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Per a T.S. Eliot,
la poesia és
s i m p l e m e n t
un sistema de
puntuació. Tot
rau, doncs, en
com respiren

els mots. Per a A.R. Ammons, que
ha reeixit en el projecte de crear
un fresc del segle XX en clau poè-
tica –el poema llarg Basura–, l’es-
criptura esdevé un corrent conti-
nu que cal anar ordenant. Res a
veure amb el famós stream of
consciousness de Joyce, on es
tractava de passar a la pàgina el
flux del pensament.

El corrent d’Ammons és alta-
ment estructurat, la poesia s’ela-
bora amb un perbocament cien-
tífic d’una nitidesa conceptual
extraordinària. Ric de lèxic, pe-
rò sempre al servei de la precisió
descriptiva, sintàcticament per-
fecta. Ammons s’inventa una ma-
nera de fer tan singular com sor-
prenent. És el rei de l’intertext,
però no des de la filologia o l’aca-
dèmic tacat de tinta. Científic, ar-
riba a la poesia perquè té una vi-
sió: pot fer de Dante contempo-
rani aplicant el coneixement de
la ciència actual, la lucidesa mo-
ral d’un postexistencialista, la
descriptivitat de les realitats més
crues i més baixes del món ame-
ricà –que és també el nostre–,
una energia narrativa faulkneri-
ana aplicada al vers, una capaci-
tat filosòfica a prova de Big Bang
i un saber fer, també des de l’hu-
mor, per reflexionar sobre poèti-
ca, política o cibernètica: “… xar-
xes de paraules/intricades com
les realitats que representen”.

També diversitat de dicció: un
llenguatge poètic, diguem-ne, es-
tàndard, l’anglès culte d’una per-
sona llegida; un registre demòtic
on barreja formes dialectals de la
seva terra, Carolina del Nord, i
argot americà vulgar. I, encara,
terminologia científica d’arrel
grecollatina. És cert que hi tro-
bem ecos arreu, en l’alenar èpic
d’un Whitman o en la divisió de
l’experiència entre Natura i Àni-
ma d’un Waldo Emerson. Fill po-
ètic de Stevens, val a dir que va
més lluny, en una síntesi agosa-
rada de sabers. L’epítom serien
aquestes “escombraries”, meta-
fòriques, però reals. Aquest món
de detritus i reciclatge, de cor-
rupció i caos... la poesia baixa a la
deixalleria a contemplar la rea-
litat, a cantar-la, sense afany re-
demptor, sinó per donar fe de no-
tari enamorat de la paraula.✒

Explicava l’Enric
Gallén que un dia
va descobrir el
manuscrit de Vio-
leta de Prudenci
Bertrana per at-
zar, a l’Arxiu His-

tòric de Barcelona, embolicat amb
un paper que duia el nom d’Alfons
Maseras, del qual buscava un epis-
tolari. Era la dècada dels 80, i Llu-
ís Bonada, aprofitant la troballa, va
fer-ne un article al Tele/eXpres
(10-VI-80). Enguany, finalment,
surt a la llum aquell manuscrit ex-
traviat i misteriós.

Violeta és la primera temptativa
novel·lada de Prudenci Bertrana
(Tordera, 1867 - Barcelona, 1941),
un Bertrana encara pintor i que dei-
xava escrites aquestes paraules en
el discurs presidencial dels últims
Jocs Florals de Girona, el 2 de no-
vembre del 1935: “Servo, en el fons
obscur d’un calaix, ben embolicat en

Del color morat
de les violetes

un paper d’embalar i ben lligat amb
un tros de corda d’estendre la roba
–com si fos quelcom que pot esmu-
nyir-se i comprometre’m– un ma-
nuscrit inèdit”. I segueix explicant
la gènesi d’aquesta primera novel·la
que li produïa un cert torbament,
tocat com estava per la innocència
elegíaca d’aprenent romàntic. Tot
això ho trobareu en l’epíleg d’aques-
ta magnífica edició a cura de Gui-
llem Molla, presentada per Xavier
Pla i amb una extensa introducció
de Glòria Granell. Per fi algú ha pres
la responsabilitat de publicar la nar-
ració de Bertrana, algú anomenat
Oriol Ponsatí-Murlà, ànima d’Edi-
cions de la Ela Geminada.

