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Aquest vers par-
tit és tota una de-
claració d’inten-
cions, i aquesta 
raó que esmenta 
no pot ser sinó la 
raó oracular. 

Quan parla Sampere parla l’Oracle. 
La seva maquineta de fer versos és 
tan refinada que tot surt a doll, de 
forma cristal·lina, categòrica, i és 
sempre bell i rodó, fins i tot quan és 
per expressar misèries, lletjors, ca-
tàstrofes: l’oracle és sempre lúcid, 
lúgubre al més sovint, com escau al 
notari poètic de les rareses d’allò 
més natural i habitual, però sempre 
lluminós. El cas de Màrius Sampe-
re, com ignoren els saberuts i saben 
els ignars, és un cas a part en la po-
esia catalana contemporània, i, hom 
gosa dir, en la poesia universal (si 
circumscrivim l’univers al clos 
d’aquest planeta castigat). És com si 

“Escriure versos  
és tenir raó” 
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DE LA SETMANA

PERFIL la seva ploma sempre sabés on va: 
on posa l’ull hi posa el mot: no hi ha 
mai giragonsa, rabeig en mots pre-
ciosos, dispersió mental. 

Cacera assegurada. El seu discurs 
fulgurant, únic i còsmic, segueix 
sempre les pautes que ell ha inven-
tat i imposat des d’un principi, re-
git pels principis de la intuïció i el 
geni. I amb tot, Sampere depassa 
sempre una lectura diguem-ne crí-
tica (potser per això els de l’ofici se 
n’han ocupat ben poc fins a dia 
d’avui). Per què? Podem preguntar-
nos. ¿Per ventura no es pot fer pas-
sar tota mena de text per l’adreça-
dor hermenèutic? ¿Que no tenim 
prou manuals d’instrucció per tritu-
rar qualsevol construcció literària, 
fins i tot les més coriàcies? Tal volta 
voldríem que el crític ideal (i diríem 
que Carles Duarte en el seu pròleg 
compleix a bastament la comesa) 
fes diverses coses: descobrir-nos les 
virtuts inconegudes d’un autor, fer-
nos veure que una lectura desultò-
ria ens l’havia fet subestimar, il·lu-
minar-nos en la visió de la poètica 
que mou aquella obra, acompanyar-
nos de bracet a gaudir dels poemes, 
un per un, comentar les felicitats es-
tilístiques de l’autor, proveir-nos de 
claus interpretatives sobre el pen-
sament del poeta; aclarir-nos com 
es relaciona aquesta obra amb la vi-
da, i ennovar-nos de per què és fona-
mental que no deixem passar un dia 
més sense endinsar-nos en el seu 
univers.  

Duarte, poeta notable i prolífic 
ell mateix, comença amb una frase 
que, per lapidària –i sumària–, ens 
convé de transcriure: “Màrius Sam-
pere, que és una de les veus majors 
de la literatura catalana, ha constru-
ït tenaçment una obra que es mou 
en els límits entre la vida i l’abisme 

d’on emergeix i on es precipita”. De 
vegades l’hermeneuta no té més re-
mei que fer ús de la metàfora per de-
finir allò que en termes racionals 
se’ns fa escàpol. La troballa metafò-
rica ens enriqueix extraordinària-
ment en la comprensió de l’obra 
tractada, aquesta vívida imatge del 
camp d’acció del poeta: la vida d’una 
banda, i l’abisme, de l’altra, d’on 
emergeix i on es precipita. Efectiva-
ment, llegint Sampere hom té pre-
sent contínuament aquest debat 
verbal entre dos pols: l’obra surt 
d’aquest abisme insondable, que 
podem representar com els ínfers 
dantescos, o com l’Inconscient des-
vetllat, o bé Déu (aquest déu que és 
per a Sampere una figura familiar, 
polimorf i anomenat també amb 
profusió de malnoms), que posa la 
paraula en boca del poeta, i un cop 
confrontada amb la vida, la parau-
la retorna, es precipita, de nou cap a 
l’abisme. La peça intel·ligent que 
construeix el prologuista satisfà les 
necessitats crítiques del lector. Hi 
parla també del mèdium (n’hem dit 
oracle), de l’agosarament i l’ambició 
dels millors mestres. De la profun-
da singularitat del poeta però tam-
bé de la seva capacitat elegíaca. Du-
arte parla encara del poeta metafí-
sic i del poeta de la sensualitat, clo-
ent amb uns versos ben significatius 
d’Ignosi: “[…] Però se sent, d’abans 
de néixer. / El soroll d’abans de néi-
xer / no ens deixa dormir”: una cla-
ra referència a la música de les es-
feres pitagòrica. I és que cal no obli-
dar que Sampere és músic, cosa evi-
dent en copsar la fina oïda aplicada 
a la construcció dels versos, ell que 
practica el vers (teòricament) lliu-
re. Ho diu a L’escala de cargol: “Una 
teranyina d’harmonies ens té ben 
atrapats”.✒
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“No le puedo rela-
tar la noche, por-
que aún no ha ter-
minado”, escriu al 
principi d’aquests 
Diarios de la Revo-
lución de 1917 la 

