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La vida calamito-
sa d’un creador 
n’alimenta l’obra, 
però també la 
llasta i en distor-
siona la recepció. 
En el cas del poe-

ta Robert Lowell, un dels autors 
més influents de la poesia nord-
americana moderna per les seves 
aportacions pioneres en el que s’ha 
convingut a anomenar “poesia con-
fessional”, els problemes que li tras-
balsaren la vida amenacen de desor-
denar la lectura que fem dels seus 
poemes. 

El cert és que costa llegir alguns 
dels seus versos i poemes sense 
pensar constantment en els trau-
mes familiars que de petit hagué 
d’empassar-se a casa, en l’alcoho-
lisme sever que va patir, en les 
complicades relacions que va man-
tenir amb les dones amb qui es va 

Les confidències  
i les agitacions de 
Robert Lowell

EL NORD-AMERICÀ 
ROBERT LOWELL 
(1917-1977) ES VA 
CONSAGRAR 
GRÀCIES A ‘APUNTS 
DEL NATURAL’ 
(1959), PERÒ EN LA 
SEVA OBRA 
FRONDOSA CAL 
DESTACAR TAMBÉ 
‘MORTS PER LA 
UNIÓ’ I ‘NOTEBOOK 
1967-68’. QUADERNS 
CREMA PUBLICA 
ARA ELS DOS 
PRIMERS VOLUMS

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL casar i en els seus trastorns psico-
lògics, que l’abocaren a recurrents 
depressions neuròtiques. 

I, tanmateix, Lowell mereix ser 
llegit sense cap afany morbós ni 
cap interferència sensacionalista. 
Això val també, o especialment, per 
a aquells poemes en què furga en la 
seva ferida psíquica i anímica 
d’una manera insidiosa i crua, per 
exemple Despertar en plena depres-
sió, A casa, després de tres mesos ab-
sent i Ull i dent. Dic que cal llegir-
los sense un afany morbós perquè, 
a pesar de la valentia amb què es 
despulla, el poeta no cau mai en la 
morbositat i evita en tot moment 
de fer endevinalles estripades i em-
pobridorament literals sobre ell 
mateix i sobre el que l’afligeix. Fa 
tot el contrari, més aviat. Els poe-
mes de Lowell tenen la virtut 
d’agafar els materials en brut d’una 
vida complexa i dramàtica i fer-ne 
una poesia intel·ligible i honesta 
però, al mateix temps, formalment 
molt meditada i rigorosa. És una 
poesia vívida, eriçada per textures 
anímiques vibrants, que sempre se 
sosté sobre un fons moral robust. 
La poesia de Lowell, d’una intel·li-
gència reservadament erudita, té 
alguna cosa de confidència deixada 
anar davant d’un auditori reduït i 
de confiança. Està als antípodes 
dels estriptis narcisistes de la més 
vulgar poesia de l’experiència. 

Una magnífica edició bilingüe 
Gràcies a la magnífica edició bilin-
güe de dos dels seus llibres més 
importants, Apunts del natural i 
Morts per la Unió, que acaba de 
publicar Quaderns Crema, els lec-
tors catalans podran comprovar-
ho amb plenitud. El també poeta 
Josep Maria Fulquet és qui s’ha 

encarregat de la presentació –sin-
tètica i instructiva–, de les notes 
explicatives –clarificadores– i de 
la traducció –que en general fun-
ciona bé. 

Un dels aspectes biogràfics que 
destaca Fulquet és la genealogia fa-
miliar de Lowell, que tenia una mu-
nió d’avantpassats il·lustres, inclo-
sos dos passatgers del Mayflower. 
No són pocs els poemes protagonit-
zats per alguns dels seus avantpas-
sats –els fantasmes forts de la me-
mòria–, però en tot cas no són tants 
com els protagonitzats pels seus pa-
res, les constants batusses dels 
quals el marcaren de per vida. Sobre 
el tema familiar, és imprescindible 
el llarg text en prosa 91 Revere 
Street, que forma la segona part 
d’Apunts al natural. Sense recórrer 
a la prosa poètica, però tampoc sen-
se fer una clàssica narració memo-
rialística, Lowell descabdella perso-
natges, estampes i records en un re-
lat que, allò que no té de cohesió, ho 
té de gràcia i fluència. 

