo me enamoré
de ti, hace tiempo...
Me pareciste una niña
chica y sin gracia

i un altre que recorda les kharjas mossàrabs:
—Madre dulce, mi tela
tejer no puedo:
Afrodita suave
me vence, y de mi amado
siento el deseo.—

Finalment observarem que, com en l’original, la traducció passa d’aquesta poesia
senzilla i directa als registres èpics en les Noces d’Hèctor i Andròmaca (núm. 41, inclòs al final
dels epitalamis).
La segona i la tercera part del pròleg de Ferraté tracten d’explicar el significat i
l’evolució de la lírica arcaica, i d’aconsellar al lector modern com s’hi ha d’enfrontar. No és
una poesia tancada en si mateixa i en la subjectivitat de l’autor, sinó que està en funció d’un
auditori en el qual tracta de provocar una reacció. «La poesía moderna arranca de la pura
pretensión y desemboca en la ficción. La poesía de nuestros griegos arcaicos arranca, en cambio, de la
realidad, y en ella desemboca.» 105 Com a cloenda d’aquesta introducció s’inclou una cita
bibliogràfica de les edicions d’on ha partit la traducció, que eren les més acreditades al seu
temps: la de Diehl a l’editorial Teubner, les de Lobel i Page a Oxford University Press. El
llibre té al final unes notes sobre els punts concrets on s’adopta una variant diferent de la
dels editors citats, amb la qual cosa Ferraté, que s’havia llicenciat en filologia clàssica a
Barcelona l’any 1953, vol unir l’afany poètic amb el rigor erudit.
105 Joan FERRATÉ: Líricos griegos arcaicos, «Introducción», pàg. 29.
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La traducció dels lírics grecs de Joan Ferraté, publicada per Seix Barral el gener del
1968, va ésser pràcticament pionera a Espanya, ja que sols hi havia la dels Líricos griegos.
Elegíacos y yambógrafos arcaicos del gran filòleg Francisco Rodríguez Adrados en la col·lecció
Alma Mater del CSIC (1956). És una versió sols d’aquests poetes i sense finalitat literària.
La traducció que ell mateix va fer de la Lírica griega arcaica. Poemas corales y monódicos va ésser
posterior (Gredos, 1980). Ferraté presenta una mostra de tot el panorama líric arcaic, com
hem dit, amb voluntat que es pugui llegir com a autèntica poesia. Només hem de lamentar
que les circumstàncies no li permetessin dur a terme una tasca semblant en català. Després
hi ha hagut altres traduccions castellanes i catalanes dels lírics, 106 però jo segueixo guardant
el meus Líricos griegos arcaicos com un tresor.

106 En castellà, de conjunt: Antología de la poesía lírica griega, de Carlos García Gual (Alianza Editorial,
Madrid, 1980); Antología temática de la poesía lírica griega, elaborada per José Luís Navarro i José Mª Rodríguez
(AKAL, Madrid, 1991); Antología de la lírica griega arcaica, a càrrec d’Emilio Suárez de la Torre (Cátedra, Madrid,
2002); El ala y la cigarra. Fragmentos de la poesía arcaica griega no épica, traducció de Juan Manuel Rodríguez Tobal.
(Hiperión, Madrid, 2005). En català hi ha només traduccions parcials. De Safo: Obra completa, a càrrec de
Manuel Balasch a Edicions 62 (Barcelona, 1973); amb el mateix títol hi ha una versió de Josep Carles Rubió a
L’Oronella (València, 2000); Cants, en traducció meva a La Magrana (Barcelona, 2006); Fragments, traduïts per
Montserrat Jufresa i editats per la Universitat de Barcelona (2015). D’elegia i iambe: El iambe grec. A l’origen de
la sàtira, en traducció meva a El Gall editor (Pollença, 2015); D’Arquíloc a Teognis. Poesia lírica grega: elegies i
iambes, traduïda per Joan Ferrer Gràcia a Ela Geminada (Girona, 2016). De lírica mèlica: Poemes lírics de la
Grècia antiga, en traducció meva a La Magrana (Barcelona, 1999); Cants d’Alcmà d’Esparta, a cura de Pere
Bescós, editats per la Fundació Bernat Metge (Barcelona, 2016).
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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SOBRE LES BONES INTENCIONS DE LA LECTURA
DE «LA TERRA GASTADA» DE T.S. ELIOT DE JOAN FERRATÉ
Andrea Montoya

El maig de 1977 Edicions 62 publica Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot de Joan
Ferraté. L’edició consta del text original, de la versió catalana i un comentari. Vint-i-sis anys
abans, en el curs dels mesos de la primavera i l’estiu del 1951, el mateix Joan Ferraté llegia
per primera vegada The Waste Land (1922) alhora que en feia una traducció, «destinada
només a entendre el poema». 107 Aquella primera versió es va publicar ben aviat amb el títol
La terra eixorca en el número 21 (novembre-desembre de 1952) de la revista Laye, revista
escrita majorment en castellà i finançada per la Falange. 108 Una altra raó que va impulsar a
Ferraté a traduir el poema d’Eliot, diu, va ser la de posar a prova la capacitat de resistència
del director de la revista en qüestió, Eugenio Fuentes Martín, un «falangista professional»
que, tanmateix, va saber encaixar com cal «i no va objectar res a l’extravagantíssim text
català», 109 constata el propi Ferraté.
El cert és que es tractava d’una de les primeres, si no la primera, traducció completa
al català de The Waste Land a Catalunya. Coincidia en la traducció del títol amb el de la
versió d’Agustí Bartra publicada el 1951 a Mèxic dins del volum Una antologia de la lírica nordamericana (Edicions Lletres, Mèxic D. F.,1951). Tot i que potser és anterior, o bé
contemporània, n’hi ha una versió de Rosa Leveroni amb el títol La terra erma, de la qual es
conserven manuscrits sense datar corregits per Carles Riba, que va quedar inèdita fins que
Jordi Malé la va recuperar en el número 71 de la revista Reduccions l’octubre de 1999.
107 Joan FERRATÉ. Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot. Barcelona: Edicions 62, 1977, pàg., 7.
108 En el número 23 (abril-juny de 1953) d’aquesta mateixa revista també va publicar-hi la traducció del
capítol XIX de Stephen Hero, una novel·la inacabada de James Joyce.
109 Joan FERRATÉ, Lectura…, op. cit., pàg. 7.
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A finals del 2018 en tenim la darrera versió: l’editorial mallorquina Lleonard
Muntaner ha publicat La terra eixorca, traduïda per Neus Nadal amb una introducció i notes
de Bernat Nadal; una nova versió que celebra, tres anys més tard, els cinquanta anys (19652015) de la mort de T.S. Eliot. En paraules de la traductora, es presenta com una traducció
«bona», «útil» i «fidel», que respecta curosament la «literalitat en la forma i el contingut». 110
A la pregunta peremptòria de per què encara pot ser necessària avui una nova
traducció al català de The waste land; un poema que Bernat Nadal resumeix en forma de
«metàfora d’una societat estèril i decadent», expressió d’una poesia «en essència obscura i,
de vegades, inquietant [...] simbolisme, sovint hermètic, però que li resultava [a Eliot] molt
eficaç per definir i transmetre la seva lírica de la frustració i la seva desolació personal»,
Nadal respondria, amb recurs al lloc comú: «és una obra important, i alguns la veuen com a
imprescindible».
No discutirem aquí les raons d’un clàssic: sí, en canvi, veurem les seves formes de
circulació. És en aquest sentit que, tornant enrere, és interessant estudiar el camí que va
recórrer Joan Ferraté de La terra eixorca (1952) a la Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot
(1977). Vegem el que en diu:
Ja he dit que vaig fer aquella traducció per ajudar-me a entendre el poema d’Eliot, cosa
que no vaig arribar a obtenir [...]. Va ser només fa uns pocs anys, quan Edicions 62 va
treure la col·lecció de poesia dels Llibres de l’Escorpí i que em van proposar de tornar-hi
a publicar la meva traducció del poema d’Eliot, que em vaig haver de recordar altre cop
d’aquesta qüestió pendent. De seguida em vaig adonar que el que em tocava de fer era
una traducció nova de cap a cap, cosa que no m’agradava gens, abans que res perquè The
Waste Land ja no m’interessava i, a més, perquè passats vint anys, seguia sense entendre’n
res i això, és clar, no podia voler dir sinó que en el poema d’Eliot no hi havia res a
entendre. Vaig, doncs, deixar córrer el projecte. No vaig poder deixar córrer, en canvi, el
fet que la meva traducció, que jo em pensava que tothom hauria oblidat, existia, [...] a la
qual vaig voler afegir, només amb la bona intenció d’ajudar el lector a llegir-se un poema
que encara em semblava fonamentalment errat i en darrer terme inintel·ligible. 111

Joan Ferraté s’inscriu dins d’una tradició de traductors que, podríem dir, comença
amb Carles Riba (1893-1959), traductor de Kavafis (traduït igualment per Ferraté),
Hölderlin i Rilke; el seguiria Marià Manent (1898-1988), traductor en particular dels grans
poetes del Romanticisme anglès; i continua Joan Vinyoli (1914-1984), amb les versions de
Rilke en català i de Hölderlin al castellà. Aquests són només alguns dels noms més
representatius dels traductors catalans del segle

XX

que tradueixen poesia moderna; tot i

que no podem oblidar, en el cas de Riba i Ferraté, la versió al català de l’Odissea d’Homer
que en fa el primer, i l’antologia de Líricos griegos arcaicos al castellà del segon. Amb tot,
s’observa que guarden certa correspondència entre tots ells; no tan sols en les afinitats de
110 Nota de la traductora a T. S. ELIOT. La terra eixorca. Palma: Lleonard Muntaner, 2018.
111 Joan FERRATÉ, Lectura..., op. cit., pàg. 8-9.
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selecció i valoració de certs autors, sinó per la voluntat implícita de construir una tradició.
Doncs, diu Gabriel Ferrater al prefaci de la reedició de les Versions de Hölderlin (1944) de
Carles Riba:
És un erm ben conegut de tots els escriptors catalans, i no cal pensar-s’hi gaire per
anomenar-lo: és la manca de tradició; [...] en tindríem prou si el nostre passat
literari, sense variar-ne la tonalitat, fos més ric i més detallat ?o sigui, en definitiva,
si tinguéssim més llengua ja calibrada literàriament, feta una eina fina per al nostre
treball. 112

Que la majoria de les traduccions que hem esmentat es van publicar com a
«versions», no vol dir sinó que són un intent de exercir aquesta eina que és la llengua
«literària». Entenem d’aquesta manera La terra eixorca i la Lectura de «La terra gastada» de T.S.
Eliot, en tant que pràctiques d’interpretació del fet mòbil i inacabable que és el poema. Es
tradueix per entendre a la vegada que «aprender a hablar es aprender a traducir», 113 diu
Octavio Paz. Això es fa evident en el moment en què es prova d’abocar un text d’una
llengua a una altra i s’incorpora alguna cosa a la pròpia escriptura que, de retruc, té
una incidència en la tradició literària a la qual un pertany. El que Haroldo de Campos
anomena una «operació crítica en viu» en el seu article «La traducción como creación y
como crítica» (1982), on descriu la traducció de poesia com una experiència d’introspecció
en el món i en la tècnica del text a ser traduït (no parla en termes d’original/còpia), el qual
es desmunta i es munta de nou amb un cos lingüístic diferent. Seguint aquesta lògica, és el
que està duent a terme Ferraté primer amb La terra eixorca, i, posteriorment, amb Lectura de
«La terra gastada» de T.S. Eliot; basant-se en una pràctica exemplar de lectura crítica del
poema d’Eliot que és doblement productiva, versió i exegesi alhora. A més a més, fora i
dins del seu comentari, són constants les referències i les interpel·lacions al lector; un lector
que no tan sols proposa i vol anticipar sinó que d’entrada exigeix: crític, reflexiu i poliglot.
Ho demostra la conclusió al prefaci, on fa notar, sense necessitat de justificació, que ni en la
seva versió del poema d’Eliot ni en el seu comentari ha traduït cap citació escrita en llengua
romànica, un criteri que «té a veure amb la repugnància que personalment m’inspira traduir
de llengües que s’acosten massa a la meva materna». 114
Vegem més clarament l’actitud de Ferraté al voltant de la traducció en una
entrevista del novembre de 1985 per Xavier Montanyà i Sergi Pàmies per a El Temps:

112 Gabriel FERRATER. «Prefaci» a: Carles RIBA. Versions de Hölderlin. Barcelona: Edicions 62,1983, pàg. 8.
113 Octavio PAZ. Literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets, 1971.
114 Joan FERRATÉ: Lectura…, op. cit., pàg. 14.
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La meva capacitat creadora és mínima, encara que l’interès que tinc per la literatura
és immens. És l’interès principal de la meva vida, i l’he cultivat fent crítica literària i
fent poesia, plagiada la major part del temps.
— ¿Poesia plagiada...?
— Sí, poesia traduïda. Els plagis estan confessats.
— ¿Per això els teus llibres de traduccions van firmats per tu?
— Sí. Jo m’esforço perquè la traducció valgui la pena de ser llegida sense pensar
en l’original. [...] Cal fer un esforç perquè el text traduït tingui forma en català,
una forma convincent. [...] S’ha d’arribar a la perfecció encara més en la
traducció que en l’obra original, on l’autor es pot permetre llibertats que
la traducció no tolera.
És molt difícil imposar la convicció damunt del lector que el text traduït val la pena
de ser llegit per la forma que té, la forma final en què es presenta. [...] Quan vaig
traduir per primer cop La terra gastada, que aleshores es deia La terra eixorca, jo era
jove i la meva era l’única traducció que hi havia. [...] De tota manera és una
traducció que no m’interessa. No la considero una obra personal, està al servei de
la lectura del text original i del comentari. [...] La traducció, com us deia abans, ha
d’imposar-se damunt del lector com una obra perfecta amb molta més energia que
no pas l’obra original. 115

Contrasta l’aparent renúncia a qualsevol capacitat creadora per part seva al mateix
temps que es postula com a autor de les seves traduccions. Certament, el plagi és confessat
però la postura és una altra i es vol ben visible. Durant els més de vint anys que disten entre
les dues versions de The Waste Land, Ferraté va publicar Teoría del poema (1957), La operación
de leer (1962) i Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación 1952-1966 (1968). 116 Una sèrie
d’assaigs escrits en castellà que es complementen entre ells i constitueixen una posició
crítica i intel·lectual que culmina amb el model d’una «lectura estupefacta» propera a la closereading de la Nova Crítica nord-americana o New Criticism, que es va desenvolupar
aproximadament entre les dècades dels anys 1920 i 1950. Precisament, va ser en la primera
etapa d’aquest corrent quan van tenir un paper determinant els assaigs literaris de T.S. Eliot.
Promovien una lectura minuciosa i immanent del text que consistia en una depuració de la
crítica literària de preocupacions extrínseques (estudi de fonts i influències, vida i obra de
l’autor, context històric, polític i social, etc), per enfocar l’atenció en l’estructura de l’objecte
literari en si mateix. Ens ho confirma el mateix Ferraté: «De fet, això que té ara el lector al
seu abast és, si més no, un nou assaig d’aplicació i desenvolupament de l’esbós de teoria de
la lectura que, amb el títol de La operación de leer: principios y ejemplos de interpretación, vaig
escriure i publicar a Santiago de Cuba l’any 1960.» 117
Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot és, doncs, estrictament un model pràctic i
pedagògic de lectura d’un poema, resultat d’un mètode crític que es resumeix en una
«compleja actividad intelectual en la que [...] podemos distinguir dos operaciones
115 Joan FERRATÉ: Opinions a la carta. Empúries, Barcelona, 1993, pàg. 32-34.
116 Aquest integra els dos anteriors.
117 Joan FERRATÉ, Lectura…, op. cit. pàg., 7-8.
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constitutivas concurrentes: la primera operación tiene por objeto la identificación del valor
de los signos que constituyen el contexto total del poema, mientras que la segunda tiene
por fin el establecimiento de relaciones adecuadas entre los mismos». 118 En la seva
preocupació per aclarir al lector tant les seves intencions com el funcionament del seu
comentari, declara:
Quan al meu comentari, tot lector atent no deixarà de distingir-hi dos estrats
perfectament destriables. D’una banda hi ha una certa concepció de l’erotisme, que em
serveix per explicar la funció que el desig exerceix en el poema d’Eliot, però que no es pot
pas dir que es pugui derivar, en els termes en què l’exposo, dels termes del poema: la
responsabilitat, en el que es refereix als termes en els quals és exposada aquesta concepció
de l’erotisme, és doncs, tota meva. De l’altra tenim tot allò de què està fet l’edifici de
sentit del poema, [...] de tot això n’és responsable l’autor [...] L’avantatge que potser m’ha
permès d’anar bastant més enllà que els meus predecessors és el fet que des del
començament m’he resistit a acceptar la versemblança de cap pretesa al·lusió a cap
element cultural que no fos al mateix temps un passatge literari, mentre que, per torna,
m’he fixat en el context dels passatges literaris al·ludits, cosa que no sembla pas que hagin
fet els comentadors vulgars. En bona part, és a partir de les notes del mateix Eliot que el
poema se m’ha aclarit, i mitjançant la lectura dels autors i les obres citats per Eliot.

