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Memòria en 
estat líquid
Avui en dia, el temps útil de memòria 
social es redueix progressivament. No 
recordem el que va passar fa quinze 
anys. Però tampoc recordem el que va 
passar fa quinze dies. La immediate-
sa mana i ens ofega. El cas de la polí-
tica és paradigmàtic. Es reivindiquen 
coses ja reivindicades i acceptades. Pe-
rò la desmemòria i l’avidesa dels vots 
fan que, de cara a noves generacions, 
surti a compte desenterrar qüestions 
antigues i tornar-les a posar en primer 
pla com si fossin noves. Ningú no se’n 
recorda.  

Oblidem fets i gent. Oblidem, per 
exemple, escriptors que van ser molt 
estimats. Sembla com si, també amb el 
simple canvi d’una generació, se n’es-
borri el record. Quan arriba novembre 
em vénen al cap molts dels escriptors 
catalans traspassats en aquest mes. Se-
gur que me’n deixo algun: Maria Mer-
cè Marçal, Joan Sales, Miquel Martí i 
Pol, Montserrat Roig… Fa res belluga-
ven i deien la seva, però la mateixa so-
cietat que va contribuir a fer-los visi-
bles, els vol llançar al pou negre de la 
desmemòria. No vol dir que no en sen-
tim dir res. Se’n parla, però de segui-
da tenim tendència a col·locar-los en 
l’aparador de les mòmies. 

QUÈ ÉS UN ROSARI? 

Per posar un exemple, a França cada 
any es reediten les obres de Boris Vi-
an. Sempre hi ha un públic nou, lectors 
que fan el millor que pot fer algú per 
un escriptor: llegir-lo. Joan Oliver 
–conegut com a Pere Quart–, que tan-
ta brega va moure en els seus últims 
anys de vida, és un desconegut per a les 
joves generacions, fins i tot les inde-
pendentistes, que hi haurien trobat un 
iaio disposat a repartir llenya. De fet, 
seria el mateix cas de Manuel de Pe-
drolo si no fos pel Mecanoscrit del se-
gon origen, ja sigui en forma de llibre o 
de pel·lícula. Amb una rapidesa insos-
pitada, de Salvador Espriu aviat molts 
només sabran dir que és un carrer de 
la Vila Olímpica. I del poeta J.V. Foix, 
què? Ell és l’únic a qui li seria igual, tot 
plegat. Ja ens ho va explicar: “El poe-
ta, mag, especulador del mot, pelegrí 
de l’invisible, insatisfet, aventurer o 
investigador a la ratlla del son, no es-
pera res per a ell. Ni la redempció”. 
Quan arriba el novembre, per més que 
sigui un novembre espantosament 
atípic com aquest, no puc evitar d’anar 
desgranant les baixes, com qui passa 
un rosari. El dia 10, la Roig; el dia 11, 
Martí i Pol; el dia 12, Joan Sales; el dia 
13, Maria Mercè Marçal… Un rosari? 
Què és, això? ✒
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LLETRES

El llibre de La Mara-
tó combina des de 

fa vuit anys narracions 
i il·lustracions sobre les 
dues malalties que 
aquest any motiven el 
programa solidari de 
TV3. Hi han escrit, en-
tre d’altres, Joan Bene-
siu, Teresa Juvé, Martí 
Gironell i Jordi Nopca. 
Hi dibuixen Lyona, 
Cristina Curto i L’Avi. 

El llibre de 
La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Llegir en català

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

Deia Gil de Bied-
ma en una entre-
vista de 1981 que 
una gran part de la 
poesia moderna 
consisteix en la 
cerca d’una iden-

titat: “Y llega un momento que, en mi 
caso, esa identidad es reconocida y 
asumida: finalmente me reconozco en 
mi identidad, después de muchos años 
creándola a través de mis poemas”. 
En aquest sentit, tot aquell que cone-
gui la seva obra no s’endurà cap sor-
presa amb la publicació dels seus di-
aris, que, magníficament editats i 
prologats per Andreu Jaume, mos-
tren una coherència absoluta amb la 
seva poesia i el seu assaig. Perquè 
l’ambició de convertir-se en un gran 
poeta és l’únic argument d’aquestes 
pàgines, que, dividides en tres parts, 
formen una mena de presentació, 
nus i desenllaç.  