Des d’un punt de vista formal, 
Fulquet remarca una qüestió inelu-
dible: la ruptura que la poesia de 
maduresa de Lowell va representar 
respecte dels predominants “crite-
ris estètics del Modernisme i el for-
malisme del New Criticism”. Les 
innovacions rítmiques i de to tenen 
el seu equivalent en una certa vo-
luntat d’innovació temàtica, o al-
menys de posada al dia (en el con-
text de l’Amèrica de finals dels 50 
i principis dels 60) dels temes de 
sempre. Així, trobem la poetització 
de l’evolució històrica de la identi-
tat americana, d’uns paisatges ur-
bans fascinants i ominosos, dels 
terrors latents de la Guerra Freda 
i de les més quotidianes mancances 
pròpies (en té prou descrivint la in-
defensió d’un miop per llançar-nos 
a un buit existencial sense fons). Un 
altre tema freqüent és el del temps 
que passa i el de l’edat que pesa: 
“Quaranta-cinc: i ara què?”, es pre-
gunta en un poema. “Som tan frà-
gils als cinquanta, / una ploma...”, 
diu en un altre. 

També té poemes i versos d’una 
tristesa tan ascètica que et trenca el 
cor: “Estic cansat. Tothom està can-
sat de la meva agitació”. No pateixi, 
senyor Lowell: no tothom. Som 
molts els que no.!
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Himàlaia vol dir 
“estança de les 
neus”. I aquest és 
el lloc que Paolo 
Cognetti va triar 
per acabar l’any 
del seu quarantè 

aniversari. Un viatge iniciàtic, doncs, 
per acomiadar-se de la joventut. 
L’escriptor reconeix que pateix mal 
d’altura, i que ho passa molt mala-
ment quan supera la cota dels 3.000 
metres. I, tanmateix, s’hi aventura, 
resolut. Amb dos bons amics i una 
nodrida expedició d’homes experts 
del lloc. Durant el viatge, s’emporta 
el llibre El lleopard de les neus, de Pe-
ter Matthiessen, que havia trescat 
per aquesta mateixa regió quaranta 
anys enrere. En un moment del viat-
ge, una gosseta comença a seguir la 

A l’estança de les neus
comitiva, i Cognetti, que posa afec-
te en l’animal, hi vol veure la reencar-
nació d’aquell singular escriptor, 
traspassat fa quatre anys. 

Des de la prodigiosa Les vuit 
muntanyes, miro de seguir amb 
atenció l’obra de l’italià, però no 
sempre el que en llegeixo em fa el 
mateix efecte. Aquí ens trobem amb 
un títol menor, però molt suggeri-
dor, que té la gravetat d’un mite. De 
vegades, peca d’una certa obvietat: 
“Molt més preciós que el pic és el ca-
mí”. Però el viatge narrat de Cognet-
ti i companyia se segueix amb un in-
terès sostingut, i moltes de les des-
cripcions que ens va donant són, ras 
i curt, magnífiques. L’autor adver-
teix en aquelles terres altes i extre-
mes el crepuscle d’una civilització. 
Ho fa amb una certa pena de viatger, 

emoció perpètua”–, que vol dir tam-
bé de les valls (“ens oprimia la im-
mensitat”). Quantes belles pàgines 
de descripció: “Fins i tot en un lloc 
antic com aquell la muntanya feia 
sempre olor de nou”. El llibre és, fi-
nalment, una mena d’autoretrat in-
directe, per acumulació de reflexi-
ons sobre la naturalesa: “Tant com 
m’alegra l’aigua arremolinada dels 
torrents em neguiteja l’aigua immò-
bil dels llacs de muntanya”. O bé: “A 
aquella puresa hi corresponia una 
puresa dins meu, aquest era el pen-
sament al qual intentava donar for-
ma”. Una mica abans, s’havia referit, 
una vegada més, a l’invisible, amb 
aquesta pertinent observació: “El 
vent no es veuria si no hi hagués res 
que voleiés: les banderes fan visible 
l’invisible”.!
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però amb una entera comprensió 
com a home: els del lloc tenen tot el 
dret a viure millor, encara que sigui 
en detriment d’uns usos de vida que 
remuntaven a molts segles enrere. 
L’obra pretén donar, també, una vi-
sió del món que desbordi l’empobri-
dor marc mental d’Occident, una 
concepció moral en què guanyar o 
perdre no siguin els conceptes ex-
clusius que determinen la nostra 
experiència. Hi ha observacions 
molt interessants: qui corona un pic 
i hi planta la creu; qui, per respecte 
a la muntanya, no la fereix sinó que 
hi dona la volta amb un respecte 
submís (sempre en el sentit de les 
agulles del rellotge).  

El llibre és un elogi de la vivència 
plena de la muntanya –“aquella 
muntanya que en mi causava una 