El 1979 Joan Ferraté publica les conferències del seu germà Gabriel Ferrater sobre
La poesia de Carles Riba que daten del 26 de novembre de 1965 i del 25 d’abril de 1966. En la
conclusió de l’última conferència, Gabriel Ferrater es referia a una tendència, llavors molt
lligada al context polític del moment, una escola de pensament sobre les matèries de poesia
i del que és literatura, que tendia a fer-ho desembocar tot en ideologia: «És el que en diuen
la poesia social, la poesia realista, etc. Tendeix a fer veure que la finalitat de la literatura són
les idees que manifesta. Ara bé: això és absolutament pervers i exactament el contrari del
que és el cas.» El poema ha de tenir un sentit, ha de començar per tenir tant sentit com una
carta comercial, deia Ferrater a la conclusió a l’entrevista que li va fer Federico Campbell
recollida per Joan Ferraté a Papers, cartes, paraules (1986), i acabava: «Es el proceso de la sensatez
[...] [Un poema] Tiene que tener mucho más sentido, pero tiene que empezar por tener ése; si tiene menos
ya no existe como poema. Aquello que canta Paco, ¿cómo se llama? “Quién levantó esos olivos, no los
levantó la nada, ni el dinero ni el señor”. Bueno, la nada desde luego no. La nada no levanta nada. Lo que
levanta los olivos de Jaén es el dinero y el señor.» 119
Ens ressona i, a la seva manera, podem reconèixer el tipus de crítica que promou
Joan Ferraté a Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot. N’és un exemple més la seva actitud,
com hem vist, en el moment en què estratifica el seu comentari en dues parts: d’una se’n fa
responsable, mentre l’altra recau sobre el mateix autor del poema. Queda ben palesa la
perspectiva crítica a partir de la qual s’enfronta al text. Així, Ferraté va desgranant el poema
118 Joan FERRATÉ. «La operación de leer», a: Dinámica de la poesía. Barcelona: Seix Barral, 1968, pàg.175.
119 Gabriel FERRATER. Papers, cartes, paraules. Barcelona: Quaderns Crema, 1986, pàg. 521.
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d’Eliot de forma exhaustiva i concisa, sense perdre de vista el límits de l’objecte literari: vers
per vers; tramant associacions internes entre versos i el que fa això en el sentit de les
seccions; convocant trobades amb d’altres poemes d’Eliot que fa dialogar, en ocasions
comptades, amb versos d’Ausiàs March, Gabriel Ferrater i Carles Riba.
Potser la perspectiva més interessant de la seva lectura és la interpretació que en fa
de la figura de Tirèsies com l’eix central de The Waste Land. Gràcies al seu poder «visionari»
que li permet ésser travessat per successives veus i temporalitats, esdevé el punt de fuga que
traspassa la consciència del poeta, reencarnat en múltiples identitats personals de molts
temps i molts llocs, el que el fa «transcendir-se i identificar-se fora d’ella mateixa en una
pluralitat tan concreta com ho són en cada cas els seus continguts». 120 La qual cosa li
serveix per a mostrar de manera exemplar com el poema «està fonamentat en aquest
contrast entre el passat revertit i el present repel·lent». Una contradicció que implica un
diàleg amb la tradició que trobem a The Sacred Wood, on T.S. Eliot exposa que la tradició no
pot heretar-se, un se l’ha d’apropiar, però això exigeix, per contra, un sentit històric, és a
dir, percebre el passat no com allò obsolet sinó com un present amb el sentiment que tota
la literatura europea i, dins aquesta, el conjunt de la literatura del mateix país, posseeix una
existència i un ordre simultanis 121.
La simultaneïtat entre el passat i el present es mostra de forma sorprenent en el que,
segons la interpretació de Ferraté, és el referent estricte del poema, el desig entès «en el seu
doble sentit fonamental d’invitació a reconèixer i integrar i al mateix temps despullar i
destruir la pròpia identitat personal», 122 i continua:
Si és veritat que, [...] la preocupació central de La terra gastada és el misteri de la identitat
personal en tant que prova de reconèixer-se i integrar-se en la satisfacció del desig, en la
possessió de l’altre desitjat, per acabar perdent-s’hi i quedar-s’hi destruïda [...], el substrat
narcisista inherent a totes les formes del desig per l’altre. Valéry té una nota on el dubte se li
presenta, però no pot deixar de resoldre’l en el sentit just: «Amour de soi ? C’est un cas
particulier. Ou bien – c’est le cas essentiel, l’amour de l’Autre étant un déguisement de l’amour
du Même» (Cahiers, II, p. 504). Però tampoc no és veritat que l’amor de l’altre sigui una
dissimulació, una disfressa, de l’amor d’un mateix, sinó que n’és una transformació, essencial
per la consumació de l’amor d’un mateix. Citaré un altre cop Valéry: «L’amour, dans la
perfection de son acte, est le drame de l’accomplissement, de la connaissance [du se fuir en
soi-même, figuré par un autre]? avec ce désespoir final, l’espasme» (p. 551). A l’igual que Eliot,
també Valéry concep el desig en termes del misteri de la identitat personal, de la caiguda dins
d’un mateix, «cos avall», com deia Riba, a la recerca de la font de la pròpia vitalitat sota la
figura (realitat i símbol alhora) de l’altre. I, com Eliot, tampoc Valéry no veu en la satisfacció
del desig res més que la desesperança del veritable coneixement de si mateix.123

No sembla casual que les mateixes cites de Paul Valéry i Carles Riba les trobem en
120
121
122
123

Joan FERRATÉ, Lectura…, op. cit., pàg., 77.
T. S. ELIOT. El bosque sagrado. Madrid: Langre, 2004, pàg. 221.
Joan FERRATÉ, Lectura…, op. cit., pàg. 72.
Joan FERRATÉ, Lectura…, op. cit., pàg. 76-77.
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els diaris personals de Joan Ferraté, inèdits fins el novembre de 2018, i publicats amb el
títol Del desig. 124 Aquesta edició recopila tres diaris: el «Diari de Roma» (31 de juliol - 12
d’agost de 1966); el «Diari de Daniel» (25 de gener - 30 de maig de 1970); i el «Darrer diari»
(1 d’agost de 1973 - 5 d’octubre de 1975). El conjunt és una voluntat d’autoanàlisi
implacable que configura un autoretrat lúcid i descarnat sobre el propi desig, per intentar
arribar, a la fi, en paraules de Ferraté, a la desesperança del veritable coneixement d’un
mateix.
La datació dels diaris però no sempre és correlativa amb el seu contingut. De fet,
resulta contradictòria, quan el lector observa com els records afloren i substitueixen la
immediatesa dels dies per una confusió de temps: mentre en el «Diari de Daniel» (1970)
s’enumeren i es compten els dies en un present perfectament calculat, en el diari anterior, el
«Diari de Roma» (1966), ja s’evidencia l’ombra en la mirada del passejant de Roma, de
forma retrospectiva, de la presència de Daniel (al qual es refereix amb una «D.»), anticipantse al que contarà en el diari següent.
En el «Darrer diari», en canvi, varia el to per adoptar-ne un de més assagístic, a la
manera d’un diari de notes de lectura, on, precisament, trobem les cites que posteriorment
farà servir per a comentar de The Waste Land a partir d’una idea molt concreta sobre el
desig. Les dues cites exposades anteriorment de Valéry, corresponen a uns dies del
setembre de 1975: la primera del dimecres 10-09-75 i la segona del divendres 12-09-75;
l’enllaç amb Riba correspon al dia entremig, el dijous 11-09-75, on també hi reconeixem la
mateixa conclusió: «l’altre sigui una dissimulació, una disfressa, de l’amor d’un mateix, sinó
que n’és una transformació, essencial per la consumació de l’amor d’un mateix». 125 Arribats
a aquest punt, ens trobem que la introspecció passa ara necessàriament a través d’una
conversa amb unes lectures determinades que es replega a la conclusió: «És d’estricta
justícia que no oblidi que, ja abans que es presentessin els meus nens, jo m’havia posat a
llegir Valéry». 126
Aquest gest de clausura convida a repensar els diaris en relació amb la seva obra
crítica. Confrontats al model d’interpretació formal que caracteritza el comentari del poema
d’Eliot, els diaris desvelen una intertextualitat que incorpora un nou matís de sentit a la
lectura.

124 Joan FERRATÉ. Del desig. Barcelona: Editorial Empúries, 2018.
125 Vegeu Joan FERRATÉ, Lectura..., op. cit., pàg. 76-77, i Joan FERRATÉ, Del desig, op. cit., pàg.131.
126 Joan FERRATÉ, Del desig, op. cit., pàg.132.
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MANUAL PER A SER UN BON CRÍTIC LITERARI.
JOAN FERRATÉ LLEGINT CARLES RIBA
Marina Porras
poesia intel·lectual, doncs, vol dir poesia intel·ligent, no poesia d’idees. Però
quanta passió no demana aquesta intel·ligència! 127
Joan Ferraté

Per a Ferraté, l’art és la formalització de l’experiència. En el cas dels llibres, és la capacitat
del lector de reconstruir i reviure a partir de si mateix l’obra que té a les mans. La literatura,
segons Ferraté, és una ficció que reclama la realitat per funcionar. Reclama, doncs, el lector.
El valor del llibre, segueix el teòric, depèn de la complicació imaginativa que ens proposi.
El tema d’una obra no és res més que la manera com ens fa desenvolupar la imaginació a
partir d’ella.
Llegir és actualitzar una obra. I aquesta actualització depèn, és clar, de la figura del
lector. Ferraté no es cansarà de posar-lo al centre de totes les reflexions sobre literatura:
La actualización de lo posible es más o menos comprensiva y abarcante según las condiciones que aporta
en cada caso el lector, limitadas solo por las reglas que aporta el texto mismo. Pero dichas reglas son
muy complejas, y tanto más cuanto más rica en valores sea la obra del caso; por la cual, de hecho,
cualquier lector puede variar enormemente el énfasis relativo que se dé a cada uno de sus elementos sin
que por ello se la pueda tildar de errónea desde el punto de vista de otra lectura por otro sujeto o por el
mismo en otras circunstancias o con una óptica distinta. 128

Desembullant la prosa ferrateriana, això vol dir que cada lector llegirà l’obra d’una
manera diferent; segons el seu bagatge, la seva imaginació i la seva capacitat de recrear
l’experiència que el text proposa. Aquesta noció d’experiència també és central en les idees del
teòric: «La realidad del poema no es más que la actualidad imaginativa del contexto de las relaciones entre los
valores de todos sus elementos. La realidad del poema se reduce a la actualidad de la experiencia del poema.»129
127 Joan FERRATÉ: Papers sobre Carles Riba.: Quaderns Crema, Barcelona, 1993, pàg. 55.
128 Joan FERRATÉ: La operación de leer. Seix Barral, Barcelona, 1962, pàg. 14-15.
129 Joan FERRATÉ: La operación de leer,, pàg. 24-25.
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El lector, segueix Ferraté, és indispensable per a la comprensió total del text. És,
diu, tan important com el propi autor del text: «Cada lector és el recreador de l’obra i la
responsabilitat per la contingència del símbol li escau en darrer terme no pas menys que a
l’autor.» 130
Rere aquesta lectura hi ha una idea bàsica per al comparatisme: és fonamental
entendre des d’on llegim, perquè aquest espai no serà mai neutre. Per a Ferraté, és tan
important el que hi ha al text com el que hi ha fora del text. Allò que es troba fora del text
és, d’una banda, el context extern al lector, i de l’altra, el context intern al lector: el seu
bagatge, la seva memòria i la seva experiència.
M’agradaria que això servís de preàmbul per a entendre que només coneixent la
importància primordial que donava Ferraté a la figura del lector podrem entendre
la concepció que tenia de la crítica literària.
Un dels molts autors que Joan Ferraté va estudiar de prop és Carles Riba. El teòric
no només es va fixar en la seva poesia, també li va interessar molt de quina manera Riba
concebia la crítica. És a partir de l’anàlisi de la seva crítica literària que Ferraté posa les
bases per a explicar el que ell considera un crític literari com cal.
Si ens fixem en l’ofici de la crítica, explica el teòric, diríem que el crític no s’acosta a
la realitat a partir de coses concretes. S’hi acosta a partir d’idees que s’organitzen en un
sistema. Per tant, suposaríem que el crític ha de ser un idealista, un platònic, un home de fe
incorruptible en les idees. Paradoxalment, Ferraté diu que no coneix cap home que tingui
menys fe en les idees que Carles Riba, que rebutja l’idealisme i hi està en lluita permanent.
Diu que Riba és partidari del realisme vital i de l’experiència, i que la relació que té amb les
idees és la confiança escèptica:
La distinció, no ens enganyem, és radical: és la que hi ha entre qui creu en les idees
perquè hi veu raons, i qui n’usa perquè li fan el servei d’uns instruments, o dit
brutalment, d’unes eines. Tot, en darrer terme, es redueix a això: o bé creiem que
les idees faran totes soles la feina, o bé creiem que no la faran. Això segon, sembla,
és el que és més raonable; en tot cas, és el que creu l’artesà quan es confia a les
seves eines; i és, a meu entendre, la millor manera de descriure l’ús que fa Carles
Riba de les idees, les eines del crític. 131

La de Riba és, segons Ferraté, una crítica que està en constant moviment. Que és, de
fet, pur moviment. Riba no parteix de les idees per fer crítica, no parteix d’ideals platònics
estàtics i inamovibles. Ell opera imaginativament —l’adverbi és important— a partir de l’obra
que treballa. La llegeix, l’experimenta, i busca els principis que la construeixen.
Riba explica que quan havia de criticar una obra s’hi posava d’aquesta manera: tenia
al cap la hipòtesi que l’obra l’havia feta ell. Així, podia arribar al centre de la seva creació i
refer-la a partir dels seus principis. La de Riba és, per tant, una crítica que assaja, que
experimenta —que fa servir la intuïció i la imaginació. Ferraté utilitza aquesta tesi per a
carregar contra la crítica acadèmica que, segons ell, es vesteix d’objectivitat però no té res
a dir sobre les obres que estudia. El teòric defensa que la manera com treballa Riba és la
130 Joan FERRATÉ: Papers sobre Carles Riba, pàg. 87.
131 Joan FERRATÉ: Papers sobre Carles Riba, pàg. 176-177.
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més útil per a fer crítica objectiva: tendeix cap a l’objectivitat precisament perquè es
fonamenta en la realització a partir d’uns principis reals i objectius que són l’obra mateixa.
Anant un pas més enllà, Ferraté dirà que aquesta objectivitat que hi ha en la crítica
de Riba parteix d’un element claríssim: la imaginació. L’energia imaginativa de l’autor de la
crítica és el que ha fet que llegeixi el llibre i revisqui en ell l’experiència de la lectura i de
l’escriptura.
Ferraté defensava aquesta manera de fer crítica perquè és la que feia servir ell
mateix. Els dos autors fan el mateix gest quan critiquen: es llegeixen a si mateixos a partir
de l’obra que treballen:
Tot, en la crítica de Carles Riba, és imaginació. És la hipòtesi d’un esperit davant
d’una natura suposada penetrable a la ment, com la ciència és la de l’esperit davant
d’una natura suposada impenetrable. La ciència, s’ha dit, neix i viu de l’escepticisme
i del dubte; de l’escepticisme hem dit que neix la crítica de Carles Riba, sí, però
també de l’entusiasme que el duu a imaginar-se autor de l’obra i no solament de la
crítica; que el duu a imaginar-se, simplement. 132

Per a Ferraté, no hi ha manera de fer bona crítica literària sense posar la imaginació,
l’experiència i l’entusiasme del lector com a valors fonamentals per escriure sobre un text.
Contra tota la pedanteria academicista que intenta construir grans sistemes d’idees que
topen amb la seva pròpia buidor, Ferraté defensava que per a llegir bé una obra cal saber
anar més enllà d’ella mateixa.
Carles Riba ho sabia fer molt bé, i per això Ferraté li dedica una cosa que no veiem
gaire als seus textos, un gran elogi:
A Carles Riba devem per això molt més que una obra personal perfecta: devem la
possibilitat de comprendre l’obra d’ell i dels altres, la nostra cultura tota i la nostra
societat, i devem encara les imaginacions no realitzades de moltes possibles
perfeccions, que ell, tot assenyalant-ne l’absència entre nosaltres, ha objectivat ja
almenys com un afany i com una exigència proposades a tots els catalans. 133

132 Joan FERRATÉ: Papers sobre Carles Riba, pàg. 179.
133 Joan FERRATÉ: Papers sobre Carles Riba, pàg. 178.
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(«Arxiu Joan Ferraté»)
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D’ESQUENA AL MÓN, DE CARA A LA PARET, ENTRE LES CUIXES.
CONFRONTACIÓ DEL LLIBRE DE DANIEL (1976)
I DEL DESIG. TRES DIARIS (2018), DE JOAN FERRATÉ

Sebastià Portell

Malgrat la poca distància temporal entre la seva aparició i aquest estudi, no és prest de cap
manera per a constatar l’encert que ha estat la publicació del volum Del desig. Tres diaris
(2018), de Joan Ferraté, a l’editorial Empúries. El text, que aplega tres plaguetes escrites pel
poeta i traductor reusenc els anys 1966, 1970 i 1973-75, dona no poca llum a la
interpretació d’algun dels seus títols més reconeguts, Llibre de Daniel (1976), fins al punt que
el segon dietari, «Diari de Daniel», textualitza des del territori fangós de les escriptures del
jo el que el mateix Ferraté va tractar a través de la poesia en l’esmentat recull, una de les
fites clau de la poesia LGBTI catalana pel seu caràcter explícit en un moment de
prohibició, només comparable, més tard, a El bell país on els homes desitgen els homes (1985), de
Biel Mesquida. 134
Així doncs, Del desig no només pot ésser llegit com a creació independent sinó que
també permet la confrontació de la poètica del Llibre de Daniel i la manera en què l’autor
s’explica a si mateix els fets que simultàniament fa passar per la lírica. De la mateixa manera
que la publicació del volum també contribueix a posar el focus en un aspecte tan poc
tractat en la literatura catalana —o potser hauríem de dir tan poc assenyalat per la crítica— com
és la pederàstia. Gràcies a Del desig, traçar una genealogia entre el Llibre de Daniel i altres
134 Tot i que realment el poemari de Mesquida és anterior, ja que aparegué de manera clandestina,
ciclostilat, el 1974, no fou accessible al públic lector en general fins al 1985, publicat per Laertes.
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obres semblants quant al conflicte que plantegen és més possible. I pensam en les
nombroses manifestacions homoeròtiques i efèbiques en l’obra de Blai Bonet, en certes
insinuacions extremadament velades a la de Francesc Garriga, en l’Aloma de Rodoreda, en
la novel·la Els déus inaccessibles, de Miquel Àngel Riera, en Catedral amb armaris, de Jaume
Santandreu, o en la més recent novel·la Llum, d’Elisabet Riera. La llista s’estendria encara
més i superaria clàssics pederastes com són la Lolita de Nabokov i l’Alícia de Carroll en el
pla internacional.
L’objectiu d’aquest paper, però, és sobretot analitzar quin és el paradigma de relació
afectiva que proposen el Llibre de Daniel i el «Diari de Daniel» inclòs a Del desig, a partir de la
confrontació d’aquests dos textos i de la passada pel sedàs d’aquests amb diversos models
de pensament pertanyents a la intersecció del gènere i la sexualitat.
En primer lloc, caldria destacar el caràcter de prohibició en què s’insereixen les
pràctiques sexuals que narra el Llibre de Daniel, pràctiques homosexuals perseguides
aleshores per la Ley de Peligrosidad Social, hereva de la Ley de Vagos y Maleantes, amb
l’afegit que aquestes pràctiques impliquen la relació entre un cos adult, de quaranta-sis anys,
i un de menor d’edat, de setze anys, Daniel.
És en aquest sentit que Michel Foucault, al primer volum de la seva Histoire de la
sexualité (1976), parla d’una «mise en discours», 135 d’una posada en discurs del sexe en el si de la
comunitat política, que destria allò que és socialment acceptable del que no. Un terme
semblant al «discurs de la veritat per a deslegitimar les pràctiques de gènere i sexuals
minoritàries» 136 a què fa referència Judith Butler.
Per tant, es pot dir que el primer caràcter que adquireix el Llibre de Daniel pel simple
fet d’existir, de ser escrit o dit, és el de la transgressió que suposa expressar una sexualitat
perseguida pels textos legislatius i també per l’anomenat discurs de la veritat o la posada en
discurs imperants que esmenten Butler i Foucault. El professor Jordi Llovet, a l’assaig
L’amistat, on ressegueix segles d’amistat o d’homoerotisme i pederàstia, segons es llegeixi, ja
destaca que la relació entre l’erastés i l’erómenos en els temps contemporanis ha deixat de ser
«una cosa que afecti la res publica, i que més aviat s’ha convertit en una defensa, si no una
muralla, contra les agressions de la publicitat i de la vida comuna». 137 La sexualitat i l’afecte,
siguin en la forma que siguin, com a espai altre, llunyà de la normativitat imposada pel
conjunt.
135 Michel FOUCAULT: Histoire de la sexualité. Vol. I. La volonté de savoir. Gallimard, París, 1976, pàg. 20.
136 Judith BUTLER: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, Nova York i Londres,
1999, VIII. [La traducció és de l’autor de l’article].
137 Jordi LLOVET: L’amistat. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Breus CCCB 30), Barcelona,
2008, pàg. 39.
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I és també des d’aquesta trinxera antinormativa que Foucault introdueix la noció
del «benefici de qui parla»:
Però potser hi ha una altra raó per la qual esdevé tan gratificant formular en termes
de repressió les relacions entre el sexe i del poder: el que podríem anomenar el
benefici de qui parla. Si el sexe es reprimeix, és a dir, si es condemna a la
prohibició, a la inexistència i al mutisme, el sol fet de parlar-ne, i de parlar de la
seva repressió, té com un caràcter de transgressió deliberada. Qui posseeix aquest
llenguatge se situa en certa mesura a fora del poder; sacseja la llei; anticipa, ni que
sigui lleugerament, la llibertat futura. 138

