
50 DISSABTE, 16 DE GENER DEL 2016 ara   
arallegim

I l’última pel·lícula que ha vist? 
És un exemple molt estrany. La de 
Peter Greenaway, Eisenstein en Gua-
najuato [riu]. 

 
Tornant a Arde el mar, vaig llegir el 
pròleg de Jordi Gracia de l’edició de 
Cátedra, on afirmava que vostè hi 
practicava “una poesia d’inspiració 
irracional i surrealista”.  
Ho feia llavors i ara també. Tinc una 
teoria sobre això: si tens idees clares 
i concretes al cap sobre el que vols es-
criure, les paraules s’organitzen soles 
i agafen un sentit. No cal que els hi in-
tentis buscar, ja l’agafaran soles. Mai 
no em paro a analitzar el que les pa-
raules volen dir racionalment. Això 
em torna a passar ara: no sempre ha 
sigut així. Hi havia poetes que creien 
que havien d’orientar el sentit de les 
paraules. Era el cas de Gil de Biedma, 
encara que el seu model era W.H. Au-
den, un poeta falsament planer. Au-
den era molt obscur, i en aquest sen-
tit s’assemblava a Ferrater, que cre-
ia que escrivia poemes planers per la 
llengua que feia servir. En canvi, era 
obscur. 

 
“Els anys que ens fan als vespres la 
traveta / ara que anem sense antifaç 
de foc”. Arran d’aquests dos versos 
li volia demanar per la presència re-
current del foc. 
Té una explicació molt senzilla. 
D’una banda, és l’heretatge de la poe-

PERE GIMFERRER 
(BARCELONA, 1945) AL 
SISÈ PIS DE L’EDIFICI 
PLANETA, ON ENCARA 
TREBALLA CADA DIA. 
 FRANCESC MELCION

Pere Gimferrer conserva el 
despatx a la sisena planta 
de l’Edifici Planeta, on en-
cara treballa cada dia, en 
part perquè –com escrivia 

a Interludio azul– li recorda aquell 
vers de Lorca: “Que ya la Bolsa será 
una pirámide de musgo”. La pirotèc-
nica ment creativa de Gimferrer ho 
associa a la vegetació que penja de les 
finestres. Marinejant (Proa, 2016) 
torna a ser un espectacle verbal de 
primer ordre. Enrevessat però seduc-
tor. Erudit i alhora estranyament 
proper.  

  
Fa dos anys, quan va publicar El 
castell de la puresa, li vaig dir: 
“Vostè ja s’acosta als 70 anys. ¿No 
té cap intenció de retirar-se?” I 
vostè em va respondre: “Retirar-
me, per fer què?” 
Com a poeta hauria de plegar en la 
mesura que qualsevol dia puc consi-
derar que el que escric ja no pot ser 
donat per bo. No m’ha passat enca-
ra, però si em passa no vull donar la 
imatge del poeta que escriu còpies o 
imitacions, o en el pitjor dels casos 
una caricatura de la seva poesia ante-
rior. Plegar des del punt de vista edi-
torial és una cosa molt complexa. No 
depèn únicament de mi sinó de mol-
tes coses: no només de factors em-
presarials, sinó de l’evolució perso-
nal i de la salut. No puc donar cap res-
posta nova en aquest sentit. 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Després d’‘El castell de la puresa’ i la seva estrena com a 
poeta en italià, ‘Per riguardo’, Pere Gimferrer publica 
‘Marinejant’. Les complexes imatges barroques i la 
irracionalitat surrealista emmarquen quinze composicions 
travessades crípticament per la intimitat de l’autor

Marinejant ha estat escrit sobretot 
entre el gener i el febrer del 2015, i 
conté també un poema del 2014.  
Deixant de banda aquest poema an-
terior, els altres van ser escrits en un 
procés operatori i de postoperatori 
immediat. Aquest és el sentit de l’ex-
pressió marinejar, que és travessar 
unes aigües. El llibre és una interrup-
ció, perquè jo tenia en curs de redac-
ció un altre llibre de poesia, en caste-
llà i més extens, que havia començat 
el 2012 i acabaria finalment el 2015. 
Marinejant ha sigut un parèntesi, 
com l’operació ho va ser en la meva vi-
da personal. 
 
El 2016, a més de publicar Marine-
jant, fa 50 anys d’Arde el mar. ¿Va ser 
un llibre important, per a vostè?  
Ho va ser objectivament parlant, pe-
rò jo no tenia aquesta idea quan el 
vaig escriure ni tampoc quan el vaig 
publicar.  
 
