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L’autora Aphra Behn (Kent, 1640 - Londres, 1689)

Una vella dama contemporània

P O E S I A

C O N C H A G A R C Í A

Aphra Behn, Las fábulas del
deseo y otros poemas.

Introducció i traducció de
Balbina Prior. Sial

Ediciones. Madrid, 2004.

L
a recuperació d’au-
tores que van tenir
un gran èxit al seu
temps, però que la
seva obra no va po-

der travessar el pas dels se-
gles, no és una qüestió no-
més de gènere, i ajuda sem-
pre a recuperar un panora-
ma més ampli per a la his-
tòria de la literatura.
Recordem que Harold Bloom
deia que la victòria del poeta
fort és una victòria sobre el
temps i la mort. Si el cànon
literari és un vaixell que
condueix a les terres de la
immortalitat, no hi ha lloc
per a tothom: els més forts
tiren els més dèbils per la
borda. El cas de l’escriptora
anglesa Aphra Behn (Kent,
1640 - Londres, 1689) n’és un.
Va tenir una vida plena d’at-
zars moguda per la seva curi-
ositat intel·lectual. Introduïda
als cercles polítics de la cort
anglesa del rei Carles II, va ser
enviada com a espia a l’actual
Bèlgica durant la guerra entre
Anglaterra i els Països Baixos.
Aquesta vida plena de perills
i dificultats econòmiques la
va portar finalment a la pre-
só. Va decidir ser escriptora i
va destacar en el teatre amb
diverses comèdies de to des-
enfadat que van tenir bastant
èxit, amb el patrocini del duc
de York. Es va embarcar fins a

Surinam, on va visitar tribus
desconegudes i fins i tot es va
veure embolicada en diverses
rebel·lions d’esclaus. La seva
estada en aquestes terres es va
plasmar en la novel·la Oroono-
ki, publicada el 1679, en què
subverteix les idees del seu
temps sobre l’esclavitud i és
considerada l’origen de la
novel·la anglesa.

Gràcies als seus treballs
tant de traducció com de
creació –la seva obra poètica
va adoptar tots els tons i ma-
tèries– es va convertir en la

primera escriptora professio-
nal anglesa.

Balbina Prior, amb aquest
llibre, en les pàgines intro-
ductòries del qual ens ofereix
un exhaustiu estudi de l’obra
des d’una perspectiva femi-
nista, selecciona part de l’o-
bra poètica de Behn. Des de
les fàbules imitant Isop –les
moralitats són per descomp-
tat molt menys moralit-
zants– fins als poemes en to
irònic que atacaven la vulne-
rabilitat d’alguns polítics i
homes de poder. En la seva

extensa obra poètica va trac-
tar una varietat de gèneres,
des de les balades als panegí-
rics, així com l’elegia, la sàtira
i l’oda a l’estil pindàric, in-
troduïda a Anglaterra per
Cowley. S’ha de dir que
aquesta coetània de sor Juana
Inés de la Cruz va escandalit-
zar els seus contemporanis
per explorar temes com ara
les cares ocultes del desig, el
doble amor, la bisexualitat i
la reivindicació del desig fe-
mení. Les seves idees, consi-
derades inapropiades per a
una dona, van trobar sovint el
rebuig de les autoritats lite-
ràries i polítiques.

UNA VISIÓ DESINHIBIDA
L’actualitat de la seva obra
rau en l’atreviment amb què
tracta els temes que sota les
vestimentes del llenguatge de
la Restauració donaven una
visió totalment desinhibida
als personatges femenins.
Virginia Woolf va dir que
s’haurien de posar flors a la
tomba de Behn per haver
guanyat per a tots els escrip-
tors el dret a expressar desigs
i opinions. Tot i això, en la
setena edició de l’antologia
Norton de literatura anglesa,
encarnació física del cànon
literari anglès, publicada el
1990, no van incloure cap
obra de Behn. Afortunada-
ment ja hi ha diversos estudis
sobre ella al seu país i als EUA.

Balbina Prior ens acosta
l’obra d’aquesta interessant i
prolífica autora, desafiant i
plena de vida, una vida que
encara se’ns transmet en
aquesta mostra que esperem
que es continuï ampliant fins
a assolir l’esclat que mereix.

JORDI GARCIA

El poeta Felip Cid

P O E S I A

Els límits
S U S A N N A R A F A R T

Felip Cid, Vint poemes i un càntic
desolat. Emboscall. Vic, 2004.

H
ugo von Hofmannsthal es-
crivia que, en poesia, el to
personal és allò que fa
possible una obra, l’única
llibertat interior que té el

poeta. Tal vegada és també l’únic camí
vàlid per acabar escrivint alguns poe-
mes bons. I és la coherència en el to
allò que infon un caràcter propi a un
llibre de poesia, perquè és la corda
justa que dóna la pulsió de la vida in-
tel·lectual i d’experiència d’una veu.

Felip Cid aconsegueix aquest pro-
pòsit amb una poesia de mesurat dis-
curs postromàntic. La veu incorpora
una reposada mirada sobre el món,
amb l’autoexigència d’algunes res-
triccions que s’expliciten en el pròleg.
Tant les paraules que precedeixen els
versos com la tria editorial responen a
aquesta voluntat. El títol, o contratí-
tol, és l’opòsit nerudià a uns textos
que s’escriuen des de la maduresa.
Aquesta maduresa és la que crea dis-
tància amb els temes escollits, prefe-
rentment recreacions quietistes d’al-
guns tòpics lírics del segle XIX: el port,

el jardí callat, el nocturn, les ruïnes, el
clown i la creu de terme. Per altra part,
un bon nombre de motius sobre el pas
del temps recorren a la musicalitat
simbolista.