El Llibre de Daniel, doncs, i el que podríem considerar el seu negatiu memorialístic,
el «Diari de Daniel», poden ésser llegits com dues mostres d’aquest sacseig.
Partint d’aquests preceptes, és comprensible que al poema «Anunci» el desig es
vinculi directament amb l’animalitat, un terme per ventura oposat a la comunitat i a la
construcció social: «l’animal // desig que em mou, que em gira, que em decanta / i que em
transporta al cim de mi mateix / que no pas val pel moderat escreix / dels mots que
enclouen la paraula santa» és un desig que eleva la veu poètica part damunt de qualsevol
resistència possible.
És, aquesta, una idea que també queda palesa a Del desig, on l’autor declara que
compta només amb dues «passions veritables: primer els nens, després els llibres. Ni enveja
ni ira.», 139 i que tot el seu «benestar físic està lligat a aquest desig, pel fet que, en el fons,
qualsevol instant feliç recolza sobre aquest desig insatisfet». 140 És, per tant, un desig
incontrolable i alhora abocat a la insatisfacció; és alhora fita i trampa.
També a Del desig, Ferraté destaca que el que vertaderament el fascina d’un cos
despullat davant seu és «que ens l’imaginem despullat per nosaltres perquè se’ns dona o
s’exhibeix o aconseguim de veure’l furtivament», 141 que passa a «pertànyer al món clos de la
nostra experiència més elemental, que és la del nostre propi cos» i que es torna, finalment,
«un cos destinat a ingressar en el clos, no solament secret, sinó interdit i de fet inassolible,
de la nostra privacitat». 142 En aquesta nota, del 8 d’agost del 1973, i pertanyent ja al Darrer
diari, l’autor insereix la seva veu de manera unívoca al terreny del prohibit, a l’ombra de la
normativitat que indiquen Butler i Foucault. Una concepció que arriba a les seves cotes més
altes en el punt que, al Llibre de Daniel, la veu poètica supera l’espai del secret i de la solitud i
arriba a habitar el del càstig: «T’escric de cara a una paret, / Daniel: t’escric en secret, / per

138
139
140
141
142

Michel FOUCAULT: Histoire de la sexualité. Vol. I., op. cit., pàg. 13.
Joan FERRATÉ: Del desig. Tres dietaris. Empúries, Barcelona, 2018, pàg.85.
Joan FERRATÉ: Del desig, op. cit, pàg. 19
Joan FERRATÉ: Del desig, op. cit, pàg. 86
Joan FERRATÉ: Del desig, op. cit, pàg. 86.
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mi sol» («Lletra a un amor estranger»). L’escriptura i el desig es troben de cara a la paret,
d’esquena al món.
Més enllà d’aquest «benefici de qui parla», d’aquesta textualització d’esquena a la res
publica, però, quin és el paradigma de relació afectiva que proposen el Llibre de Daniel i el
«Diari de Daniel»?
D’entrada, val a dir que ambdós textos presenten una relació basada en el desig
amorós entre dos cossos d’home, i que cap dels dos qüestiona en essència la seva identitat
de gènere. Per tant, tant la veu poètica com l’objecte del desig poden ésser identificats sense
complicacions amb el model d’homes cis o «biohomes», en termes de Paul B. Preciado.
Més enllà de la transgressió que implica aquest desig contra la llei, la diferència
d’edat de la veu poètica i de l’amant és també un punt de conflicte, així com també ho és la
minoria d’edat de Daniel. És, en efecte, una relació pederàstica —del grec paiderastia,
«l’amor dels nens»— i encaixa, en certa manera, amb el model clàssic que el mateix Jordi
Llovet analitza a l’esmentat volum L’amistat:
De la paraula eros deriven les paraules erastés i erómenos, que formen la institució de la
pederàstia, pròpia de l’amistat entre homes i nois durant tot el segle de Pèricles
[…]: l’erastés és un home ja fet i dret, sovint tirant a adult, amb barba i el cos
perfectament format, i l’erómenos és un jovenet habitualment imberbe. L’erastés
estima amb amor el jovenet, i l’erómenos més aviat es deixa estimar per l’altre, que
sempre va al davant a les batalles, donant un exemple que va força més lluny i és
cosa més bella i més completa que el que avui dia entenem per «relacions
eròtiques». 143

No debades Ferraté era llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona
(1953) i podia trobar en els referents grecollatins un model a través del qual sublimar un desig
que no entrava en la norma social del moment; i, ben segurament, tampoc en la d’ara. Així
doncs, podem identificar la figura de la veu poètica amb l’erastés i la de Daniel, el cos desitjat,
amb la de l’erómenos.
Així mateix, i més enllà d’aquesta identificació força evident, val a dir que la
vinculació d’aquest desig troba altres paral·lelismes amb les pràctiques pederàstiques
clàssiques, com és el tipus d’acte sexual que es duu a terme. Si bé al Llibre de Daniel no s’arriba
a deixar clar, més enllà del caràcter actiu o dominant de l’adult i la passivitat o penetrabilitat
del cos jove — «Obre les cames, dòcil, i deixa’m que contempli / la coma del teu ventre i el
seu melic rodó» («El paradís devastat»), diu—, al «Diari» són diverses les referències que es
fan al sexe intercrural (del llatí inter-, «entre», i crura, «cames»), que sembla substituir el sexe
anal, que podria ser considerat com a normatiu en les relacions sexuals entre homes.
143 Jordi LLOVET: L’amistat, op. cit., pàg. 12.
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Aquesta pràctica, segons els preceptes proposats per la pensadora Marta Segarra a
L’habitació, la casa, el carrer (2014), suggeririen una identificació, a través de la performativitat
sexual, del cos de Daniel amb la construcció social dels cossos femenins:
imaginàriament (i algunes persones dirien que també des del punt de vista
biològic), el cos de la dona sol ser vist com a obert, foradat, capaç d’acollir l’altre,
mentre que el cos de l’home és percebut com a hermètic i impenetrable.
Evidentment, i sense negar les diferències anatòmiques entre el que es considera
un cos de dona (els postfoucaultians en dirien «biodona») i un cos d’home o de
«biohome», aquestes dues representacions polaritzades, d’un cos sempre obert i
l’altre hermèticament tancat, són discursives i culturals, i no corresponen a una
oposició natural entre els dos sexes —suposant que només n’hi hagi dos, la qual
cosa també s’ha posat en dubte. 144

Una identificació que és matisada en el sentit que la mateixa Segarra, a Teoría de los
cuerpos agujereados, hi afegeix el component de l’homosexualitat masculina i el de la
feminització del subjectes passius, que podríem relacionar amb Daniel i la figura de
l’erómenos:
No hay que olvidar, además, que las prácticas y los sujetos homosexuales (quienes
frecuentemente internalizan esta distribución) se dividen en «pasivos» y «activos»,
en un intento de normalizarlos o, por lo menos, de convertirlos en inteligibles
dentro de un marco heterosexual. Los homosexuales «pasivos», por lo tanto, se
consideran la parte femenina de la pareja —institución que, con todas sus
declinaciones, se ha reforzado hoy día como un marco de referencia
inconmovible—, mientras que los «activos» son vistos como la parte masculina,
aunque se trate de una masculinidad problemática. 145

A grans trets, en tot cas, no sembla atrevit afirmar que la veu poètica és la que
s’associa amb els valors tradicionalment considerats masculins com són la impenetrabilitat
o l’experiència, mentre que el cos de Daniel passa a habitar el constructe social de la
feminitat, la penetrabilitat i l’obertura.
Com diu Segarra, però, la masculinitat de l’home homosexual actiu és també
conflictiva. Al Llibre de Daniel, per exemple, l’experiència amb el cos desitjat és sobretot
escrita des del record i l’enyor, idees frustrants en un present que engabia: «Dels teus setze
anys el poc que tinc val més / que el que he perdut, que és passat i tot mort», diu Ferraté a
«Promesse de Bonheur», on també es refereix a l’amant com «oh pur absent vogant pel
meu record». L’erastés, tot i ésser eminentment dominant, és també un cos que plora.
El cos de Daniel és, per a la veu poètica, una font de frisança que tendeix a la
desesperació, i que contrasta amb el cos adult del poeta —«Petit cos tendre i dolç, no tinc
espera: / és vell el meu enyor del front color d’ametlla» («El paradís devastat»)— fins al
144 Marta SEGARRA: L’habitació, la casa, el carrer. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona,
2014, pàg. 9.
145 Marta SEGARRA: Teoría de los cuerpos agujereados. Melusina, Santa Cruz de Tenerife, 2014, pàg. 93.
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punt de transformar-lo a través d’aquest contrast: Ferraté fa referència a «la boca goluda [de
Daniel], que el bes torna innocent».
I, tal com Blai Bonet passa de ser el «ca que bava» per Déu a ser el subjecte llepat
per la deïtat al poema «Déu Company», la veu poètica també adquireix, a poemes com «El
paradís devastat», el caràcter passiu o submís que a grans trets va associat a Daniel: «I torno
cap a tu, cos ardent i submís: / te m’abraço als turmells, ressegueixo les cames, / i arribo,
cos amunt, fins al somrís / incert, gairebé absent, que ofego amb els meus llavis, / i, cos
avall, devasto el paradís».
És interessant, en aquest sentit, llegir la següent reflexió del 25 de gener del 1970 al
«Diari de Daniel», on el mateix poeta es mostra sorprès per la relació que s’arriba a establir
amb el jove i que el situa en una posició menys dominant del que podria semblar d’entrada:
És increïble que ens estiméssim ja des de la primera nit (i només perquè ell va
voler respondre, cap a les sis de la matinada, a les meves carícies extremadament
tímides) i durant set nits. És increïble que no pugui imaginar cap altre amor millor
que el seu (vull dir, cap altre amor meu millor que el que li tinc i per ningú que, als
meus ulls, mai pugui ser més estimable: del seu amor per mi no en sé res, fora que
també el tinc, o el vaig tenir, però tota la resta és cosa incerta). Però encara més
increïble és que aquest amor, el meu primer amor plenament satisfet, arribés
exactament quan calia i de la manera que calia. No massa tard, no, i incorporant
realíssimament la meva esperança més vella i profunda. 146

El cos de Daniel, l’amant, l’erómenos, és presentat com una entitat ideal o perfecta,
realitzada en ella mateixa i en el zenit estètic i personal. Així s’hi adreça Ferraté al poema «Lend it
a hand»: «El tens tot, el cos que desitges, / tot teu dins teu on tot hi cap: / coll, braços, pit, cuixes i
cames, / la boca, el front, els ulls i el nas». I, si bé aquests versos fan referència als dedins d’aquest
cos, i per tant en suggereixen la passivitat o la penetrabilitat, també els sobrevolen una certa
admiració o idealització del cos púber, d’aquest efebus que les paraules repassen part per part.
La relació entre aquests dos cossos, doncs, admet força matisos i reposa sobre una tensió
fonda i productiva, des del punt de vista de les construccions sexuals i de gènere. El cos adult,
masculinitzat d’entrada, passa a adoptar actituds associades tradicionalment a la feminitat, com
són la submissió o l’enyor i l’espera, mentre que el cos desitjat, suposadament feminitzat i
passivitzat de Daniel, també compta amb el poder de la joventut, el vigor i la perfecció estètica
que persegueix la veu del poeta.

146

Joan FERRATÉ: Del desig, op. cit, pàg. 46-47.
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I, tot i que aquesta veu declara que persegueix una relació d’igualtat —«Lliure, és com el
volia, i és lliure que vas estimar-me: / fora d’això, Daniel, no compta res»—, aquesta es fa
impossible a causa de l’entorn: el seu és, efectivament, «un amor que, de franc, no ho podia
/ ser entre desiguals, que és allò que érem tu i jo», diu el poeta a «Ménage à quatre».
Una desigualtat basada en l’edat i la posició social dels dos amants, però també en la
constel·lació personal que els ajunta i alhora els obliga a mantenir-se separats en el pla més
públic. El darrer poema citat, «Ménage à quatre», és una mostra de com altres persones
incideixen en la relació entre la veu poètica i Daniel, com la germana d’aquest darrer i el
marit d’ella, incideixen en la relació fins al punt que el darrer és qui els presenta i ella,
Sandra, arriba a ser l’amant del poeta. Una amant que, tot sigui dit, és víctima en tot
moment de la jerarquia que Ferraté estableix tant al Llibre de Daniel com al «Diari», on la
misogínia del poeta a l’hora de concebre el desig es fa ben palesa. D’aquesta manera, a
«Ménage à quatre», l’autor parla de «la perversitat de fer l’amor amb tots dos, / el germà i la
germana gran, estimats l’un per l’altre», però deixa clar que «tu molt més que ella, però, tu,
Daniel, sobretot».
Al conjunt de poemes que clou el Llibre de Daniel, que aparentment no manté una
relació tan directa amb la història de desig que s’ha narrat en les seccions anteriors, Ferraté
convida el lector a abandonar la saviesa: «Deixa la Saviesa: tant se val. / Entre sí i no,
¿quina és la diferència? / ¿Com distingeixes el bo del dolent? / Tem el que tem tothom, i
no et capfiquis» («Deixa la saviesa»). És, sens dubte, una invitació a alliberar la ment
d’estructures socials que no processen certes maneres de desig, que alguns consideraran
senzillament no normatives i que d’altres no dubtaran de definir com a pederàstiques. Un
convit a acudir al desig des de l’animalitat i l’organicitat, en el bessó genuí i personalíssim de
la seva naixença.
Dins o fora de la norma, dins o fora dels preceptes morals, el que es pot afirmar és
que el desig que poetitza el Llibre de Daniel i que acompanyen les proses del «Diari de
Daniel» és un desig ple de matisos, el trontollar de dues identitats que s’impacten i que es
transformen l’una a l’altra a través de la corporeïtat.
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FERRATÉ I CARNER: L’ABNEGACIÓ I
L’APROPIACIÓ ÍNTIMA
Joan Todó

Fa més de vint anys, Enric Sullà concloïa un article sobre la possible relació entre
John Keats i Josep Carner amb una sèrie d’afirmacions que em permetré de citar
extensament:
En aquesta manera d’escriure li correspon una manera de llegir, si estem disposats
a acceptar que les hermenèutiques crítiques les genera la necessitat d’explicar la
literatura del seu temps i a ella s’adapten amb preferència. La pregunta, doncs, és si
la manera de llegir Carner, que jo mateix he contribuït a apuntalar presentant la
capacitat negativa com una manifestació d’impersonalitat, la manera que ara com
ara fa autoritat, que ha esdevingut canònica, no s’hauria de començar a revisar. I
això, entre altres causes, perquè les convencions doctrinals del new criticism, que són
en gran part les de J. Ferraté, han fet crisi amb la recuperació de l’autor i de la
intencionalitat, arran dels treballs més recents de la pragmàtica i la filosofia del
llenguatge, per no parlar de les lectures retòriques a la manera d’un De Man. El que
em pregunto, doncs, és si hem de continuar renunciant a la possibilitat d’estudiar el
complex i subtil teixit de relacions entre l’autor empíric, objecte d’una biografia (...),
i l’autor implicat, el jo líric o persona que diu efectivament el poema, un jo o molts.
(...) Em pregunto, en fi, si a més d’estudiar-ne els prodigiosos mecanismes
expressius, com ho fan amb tanta cura P. Ballart i J. Cornudella, de fer sentit dels
procediments exhibits en els poemes, no podem començar també a dibuixar el
mapa immens de la sensibilitat de Carner (tantes fulles que cauen!, tants
cremallots!); si, com vol D. Oller, no podem parlar també del pensament o de les
idees de Carner. 147

147 Enric SULLÀ: «La capacitat negativa de Josep Carner», dins D.D.A.A. Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc
anys després. Ed. Jaume Subirana. Proa, Barcelona, 1995, pàg. 239.
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Aquesta conclusió, que semblava obrir un meló que poca gent, ni tan sols el seu
autor, ha seguit tallant, 148 és potser el primer indici no d’una crítica, sinó d’una reserva
respecte a la lectura que, com diu ell mateix, havia esdevingut canònica en el cas de Carner:
la visió que va donar-ne Joan Ferraté en un seguit de textos de finals dels anys setanta,
recollits posteriorment en el volum Papers sobre Josep Carner, 149 i que, certament, ha dominat
la visió sobre l’autor de Nabí (combinant-ho, com a molt, amb el text sobre aquest poema
escrit per Gabriel Ferrater) durant les últimes dècades.
Segons indica Ferraté mateix a l’inici dels Papers..., si el primer article que va escriure
sobre Carner és «Carner y la poesía catalana», aparegut el 1953 a Ínsula, el cas és que encara
va trigar 25 anys a explicar el «centre imaginatiu» del poeta, que en aquell article assajava per
primer cop i que assoliria la seva fórmula definitiva, encara segons Ferraté, en els pròlegs
d’Auques i ventalls (1935) i de La primavera al poblet, de 1977 i 1978. En aquest primer assaig,
Ferraté acull una idea de Carles Riba i anomena aquest centre imaginatiu «objetividad», tot
sabent que amb això pràcticament no ha dit res, 150 de manera que recorre a John Crowe
Ransom per explicar quina peculiar correlació de forma i sentit és un poema: una unió
contingent que es fa passar per necessària. I és a partir d’aquesta idea, que tal com es
formula podria ser també una primera versió (tot i que «Aspectos de la obra de arte» ja
havia aparegut a Laye l’any abans) del seu pensament sobre l’operació de llegir, que Ferraté
assaja de definir el «peculiar modo de objetividad» de la poesia carneriana: «en ella la
poetización se realiza justo allí donde se cumple el engarce de forma y contenido».
El prodigi, i per això m’estenc tant sobre aquest article primer, és que ja en aquell
moment, per explicar la poesia carneriana, Ferraté sembla sentir-se obligat a esbossar tot el