D’aquella primera meitat de la dèca-
da dels 60 en què escrivia Mensaje 
del Tetrarca i Arde el mar, què li 
agrada recordar-ne?  
Ho recordo tot. Arde el mar era el re-
sultat d’una barreja de lectures poè-
tiques, visions cinematogràfiques i al-
guna cosa de pintura. En aquells mo-
ments m’interessava molt el cine. Vo-
lia dedicar-m’hi. Després vaig decidir 
que no i només n’he fet crítica. El se-
gueixo tant com abans... 
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● ‘París-Austerlitz’, la 
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“Gairebé 
tots els meus 
poemes  
són castells 
de focs”
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● L’última i discutible 
biografia de Julio Cortázar 
● Descobrim Jiri Weil amb 
‘Mendelssohn és a la 
teuladada’
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Un dels poemes que m’agrada més 
del llibre és Consolatrix afflictorum. 
Has entès de què tracta?  
 
Probablement no. 
És un poema complex. Hi ha un san-
tuari a Torí que és el de la Consolata. 
A partir d’aquí hi ha un llibre gairebé 
desconegut però publicat de Ramon 
Llull que és Consolació de venecians 
e de tota gent desolada. També hi ha 
un fragment de l’elegia d’Anna Com-
mena i acaba amb una falsa cita de  
Giacomo Leopardi: “E il navigar m’è 
dolce in questo mare”. Ell hi diu “nau-
fragar”, en comptes de “navegar”. És 
un poema sobre el consol en temps 
d’aflicció. 
 
No és l’única vegada que Torí surt al 
llibre. 
És una de les ciutats que m’agraden 
més, amb Venècia, París i alguna altra.  
 
¿El poema, llavors, és la connexió 
entre tots aquests elements? 
L’element essencial és el santuari de la 
Consolata, en concret l’altar major de 
Juvarra, un dels grans noms del Bar-
roc, que, així i tot, aquí és poc conegut.  
 
Diu, de les voltes del claustre, que 
són “com / si tantes d’anemones / 
fossin la pluja de claror en despesa”. 
És un castell de focs. 
Gairebé tots els meus poemes són 
castells de focs. Això voldria.✒

“Per a Gimferrer, la po-
esia és un joc de miralls a 
través dels quals el poe-
ta revela i alhora amaga 
la seva identitat”, escri-
via el professor Luis Gar-
cía Jambrina al pròleg de 
l’antologia Marea solar, 
marea lunar (Universidad 
de Salamanca, 2000). El 
volum recollia una selecció de la 
seva obra poètica feta pel mateix 
autor. El llibre arrenca el 1963, 
amb Mensaje del Tetrarca –publi-
cat als 18 anys– i arriba fins als 
quatre poemes de l’edició de bi-
bliòfil d’A Kenji Mizoguchi (1998). 

Enmig queden, entre d’al-
tres, Arde el mar (1966) 
 –amb el qual va guanyar el 
Premio Nacional de poe-
sia–, Els miralls –amb el 
qual va debutar en català 
el 1970–, L’espai desert 
(1977) i El vendaval 
(1988), segon Premio 

Nacional de poesia. El canvi de 
segle no ha exhaurit la creativitat 
poètica de Gimferrer: des d’El di-
amant dins l’aigua (2001) han ar-
ribat set llibres més, entre els 
quals destaquen Amor en vilo 
(2006), Rapsodia (2011) i El cas-
tell de la puresa (2014). 

QUATRE CARES DE L’ESCRIPTOR

sia barroca. Llum i foscor; foc i aigua. 
Els termes oposats. De l’altra, té a 
veure amb un truc: qualsevol imatge 
té més força si hi poses foc. La parau-
la i la idea visual són més eloqüents.  
 
A Marinejant hi ha moltes referèn-
cies a la joventut. L’equipara a un 
“poema fosc”. 
Sí. Perquè no es pot interpretar. Ara 
no sóc capaç d’interpretar-la i quan la 
vivia tampoc. En perspectiva no estic 
gens segur que el que estic vivint ara 
es correspongui amb el que jo de ve-
ritat sentia i vivia. L’únic que puc dir 
és que sóc la mateixa persona. A la in-
terpretació de llavors li faltava pers-
pectiva. I a la d’ara també.  
 