La presentació és Retrato del ar-
tista en 1956, publicat per primer 
cop el 1991, i que és una reconstruc-
ció des de la maduresa del seu Dia-
rio de un artista seriamente enfermo, 
editat el 1974, un any abans de la se-
va poesia reunida a Las personas del 

Gènesi, ascensió i mort  
d’un gran poeta

verbo. És aquí on Gil de Biedma crea 
el personatge que després poetitza-
rà, i que adquirirà entitat sobretot 
amb l’aparició de Moralidades, on al 
poema En el nombre de hoy defineix 
aquesta veu que ens parlarà a par-
tir d’ara, i que tanca files amb els pe-
cadors que com ell s’avergonyeixen 
“de los palos que no me han dado / se-
ñoritos de nacimiento / por mala 
conciencia escritores / de poesía so-
cial”: tot un grup de burgesos cul-
tes amb els quals s’identifica no tant 
generacionalment com vitalment. 
Assumint la seva múltiple condició 
de patró, fill de la burgesia franquis-
ta, homosexual i poeta construeix 
una singularitat que l’uneix i el se-
para alhora dels seus “companys de 
viatge”, i que, mitjançant aquesta 
inclusió, li permet formar part del 
que podríem anomenar moment 
històric del seu país, pel qual no 
sent, s’ha de dir, cap estima, ni naci-
onal ni literària, malgrat la seva ad-
miració per molts poetes vius –Gui-
llén, Aleixandre– i de la tradició, so-
bretot Manrique i Machado, a qui 
posa fins i tot per sobre de Baudelai-
re (i per què no?). És com si amb la 
seva decisió de ser poeta compren-

gués que en la circumstància his-
tòrica que està vivint el camí cap 
a la Gran Poesia no passa per 
l’hermetisme –per a això ja hi ha-
via Valente–, ni per la poesia pu-
ra juanramoniana –que qualifica 
de buida– ni per inventar cap is-
me. Seguint la lliçó de T.S. Eliot, 
es gira cap a la tradició, i la rein-
venta, i reivindica el Romanticis-
me i Espronceda com a origen de 
la poesia moderna espanyola en 
un magnífic article del seu llibre 
El pie de la letra. Però la poesia de 
Gil de Biedma no és de cap mane-
ra “social”: el que fa és identificar 
la seva efervescència personal i 
poètica amb l’efervescència soci-
al i política del tardofranquisme 
i la Transició, obrint una porta no 
d’ell cap a la societat, sinó de la 
societat cap a ell, perquè el lector 
pugui accedir al seu món i no es 
trobi amb la barrera d’un “céle-
bre, grande y extremado poeta 
moderno”, com defineix Eliot en 
el seu pròleg a Quatre quartets. 

Tota aquesta evolució ens la 
permet seguir el Diario de ‘Mo-
ralidades’, que va de 1959 a 
1965, i on assistim d’especta-
dors privilegiats a la gènesi dels 
seus poemes, als seus comenta-
ris sobre el món literari –que 
ningú esperi exageracions–, so-
bre algunes relacions amoroses 
–i que ningú esperi trobar res 
escandalós– i, sobretot, al rere-
fons de la seva guerra de desgast 
contra el temps. 

Molt més breus i desenga-
nyats són el diari de 1978 i el de 
1985. Ara el poeta ja és un gran 
poeta, ja no ha d’esperar res més 
que la mort en la millor compa-
nyia possible, que acaba trobant. 
Val la pena llegir els seus comen-
taris sobre Juan Goytisolo o so-
bre els germans Panero, als quals 
rebateja com les germanes Cata-
falco. I l’acceptació de qui ja no té 
res més a dir: “Nada más triste 
que saber que uno sabe escribir, 
pero que no necesita decir nada de 
particular”. I al diari de 1985 tro-
bem una acceptació encara més 
cruel: la de la ineluctable mort a 
causa de la sida, el tractament 
contra la qual ens relata amb dig-
nitat i una precisió clínica.✒
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Ramon Solsona, gua-
nyador del premi 

Sant Jordi per L’home de 
la maleta, revela secrets 
i curiositats que ama-
guen moltes marques 
que estan o han estat 
molt presents en la vida 
quotidiana. El repertori 
va des de Varon Dandy 
fins a Samsonite, Toble-
rone, Amazon, Netol, 
Rotring i Vinçon.

Marques que 
marquen 
RAMON SOLSONA 
Pòrtic

ASSAIG

Acantilado continua 
amb l’ambiciosa pu-

blicació del cicle de mo-
nòlegs de poesia –sobris 
i impressionants– es-
crits per Yannis Ritsos 
durant la segona meitat 
del segle XX. Orestes és 
un heroi grec que viu tur-
mentat per venjar l’as-
sassinat del seu pare, 
Agàmemnon, per part 
d’Egist i Clitemnestra.

Orestes 
YANNIS RITSOS 
Acantilado 
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