148 Apuntem-hi tres excepcions: Dolors Oller i Jordi Sala, a qui haurem de tornar, i Narcís Comadira, que
en textos dedicats a Carner de llibres com Forma i prejudici o Les paraules alades ha anat en aquesta direcció. Val
a dir, també, que pocs anys després de la proposta d’Enric Sullà, apareguda dins de les actes d’un simposi, la
qüestió sobre Carner va deixar de ser com llegir-lo, i va passar a ser si llegir-lo, instal·lant bona part del discurs
sobre el poeta en una actitud defensiva que, de tant en tant, encara cueja.
149 Empúries, Barcelona,1994. No cal dir que és el llibre que comentarem principalment aquí.
150 Especialment si considerem l’origen ribià de la fórmula. Tal com explica Jordi Malé (vegeu Poètica de
Carles Riba. Els anys del postsimbolisme 1920-1938. La Magrana, Barcelona, 2001), Carles Riba empra l’objectivitat
per caracteritzar la poesia de Carner en un article sobre L’oreig entre les canyes, d’una manera que ell mateix,
implícitament, remet al pensament de Nietzsche (a banda de comparar Carner amb els lírics grecs que Ferraté
traduiria anys després), concretament a El naixement de la tragèdia (cito per la traducció de Manuel Carbonell
apareguda a Adesiara el 2011): «l’artista subjectiu, el coneixem només en tant que artista dolent, i perquè el
que sobretot i principalment exigim en l’art, a cada gènere i a tots els nivells, és vèncer el que és subjectiu,
afranquir-se del “jo” i fer callar tota voluntat i tot caprici individuals; sí, sense objectivitat, sense pura i
desinteressada contemplació, mai no podrem creure mínimament en una producció verament artística».
Aquesta és l’arrel de l’objectivitat carneriana en la versió de Riba, que per altra banda l’utilitza per contrastar-la
amb una altra mena de poesia, una poesia crítica, que de fet seria la que havia conreat Riba a les Estances;
l’article sobre L’oreig entre les canyes, al capdavall, va ser escrit en un moment en què Riba es troba en plena crisi
creativa (justament la crisi de què parla Gabriel Ferrater al pròleg de les Versions de Hölderlin ribianes,
publicades a Edicions 62 el 1971), i per tant en un moment de revisió i examen de la seva pròpia concepció de
la poesia.
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seu sistema teòric, de tal manera que arriba a fer l’efecte que teoria i lectura s’imbriquen
d’una manera necessària, que no es repetirà quan llegeixi poemes de Baudelaire, de Vinyoli
o d’Eliot, poetes a qui Ferraté s’apropa tenint en compte tot el seu utillatge teòric però
sense haver d’exposar-lo fil per randa, més aviat com si l’apliqués o, fins i tot, com si el
posés a prova, 151 però no com si l’estigués creant en el moment de la lectura concreta i per
a la lectura concreta.
Des de 1956 (quan publica l’article «Ideas del alma») fins al 1970, Ferraté no parla
de Carner. En aquest lapsus de temps, publica textos teòrics (Teoría del poema el 1957 i La
operación de leer el 1962) i traduccions (Líricos griegos arcaicos el 1968), fa classes a Cuba i
Canadà. Pel camí, anava refinant la seva reflexió sobre l’engalzament de forma i contingut,
incorporant-hi les distincions de la glossemàtica per refinar aquella distinció primària entre
forma i contingut. 152
El 4 de juny de 1970, el dia de la mort de Josep Carner, és el dia en què Ferraté data
un poema, a partir d’una notícia del Tele/eXpres: un nen havia dit que «era un senyor que
sortia a passejar pel camp i que després explicava el que havia vist». A Ferraté la fórmula
l’admira: troba que la descripció «no podria ser més justa» ni que la fes la persona més sàvia
del món, com si hi veiés una confirmació de la seva convicció, escampada arreu però
formulada amb precisió a l’epíleg de Dinámica de la poesía, respecte al fet que la bona gent ja
en sap, de llegir com cal, i si de cas són els «experts», els «teòrics», els temibles pedants, que
emboliquen la troca. I escriu aquest poema:
Ha mort, Carner. ¿Sabeu? És el senyor que anava
pel camp i que, en tornant de donar un volt,
deia el que havia vist, a tots portant consol.
Josep Carner és mort: tota la saba
del món ha refluït cap a l’abís,
i és ara una ganyota, la faç del paradís.

151 Estic pensant sobretot en el cas de The waste land: tot introduint la seva Lectura de «La terra gastada» de T.
S. Eliot (Barcelona: Edicions 62, 1977), Ferraté afirma: «Crec haver aconseguit de donar una interpretació
coherent, virtualment exhaustiva i demostrable del poema d’Eliot, que al mateix temps, no pot sinó despertar
l’admiració del lector per l’habilitat amb la qual el seu autor va saber fer de The waste land el poema clàssic que
és. És, sense cap dubte, gràcies a la lectura estupefacta en els detalls que he hagut de fer per tal de no perdre el
fil del meu comentari que he pogut arribar a veure que l’obra d’Eliot es defensava sola, però tampoc no puc
deixar de consignar que és el mateix mètode que m’ha permès d’entendre-la que altrament m’hauria servit per
demostrar-ne la falta de solidesa.» La tessitura de Ferraté en la lectura, plenament admirativa quan s’acosta a
Carner, esdevé plena de recel i de sospites quan es dedica al poema d’Eliot; cosa ben sorprenent tenint en
compte que, a principis dels cinquanta, quan Ferraté ressenya Arbres, una de les referències ja és a La terra
gastada.
152 No sé no veure un ròssec de discussions al respecte en un cèlebre acudit del seu germà Gabriel: «No sé
per què m’he d’obligar a confondre un viatge per l’infern amb el patró estròfic de la terza rima.»
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El cas és que, tenint en compte la declaració del nen del Tele/eXpres, que Ferraté
recupera en un text posterior dins els mateixos Papers..., podríem aplicar a aquest poema la
mateixa anàlisi que Ferraté aplicaria no gaire temps després als poemes carnerians,
destacant-ne els rebles, analitzant-se la justesa, com si el poema de Ferraté es desplegués al
voltant d’un nucli de sentit (un «vers donat» o un «ham poètic» que aquí, sens dubte, és la
frase del nen) que cal desenvolupar fins a obtenir la forma definitiva del poema, nascuda
d’aquell nucli, amb la màxima organicitat possible.
«4 juny 1970», així, apareix dins Papers sobre Josep Carner com una mena de pòrtic (ell
sol és una de les sis seccions del llibre) als quatre textos dels anys setanta que formen el
nucli dur de la lectura que Ferraté du a terme sobre la poesia de Carner. 153 Aquests quatre
textos inclouen, en primer lloc, un article aparegut a Els Marges el 1976, «Poesia, de Josep
Carner: ressenya i reivindicació», que encara avui és la millor lectura del volum de 1957 com
una obra global; segueixen amb tres pròlegs, els d’Auques i ventalls i La primavera al poblet que
ja citàvem més amunt i el de les Poesies escollides aparegudes dins la col·lecció Les Millors
Obres de la Literatura Catalana, d’Edicions 62 i «La Caixa», el 1979.
Un detall important, i no sempre tingut en compte, és que Ferraté justament prologa
Auques i ventalls (la versió de 1935) i La primavera al poblet, aparegut el mateix any 1935. Ho ha
explicat Jordi Malé 154 i ho avisava ell mateix: «És llegint Carner quan tenia tretze anys que vaig
aprendre a entendre la poesia, i d’ençà d’aleshores li he estat fidel i l’he seguit llegint amb una
admiració que no sembla que hagi d’arribar mai al seu límit.» Ferraté descobreix Carner,
doncs, l’abril de 1938, 155 i amb ell descobreix la lectura de poesia; cosa que significa que ben
probablement el descobreix amb els seus llibres aleshores més recents; Martí Sales 156 ha
suggerit que podria ser amb la versió de Bella terra, bella gent publicada el 1936, però el fet que

153 De tal manera que, certament, també podríem considerar aquests quatre textos, especialment els pròlegs
d’Auques i ventalls i de La primavera al poblet, el nucli de sentit de Papers sobre Josep Carner (un nucli de sentit al
qual segurament caldria afegir el «Discours de Bruxelles» de 1985, que Ferraté separa de la secció «Els anys
vuitanta» per donar-li una secció pròpia, igual que ha fet amb «4 juny 1970»), complementat, fins a fer-ne un
llibre, amb articles dels anys cinquanta que ja contenen in nuce les idees exposades als anys setanta, i amb
articles dels anys vuitanta on, de vegades, la presència carneriana és una mica tangencial («La forma dels
poemes», «Vuit versos xinesos») o que n’aborden qüestions secundàries, i que no sé si hauríem de considerar
el «reble» del llibre.
154 Vegeu Jordi MALÉ: «El poeta i la circumstància. El Carner de Ferraté», dins Joan Ferraté. Actes de la
Jornada d’estudi i evocació organitzada per l’Aula Carles Riba i la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya
i celebrada el 27 de febrer de 2004. Residència d’Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005,
pàg. 179-194.
155 Ho concreta ell mateix en un article, «El meu cinquantenari», recollit a Provocacions. Empúries, Barcelona,
1989, pàg. 133, i ho recull Jordi Malé en el text citat a la nota anterior. No deixa de ser curiós observar que
Ferraté situa aquesta descoberta en el precís moment que les tropes feixistes començaven a entrar a
Catalunya.
156 A l’article «El desig de Joan Ferraté», aparegut al suplement Cultura/s de La Vanguardia el 24 d’octubre
de 2015, pàg. 29. Sales, de fet, situa la descoberta de Carner l’abril de 1937, en una «Catalunya presa d’un
fervor primaveral i revolucionari«.
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els dos llibres carnerians apareguts el 1935 (sense comptar Lluna i llanterna) 157 siguin
exactament els mateixos que va prologar quaranta anys més tard sembla massa coincidència.
Si és així, els pròlegs d’aquests dos llibres es configuren com una cruïlla ben pròpia de
Ferraté, aquell individu que plantejava l’apropiació com a obra poètica, l’edició crítica com a
assaig i, en últim terme, la crítica literària com a autobiografia, de tal manera que, en el fons, el
més sorprenent és l’abnegació («abnegada voluntat de perfecció» és la frase amb què Ferraté
descriu l’actitud carneriana) mitjançant la qual va vehicular sempre aquesta triple juguesca.
La consideració madura de la poesia carneriana, en Ferraté, arrenca de la
constatació que tot poema de Carner comença amb un pretext «proposat a la consideració
del lector segons un cert punt de vista» i que «la contextura fonamental i regular de l’art de
Carner» rau en «el pas del pretext al poema» (alguna cosa recorda aquí aquell primigeni
«engarce de forma y contenido», que s’ha anat precisant i perfilant per superar una certa
vaguetat). Així, en la lectura de «Símbols» que Ferraté du a terme, comença isolant el
pretext (una senyora grassa puja al tramvia) per anar reconstruint tot seguit el sonet
carnerià, amb especial atenció a la justesa, respecte a la idea principal, amb què es completa
la seva forma externa. D’aquesta manera, la lectura ferrateriana s’instal·la en un moment
anterior a les lectures habituals: no fa un recompte de temes carnerians, no repassa
recurrències formals (encara menys hi assenyala influències, o trets característics d’un
corrent literari, o coincidències amb la biografia de l’autor), sinó que més aviat intenta
buscar el punt on la forma genera el sentit.
Quan al pròleg de La primavera al poblet, Ferraté recapitula de nou la seva teoria de la
lectura per tal d’explicar Carner, comença amb una definició: «Tota obra literària és un
artefacte lingüístic que comporta (suposa i, de fet, proposa), inevitablement, la ficció d’una
referència.» La literatura empra com a material els usos particulars del sistema de la llengua,
deslligant-los del seu ús mundà i de qualsevol referència externa, que només seria efectiva si
el món virtual que li correspon fos actual (tot plegat és una prefiguració del posterior epíleg
de Dinámica de la poesía, de la mateixa manera que pot ser vist com una reescriptura de
«Carner y la poesía catalana»). I aquesta referència ficcional és relativa a un pretext, que
segons Ferraté és el primer que identifica «la bona gent»; a banda d’aquest pretext, caldrà
identificar també el tema de l’obra, «la intenció de segon grau que, des del punt de vista de
l’autor, ha presidit (i potser precedit) la creació d’aquell artefacte particular i encara en
presideix la interpretació». Hi ha, sempre, la temptació de prescindir del pretext per abordar

157 Ferraté, de fet, publicarà el 1992 un llibre, Cinquanta poesies de Du Fu, que, com en el cas de Cavafis, dels
lírics grecs arcaics o d’alguns dels autors referenciats a Catàleg general. 1952-1981, no deixarien de ser una
forma de filtrar-se «a través d’una influència», com deia Carner de la seva represa de temes xinesos.
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directament el tema, posant-lo en el lloc del pretext, fins a convertir l’obra literària en un ús
mundà del llenguatge. I aquesta temptació és el nus d’un dels principals cavalls de batalla de
Ferraté.
El tema de l’obra, aquesta intenció segona, és «l’ordre que l’autor ha imposat
damunt dels seus materials», una «reclassificació estructurada segons principis del tot
independents dels que regeixen la pretesa funció comunicativa», principis que identifica
amb la funció poètica de Jakobson, és a dir, amb un teixit de relacions de tensió dinàmica
entre els elements del poema, siguin presents o possibles. D’aquí deriva tota l’anàlisi dels
rebles: són elements no necessaris per al pretext que, si estan ben triats, arriben a justificarse (ni que sigui per una arbitrarietat exhilarant). Tota l’explicació precedent es projecta a
continuació sobre l’evolució històrica de la poesia contemporània, l’últim desenvolupament
de la qual Ferraté exemplifica amb els casos simètrics de Riba i de Foix. Carner representa
una solució diferent no tan sols a aquests dos poetes, sinó de fet a tota la poesia
contemporània: l’acceptació de la presumpció que el pretext és la motivació última del
discurs, descartant que ho sigui la persona transcendent de l’autor (que és la solució ribiana)
o la seva desaparició (com en el cas foixià).
És a dir: Carner s’instal·la en el «refús radical de tot romanticisme», 158 en la renúncia
a tota aspiració romàntica a una veritat subjectiva per tal de situar-se en la línia de la
tradició anterior, la «que comença amb Teòcrit i Cal·límac, cap al 300 a. C. i es perd en la
pura inanitat en el curs del segle