Hi ha un homenatge explícit a Ma-
ria-Mercè Marçal a Nènia: “Jo vaig 
conèixer la foguera viva / i em va dei-
xar nafrat de resplendor”. 
He tingut una gran admiració i res-
pecte per Marçal com a persona i com 
a escriptora. És una gran llàstima que 
morís tan aviat. La vaig conèixer quan 
s’havia casat amb Ramon Pinyol. La 
seva emancipació personal i literària 
va ser impressionant, tant, que en Pi-
nyol es va anar eclipsant. Marçal va 
ser una persona d’una gran valentia, 
energia i lucidesa. A partir de Sal ober-
ta i Terra de mai s’obre al tema lès-
bic, tan difícil de tractar en català i 
que, no obstant això, ella va abordar 
tan bé a les sextines.  
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UN JOC DE MIRALLS INACABABLE

El vessant narratiu de 
Gimferrer és més concís 
que l’assagístic i el poè-
tic. Només ha publicat 
una novel·la, Fortuny 
(1983), que va guanyar 
el premi Ramon Llull i que 
va superar els 10.000 
exemplars venuts. Uneix 
diverses de les obsessi-
ons de l’autor, concentra-
des en un personatge renaixen-
tista nascut l’últim terç del segle 
XIX, Marià Fortuny i Madrazo, 
pintor, fotògraf, escenògraf, de-
corador, dissenyador de moda 
–va crear la suggerent túnica 

Delfos– i fill del pintor Marià 
Fortuny. El 2001, Gimferrer 
va recuperar l’eròtica nou-
velle La calle de la guardia 
prusiana (escrita el 1969). 
Els últims esclats narra-
tius –memorialístics– han 
sigut els excel·lents 
L’agent provocador 
(1998) i Interludio azul 

(2006), en què explica la retro-
bada entre l’autor i una amiga de 
joventut, la C., de qui es reena-
mora tot i que ella està casada. “A 
lo que no aspiro es a ser tu aman-
te”, li demana ell. Va aconseguir 
el que volia.
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PINTURA, EROTISME I AMOR

Poesia

Narrativa

Pere Gimferrer pot dic-
tar un pròleg o un assaig 
sense equivocar-se en 
cap cita. A Interludio 
azul afirma: “He llegado 
a escribir un texto sobre 
Alberti, lleno de poemas 
citados de memoria y de 
detalles históricos o de 
técnica estilística, despu-
és de dos días y dos noches casi 
enteramente en vela”. No és es-
trany, per tant, que l’obra assa-
gística de Gimferrer sigui tan ex-
tensa i variada com els seus inte-
ressos. El 1974 va publicar La po-
esia de J.V. Foix i Antoni Tàpies i 

l’esperit català. El 1978, 
Miró: colpir sense nafrar. 
I el 1983, Lecturas de Oc-
tavio Paz, un dels seus 
poetes preferits. A Los 
raros (1985) reformula-
va un llibre de Rubén Da-
río –“Raro es lo mal leído 
o mal comprendido o 

mal difundido”– el mateix 
any que publicava Cine y litera-
tura. Durant els últims anys ha 
publicat Rimbaud y nosotros 
(2005) i ha contribuït a l’edició de 
bibliòfil del Llibre de meravelles 
de Ramon Llull, a més d’escriure 
incomptables pròlegs.
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L’HOME DELS MIL TEXTOS

Assaig

A principis de la dècada 
dels 80, la primera edi-
ció del Dietari (1979-
1980) va ser inclosa 
–amb un punt de polèmi-
ca– a la col·lecció Millors 
Obres de la Literatura Ca-
talana. Ocupava el núme-
ro 102, just després de 
Ronda naval sota la boira, 
de Pere Calders, i els dos volums 
de Tirant lo Blanc, de Joanot Mar-
torell. Dietari va néixer a partir 
d’una invitació de Llorenç Gomis, 
llavors director d’El Correo Cata-
lán: “Em va proposar d’escriure 

una cosa cada dia. Vaig co-
mençar a fer-ho i em va 
sortir una cosa molt pecu-
liar”, recordava l’autor el 
1990. Al llibre, que va te-
nir un Segon dietari 
(1980-1982), Gimferrer 
va presentar una hàbil i 
rítmica barreja de quoti-

dianitat i comentari assagístic 
en què la literatura i les arts im-
pregnen –i de vegades modifi-
quen– la percepció realista del 
món. Va ser un projecte molt ce-
lebrat, però l’autor no hi ha donat 
continuïtat.
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EL MÓN I LES ARTS, ENTRE EL 1979 I EL 1982

Dietari

“NO VULL 
DONAR LA 
IMATGE  
DEL POETA 
QUE ESCRIU 
CÒPIES O 
IMITACIONS”, 
EXPLICA


