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gràcies, i una de les gràcies infinites
delaculturacatalanaéslasevatradi-
ciópoètica;quitéunRamonLlullala
rebotiga? IunAusiàsMarch,unJau-
meRoig o un JoanRoís de Corella?
Podríemcontinuaraixífinsaarribar
als nostres dies”.

De laRenaixença a lamodernitat
Odes a Barcelona arrenca amb un
poema de Joaquim Rubió i Ors. La
primera pedra de la Renaixença
motiva autors comVíctor Balaguer
i Eusebi Pasqual, que preparen la
ciutat –amb elogis i algun retret–
per al poema que Jacint Verdaguer
lidedicaràa finalsdel segleXIX. “La
poesia estavamolt viva i molt con-
nectada a la societat a través de la
cançó popular i dels cors”, argu-
menta Abrams. “Joan Maragall es
val claríssimamentd’aquesta tradi-
cióoral icantada: tradueixnovel·les,
perònoenfa; la triaestèticaque fan
els escriptors de la Renaixença co-
mença, sense que ells ho puguin
preveure, una tradició que arriba
fins als nostres dies sense pràctica-

El gran poema
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“Des de fa molts
anys s’espera
que el gran tre-
ball sobre Bar-
celona sigui en

prosa narrativa. L’obsessió de la
grannovel·la sobre lacapital catala-
na segueix ben viva”, constata Sam
Abrams, que a Odes a Barcelona
(Ajuntament) ofereix el retrat de la
ciutat a partir d’una quarantena de
poemes –d’ambicions, tendències i
estatd’ànimmoltdivers–datatsen-
tre l’any 1840 i el 2011. “Enprosa es
dóna el cas que quan es vol escriu-
re una novel·la sobre la ciutat l’es-
criptor es fixa en un barri o un sec-
torconcret: aixívapassaraLaplaça
del diamant, de Mercè Rodoreda, i
ambVidaprivada,deJosep
MariadeSagarra.El
gran treball de
síntesi sobre

!!!! Jordi Nopca

Verdaguer,Maragall,
Guimerà, Brossa,
Sarsanedas, Perucho,
Casasses i una trentena
de nomsmés
reconstrueixen,
critiquen o imaginen
Barcelona. Sam
Abrams recull 41 odes
dedicades a la ciutat
entre el 1840 i el 2011

laciutat l’hanfetelspoetes, i aixòno
s’accepta. És comsi la poesia no fos
vàlida per donar una visió global.
Una de les coses que demostra
aquest llibre és que els poetes han
fetunafeinamoltremarcablea l’ho-
rad’ajudarenaquestaconstrucció”.

Enelpròlegdel llibre,Abramsre-
cordaaquellarticledeGabrielFerra-
ter, Madame se meurt... (1953), en
quèadvertiadelperillquelaliteratu-
ra catalana es recolzés massa en la
producciólírica:“Lapoesíaes,sise
quiere, la culminacióndeunacul-
tura; pero las montañas no des-
cansan en su cumbre”. “Ferrater
parteixd’unaconcepciótriangu-

lardelaliteratura; labaseésla
prosa,sobretotlanarrativa;
a dalt de tot hi ha el pina-
cle,elparnàs,representat
per la poesia”, explica
Abrams.“Hihamoltescul-
turesenquèlabaseéslapo-
esia;Irlandaésuncasobvi:
els grans poetes són la ba-
sedelasevamaneradefer;
pesamoltmésSeamusHe-
aney que la seva novel·lista

coetània, Julia O’Faolain,
una escriptora excel·lent; es-
tic convençutqueels grecs vi-
uen més de Giorgos Seferis
que de Nikos Kazantzakis;
cada cultura té les seves

a
" LaMagrana tradueix al
català ‘La caixa negra’,
d’Amos Oz " ‘Una altra
vida’, la novel·la pòstuma
de Xesca Ensenyat

46-47

48-49

" Entrevista a Ian Gibson,
que publica una novel·la
sobre el general Prim
" La revista ‘Reduccions’
arriba al número 100

llegim

ABRAMS:“UNADELES
GRÀCIESINFINITESDELA
CULTURACATALANAÉSLA
SEVATRADICIÓPOÈTICA”PERE TORDERA 02



43ara DISSABTE, 30 DE JUNYDEL 2012 arallegim

ema deMaragall, que obre el camí
a l’odamoderna: volque laciutat si-
gui més real, que es pugui reconèi-
xer”.Odes a Barcelona inclou unes
quantes aproximacionsmodernis-
tes: JeroniZanné iApel·lesMestres
quedeneclipsatsper labrutícia tor-
rencial de Rafel Nogueras Oller:
“Uncadavreacadaporta;/una infà-
mia a cada llit”. “Si el lector escolta
bé laveudeNoguerashi trobaràEn-
ric Casasses!”, aventura Abrams.
“FinsqueLaBreuEdicionsnovare-
cuperarel llibreLes tenebroses,No-
gueraseraunpersonatgemoltobli-
dat; a més del valor del poema,
l’aportació deLes tenebroses és im-
portant perquè inaugura una nova
línia, la de l’oda-llibre, quemés en-
davant serà repescada per Carles
Miralles a Ciutat dels plàtans
(1995), David Castillo aGameOver
(1998) i JoanMargarit aEstació de
França (1995)”.