XVIII,

tot just abans que surtin Blake i els primers

romàntics alemanys». Fins i tot si apareix com a persona (a la qual remetre, per exemple, el
fet que el país de «Bèlgica» sigui, efectivament, Bèlgica, i no tan sols això, sinó Bèlgica-enabsència-d’una-terra-natal), és la figuració, el pretext objectiu, «allò que Carner posa com a
158 Un refús radical que ha estat objecte de discussió: si en l’article «Josep Carner: de la llei i de la gràcia»
(recollit a Aprendre de la lletra. La construcció del sentit seguida de noves lectures. Educaula, Barcelona, 2012, pàg. 159177) Dolors Oller comença fent un ràpid resum de l’evolució de la poesia des del Romanticisme, on no sé no
veure-hi una resposta (implícita i qui sap si inconscient) al pròleg de La primavera al poblet que és sobretot la
història (de fet, més detallada que no en Ferraté) de la fi d’aquella tradició que anava de Cal·límac a Blake,
continua més endavant acceptant els termes de Ferraté (diu, a la pàgina 164: «Carner comença la seva vida
poètica establint-se en el refús d’allò que ell entén com a romàntic: la retòrica inflada, la vaga i fàcil coloració
sentimental i l’ús mimètic d’uns motius considerats poètics.») i, tot lligant-ho amb «Tradició i talent
individual», d’Eliot (que ja bategava en la idea de despersonalització de Ferraté), relaciona aquest refús del
Romanticisme i l’opció per la forma clàssica amb un factor sociològic: per al jove Carner, la poesia formava
part d’un projecte de país, d’una reforma ciutadana, d’una formació cultural col·lectiva; si el 1986 Dolors
Oller fa això, el cas és que en un text força posterior ja afirma: «L’explicació segons la qual Carner té una
relació no problemàtica entre la realitat de la seva experiència i la formalització poètica d’aquesta experiència
és perspicaç i d’una gran eficàcia interpretativa; però, si és que l’he entès bé, no estic massa convençuda que
per part de Carner sigui una operació originada en una recerca de models específics antics ni que comporti “el
refús carnerià” del romanticisme, ni una presa de posició “antiromàntica” global per part de Carner. O només
hi estaria d’acord si donem al terme romàntic el significat popular, en el sentit d’expressió ingènua de les
estupefaccions o sentiments d’un esperit potser sensible però poc avesat a cap disciplina del coneixement
crític.» (vegeu Accions i intencions. Estratègies de lectura i assaigs de poètica. Empúries, Barcelona, 2010, pàg. 189190).
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finalitat invariable del seu art». A això es refereix Ferraté quan parla d’abnegació, i en això
efectua un gir curiós: és per aquest camí, diu, que en l’obra carneriana «ha estat satisfeta
l’aspiració sobrehumana a una expressió total que hem vist que era característica de la
poesia del nostre temps». Són tot just tres pàgines d’una enorme densitat, dignes d’una
exegesi hermenèutica elles mateixes, en tots els múltiples problemes que plantegen (des de
la lectura que du a terme de Foix, que ens fa enyorar uns «Papers sobre J. V. Foix» que mai
no han existit, fins a la connexió simultània que estableix de la poesia de Carner amb la crisi
permanent de la poesia del seu temps i, alhora, amb la tradició de la poesia anterior als
romàntics).
Tot plegat, però, parteix d’una oposició, a què ja hem al·ludit parlant del nen del
Tele/eXpres, entre «la lectura autèntica que de vegades practica la bona gent» i els «exercicis
lúgubres a què es dediquen els pedants», exercicis consistents en una «reflexió penosa i
vana» sobre aspectes que en l’obra de Carner no hi són: una doctrina, una visió del món
o una biografia. Res a què el lector es pugui aferrar per convertir el que hauria de ser
matèria de lectura en tema de conversa, és a dir, per transformar el llenguatge literari en un
ús mundà. A l’epíleg de Dinámica de la poesía, reincidirà en la idea, en un context deslligat de
Carner: «La estúpida afición, generalizada entre los periodistas literarios, si no ando
equivocado, sólo desde la tercera década del siglo, a confinar el importe de las obras a un
supuesto mensaje y el comentario a su paráfrasis», diu allà, no té res a veure amb «el interés
por la felicidad de la expresión y el ingenio desplegado por el autor» en què consisteix el
gust lector.
La doctrina o la visió del món sí que la trobaríem en altres poetes, sembla insinuar
Ferraté al pròleg d’Auques i ventalls, i hi contraposa la «modèstia i abnegació» 159 de Carner, la
seva capacitat de posar-se «al nivell de qualsevol altre home o dona dels que de prop o de
lluny coneixia», que és tant com dir, per a Ferraté, que ha refusat les temptacions (no puc
evitar pensar, aquí, en una altra frase del seu germà: «L’inefable el va temptar») que han
separat els altres poetes de la «humanitat comuna». I desemboca en una afirmació rotunda:
«La poesia de Carner no se sosté damunt de res que no siguin una humanitat i una llengua,
que sens dubte li pertanyen, però que de cap manera no es pot dir que siguin només seves.»
Vet aquí el pinyol d’allò que, en aquesta explicació, havia d’incomodar anys després Enric
Sullà: un sistema implícit de prohibicions que, en mans d’alguns epígons ferraterians, s’ha
desplegat en una monòtona exhibició d’estupefaccions davant del talent carnerià per
construir poemes a partir de pretextos mínims, limitant la lectura de Carner a un repàs
159 No és gaire difícil d’observar, per cert, que, unes línies més amunt d’aquesta frase, Ferraté ha escrit: «La
meva intenció és, al contrari, del tot modesta i, per dir-ho així, abnegada.»
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admirat i una mica tautològic de les virtuts representatives de la paraula de l’autor de
Nabí. 160
I és que aquí la formulació de Ferraté és maldestra, en el pitjor dels casos: 161 en el
millor, el seu propòsit de sortir al pas d’una època i un moment, la Catalunya del
tardofranquisme i la restauració borbònica, en què la literatura era sobretot una arma
carregada de futur, un estri per al combat polític, 162 ha acabat descontextualitzant-se
abusivament.
Perquè en la poesia de Carner hi ha una doctrina, hi ha una visió del món i hi ha
una biografia (la que permet que un poema antic adquireixi tot de connotacions només pel
fet de titular-lo «Bèlgica»), allà on Ferraté sembla suposar-li una mena de neutra
transparència (una «pura mirada» visible a tota «lectura autèntica», accessible a la «humanitat
comuna») que de vegades resulta sospitosament semblant a la percepció que, quan algú de
la nostra corda diu alguna cosa, no és que tingui ideologia, sinó que, com si diguéssim, diu
les coses pel seu nom; hi ha una observació que fa Segimon Serrallonga en una nota a peu
de pàgina, de passada, sense desenvolupar-ho gaire, que sembla un atac directe a aquest
160 En posarem dos exemples: Narcís Comadira, a «Carner i jo» (recollit a Sense escut. Empúries, Barcelona,
1998, pàg. 147-153), afirma: «En la poesia de Carner no hi ha ideologia, no hi ha missatge, no hi ha filosofia,
no hi ha història: és poesia en estat pur i aconseguida amb la màxima puresa: només amb el llenguatge.» Tot i
que, com ja havíem indicat més amunt, Comadira ha variat la seva explicació amb el temps: el 2002, dins la
polèmica carneriana del moment, indica: «Carner no es fa massa il·lusions sobre la vida. La seva saviesa, però,
un cop ha acceptat això d’una manera que sembla que li és connatural, el porta, precisament perquè no es fa
grans il·lusions, a saber copsar les que són petites, les que són les úniques capaces de proveir-nos d’alguna
espurna de felicitat. Potser aquesta postura davant de la vida li ve, en part, de la seva fe cristiana.» (Narcís
COMADIRA: L’ànima dels poetes. Ara Llibres, Barcelona, 2002, pàg. 94-95). Un altre cas, més recent, seria Poesia i
veritat, de Salvador Oliva, un llibre que depèn força de Ferraté, però pràcticament no el cita, ni tan sols quan
s’hi podria remetre, com quan lliga la separació entre forma i contingut (que ja ha atacat al primer capítol) a la
utilització ideològica de l’obra literària: «És una aproximació extrínseca, en canvi, la consideració de
la literatura i l’art a partir d’una determinada concepció del món, en la qual l’art no és sinó una dada més
del seu horitzó meditatiu» (Salvador OLIVA: Poesia i veritat. Edicions de 1984, Barcelona, 2015, pàg. 159). Es
tracta, al llarg del llibre, de negar una vegada i una altra que la literatura tingui contingut ideològic; potser per
això resulta irònic que, a banda d’una referència a la pàgina 163, l’únic cop que hi surt Ferraté sigui amb un
epigrama contra Jordi Pujol. D’alguna manera, per a Oliva, la literatura no té pes ideològic: excepte si satiritza
els seus cavalls de batalla particulars (cas en el qual, de fet, per a ell tampoc té ideologia, sinó que senzillament
està dient la veritat).
161 Val la pena citar extensament què en diu Jordi Sala: «Ara, si per “visió del món” Ferraté no vol donar un
sinònim de “doctrina”, aleshores no hi podem estar d’acord. Perquè, de visions del món, en la poesia de
Carner, n’hi ha múltiples, milers: tantes com voltes dóna davant dels nostres ulls la “gemma” del “pretext
líric”, “que fa valer les mil lluïssors de les seves facetes”, tornant a manllevar les paraules de Riba; i és
d’aquestes facetes que “adesiara salten guspires de veritat moral”. Aquí, creiem, hem de situar la seva saviesa.
(...) És per això que hem dit que hem de llegir el paràgraf transcrit amb molta prevenció, perquè, des del
nostre punt de vista, allò que s’hi diu al final no és del tot cert: no creiem que només tingui sentit parlar de la
poesia de Carner en els termes que Ferraté va fer amb el poema “Símbols”, on explica el funcionament i el
paper de la rima en el pas del pretext al poema acabat (i l’explicació és molt interessant, val a dir-ho). I no
solament no creiem que sigui del tot cert, sinó que contradiu una idea central de la tesi Ferraté, la de la
saviesa: no podem acceptar que la poesia de Carner en tingui molta, de saviesa, però que d’això no en podem
parlar.» (vegeu Jordi. SALA: L’estètica de Josep Carner: la poesia de tema amorós. Curial Edicions Catalanes /
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000, pàg. 221-222)
162 Sense anar més lluny, és aquesta qüestió la que provoca l’article «Salvador Espriu, entre els lectors
crítics», que, junt amb l’intercanvi dialèctic posterior amb Joan Fuster, conforma l’«Apèndix polèmic» de
Papers sobre Carles Riba (Barcelona: Quaderns Crema, 1993).
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passatge de Ferraté (si no ho és a la descristianitzada lectura de Nabí duta a terme pel seu
germà, o fins i tot a totes dues coses); Serrallonga, després de relacionar l’últim Carner amb
l’existencialisme de Kierkegaard, difós per Joan Estelrich a la Catalunya dels anys 20, hi
afegeix: «Prescindir absolutament de les motivacions personals, de les lectures
contemporànies i dels valors temàtics mena, en literatura, de dret a l’absurd.» 163
Potser tampoc caldria buscar tant: Ferraté llegeix per primera vegada Auques i ventalls i
La primavera al poblet (potser també Lluna i llanterna i Bella terra, bella gent) quan la Catalunya que
s’hi evoca, la humanitat i la llengua que pertanyien a Carner però no eren només seves, eren a
punt d’enfonsar-se, però també quan ell, potser sentint l’estrenyiment del plural, mudava de
primera persona. Anys després, en tornar a aquells versos, Ferraté hi trobarà un poeta, potser
l’únic després de l’aparició de William Blake, plenament conciliat amb la seva circumstància,164
plenament capaç de comunicar-se amb una humanitat comuna (i tanmateix caldrà recordar
sempre que aquesta idea, la d’una poesia objectiva, la d’una poesia accessible al conjunt de la
humanitat, o del poble, la d’allò que podríem anomenar una «poesia ingènua», és una idea
formulada justament per Schiller en el moment previ al romanticisme; que potser el refús
radical de tot romanticisme és, en si mateix, la idea més romàntica de totes). I a finals dels anys
setanta oferirà al públic, justament, els versos que ell havia llegit en arribar a la vida adulta, just
en el moment en què, col·lectivament, podia haver l’esperança d’un redreçament d’allò enfonsat
el 1938. I el seguirà llegint fins a l’últim dia de la seva vida: Jordi Cornudella ha explicat com el
dia de la seva mort, la nit del 12 al 13 de gener de 2003, va deixar damunt la taula, obert,
Poesia de Carner (l’edició de 1992), deixant a la vista el «Cant de flabiol»: «En Joan havia triat
«Cant de flabiol” per dir-se adéu ell mateix i per dir-nos adéu als que sabia que entendríem el
seu gest.»165
Al capdavall, els papers de Ferraté sobre Carner obliguen a revisar la qüestió de les
relacions entre crítica i obra literària. S’ha intentat considerar la primera com un discurs
científic, un metallenguatge l’objecte del qual seria la segona. L’obra de Ferraté, però, desborda
constantment la distància pressuposada en aquesta objectivitat: la lectura pot esdevenir edició
crítica, traducció, apropiació, obra literària ella mateixa, sent sempre, segons Ferraté mateix, un
art; un espai on una fenomenologia diferent de la científica transforma la descripció objectiva,
163 Vegeu Segimon SERRALLONGA: «Les cartes entre Carner i M. Manent per a l’edició de Poesia (1957)»,
dins Reduccions 29-30, 1986, pàg. 24. Kierkegaard, però: el fil deixat per Serrallonga no l’ha estirat, que jo
sàpiga, ningú, i sembla que ningú ha furgat en una resposta de Ferraté a una entrevista, on indica, si mal no
recordo, que la seva visió del món és, substancialment, la de Por i tremolor. És una pista molt lleu, un rastre
estantís (que jo, com Serrallonga, només citaré de passada).
164 Aquesta qüestió, com a possible clau de volta de la relació entre Ferraté i Carner, l’ha desenvolupat Jordi
Malé en l’article citat a la nota 8.
165 Vegeu Jordi CORNUDELLA: Les bones companyies. Cercle de Lectors/Galàxia Gutenberg, Barcelona, 2010,
pàg. 133.
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per molt abnegada que sigui, en autoretrat, ja que, per tal d’arribar a la veritat de la cosa
observada, qui observa ha hagut de posar-hi alguna cosa de la seva banda. I aquesta
transformació no és aliena a Ferraté, que en un moment determinat pot interrompre una
exposició sobre l’operació de llegir per explicar per què va sortir de la revista Laye, o per llençarli un calbot a Josep Maria Castellet. Tot i el proverbial rigor ferraterià, els seus textos són plens
d’aquestes fugues; tot funciona, de fet, com si el rigor i la digressió formessin part del mateix
moviment intel·lectual. I ningú ho ha descrit millor que ell mateix quan, en relació al procés que
és la lectura (la lectura de la «bona gent», evidentment) explica:
El proceso de apropiación íntima es, por consiguiente, al mismo tiempo un proceso de objetivación
y despersonalización crecientes (...) lo que el lector cede a la obra en el curso de la lectura
reteniéndolo al mismo tiempo para sí es solo el lugar de la realidad, el espacio donde el ser arraiga
en la existencia.
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CREACIÓ

EL VENT DINS LA PINEDA
Nicolau Dols

I
Una tassa mig buida, un llit desfet,
un llibre obert damunt el comodí.
Les finestres enlairen draps d’adeu.
El vent tanca les cambres del matí.
El buit ressona encara pels racons.
Les fulles ja cobreixen el camí.
Avui m’ho prendré amb calma, un poc de música,
quatre passes tornant de cap a mi.
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II
Passeig per entremig de pins i vent,
capcot, les mans dins les butxaques fredes.
Ara tot és cruixit i esqueix de branques
On tot era remor i cruixit de sedes.
No he escrit res mai que em pugui sobreviure.
No deix res més que el vent dins les pinedes.
No sé on ets, ja està: ja saps què em passa,
sempre em toca la creu de les monedes.

- 150 -

III
T’he vist ran de la via a l’altra andana,
la mirada perduda, displicent.
S’han allunyat les busques del rellotge,
s’ha aturat un vagó davant la gent.
Quin nou camí prendràs? Qui ho sap? Són tants!
Qui besarà la teva veu? Quin vent?
I veig els trens que passen i romanc
ben assegut mirant baixar el torrent.
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IV.
I ara sols queden els camins deserts,
la columna de foc en el no-res.
Queden els mapes sense desplegar.
S’esborra el nom d’un rètol desatès.
Tot volta dins un embornal etern.
El món s’engorga en un fondal espès.
I carronyaire el vent tot ho devora,
els vells dolors i la tendror dels plers.
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V.
Quaranta dies i quaranta nits
he esperat el retorn del teu alè.
I he vist el torb, el foc, el terratrèmol,
I s’han fus l’esperança, el goig, la fe.
Per quines valls ombrívoles habites?
Dins quins amagatalls et plau de ser?
Llavors s’ha alçat un ventijol subtil
com un bri d’herba en un matí serè.
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CINC POEMES DE VINT-I-VUIT NADALS
Carles Torner

BRÚIXOLA
«Àngel, recordes quin és el rumb?»
La figureta, al clot de la mà,
obre les ales, sacseja els rulls,
no parpelleja i et mira als ulls.
Llavis d’argila, prova a parlar
i diu: «Els presos veuran la llum.»
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EL SEGON BALTASAR
Per quin record tornar, per quina febre?
Trenta anys després d’aquell viatge
seguint l’estel fins al pessebre
per adorar un nadó,
vas agafar el bastó
i et vas posar en camí. Anaves sense patge,
tenies menys respostes, eres
silenci endins més insubmís,
potser més savi. Et vas trobar un país
en guerra contra els pobres i, en un camp de figueres,
Jesús. Et vas fer batejar
al riu Jordà.
L’infant que tu vas adorar s’havia fet profeta:
«Serem itinerants, sempre en camí, va dir,
tenim per meta
fer-ho tot nou, Baltasar.»
Des de la mar
de Galilea fins aquí,
has viscut pas a pas, rere seu, de pregar
i caminar.
Ara mires els ulls de l’home que has seguit:
els va tancant el mal de la tortura,
clavat en creu. Això estava escrit?
Qui tindrà cura
dels que ens perdrem després d’aquest Calvari?
Tot és confús, no hi pots sentir, tot és desvari.
O potser sí,
com ventijol molt lleu
un fil de veu et parla: «Sempre estimar i servir.»
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Dus la mirada
del Salvador dins teu.
Reps una fuetada,
grups de soldats t’empenyen al camí
de bell nou, Baltasar.
No dubtes ni un segon:
viatjaràs a Síria i d’allí
fins a la costa Malabar
i més enllà, més lluny... No a la fi del món,
però, a la fi mai: vas al començament
per adorar altre cop i sempre el Naixement.
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PRÍNCEP
Així com el tauró que m’ha arrencat la mà
i l’ha escopit damunt les planes del diari
i palpa amb dits de foll la mort i el seu contrari
i amb sang escriu el nom del crim contra el germà,
així mateix jo callo ara que em sento esclau
del buit, del verb paralitzat per l’esclat d’odi,
m’arrenco les paraules i escupo cada codi
fins que sàpiguen dir que ve un Príncep de Pau.
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A L’EGIPTE

Durant les llargues nits en blanc
del seu exili,
rememorava els cops rebuts, la sang,
la por i els crits d’auxili
quan assaltà la tropa.
Reveia de retop
els ulls oberts com plats de sopa
de tants infants incrèduls que l’home fos un llop.
Josep parlava amb la foguera
crepitant: «Bona nit, memòria!
Porta’m altra vegada la fal·lera
de protegir el nadó i la seva glòria:
que sigui el príncep de la pau!»
Josep parlava amb els estels fugaços:
«Des del país on el meu poble va ser esclau,
tu que ens guies els passos,
bona nit, esperança!
Retorna’ns les paraules per dir-nos el futur.»
Josep endevinava la frisança
de la claror en l’obscur:
«Bon dia, veritat!
Cobreix de llum Maria
i l’infant que hem salvat.»
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ON TOT ACABA

Mentre al nadó la seva mare
li va cantant «No tenim por»,
he vist l’exili i la presó
com es miraven cara a cara.
Vinguts d’antany i de ponent
he vist tsunamis d’ira i odi.
Des de llevant, l’àngel custodi
«No tingueu por» cridava al vent.
Aquest país que hem mig perdut
és el país que espera, intacte.
L’anyell i el llop hi fan un pacte:
no hi haurà por ni solitud.
Una alba enllà de l’impossible,
un nou camí darrere el dol,
«No tindrà por», diu el bressol
on ens regalen l’invisible:
on tot acaba tot comença.
Mentre et canvien els bolquers,
infant d’un món sense temença,
cauen els murs de Lledoners.
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TRADUCCIÓ

NOTA PRÈVIA
TRADUIR UN POEMA

(un experiment amb la traducció)

Hi ha moltes maneres de traduir un poema. Enfrontat a la tasca de passar un sonet d’una
llengua a una altra (per fer servir d’exemple la forma que hem triat per a aquest experiment),
el poeta té un ventall d’opcions, que va des de la traducció purament funcional, que mira d’acostar
al lector la literalitat del que diu el poema original, a la traducció que xifra la seva lleialtat a l’original
en la reproducció o la imitació dels seus efectes de mètrica i rima. Cada opció té els seus avantatges
i potser té finalitats i usos diferents. Els membres de l’equip de Veus baixes pensam, en qualsevol
cas, que la traducció de poesia és interessant quan té l’objectiu que el resultat sigui un bon poema en
la llengua d’arribada. El traductor de poesia sol ser poeta o, si més no, fa de poeta quan tradueix, i
fa servir per tant els recursos propis del poeta. Una conseqüència és, naturalment, que un poema en
una llengua diferent del català no té una traducció ideal en la nostra llengua, sinó moltes de
possibles. I moltes de bones, com veurem.
L’experiment (per dir-ne d’alguna manera) que us proposam és el següent: presentar dos
sonets i les versions catalanes que n’han fet un grapat de poetes i traductors de poesia. Ens ha
semblat que dos sonets vuitcentistes, un de francès i un d’anglès, sense les dificultats addicionals
d’una llengua molt llunyana en el temps, que no fossin poemes dels més consagrats pel cànon,
podien ser el més adequat. Completam aquest joc de les traduccions amb un poema anglès (aquest
sí, emblemàtic) del qual coneixíem tres versions que valia la pena donar a conèixer. Tots els poetes i
traductors que hi han participat tenen el nostre agraïment més sincer.
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3. Alfred de Musset

3. Christina Rossetti

3. John McCrae
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UNE PROMENADE AU JARDIN DES PLANTES
Alfred de Musset
Sous ces arbres chéris, où j’allais à mon tour
Pour cueillir, en passant, seul, un brin de verveine,
Sous ces arbres charmants où votre fraîche haleine
Disputait au printemps tous les parfums du jour;
Des enfants étaient là qui jouaient alentour;
Et moi, pensant à vous, j’allais traînant ma peine;
Et si de mon chagrin vous êtes incertaine
Vous ne pouvez pas l’être au moins de mon amour.
Mais qui saura jamais le mal qui me tourmente?
Les fleurs des bois, dit-on, jadis ont deviné!
Antilope aux yeux noirs, dis, quelle est mon amante?
Ô lion, tu le sais, toi, mon noble enchaîné;
Toi qui m’as vu pâlir lorsque sa main charmante
Se baissa doucement sur ton front incliné.
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UNA PASSEJADA PEL JARDIN DES PLANTES
D’aquests arbres amats jo davall m’esbargia
per collir, tot passant, sols un bri de berbena,
d’aquests arbres davall, on vostra fresca alena
disputava al bon temps tots els perfums del dia;
a l’entorn, tot jugant, uns quants infants hi havia;
i jo, pensant en vós, hi menava ma pena;
si del dol no n’haveu una certesa plena,
de l’amor, tanmateix, dubte en vós no es congria.
Però, qui sabrà mai el mal que m’adolora?
Les flors del bosc —hom diu— ja ho han endevinat!
Antílop de negre ull: quina per mi s’arbora?
Tu, lleó, bé que ho saps, mon noble encadenat,
que em veres tornar blanc quan sa mà encantadora
davallà suaument al teu front inclinat.