La uniformitat formal en el cos
central del llibre, amb poemes llargs
de tres estrofes, amb més o menys
proximitat amb l’eneasíl·lab, ajuda a
la coherència interna, a la qual cal
sumar-hi l’elegància sense estridènci-
es del lèxic emprat: aigües plujanes, pe-
sombres, brums i remembrar, com a
exemples.

El darrer poema, el càntic, emmar-
cat en un context horacià, ens parla de
la contraposició entre el desig i la re-
alitat davant la mort, una contraposi-
ció que s’ha anat llegint en diverses
imatges anteriors. Hi ha, en tot el lli-
bre, una voluntat de fusió amb la im-
mensitat, que aquí s’adiu amb la na-
tura mediterrània, alhora que els lec-
tors hi descobriran un sentit molt
conscient de les restriccions del món.

Cal creure, finalment, que la dis-
creció àuria d’aquesta poesia és fruit
d’una escriptura depurada i lenta que
fuig dels efectismes per emparar-se de
moments finits i possibles en què
s’exposen, sense tensions, els límits de
l’ésser humà.

P O E S I A

Josep Lluís Roig, El somrís de
les carreteres secundàries.

Premi Benet Ribas 2004.
Pagès Editors.

Lleida, 2004.

L a veu poètica de Josep
Lluís Roig s’ha confir-
mat com una veu de la

plenitud, de ferma celebra-
ció de la vida. Una celebració
que comporta una tria molt
clara d’una poesia d’accés
immediat, que arribi als lec-
tors des de la complicitat de
les experiències contades i
amb un estil aparentment
planer que busca l’objecti-
vació sintètica de cada mo-
ment. Tanmateix, Roig juga
una carta una mica més
complexa, ja que la seva as-
cendència vinyoliana el
condueix cap a un territori
en què un apuntat escepti-
cisme li és germà.

Deutor del que ell ano-
mena “elogi de la imperfec-
ció”, accepta un món que no
cedeix al canvi que suposa la

poesia. Tot amb tot, el seu
missatge és ben clar des del
primer poema: “Hi ha pa-
raules, també, la dignitat”.
La seva mirada comporta,
alhora, un afecte clar pel
present de cada dia, amb la
incorporació immediata del
joc comunicatiu contempo-
rani a través de les màqui-
nes. Perquè si una idea hi ha
darrere la poesia de Roig és
la voluntat de comunicar-se.
D’alguna manera, s’acosta a
una literatura que acompa-
nya, com la de Hugo Willi-
ams, posem per cas: “Dó-
na’m el despertador, Caroli-
na. / Tens temps abans d’a-
nar a la feina?”, escriu el
poeta anglès. En aquest sen-
tit, Roig aconsegueix un re-
gistre propi, estilitzat per la
feina de llibres anteriors,
fins a arribar en aquest punt
en què, a vegades, afegeix a
uns temes molt vius i frescos
una sintaxi que tendeix a
artitzar-se.

L’apartat Etimologies és es-
pecialment interessant, per-
què Roig construeix un dic-
cionari de la rectificació del
món a través d’una formu-

lació negativa del que és
bell, abastable o bé transfe-
rible al llenguatge. Es tracta
d’una primera part breu,
però intensa. El poeta va-
lencià objectiva, amb el nou
llibre, la imatge de l’home
modern: el viatger il·lícit que
voldria perdre’s en carrete-
res secundàries oblidant el
vertigen que l’espera. S.R.

Elies Barberà, Equilibrista.
14è premi de poesia Les
Talúries. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

S orprèn la solidesa d’a-
quest llibre, per la seva
varietat formal i per la

seva riquesa temàtica. Amb
un to rotund, l’autor juga a
confrontar una poesia de to
medieval d’alenada èpica
amb un sentit més contem-
porani del jo dissociat i vita-
lista. El poeta parla des del
que anomena “generació
frontissa”, la nascuda als anys
70, cosa que afavoreix la
multiplicació de retrats –cap
al passat i en el present–, re-
creada aquí a partir de l’es-

pill. Tot i l’extensió del poe-
mari, que hi treu concentra-
ció en alguns moments, cal-
drà, doncs, seguir aquesta veu
que despunta amb personali-
tat i completa autonomia en
el seu gènere. S.R.

Marcel Maronas, A bocanit.
Editorial Viena.

Barcelona, 2004.

M aronas fa recompte
dels rius de la me-
mòria amb poemes

força uniformes. Cada text
comprèn tres estrofes que
s’ajusten molt lliurement a
decasíl·labs o alexandrins.
També la veu és homogènia
al llarg del llibre: un jo des-
doblat en un tu explica un
passat ja perfet, que es cor-
respon amb els temps ver-
bals. Es pot parlar de nos-
tàlgia, d’una reflexió que
s’acompanya amb el paisat-
ge, d’una exploració adjecti-
vada del record. Potser tot
això mateix és el defecte del
llibre, sense pics que esti-
mulin la consciència del
lector. S.R.