Refugiar-se en la literatura
Més que un gran valor literari,
aquesta novel·leta, tan plena d’inge-
nuïtat i pessimisme, té una impor-
tància simbòlica i documental, sent
com és un primer afany seriós i

abrandat d’escriptura de Bertrana,
un intent d’abandonar el món pictò-
ric per salvar-se en el literari, com bé
ho explicava ell mateix: “Ningú no
endevinaria que Violeta fos degut a
un acte de desesperació; que fos la
primera temptativa de suïcidi d’un
trist pintor que està tip d’actuar de
judes de si mateix i desitja penjar-
se”. Potser no ho endevinaríem, pe-
rò llegint aquesta tràgica narració,
més aviat romàntica i decadent, és
fàcil comprovar que el dolor brutal
i la marginació social que s’hi culti-
ven surten de la canalització d’expe-
riències pròpies. És una novel·la
trista i plena de desconsol, una mos-
tra exemplar del que suposa el des-
tí fatal d’una ànima pura i innocent
enmig d’un entorn humanament
hostil i ple de malaptesa. Per a Vio-
leta el destí ja ha estat escrit: és òrfe-
na, adoptada, feta criada, amb un pa-
re alcohòlic i una madrastra cruel.
Sense remei, aquesta criatura veu-
rà com el color morat de les violetes
llangueix davant els seus ulls, per-
què totes les expectatives sorgides
de somnis d’amor cauran en el des-
engany d’una realitat closa. Només
hi ha un refugi per a ella: la natura i
el paisatge, un espai vital d’emoció
ingènit. I, tanmateix, el llibre té una
força oculta que fa preguntar-se una
cosa essencial: qui era aquest ésser
turmentat, patètic i elevat capaç de
fixar els obstacles d’una vida, plena
de frustracions, fora d’ell mateix, ta-
cat d’ànima femenina?

En tot cas, la publicació de Vio-
leta (escrit el 1899) va més enllà de
qualsevol comentari crític perquè
en realitat representa la flama d’un
propòsit vital i literari –per des-
comptat en el cas de Bertrana–, pe-
rò també en el fet de ser el començ
d’un projecte ambiciós i extraordi-
nari que assumeix Edicions de la Ela
Geminada, decidida a imprimir to-
ta l’obra novel·lística de l’escriptor.
Això inclou, naturalment, Josafat
(vol. 2), però també, i molt més cab-
dal encara, la publicació de la seva
impressionant i meravellosa trilogia
autobiogràfica Entre la terra i els nú-
vols, que conté: L’hereu (vol. 6), El va-
gabund (vol. 7) i L’impenitent (vol. 9).
I qui sap si també llançar-se a reedi-
tar la notable obra periodística. Bé,
això, em temo, dependrà de l’emo-
ció dels lectors.✒

Tricot és una his-
tòria d’amistat
entre tres ami-
gues teixida amb
agulles del deu,
que són agulles
d’un escriure rà-

pid i generós. Així elabora el discurs
la jove escriptora gallega Ainhoa Re-
bolledo, que viu a Barcelona, cone-
guda fins ara pel seu blog de títol ei-
xerit (Let’s pretend we were drunk)
i dues incursions literàries curioses:
Mari klinski, un relat al voltant d’una
bici, editat per Honolulu Books, i
¡Maldita sea! (antropología de la no-
che madrileña) a Sigueleyendo.

A Tricot retrata la vida de les se-
ves amigues, unes noies que mai
guanyarien cap concurs de dones
exemplars. Amb ínfules intel·lectu-
als, el trio de xiques viuen al barri de

Agulles del deu
Gràcia, van de ressaca en ressaca i
els caps de setmana tanquen la sa-
la Apolo o el Sidecar a la recerca de
l’home que ha de convertir-se en pa-
re dels seus fills. Enfangades en una
malenconia de Nit Bus i autoparò-
dia, el trio s’apunta a un curs de fer
mitja a l’altell d’una llibreria del
barri, la Pequod. Allà, mentre embo-
liquen la troca, somiaran amb la cre-
ació de la Liga de las Mujeres Extra-
ordinarias, un grup de dones excep-
cionals que viuen apartades dels ho-
mes que els poden trencar el cor. En
paraules de l’autora, “los sentimen-
tales, los imbéciles malvados y los
mentirosos infieles”. La Lliga hauria
d’oferir-los “salud, tranquilidad
emocional y estabilidad económica”
perquè és lògic i ho ha de saber tot-
hom: els homes converteixen la vi-
da de les dones en un infern. Com a

intel·lectuals indies que són, les pro-
tagonistes de Tricot tenen com a
model a seguir l’escriptora, directo-
ra i artista Miranda July, una dona
que, segons els personatges, si té
èxit en totes les facetes de la vida i,
a més, és maca, ha de ser soltera per
força. Quin disgust, quan descobrei-
xen que no.

Rebolledo escriu pel broc ample,
sense comptar els punts, i tampoc
pendent dels que pot perdre pel ca-
mí. Militant apassionada dels bons
escriptors i escriptora que viu en el
món que es defensa a base de tuits,
ha trobat un aliat iconoclasta i enig-
màtic, Dídac Alcaraz. L’il·lustrador,
actor i poeta del sentit comú ha ce-
dit 127 dels seus tuits per titular els
paràgrafs que formen Tricot, miste-
rioses sanefes per a l’acolorida bu-
fanda de l’Ainhoa.✒

Dir-ho tot:
la poesia
d’A.R. Ammons
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