Traducció de Joan Alegret
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UNA PASSEJADA PEL JARDIN DES PLANTES
A l’ombra d’aquests arbres on buscava retir
per collir tot passant un bri de marialluïsa,
a l’ombra d’aquests arbres on el vostre respir
disputava a l’abril la perfumada brisa,
tot de nens a l’entorn es distreien jugant
mentre jo en vós pensava carretejant la pena,
i si del meu dolor us vau fer la ignorant,
almenys al meu amor no heu de ser pas aliena.
Qui mai sabrà, però, el mal que així em tortura?
Les flors del bosc, diria, ja l’han endevinat.
Antílop dels ulls negres: quina amant és tan dura?
Lleó, tu sí que ho saps, oh noble encadenat,
quan tot pàl·lid vas veure’m, mentre ella, amb la mà pura,
va fregar dolçament el teu front inclinat.

Traducció de Pere Ballart
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UNA PASSEJADA PEL JARDIN DES PLANTES
Entre arbres estimats, on feia la passada
per recollir, tot sol, un ramet de berbena,
entre arbres deliciosos on el vostre aire alena
frescors entre perfums de primavera alçada,
hi havia, a tot el volt, jugant-hi, la mainada,
i jo, pensava en vós, i allargava una pena.
Podreu dubtar del dol, però no doneu l’esquena,
almenys, al meu amor: no en dubteu, estimada.
¿Aquest mal que em turmenta, qui me’l sabrà mai dir?
Les flors del bosc, s’afirma, ja l’han endevinat!
Antílop dels ulls negres, ¿quina amant fa per mi?
Lleó!, tu ho saps, quan ella --oh, noble encadenat-ha anat baixant la mà, m’has vist empal·lidir:
quan l’ha passada, gràcil, pel teu front inclinat.

Traducció d’Esteve Miralles
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UN PASSEIG PEL JARDIN DES PLANTES
Sota aquests arbres estimats, tot passejant,
recollia, anant sol, algun brot de berbena.
El teu alè sota aquests arbres plens d’encant
rivalitza amb olors de primavera plena.
Allà hi havia nens jugant tot al voltant
i jo, pensant en tu, suportava la pena.
I si és que desconeixes el meu dolor flagrant,
segur que saps que al teu costat l’amor em mena.
Qui sabrà mai el mal que em turmenta, constant?
Les flors del bosc em diuen que ho han endevinat!
Antílop negre, digues: qui és la meva amant?
Lleó, tu sí que ho saps, tu, noble engabiat,
que veus que em torno pàl·lid quan ella va lliscant
la seva dolça mà pel teu front inclinat.

Traducció de Salvador Oliva

- 169 -

UN PASSEIG PEL JARDIN DES PLANTES
Sota els arbres amics, tot sol, anar solia
per collir-hi, en passant, un brotet de berbena;
sota els arbres gentils, en fer bo, la serena
fresca del vostre alè treia els perfums al dia.
Al voltant els infants que jugaven sentia;
traginava, pensant en vós, la meva pena;
si no teniu del meu pesar certesa plena,
almenys el meu amor no us pot semblar falsia.
Mes qui sap, la meva ànima, quin mal l’ha turmentada?
Les flors silvestres, diuen, ja l’han endevinat!
Saps, antílop d’ulls negres, qui m’és tan estimada?
Tu prou que ho saps, lleó, oh noble encadenat,
tu que m’has vist tan pàl·lid quan amb mà delicada
tocava gentilment el teu front inclinat.

Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol
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UNA PASSEJADA PEL JARDIN DES PLANTES
Sota els arbres amats, anava quan podia
per collir, tot passant, sol, un bri de berbena,
sota els arbres galants on ton fresc alè alena
i és rival cada maig dels grans perfums del dia.
Per allà hi havia uns nens; jugaven amb candor;
mes jo, pensant en tu, vivia una tortura;
i si del meu dolor no estàs gaire segura,
sí que en pots ben estar de tot el meu amor.
Però qui sabrà mai el mal que m’és turment?
La flor del bosc fa temps, diuen, ho ha endevinat!
Ant dels ulls negres, digues, qui és la meva amant?
Oh, lleó, que ho saps, tu, amic encadenat?
Tu em vas veure esvanir quan sa mà elegant
s’abaixà lentament al teu front inclinat.

Traducció de Mercè Ubach
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REMEMBER
Christina Rossetti
Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.
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RECORDA’M
Recorda’m quan un dia ja no hi sigui
i hagi marxat cap al país silent;
quan amb la mà no puguis retenir-me
ni mig girada jo seguir present.
Recorda’m quan no em contis dia a dia
tots els plans de futur que has estat fent:
només recorda’m, perquè de pregàries
o de consells ja no serà el moment.
Però si mai m’oblides una estona
i em recordes després, el dol és va:
si de la negra corrupció es conserva
algun vestigi del que vaig pensar,
m’estimo més que oblidis i somriguis
que no que et posis trist en recordar.

Traducció de Pere Ballart
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RECORDAR
Recorda’m sempre quan he de partir,
cap a un país silent i llunyedà,
quan ja no em puguis sostenir la mà,
i el dubte sigui romandre o fugir.
També en el dia a dia quan jo albir
nostres plans de futur que em vas mostrar;
ho saps molt bé: sols m’has de recordar,
consell ni súplica no he de sentir.
Si has d’oblidar-me sols per un moment,
llavors recorda’m sense cap lament:
ja que la fosca i la corrupció
deixen vestigi del meu pensament,
oblidar i somriure ha de ser millor
que no un record de plors i de tristor.

Traducció de Rafel Bordoy
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RECORDA

Recorda’m després d’haver-me’n anat,
quan, sota la terra silenciosa,
ja no m’agafi ta mà tremolosa
ni pugui desfer el camí travessat.
Recorda’m quan ja no m’hauràs contat
els teus plans sobre la vida joiosa
que hauríem compartit, car no hi ha alosa,
promesa o prec, que m’arribi aviat.
Però si m’oblidessis una estona,
i llavors recordessis, no has de témer:
si la fosca i la corrupció han d’esprémer
i deixar traça del meu pensament,
convé que m’oblidis estant content,
no que m’evoquis amb tristor pregona.

Traducció de Joan Antoni Cerrato
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RECORDA’M

Recorda’m quan ja sigui lluny d’aquí,
estadanta a la terra del silenci;
quan ja no em puguis agafar la mà
ni jo romandre tot dient-te adéu.
Recorda’m quan no em parlis cada dia
del futur compartit que imaginaves.
Recorda’m i res més. Ets conscient
que serà tard per al consell o la pregària.
Tanmateix, si m’oblides un cert temps,
no passis pena en recordar-me un altre cop,
perquè si el podriment, la fosca, deixen
un lleu vestigi del que vaig pensar,
m’estimo més que oblidis, somrient,
que no pas que em recordis amb tristesa.

Traducció de Jordi Larios
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RECORDA

Recorda’m quan me n’hagi anat cap al llunyà
país del gran silenci, quan no vulgui el destí
que m’agafis la mà ni que faci, en partir,
el gest de qui parteix i al final no se’n va.
Recorda’m quan no puguis tornar al quotidià
planejar-me el futur que volies bastir;
recorda’m, i res més: comprendràs, a la fi,
que ja és tard per donar consells o per pregar.
Tanmateix si t’oblides de mi per un moment,
i després em recordes, que no sigui amb dolor:
car si deixen, la carn que es desfà i la foscor,
el rastre més migrat del meu vell pensament,
veuràs que és molt millor un oblit somrient
que un record fervorós que comporti tristor.

Traducció de Miquel Àngel Llauger
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RECORDA

Recorda’m quan me n’hagi anat d’aquí,
ben lluny d’aquí cap a silents topants;
quan no et puguis nuar amb les meves mans,
ni jo girar-me i fer l’anar i venir.
Recorda’m quan no em puguis dur un nou bri
del futur nostre, tu, que feies plans.
Recorda’m, ves: ja entens que seran vans
els precs o el que em volguessis advertir.
Si al cap d’un temps d’oblit, de nou, on siguis,
ve que em recordes, fes callar el dolor:
que si se salva de la destrucció
un traç del que he pensat --vist i no vist--,
sé que és millor que oblidis i somriguis
que no que per tu em torni un record trist.

Traducció d’Esteve Miralles
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RECORDA’M

Recorda’m quan ja sigui lluny per no tornar,
molt lluny al regne del silenci empresonada,
quan ja no puguis agafar-me de la mà
i em giri per marxar, sense un menys de tornada.
Recorda’m quan un dia, que segur que vindrà,
ja no em puguis parlar del futur que inferies.
Recorda-te’n només perquè ja tens molt clar
que per consells i resos no ens quedaran més dies.
Però si m’oblidessis, ni que fos un moment,
per després recordar-me i suportar un desviure
—perquè l’obscuritat i el desintegrament
deixen traces d’algun pensament desplaent—,
serà millor un oblit i també un mer somriure
que no pas un record que et porti sofriment.

Traducció de Salvador Oliva
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RECORDA

Recorda’m després que marxi d’aquí,
quan ja sigui lluny, en terra silent;
quan ja no m’agafis les mans, rabent,
ni pugui triar ni anar ni venir.
Recorda’m potser si en dies d’aquells
ja no faràs plans per les nostres hores:
recorda’m i prou; ja saps que aleshores
no valdrà resar ni donar consells.
Però si m’oblides per poc que sigui
i de nou recordes, no et faci por:
perquè en conservar corrupció i foscor
tels dels pensaments passats que he tingut,
sempre és molt millor que oblidis i riguis
ans que recordar i quedar-te abatut.

Traducció de Mercè Ubach
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IN FLANDERS FIELDS...
John McCrae
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky,
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch: be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
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ALS CAMPS DE FLANDES...
Als camps de Flandes neixen les roselles
entre les creus, que ben afilerades
marquen els nostres llocs, i a dalt, al cel,
gosen llançar encara les aloses
piuladisses que els trets fan emmudir.
Som morts, però no gaire enrere encara,
vivíem, vèiem albes i crepuscles,
l'amor ens tenia, i ara ens toca jeure
aquí, als camps de Flandes.
Veniu a rellevar-nos en la lluita.
Amb les mans balbes us passam la torxa;
acolliu-la per fer-la ben amunt.
Si no guardau la fe als qui ja som morts
com tindrem pau, per flors i flors que neixin
aquí, als camps de Flandes.

Traducció de Nicolau Dols
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ALS CAMPS DE FLANDES...
Als camps de Flandes creixen les roselles
vora les creus, filera entre filera,
marcant el lloc on som: i pel cel volen
cantant sempre valentes les aloses
que a baix entre els canons hom sent a penes.
Som els morts: fa ben pocs dies vivíem,
sentíem l'alba, vèiem caure el sol,
ens estimaven i estimàvem: ara
jaiem als camps de Flandes!
Feu, del nostre combat amb l'enemic,
el vostre; de les mans que han defallit
preneu la torxa i aixequeu-la amunt,
car si trenqueu la fe amb els que morim,
no dormirem, per molt que les roselles
creixin als camps de Flandes.

Traducció d’Isidor Marí
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ALS CAMPS DE FLANDES...
Als camps de Flandes neixen les roselles
entre les creus, posades en filera,
que mostren allà on som, mentre en el cel
cantant valentes volen les aloses
i quasi no se senten amb els tirs.
Som morts, però fins fa ben poc vivíem,
sentíem l'alba, vèiem el crepuscle,
gaudíem de l'amor, i ara jaiem
en aquests camps de Flandes.
Continueu lluitant amb l’enemic.
Us transferim la torxa amb mans inertes;
feu-vos-la vostra i manteniu-la alçada.
Si ens decebeu, els morts no tindrem pau,
malgrat que neixin ara les roselles
en aquests camps de Flandes.

Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol
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DIÀLEG

FELIU FORMOSA, POETA: «... ENTRE EL QUE ENCARA NO ÉREM
I EL QUE JA NO SEREM»
Esteve Miralles

Feliu Formosa (Sabadell, 1934) és un poeta sòlid d’idees, brillant d’imatgeria, precís de llenguatge. Usa el
vers més exigent amb la naturalitat dels mestres. Compon els poemes amb equilibri i contundència. I ens
proposa una mirada adulta, sàvia, modesta i exigent sobre la vida i el món. Tota la seva obra és un diàleg,
una confrontació amb els altres; molt especialment, i molt singularment, amb les persones estimades. El seu
jo confrontat explora afectes, hostilitats, paradoxes, èxits i desercions. El seu mèrit no és l’edat, ni la
continuïtat i l’amplitud de l’obra, ni l’afabilitat personal: el seu valor és la qualitat artística. Els seus
poemes –al costat dels seus dietaris, de les seves traduccions, dels seus assajos– són alta literatura. Una
singularitat. L’entrevistem.
E.M.- Comencem per Centre de brevetat (2006) 166, el teu últim llibre publicat. Un llibre magnífic.
Dius que la poesia t’ha abandonat... A mi, em té fascinat el primer poema del llibre, que es titula
«Desolació».
F.F.- Em trobava assegut en un banc a la Plaça de l’Ajuntament de Praga. Era l’estiu del
2003. Em va sonar el mòbil. La trucada venia de l’Institut del Teatre de Terrassa. Em va
estranyar. La meva amiga Marissa Josa, amb veu plorosa, em comunicava que s’havia mort
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el Josep Maria Casanovas (d’aquesta pèrdua en parlo al meu diari Sala de miralls 167). En rebre
la notícia i pel fet de trobar-me lluny de casa, em vaig quedar sense saber què fer, totalment
aclaparat per la pèrdua de l’amic. I d’aquí va sortir el poema que encapçalo amb la frase
«Recordant Josep Maria Casanovas».
E.M.- Hi dius: «No acabo de comprendre que tendim/ fins a tal punt a la desconfiança/ i a
l’entotsolament » I hi dius: «És un temps que amb el temps/ es va fent més hostil.»
Hi retrates una època, i hi mostres com l’època trastoca l’individu, que esdevé, sobretot, una
impossibilitat. Com escriure poesia des d’aquí? Com viure-hi, en aquest món?
F.F.- Com que la poesia és un «misteri» (ho diu Lorca), pot ser que, sense poder donar una
explicació plausible, parli de «desconfiança», d’«entotsolament», de l’hostilitat del temps, i tu
em dius que hi retrato una època que trastoca l’individu.
Veig que, efectivament, em rebel·lo contra el món i he deixat de saber com viure-hi,
tot i que l’origen de tot no és altra que la pèrdua d’un amic en un moment en què ningú
podia compartir el meu dol. Em quedaven encara uns dies de classe amb alumnes de la
universitat praguesa que estudiaven català. Vaig haver de fer el cor fort.
I ara m’adono que a tu, i sens dubte a qualsevol altre lector, se li pot acudir la
pregunta amb què tu conclous: «Com viure-hi, en aquest món?» És cert, doncs, que hi pot
haver altres motius per no viure en aquest món, al marge de la situació personal que jo
vivia, però el poema em va sortir així, com una explosió.
E.M.- També a Centre de brevetat, hi tens «De nou, el poema», que acaba dient: «El poema suplica/
des d’una llunyania.»
M’intriga el vers final. Aquesta «llunyania». Com la penses?
F.F.- Com que es tracta d’un poema breu, intento —com he fet en alguna altra ocasió—
definir la poesia o el poema. El poema es troba en «una llunyania», però «suplica». Sobre la
gènesi del poema s’ha reflexionat i escrit bastant. O sigui que de la «llunyania» i de
la «súplica» n’ha de sortir aquell primer vers que, segons Valéry, et donen els déus.
E.M.- Hi expliques que els versos surten de la «timidesa», o d’un «plany necessari» o que naufraguen «en
oceans de dubte»...
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F.F.- Penso que això del «plany necessari» seria un dels possibles continguts del poema, que
en pot tenir moltíssims més. (Tu mateix, al teu article de la revista El Procés 168, proposes una
antologia de la meva poesia amorosa.) Però el poema existeix abans i després de buscar-li
una explicació.
I sobre els dubtes, crec que no calen gaires explicacions. Brecht té un «Elogi del
dubte» —ell hi dona un motiu polític— i jo em caracteritzo per patir d’un excés de dubtes
en totes les meves activitats. Però no crec que el dubte sigui del tot negatiu.
És a dir: dubto que ho sigui.
CONTRADICCIÓ APARENT
E.M.- La teva obra poètica, menys aquest últim llibre amb què hem començat l’entrevista, va ser recollida
a Darrere el vidre. Poesia 1972-2002 (2004) 169, un volum que inclou des d’Albes breus a les mans
(1973) fins a Cap claredat no dorm (2001).
Continuem en ordre invers: d’aquest llibre, precisament, hi ha una idea, que travessa tota la teva
obra, diria, però que aquí troba versos molt exactes.
A «Com si res», per exemple, hi parles «d’habituar-se/ A la pròpia solitud» i, així, «Desvetllar
més el gaudi/ De l’instant»...
O a «La casa solitària», un poema preciós: «I ens vam donar/ L’amor que madurava feia dies/
Com esperant aquell moment precís»... L’instant, el moment, i «perdre la noció del temps»...
O, també, al poema «Ara», on l’ara «és l’espai/ On el goig i el dolor són a l’aguait».
F.F.- Esmentes la totalitat de la meva obra i et centres en uns versos que qualifiques
d’»exactes». Tracten de la «solitud» i del gaudi de l’«»instant», un gaudi que pot provenir de
la solitud buscada o acceptada.
Ara recordo algun dels meus viatges en solitari (la solitud buscada en un ambient no
habitual), per exemple, els quatre dies a Trieste. Altres vegades he viatjat amb l’Anna,
perquè necessitava la companyia, i altres vegades he gaudit d’una solitud que no és «trobarse sol» contra la pròpia voluntat, cosa que també m’ha succeït i he patit.
Pel que fa a «La casa solitària», cal dir que és una de les set cançons que vaig fer per
a la meva filla Ester i que hi va posar música Sílvia Comas. Aquesta cançó i «Billy Holiday»,
són les dues que he inclòs com a poemes dins Cap claredat no dorm. I aquí, evidentment, hi
apareix l’instant i el «moment precís», un moment que, en aquest cas, com en altres poemes
meus, va ser viscut realment per mi i transcrit en el poema.
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E.M.- A Cap claredat no dorm també, hi expresses el desig d’una intensitat poètica, que surti
d’alterar o de resignificar les paraules, potser.
F.F.- Diverses maneres de buscar la màxima intensitat amb la utilització de la paraula: la
poesia és feta de paraules, «de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse»
(aquests dies m’obsessiona Lorca).
E.M.- Hi parles d’un «frenètic perseguir el mot més intens» (a «Memòria de Joan Vinyoli»), o de «donar
el pas/ Del mot tens al mot distès» (a «A recuperar«»), o del «consol que el doll de les imatges/ Ens faci
tensar l’arc dels mots que repetim» (a «Bèrgam»).
F.F.- Un «consol» que ens fa «tensar l’arc»... Contradicció aparent. En aquest cas, de la
distensió (consol) a la tensió (l’arc).
E.M.- Sí.
F.F.- El poema surt com surt i el poeta deu ser el menys indicat per explicar-lo. No li cal.