jove poeta russa Marina Tsvetàieva 
(Moscou, 1892 - Ielàbuga, 1941). Una 
nit iniciada amb la marxa del seu ma-
rit a fer el soldat, primer als fronts de 
la Primera Guerra Mundial i després 
amb l’exèrcit blanc contra els bolxe-
vics. La vida a la rereguarda serà es-
pecialment dura –i, sobretot, cruel– 
per a una dona de formació exquisi-
da. Angoixada per les privacions, dei-
xarà les seves dues filles en un orfenat 
estatal creient, equivocadament, sal-
var-les de la fam. A principis del 1920 
la petita Irina moriria d’inanició. 

L’escriptura com a refugi
Abans d’aquesta penúltima des-

gràcia, Tsvetàieva se submergeix 
en la poc èpica i sí molt miserable 
quotidianitat de la revolució. Un 
món de supervivència sobretot fe-
mení, un món absolutament capgi-
rat on només es manté inalterable 
l’obsessiva preocupació per portar 
un plat a taula, per escalfar una 
habitació, per sobreviure un 
dia més. La mítica revo-
lucionària encara no 
s’havia edificat: “Lle-
garon los bolchevi-
ques –y ya no hubo ni 
pan ni harina”.  

Tanmateix, els Di-
arios... no volen ser 
un testimoniatge 
d’aquelles jornades con-
vulses, sinó la vàlvula de 

Malgrat aquesta voluntat per re-
cloure’s, el món exterior s’escola in-
evitablement, de vegades en forma 
de rerefons i d’altres en breus dià-
legs reveladors. A mig camí entre la 
inconsciència i la provocació, Tsve-
tàieva no s’està de qüestionar les su-
posades bondats bolxevics, dubtar 
de l’existència de Marx (“Los propi-
os bolcheviques lo inventaron”) o de-
clarar-se tant russa com alemanya o 
francesa. Amb aquesta darrera pro-
vocació tanca els diaris, però no les 
seves desgràcies. Acaba la guerra, 
viurà un complex exili per acabar 
tornant a terra russa a l’inici de la 
Segona Guerra Mundial, on, arraco-
nada i alhora perseguida, acabarà 
suïcidant-se en estranyes circums-
tàncies. No és estrany que, d’epitafi, 
triés el contundent: “Ya no ríe”.✒
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seguretat d’un ric i poètic món inte-
rior. Les seves pàgines s’omplen de 
referències a autors, obres i cites (en 
italià, francès i alemany, a banda del 
seu rus natal). Les entrades, agrupa-
des temàticament, tendeixen a ser 
curtes, fragmentàries en molts ca-
sos. Sota la protecció del seu adorat 

Heinrich Heine, l’autora s’aferra 
als records dels seus anys 

de formació a l’estran-
ger, a les seves conei-

xences literàries i als 
primers reconeixe-
ments merescuts 
per les seves obres 
p r i m e r e n q u e s ,  

mentre aixeca acta 
de com aquest en-

torn conegut s’enfonsa 
sense remei. 