Després dels versos rinxolats de
JosepMariaLópez-Picó,Gueraude
Liost i Llorenç Riber, és el torn de
l’avantguarda.NovíssimaodaaBar-
celona de JoaquimCases-Carbó és
un bon exemple de “prosa escapça-
da”, rabiosa i reivindicativa: “La
llengua catalana perseguida/ esde-
vé tot tempsmés perfecta, més ad-
mirada./ Tot els surt a l’inrevés als
adversaris”. Abans d’entrar al de-
sertcreatiude lapostguerra–inter-
romputpelspoemesd’AgustíEscla-
sans, Ricard Permanyer i Joan Pe-
rucho–, Joan Oliver (Pere Quart)
escriu la seva oda. “SiMaragall bai-
xava de l’estratosfera verdagueria-
na,OliverretrataunaBarcelona im-
mediata i roent”, repassa Abrams.
“Encara que formés part de la Co-
lladeSabadell, ungrupambconsci-
ènciamoral i social, Oliver observa
elsprimersmesosde laGuerraCivil
i escriuuncrit absolutamentextra-
ordinari i arriscat”.

Els poetes noperden l’esperança
10 odes a Barcelona (Aymà, 1972) i
Barcelona.60poemesdesde laciutat
(Eumo,2004)sóndosdels llibresen
quès’hafixatSamAbrams:“Éslapri-
mera vegadaque s’inclouenpoemes
escritsal’exili,coméselcasdeld’An-
toni Rovira i Virgili i PereGuilanyà;
també hi ha l’oda que escriu Agustí
Bartradesprésdetresdècadesd’exi-
li; finalmenthi he volgut afegir la vi-
sió de tres poetes nascuts fora de la
ciutat,Marta Pessarrodona, Narcís
Comadira i AntonCarrera”. Encara
quehi hagi odes desenganyades i al-
guna en què predomini l’estripada
verinosa,finsitotal’horadequeixar-
seelspoetesnopodenevitar l’admi-
ració cap a la ciutat: “Pot haver-hi
crits de desesperació, però sovint
s’acompanyen d’esperança”, diu
Abrams. “Molts dels poemes bus-
quen connectar Barcelona amb la
Mediterrània, Europa i el món; els
poetes són conscients de les possi-
bilitats il·limitades de la seva ciutat;
no hi ha res perdut: només cal cor-
regir el camí”.!

a deBarcelona

bufades, retòriques, antiquades...
Maragall es proposa fer una oda: la
primera puntada de peu és per als
modernistes! La segona és per a la
Renaixença: el seu poema comen-
ça en to verdaguerià, per posar en
evidència el seu conservadorisme
–no hi pot combregar–; també ata-
ca la Barcelona ciutat-jardí que de-
fensaven els noucentistes; la ciutat
d’ivorideGueraudeLiost seriapas-
tada amb «pols» i «sang», en el po-
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mentcap interrupció”.Vaserapar-
tirde l’estudide l’OdanovaaBarce-
lona de Maragall que Sam Abrams
va començar a estirar el fil, intrigat
per conèixer el recorregut previ i
posterior dels homenatges lírics a
Barcelona. “El poema deMaragall
és una de les operacions més tre-
mendes. Durant el Modernisme,
Ramon D. Parés va llançar, des de
L’Avenç, tot de consignes en contra
de les odes: deia que eren casposes,
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Jacint Verdaguer
ElpoetadeFolguerolesescriu la
seva oda des del punt de vista
de Cervantes. La seva descrip-
ció orogràfica és entusiasta i
acurada. Un castell de focs ver-
bal d’una granmusicalitat.

JoanMaragall
OdanovaaBarcelonaésundels
grans poemes de Maragall. En
dóna una imatge contundent:
“covarda igrollera”,el fangdels
seus carrers “és pastat amb
sang”. Amb tot, se l’estima.

JoanOliver (PereQuart)
La Barcelona dels primers me-
sos de la Guerra Civil motiva un
poematrist,atemorit iprescrip-
tor: “Vigila el mar, vigila les
muntanyes. / Pensa en el fill
que duus a les entranyes”.

JoanBrossa
Brossapresentauna ciutat que
comença a casa seva, i després
depassarpelcarrer,elbarri iels
Països Catalans salta directa-
ment a Europa, el món i l’uni-
vers. Ni rastre d’Espanya.

JoanMargarit
Estació de França (1999) és el
poemarisencerqueMargaritva
dedicara laciutat.LavisiódeLa
meva oda a Barcelona és ínti-
ma,carregadad’experiència,un
punt desencantada.
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