ESTAR A L’AGUAIT
E.M.-

Immediacions (2001) és una meravella!... Sí: 250 poemes d’un sol vers. Una meitat

alexandrins; l’altra meitat decasíl·labs. I, a cada vers, un discurs alçat i travat!... I la necessitat lectora
d’aturar-se i paladejar el sentit de cada vers-poema.
Arrenques amb un endreça de Paul Éluard sobre organitzar l’oblit, fumós. Escrius: «Si jo mateix
m’oblido, ¿com no m’han d’oblidar? »
O escrius: «Els records es desqualifiquen sols.»
L’oblit sembla connectar, en els teus versos, sobretot, amb la pregunta de la identitat. Amb la
consistència de la identitat, potser: «De vegades no saps què fer amb la teva màscara.» O amb els límits:
«Enllà de la nuesa, la crueltat possible.»
Com ho veus?
F.F.- Em trobo amb uns altres poemes, aquests del llibre Immediacions (t’agraeixo el teu
elogi), que em resulten difícils d’interpretar. Ho intento. Al meu diari El present vulnerable 170
hi ha una breu entrada que diu: «La mort és un fet incidental dins un procés més tràgic:
l’extinció de la memòria.»
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FORMOSA, F. (1979) El present vulnerable. Barcelona: Núvol, 2018, 221 p.
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Vivim voltats d’oblit i vivim deixant enrere experiències que el record pot conservar
més o menys, o transformar. Per això també dic, exagerant una mica, que els «records es
desqualifiquen sols».
I la qüestió de la «identitat», que tu cites, hi és ben present. D’aquí també el
desconcert de pensar-se un mateix amb una màscara canviant i sabent això dels límits: la
nuesa és el moment desitjat, però la vida pot amagar crueltat.
No sé si m’explico.
E.M.- T’expliques, sí.
Encara a Immediacions (2001). Hi dius: «Crec en el vers que, aparentment, no encaixa.» I
encara: «Espero el salt cap a mots imprevistos.»
Desencaixar, descol·locar, descentrar...
F.F.-

Em sembla que en respostes anteriors he dit coses que defineixen la poesia,

especialment la frase de Lorca (la dels mots que «aparentment no encaixen»).
L’altre vers que cites també incideix en aquesta definició: «el salt cap a mots
imprevistos» després de l’espera, de l’estar a l’aguait.
E.M.- Hi ha algun poeta que t’agradi en qui trobis especialment aquesta qualitat imprevista?
F.F.- José Ángel Valente, o potser el Riba de Tres suites, en què fa un salt considerable
després de les Estances.

ELS LÍMITS DE LA LLIBERTAT
E.M.- Al llarg de tota una impaciència (1994) compon una suite de cinquanta poemes, plens
d’imatges sensuals, elegants, sorprenents.
Hi vibra, com dius tu al final del llibre, una «precisió més enllà/ de la precisió», que no deixa que
«cap misteri/ pugui deixar de ser-ho».
F.F.- El meu nebot segon, que és pianista, m’explica que Benedetti Michelangeli va acabar
la primera part d’un concert i se’n va anar. Després va dir que si hagués fet la segona part
no hauria arribat a la perfecció i a la identificació amb l’obra que havia aconseguit i viscut
molt intensament a la primera part. I, d’acord amb el seu caràcter propens a aquestes
conductes excèntriques, va creure que el que havia viscut era irrepetible.
Amb el meu poema intento explicar això parlant de la «precisió més enllà de la
precisió», i així cap «misteri» no pot «deixar de ser-ho».
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En un DVD en què interpreta la meravellosa Sonata op.111 de Beethoven, Arturo
Benedetti Michelangeli (1920-1995) va fer col·locar una sola càmera que enfoqués el seu
perfil i els seus dits i que no es mogués durant tota la interpretació. Els possibles canvis de
pla, habituals en aquests casos, no es van poder realitzar.
L’admiració que sento per aquest pianista italià realment únic m’ha fet dedicar-li
aquest poema.
E.M.- I quin poeta...
F.F.- Potser el Joan Vinyoli de «Passeig d’aniversari», el seu últim poema.
E.M.- A Al llarg de tota una impaciència, al poema 12, hi parles d’un «respir» després «d’escoltar
novament uns arpegis»... I acabes: «hi ha un camp d’acció/ per agrair./ Com sempre, doncs, diem/
llibertat amb la boca petita.»
M’agraden molt aquests versos.
La llibertat és una preocupació molt teva, trobo. I aquesta manera d’aproximar-t’hi, encara més,
no?
F.F.- La pregunta és breu, però em fa pensar molt abans de respondre alguna cosa.
Escolto uns arpegis «massa sovint oblidats». Això em dona un respir, però acabo
dient: «com sempre, doncs, diem/ llibertat amb la boca petita». És a dir, he retornat amb
alleujament a mi mateix gràcies als arpegis i he reflexionat sobre allò que és la llibertat.
Per què «amb la boca petita»?...
E.M.- Sí, per què?
F.F.- Suposo que pel fet de ser uns éssers efímers i el marge de llibertat de què disposem és
limitat, i sovint ho vivim així.
Això em fa pensar que vaig llegir de molt jove La nausée, de Sartre, en una edició
francesa que conservo i que Camus també m’ha fet pensar molt, entre el que encara no
érem i el que ja no serem.
Penso, doncs, en els límits de la llibertat que se’ns imposen en molts moments de la
vida.
No sé si ho explico prou bé tot i que, per altra banda, em sembla prou clar el que
dic en el poema.
E.M.- Sí...
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F.F.- I també hi ha la llibertat com a aspiració col·lectiva, que en el nostre cas és l’aspiració
d’un poble, d’una nació o d’una classe oprimides.

APROPIACIONS
E.M.- Impasse (1992) em sembla un llibre molt inspirat.
I em sembla que ja saps que «Riu soterrat» és un dels meus poemes preferits, una altra suite
plàstica i inquietant. Per la manera teva de tractar l’amor, sí.
Això, gairebé emblemàtic: «Estimar sentint el buit». O això altre: «Voldria/ buidar-me/ de
tu// per tal de tornar-me’n/ a omplir.»
Com hi pensaves, a l’hora de definir aquest espai entre l’erotisme i l’afecte i l’autoconstrucció, si es
pot dir així?
F.F.- Em sembla que el poema parla de la importància que sempre he donat a les relacions
amb les dones que he conegut, encara que la relació durés molt poc.
Parlo de sentir «el buit», i en un poema d’un altre llibre parlo del «goig i el dolor»
que són a l’aguait enmig d’un moment àlgid de l’acte amorós. Altra vegada uns límits, com
en el poema de la pregunta anterior.
«Riu soterrat» és una sèrie de nou poemes que no té una sola destinatària, i el
número 7 té un origen curiós. L’explico en un fragment del meu últim diari inèdit, Temps
robat

171

, que serà publicat per Pagès Editors a l’inici de l’any vinent. L’episodi evocat no

mereixeria sens dubte l’aprovació d’alguna gent, però el poeta és capaç de «sublimar-ho»
tot.
D’altra banda, «Riu soterrat» està escrit al marge de la relació estable i satisfactòria
que he tingut amb les meves dues dones durant anys.
E.M.- Una altra suite, «multicolor», d ‘Impasse és «Petites alegries», que transita entre Schönberg i
Kandinski.
F.F.- En aquesta sèrie apareix Schönberg a l’últim dels poemes. La resta els vaig fer en tres
dies.
En un bar a l’aire lliure que hi ha dins el parc de la Mare de Déu del Coll, vaig anar
fullejant un llibre amb reproduccions de quadres de Kandinski, i vaig practicar, encara que
no del tot, una mena d’escriptura automàtica, ben bé a partir de les imatges.
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FORMOSA, F. Temps robat. Lleida: Pagès Editors, 2019. [En curs d’edició.]
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Per això el vaig fer en tan poc temps, i encara al final vaig suprimir un parell de
poemes.
E.M.- En termes de poètica suggerida, la suite conté versos brillants.
I conclou, en un paral·lel musical: «És facultat nostra/ distribuir sobiranament en un àmbit
triat/ els sons, les formes, les paraules./ La llarga nota final, a favor nostre.»
Consciència i apropiació?...
F.F.- El poema final, sobre Schönberg, és una defensa clara de la nostra facultat d’«aïllar/
una petita part del caos a favor nostre,/ sense perdre consciència del caos.»
És el que he fet amb Kandinski i la seva pintura abstracta i plena de color.
I sí, dic que «és facultat nostra/ distribuir sobiranament»... atenció a aquesta
paraula... «en un àmbit triat»... que és l’estímul artístic i l’ambient que m’envoltava... «els
sons, les formes, les paraules.» I el final és optimista: «la llarga nota final a favor nostre.»
Tu parles d’«apropiació», i és efectivament així.

UNA SEGONA PERSONALITAT LATENT
E.M.- A Per Puck (1992), hi fas el que en podríem dir poesia «docent». Vull dir —permet-me la
broma— que és un llibre que sorgeix de les teves classes de teatre...
És un llibre pleníssim d’idees i de referents.
I hi vibra un esperit puckià, de la vida com a joc, fet de curiositat i sensualitat.
F.F.- El llibre és dedicat a uns alumnes amb qui vaig fer un taller sobre El somni d’una nit
d’estiu, i la noia que feia el paper de Puck explica també la presència d’aquest personatge al
títol mateix del llibre.
L’any 1992 vivia una època de plenitud amb la meva segona esposa, Anna Vila, a
qui havia dedicat Semblança sis anys abans.
Després d’aquest interval de temps, vaig decidir escriure Per Puck revivint
experiències teatrals viscudes. Vaig fer els 28 capítols (una cita teatral o musical; una prosa
en què s’explica l’experiència viscuda, i un poema sempre de deu versos i de caire més aviat
simbolista). No recordo com em va venir la idea, cosa que no deixa de passar algunes
vegades.
Vaig escriure un llibre de poesia sobre teatre, d’acord amb la meva manera de viure
i de fer coses diverses. El terme «docent», no sé si és el que li convé. Potser el que hi ha és
un desig de compartir més que d’alliçonar. Ara, el fet que se t’hagi acudit el terme «docent»
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potser no té res d’estrany, tenint en compte l’estructura cronològica dels capítols, que
parteixen dels grecs.
La majoria dels textos tracten d’espectacles escènics vistos per mi, tot i que també
n’hi ha algun que prové de lectures o audicions musicals.
E.M.- Al poema XII, de la mà de Heine, hi planteges la qüestió del doble, o del desdoblament poètic, o
teatral, que les paraules —i el fet mateix d’escriure, potser— provoquen.
F.F.- Vaig escoltar els lieder de Schumann sobre poemes de Heine, cantats per un tenor
anglès. Hi apareix el tema del doble que el poeta sent al seu darrere. I jo he parlat de la
duplicitat, és a dir, d’un aspecte de la meva personalitat i de la meva vida que sens dubte té
a veure amb el teatre i amb les activitats que desplego en els diversos moments de la meva
trajectòria vital.
És com buscar sempre una segona personalitat latent.
E.M.- A Per Puck, amb un contrast molt fèrtil, com deies, hi combines prosa i vers. Has fet més poesia
en prosa, com a Raval...
F.F.- He recorregut a la prosa poètica en tres llibres. A Raval explico la meva infància a la
casa pairal dels Formosa, a Sabadell, mentre el meu pare era a l’exili. En aquest cas es tracta
de poetitzar d’una manera gairebé surreal experiències d’una primera infància. El segon
llibre on hi ha prosa és Per Puck, en què alterno prosa i vers. I finalment, el meu últim llibre,
Centre de brevetat, sorgeix d’una primera sèrie de proses que vaig publicar a la revista
Artilletres de Castellar del Vallès. Posteriorment hi vaig afegir poemes i el resultat final són
cinquanta poemes on s’alternen la prosa i el vers.
En aquests casos, es pot dir que es tracta de poemes al marge de la forma escollida.
E.M.- Però també has fet, diferenciadament, prosa dietarística i memorialística.
F.F.- Vaig iniciar aquest altre tipus de prosa com un complement útil al costat de les
moltes activitats que feia, però posteriorment hi he donat tanta importància que he escrit en
total cinc diaris (l’últim, com t’he dit, en curs de publicació) després de més de deu anys
sense tornar a la poesia.
E.M.- La prosa poètica, t’ha agradat en algun altre poeta?
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F.F.- A part del valencià Joan Navarro, prou important, hi ha un llibre magnífic de la molt
bona poeta i amiga Sònia Moll Gamboa: Creixen malgrat tot les tulipes. Són 75 proses
plenes d’aspectes autobiogràfics... I també se m’acut L’obsessió de les dunes, de Zoraida
Burgos, poeta tortosina de la meva generació.

DONAR UN NOU SENTIT
E.M.- Com a llibre, o potser com a gran poema, Semblança (1986) deu ser la meva obra preferida
d’entre la teva poesia.
Segons Vinyoli, dius, hi plana Goethe.
F.F.- El poema «Elegia», de Goethe, conegut com a «Elegia de Marienbad», té 23 estrofes
de sis versos decasíl·labs. Són 138 versos. En un dels episodis de Moments estel·lars de la
humanitat, Stefan Zweig narra el moment en què Goethe, de setanta-quatre anys, parla del
seu amor per la noia de dinou anys que acaba de deixar a Marienbad. Escriu el poema
durant el seu viatge de retorn a Weimar. Jo vaig traduir aquest poema per a l’antologia de la
poesia alemanya d’entre els segles XV i finals del XIX. A l’elegia goethiana hi ha l’eufòria de
l’amor viscut inesperadament, entre dubtes i esperances (que en el seu cas no es van
acomplir).
Jo vivia el meu amor per la meva futura companya Anna en el moment de la mútua
coneixença, i Vinyoli em va fer recordar Goethe, tot i que el meu llibre és molt diferent del
poema goethià.
E.M.- Alhora, i explícitament, al teu llibre, hi ha un diàleg amb la lírica amorosa de Pedro Salinas.
En l’última relectura que n’he fet m’ha fascinat el cant IX, que encapçales amb aquell «Conocerse
es el relámpago» de La voz a ti debida, i que dediques als rastres de les primeres vegades, les intenses i
paradoxals, dius: «et conec,/ i aquesta coneixença és tan veloç,/ com perdurable, ja que em modifica/ per
sempre més.»
O són, dius: «les accions perdudes en el temps/ que, en caure el llamp, seran il·luminades.»
F.F.- Els lemes de Pedro Salinas, poeta molt personal i diferent dels seus col·legues de la
generació del 27 (Gil de Biedma parla de la «estética del lío»), em servien per fer-ne una
mena de gloses.
La coneixença de l’Anna és el llamp que em «modifica» i que dona un nou sentit a
les experiències viscudes amb anterioritat, «que, en caure el llamp, seran il·luminades.»
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E.M.- Has jugat amb el decasíl·lab amb mestria: l’has fet natural, modern, precís... I l’has fet flexible,
fins i tot a les tirades de versos regulars de Semblança.
M’agrada molt com compons els encavallaments, entre la fluïdesa i la sorpresa; com reculls i
rellances el poema quan la frase s’estén més enllà del vers però la idea —tot i la continuïtat sintàctica— es
renova.
F.F.- He utilitzat sovint el decasíl·lab; a Semblança, com tu cites, així com als set llargs
poemes de Llibre dels viatges, als 125 poemes d’un sol vers que constitueixen la segona part
d’Immediacions i a la tercera part d’Albes breus a les mans, el meu primer llibre.
En altres llibres meus apareix algun poema on utilitzo aquest esquema mètric. De
tota manera, a la meva obra he recorregut molt sovint al vers curt (sis o set síl·labes) o llarg
(«Meditació última»).
D’altra banda, he buscat sempre la musicalitat i mai no he renunciat a la presència
del ritme (tu parles dels encavallaments i de la fluïdesa dels vers). I és curiós que els meus
dos últims llibres no continguin decasíl·labs; crec que només n’hi ha un a Centre de brevetat.
En un moment donat, llegint certs poetes amics, el decasíl·lab que usaven
constantment em va cansar. En un poema d’Al llarg de tota una impaciència (on no hi ha cap
decasíl·lab) arribo a dir: «Extenses superfícies/ per lliscar-hi després/ de matar el
decasíl·lab».
És cert, amb tot, que quan he usat el decasíl·lab, ho he fet amb plaer.
E.M.- Tens algun poeta preferit com a autor de decasíl·labs?
F.F.- No puc deixar d’anar als orígens: Petrarca.

