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–Para qué sirven
las matemáticas?
–va preguntar el
meu marit a l’es-
cola, desesperat
com tantes altres
criatures davant

l’allau d’abstracció. A casa, amb els
nens, li fem repetir sovint la respos-
ta del professor: –Pues sirven para
muchas cosas...

Davant del llibre de Dolors Oller
Accions i intencions m’assalta el sen-
timentoposat.Sentogratitudperquè
no ha respost una pregunta encara
molt més desesperada: –Per a què
serveixlapoesia?–ambelposatauto-
suficient de tants altres pedagogs de
la literatura. Oller articula una res-
posta coherent, treballada, precisa:
ens presenta un sistema. La seva te-
oria fa visible la tercera dimensió da-
munt un tros de paper pla. Els plecs
minúsculs entre les lletres s’obren
cap a un espai de reflexió, vertigino-
samentvast.Ollerfacomprendreque
les paraules són. Així de simple.

El llibre resumeix el treball de to-
ta una vida intensa, dedicada a l’es-
tudi i també a l’ensenyament de la
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PERFIL literatura, d’aquí la seva complexi-
tat i l’extensió, referències creuades
i exemples que es repeteixen amb
insistència. Però la lliçó d’aquestes
“estratègies de lectura” és, com s’ha
dit, simple: un poema són aquest
nombre determinat de versos i
prou. La forma ho és tot. Encara que
els consumidors ocasionals de ver-
sos pensin que un poema reempla-
ça alguna cosa. Així la reflexió sobre
la literatura es converteix en un tre-
ball de detectius per descobrir qui
era aquella noia la bellesa de la qual
canta el poeta. I si hem aconseguit
esbrinar-ho, sembla que ja hem des-
xifrat el secret. Aquest procediment
obliga a pensar la literatura com el
testimoniatge del passat. Els poetes
són venerats perquè ens han con-
servat l’empremta de les desgràcies,
però també els somnis antics.

Però el poema és sempre resultat
d’una ment individual i absoluta-
ment subjectiva que ens ha creat el
puzle. I per això, un poema no és
mai un document d’arxiu. Els poe-
tes no fotografien el seu entorn per-
què les imatges s’imprimeixin com
postals per a uns turistes del futur.
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Aquesta confusió fa que en l’arena
pública els poetes hagin de compe-
tir per l’audiència amb els esportis-
tes d’elit i fins i tot els cuiners de
moda. L’única funció que la societat
encara està disposada a reconèixer
a la literatura és la representació.

El treball poètic és tota una altra
cosa i Oller ho aconsegueix deixar
molt clar. El poeta lluita contra allò
que l’envolta. I la utilitat de la poesia
és que ens ensenya a pensar crítica-
ment. La lectura continuada de ver-
sosfadubtardelllenguatgeidelesse-
ves fórmules. La finalitat de la forma,
de la rigidesa de la mètrica o de la tre-
balladaornamentacióésfer-nospen-
sar com utilitzem les paraules. La pa-
raula poètica és més corrosiva que
qualsevol crit revolucionari, més pe-
netrant que les contemplacions mís-
tiques perquè crea el dubte.

Els poetes estudiats per Oller con-
fessen una mena de realisme tossut:
tot ja està aquí, en les relacions que
creen aquestes paraules concretes,
en la xarxa que s’estableix amb altres
formes acumulades en la memòria
col·lectiva i amb les maneres de pen-
sar adquirides. “Et van parlar d’un
pou,nodecamins”,conclouFerrater.
Generacióreregeneracióbusquemel
pouquecontinguitoteslesrespostes,
però només hi trobem els camins,
durs i interminables, que es ramifi-
quen cap a l’infinit.

Les imatges semblen obertes a to-
tes les lectures possibles. Aquesta
obertura no és signe de cap llibertat,
sinó un avís de fins a quin punt la
llengua és una trampa i com permet
manipular el sentit i maquillar els
continguts. Vivim en una era que ens
sotmet a una pressió brutal de mis-
satges xifrats en forma d’anuncis i
d’altres proclames. La disciplina que
exigeix la lectura de la poesia i la ca-
pacitat d’afrontar la complexitat
d’una figura retòrica fa dels lectors
de poesia uns ciutadans massa in-
submisos. És per això que la poesia
té cada cop menys lloc en la societat
de consum?✒

Ja ho sabeu, si voleu conservar la
feina, el millor serà que no uti-
litzeu les experiències viscudes

per escriure una novel·la. A Fran-
ça han fet fora de l’Oficina de Pro-
tecció dels Refugiats i els Apàtri-
des l’escriptora Shumona Sinha,
que treballava d’intèrpret de ben-
gali a Fontenay-sous-Bois, a l’est
de París. La raó? Haver escrit una
novel·la, Assomons les pauvres
[Estaborniu els pobres], que parla
sobre la feina. Diuen que ha supe-

brillant novel·la, diu que va deixar
l’Índia per França fa deu anys per-
què creia que era la pàtria de la li-
teratura i la pintura. Per això va
adoptar el francès com a llengua li-
terària. I ara veu que també és la
pàtria del control estatal... S’ima-
ginen el Grupo Godó querellant-se
contra Xavier Bosch per Se sabrà
tot, o la Renfe contra Najat El Ha-
chmi perquè a La caçadora de cos-
sos s’ho munta amb homes als la-
vabos dels trens de Rodalies?✒

rat els “límits”, és a dir, que les
descripcions i els personatges que
hi surten són tan reals que, per
força, ho han de ser. I es queixen
que no els fes arribar el manuscrit
abans de la publicació per revisar-
lo... Queda clar que sovint la rea-
litat supera la ficció, i n’hi ha que
encara no entenen que molts cops
la ficció s’assembla a la realitat i
que els escriptors s’hi acosten per
aconseguir el que se’n diu versem-
blança. A França, ja sabem que es

prenen molt seriosament això de
la literatura. Fa dècades que per-
segueixen els autors que atempten
contra la moral. Des de Baudelai-
re fins a Flaubert passant per Mi-
chel Houellebecq. Però també és
veritat que la gent es pren la mo-
lèstia de llegir novel·les i s’hi im-
pliquen tan a fons que arriben al
punt ridícul de perseguir els au-
tors. Sinha, una bella intèrpret
que ja ha aconseguit algunes por-
tades gràcies a l’escàndol i a una
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