VERS L’INCÒGNIT
E.M.- El Llibre dels viatges (1978), amb què vas guanyar el premi Carles Riba, conté algunes
imatges eròtiques precioses.
Com t’has plantejat la poesia del desig?...
Al poema seriat d’aquest llibre, segons com, penso, hi fas una cosa curiosa: quan presentes una
imatge sexual, hi empeltes de seguida una imatge sensorial en contrast.
L’erotisme, així, s’enriqueix i s’atenua alhora. O...

- 199 -

F.F.- La primera part del Llibre dels viatges consta de set poemes bastant llargs en què faig
realment una «cosa curiosa» (com dius tu), o més d’una.
M’és imprescindible explicar-te l’origen d’aquests poemes: cinc mesos després de la
mort de la Maria Plans, la meva primera companya, em trobava traduint els Diaris de Kafka
al castellà per a Lumen.
Tenia una secretària a qui anava dictant la traducció i tots dos ens vam submergir en
Kafka molt a fons. Alhora, vam acabar establint una relació sentimental d’una gran
intensitat i amb els problemes propis de la meva situació posterior a la pèrdua viscuda, així
com els problemes d’ella, perseguida per un marit de qui es volia separar.
El cas és que van sorgir aquests poemes estranys, en què, al costat de les imatges
sexuals, hi ha també imatges basades en una percepció del que m’envolta com a alguna cosa
que m’és hostil i que em fa difícil l’adaptació a la realitat. Les imatges sobre la relació sexual,
la tragèdia («És la tragèdia i no ho sap ningú»), el fet de posseir-se amb la nova persona
estimada i alhora afirmar que «jo sóc senzillament el qui se’n va».
La veritat, però, és que vaig necessitar llançar-me dins el doll d’imatges com en un
caos, i els poemes poden passar d’un «mentre amb el dors t’acaronava el sexe» fins a
un «Qui té la culpa del cercle infernal/ que ens priva de trobar-nos com voldríem», o bé:
«home dels reflectors en negra nit».
Podria parlar molt més d’aquests set poemes, però, en rellegir-los, veig que vaig més
enllà del que tu anomenes «la poesia del desig».
E.M.- Sens dubte. Però deixa’m tornar al tema.
Has tingut present Salvat-Papasseit o Vicent Andrés Estellés —o altres poetes— com a referents
de la sensorialitat literària?
F.F.- Sempre he cregut que la presència de Vicent Andrés Estellés en el jurat va ser
determinant perquè guanyés el premi Carles Riba aquell 1977.
Després del Cançoner, la meva poesia s’obria vers l’incògnit. Per sort, deu anys
després publicava Semblança, dedicat a l’Anna.
Ah, i els Diaris de Kafka són una de les meves millors traduccions.
Una cosa curiosa: fa ben poc acaba d’aparèixer la traducció de Cartes a Milena que ha fet la teva filla
Clara.
Tornem al llibre. A la segona part del Llibre dels viatges...
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F.F.- Amb uns quants poemes que tenia esparsos, vaig fer aquesta segona part del Llibre
dels viatges per tal de donar al recull un volum suficient per a la publicació.
E.M.- Hi inclous el poema «Amb Kavafis».
I hi concites, potser, una de les claus del teu esforç expressiu... O, tal vegada, la naturalesa dels
objectes que t’ha agradat poetitzar.
Dius: «Tardes de juny en què la melangia/ no sura ni naufraga./ Ocupa una indecisa/ zona
intermèdia.»
Em resulta molt suggeridora, i reveladora de trets de la teva veu poètica, aquesta cosa intersticial,
«indecisa».
F.F.- Els tres poemes titulats «Amb Kavafis» procedeixen d’una estada d’uns quants dies
en un petit poble del Bages. Era a casa d’un amic. A la nit, mentre tots dos dormíem a la
mateixa habitació vaig sentir una mena d’estrany afecte per l’amic que dormia a prop meu.
Potser d’aquí ve que el poema parli de Kavafis i el citi.
Pel que fa a aquesta «indecisa/ zona intermèdia», penso que ens situa encara dins el
món del Llibre dels viatges. I aquella fi de la dècada dels setanta va ser bastant plena
d’experiències que poetitzo en la resta dels poemes d’aquesta segona part del llibre.
A les lectures públiques dels meus poemes, raríssimes vegades he recorregut al
Llibre dels viatges. Ara que l’he rellegit, hi he trobat moltes coses que m’interessen.
I el «Poema d’amor» d’aquesta segona part és en decasíl·labs; t’ho dic pensant en
aquella altra pregunta que m’has fet...

LA SOLEDAT FORÇADA
E.M.- Arribem, en aquest camí enrere, al Cançoner (1976).
Entendria que no en volguessis parlar més, eh. Però el poema 20, que tant has recitat i han
recitat, és un poema perfecte. I, tot junt, el llibre encerta un relat del dol, amb un encert generós innegable.
Amb tot, darrerament m’interpel·la (em colpeix, m’inquieta) aquesta quarteta: «Quan les hores
eren plenes,/ temíem la brevetat./ Ara que el temps s’ha buidat,/ ja no sabem què cal témer.»
F.F.- Als dos versos de Machado que utilitzo com a lema, el poeta diu «Señor, ya estamos
solos mi corazón y el mar». Crec que és un vers tan enigmàtic com molts del meu llibre, i és
propi de qualsevol poesia que s’estimi. Dic per exemple: «he assassinat el mar/ i no sabrà/
ningú que ets el meu còmplice».
Com explicar aquests versos i els que a tu t’han sorprès?
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Intentaré donar-hi una certa explicació: les «hores plenes» en què vius la felicitat
amb l’estimada et poden fer pensar en la seva brevetat com més felices són. I la pèrdua de
l’estimada fa que el temps s’aturi i no sabem quina de les moltes coses que es poden témer
ens pot sortir al pas.
De tota manera, sempre hi ha coses difícils d’explicar i justificables pel fet de
formar part del poema: «i, adolorit, espero no sé quina/ metamorfosi... Espero.»
Ve a ser una idea semblant a la dels quatre versos que tu esmentes.
E.M.- Les interrogacions, les preguntes, posades als versos, em susciten una qüestió «moral».
No sempre saps si el poeta s’hi amaga, s’hi exhibeix o, honestament, mostra els seus límits de
comprensió!...
Al Cançoner, sí, sens dubte, les preguntes tenen aquesta honestedat última. Però lluny d’una
comoditat còmplice amb el lector tenen, a més, força mala llet...
F.F.- T’explico una anècdota: un amic basc que viu a Igualada va quedar vidu fa dos anys i
cada any publica al diari local una esquela amb un ornament floral i un poema de record per
a la seva dona (que, per cert, era molt amiga de l’Anna i meva). L’últim poema publicat era
del Margarit.
Per a aquest any, l’Anna li va passar el Cançoner per si li interessava algun poema.
L’amic va dir que no, que els poemes del meu llibre no li servien. Molt amistosament, jo li
vaig dir que havia de recórrer a algun poeta com ara el Martí i Pol, que és el que en aquests
casos fa la majoria de la gent, quan no trien Maragall, Verdaguer o algun altre clàssic.
T’explico això perquè parles de «força mala llet», d’interrogacions, preguntes on no
sé si «m’amago» o «m’exhibeixo» i on sí que mostro —així m’ho sembla— els meus «límits
de comprensió». El meu llibre és reflexiu i parla de la soledat forçada i d’un retorn que no
es pot produir. I sense falsa modèstia, defenso, en rellegir-lo, l’originalitat del meu llibre,
dens i sobri. El vers final del poema 20 (aquest que sempre em fan recitar) és prou explícit
sobre tot això que t’estic dient. Després d’explicar un retrobament en una realitat passada i
viscuda, tanco el llibre amb aquest vers: «I aquest poema mai no haurà existit».
Em sembla que això explica la negativa del meu amic basc, que finalment ha decidit
posar a l’esquela el mateix poema de Margarit de l’any passat (sigui dit amb tots els
respectes).
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L’HUMOR SABADELLENC
E.M.- Raval (1975), rellegit després de l’aparició de les teves memòries d’infància (Sense nostàlgia,
2015 172 ), guanya plecs de sentit, trobo.
Però la condició gairebé surrealista, de costumisme oníric (o quasi), de les proses poètiques
de Raval, no les deixa reduir mai a anècdota sinó que les aproxima a una narrativa avantguardista de
relat d’imatges, de deliri humorístic...
A «Otomana», per exemple: «L’otomana odia el rellotge de pèndol, perquè els objectes només se
suporten i l’amor no és possible entre ells.»
Quan rellegeixo Raval, se m’escapa una mica el riure (ja em disculparàs) pensant en els que et
van etiquetar de realista...
F.F.- Per poder redactar les memòries d’infància i adolescència (Sense nostàlgia), vaig fer un
treball intens de preparació: anar recordant i anotant fets, ordenar-los amb fitxes, etc. Es
tractava d’explicar el màxim de coses per poder redactar un text narratiu i d’una certa
extensió. En canvi, Raval el vaig escriure en un cafè proper al centre de rehabilitació on
cada dia anava la meva dona, la Mari, després de l’embòlia que li havia fet perdre mobilitat.
Jo l’acompanyava, l’esperava i mentrestant anava escrivint a raig les proses poètiques de
Raval.
Està clar que és el mateix món de les memòries escrites quaranta anys després.
De vegades hi ha petits episodis que m’inspiren aquests disset textos (les orenetes,
els campanars, el vespre assegut al pedrís de ca la meva àvia, etc.). Que tot plegat sigui
gairebé «surrealista», com tu dius, no té res d’estrany. Jo evoco una primera infància on els
records són tan intensos com boirosos. Tu parles encertadament de «narrativa
avantguardista de relat d’imatges», de «condició gairebé surrealista» i també, estranyament,
de «costumisme oníric» i de «deliri humorístic».
Queda clar que no és un text «realista», però tu dius una cosa que m’ha fet molta
gràcia, que «se t’escapa una mica el riure» quan em rellegeixes. Això que dius em fa content.
Cada vegada soc més propens a l’humor sabadellenc. Altra gent m’ho ha dit, i a Raval
potser ja hi és.
Que Trabal m’acompanyi!
E.M.- Que ens acompanyi a tots plegats!...
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Em torno a posar professoral, va: el discurs fet de juxtaposicions, les discontinuïtat. Els «Haikus
dels marges» en són una bona mostra.
T’agrada sempre, oi, mantenir un punt d’absurd?... No hi acabes de creure, oi, en una poesia
sense ambigüitat volguda?
F.F.- Això de les juxtaposicions i la discontinuïtat pot ser cert. Però en el cas dels 32
«Haikus dels marges» hi ha la continuïtat de la forma escollida i la juxtaposició que permet
aquesta forma.
Aquests haikus els vaig escriure l’estiu del 1973 a Aiguafreda. Érem veïns amb el
nostre gran amic Jordi Castellanos, a qui tant vam estimar tu i jo quan érem consellers
al TNC i a qui tant enyorem.
E.M.- Molt.
F.F.- El Jordi em va demanar algun text per al primer número d’una nova revista: Els
marges, que encara funciona.
Tot passejant pels voltants del poble, em van anar sortint els haikus, una forma que
posteriorment he tornat a utilitzar.
E.M.- Aquests trets que et deia els veig també a un poema com «Mannheim, 1960», entre d’altres.
F.F.- Aquest poema té al darrere una aventura molt fugaç amb una noia croata. Ella
pertanyia a l’Est i jo a l’Oest, dos mons historicopolítics completament diferents. En sortirà
el poema encara fallit en aquell primer moment, un poema en un demà ja «lluny dels
nostres esguards». I si l’Espriu parla dels «ponts del diàleg», jo el recordo i parlo en el meu
cas d’uns ponts de diàleg que vam voler establir una noia croata i un català.
Tu parles d’una «ambigüitat volguda» en la meva poesia. Crec que es pot percebre
una certa ambigüitat en aquest poema, l’origen real del qual t’acabo d’explicar, tot i que el
poema no dona cap detall concret de la relació.

FERRATER I LA IRONIA
E.M.- El Llibre de les meditacions (1973) es tanca amb «Meditació última», que has esmentat
abans com a poema de versos llargs. Sí, és un poema magnífic que cavalca al damunt d’uns pentàmetres
anapèstics brillants.
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F.F.- El poema «Meditació última» s’afegeix als 22 poemes en hexasíl·labs en els quals
estableixo un diàleg amb Gabriel Ferrater, mort aquell mateix any, i amb Cesare Pavese,
també suïcida.
Vaig escriure «Meditació última» a Caldes de Montbui, prop de Sentmenat, d’on
provenia una part de la meva família i on hi ha el castell que cito en el poema.
E.M.- Conclous: «i he sabut finalment que el poema mateix no té fi.» És un vers que et volia demanar
que ens comentessis.
F.F.- Abans de l’edició de Darrere el vidre. Poesia 1972-2002, el final del poema deia: «i he
sabut finalment que el poema mateix no pot ser.» Em va semblar millor dir que «el poema
mateix no té fi», és a dir: el poema és sempre inacabable.
En algunes antologies encara recorren a la primera versió, cosa que demostra que
no han llegit el volum on reuneixo, amb algunes correccions, els onze llibres publicats amb
anterioritat.
E.M.- No hem parlat prou del teu humorisme.
Sovint passa desapercebut, diria, de tan discret. Com deies, no sé si és tan sabadellenc —fet des de
certa gravetat, des de certa atonia, sempre sense avisar— que ni els de Terrassa l’atrapen...
Al Llibre de les meditacions, per exemple, després d’uns versos fets de violins i tristeses
compungides, engegues: «Prepara’m la ironia/ que ja vinc. No te’m perdis.»
F.F.- El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix així el mot ironia: «1 1. Figura
retòrica que consisteix a dir alguna cosa amb una expressió o un to que indueix a entendre
el contrari d’allò que aparentment és dit. 1 2 Forma d’humor que es tradueix en l’adopció
d’aquesta manera de parlar. 2 Esdeveniment contrari al que hom tenia dret a esperar. Ironies
de la sort: quan ja no necessitaven els diners, els va tocar la rifa.»
La ironia, per a mi, com per a Thomas Mann (per anar més lluny), és el que espero
trobar en la lectura i en la personalitat de Gabriel Ferrater, a qui vaig tenir el gust de
conèixer i a qui considero d’una intel·ligència molt gran, que pot admetre l’ús de la ironia, i
d’aquí ve el meu vers.
Per a mi, la ironia és fer servir aquell to que crea dubtes i obliga l’interlocutor a ferse preguntes.
E.M.- I Joan Oliver...
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F.F.- Pel que fa a Joan Oliver/Pere Quart, penso que els seus textos i els de la Colla de
Sabadell són plens d’ironia, o potser de sarcasme.
Tant de bo me n’hagi arribat alguna cosa, que en tot cas estaria lluny de la majoria
dels poemes del meu Llibre de les meditacions.

CONTRA ELS MITES
E.M.- Entesos.
I arribem al primer llibre: Albes breus a les mans (1973).
Hi vas incloure uns quants sonets, i algun sonetí. Però, curiosament, després, en general, has
preferit mantenir la constricció del vers comptat, però no la constricció de l’estrofa rimada.
F.F.- El meu primer llibre, del qual continuo estant satisfet, conté aquesta segona part
dedicada a la Mari. Són sis sonets amb la rima obligatòria en aquest cas. Examino la resta
del llibre i veig que, efectivament, sempre hi ha la «constricció del vers comptat». (I els deu
poemes de la tercera part són decasíl·labs.)
A la resta de la meva obra, continuo utilitzant sempre diversos esquemes mètrics,
però no la rima.
Crec que aquest procedir és el més freqüent en molts dels poetes nostres.
E.M.- Al poema «Quai de Valmy», de la mà de Paul Éluard, acabes així: «i ens despullem contra els
mites.»
És, d’alguna manera, una idea que reprens a Centre de brevetat, tres dècades més tard, dius:
«El problema és sempre/ no mitificar/ ni la pròpia tasca/ ni el tema buscat.»
F.F.- A París, en un dels encontres amb algun dirigent del PSUC (alguna vegada amb
Gregorio López Raimundo), la Mari i jo ens vam hostatjar a l’hotel que esmento i on era
prevista la reunió amb el membre del partit. Qualifico de «mites» tant les «consignes»
partidistes com alguns prejudicis del passat a casa nostra.
És curiós que hagis trobat aquest verb «mitificar» en un poema de tres dècades més
tard. En aquest cas no es tracta d’oblidar els mites fent l’amor sinó de no mitificar el que
fem però esperant que algú ens ho «mitifiqui». O, en altres paraules, que ens valori.
No sé si la paraula utilitzada en el poema és gaire encertada. Diria que, en aquest
cas, podem tornar a parlar d’un to irònic.
E.M.- Després de Centre de brevetat, no has publicat més llibres de poemes, però has anat incloent,
avarament, alguns versos —sovint, gairebé proses retallades— als teus excel·lents dietaris del segle XXI:
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A contratemps 173, El somriure de l’atzar 174 i Sala de miralls. (I el 2019, com ens has dit,
apareixerà un nou dietari!)
Al primer d’aquests llibres, per exemple, després d’una visita a Markgröningen, hi deixes caure
quatre versos: «A la plaça de la vila/ Hi podria haver una vella/ Explicant contes de fades/ A uns
infants de fa tres segles»...
F.F.- És veritat que als meus diaris hi ha algun poema. Però això és molt poc freqüent.
L’any 1997, amb l’Anna, vam fer un recorregut pel Neckar i vam visitar molts llocs
relacionats amb la literatura i la poesia. Hölderlin i Schiller sobretot.
Va ser molt especial la nostra estada a Markgröningen, en un hotel de la plaça
major. Markgröningen és una ciutat del land de Baden-Würtenberg. No arriba als quinze mil
habitants i és una meravella. La plaça està envoltada de grans cases típicament alemanyes,
amb les façanes amb entramats de fusta. Com que descric la ciutat al meu diari, no cal que
m’estengui més. El breu poema que cites el vaig escriure allà mateix, estimulat per l’aire de
vella rondalla que es desprenia d’aquella plaça.
Així m’ho va semblar.
E.M.- Era el lloc d’estiueig del jove Hölderlin...
F.F.- És cert que Hölderlin hi va passar algun estiu.
Hauràs pogut comprovar que, a la meva obra, la figura de Hölderlin hi apareix unes
quantes vegades, des del primer fins al meu últim llibre.

Estiu de 2018
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