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Josep Carner

No s’acaba d’entendre que la 
poesia de Josep Carner hagi 
estat tan menystinguda per 

molts crítics i homes de lletres del 
país. Als primers decennis del segle 
XX va ser quasi universalment consi-
derada l’obra poètica de més catego-
ria del seu temps, com la poesia de 
Verdaguer, que el mateix Carner 
considerava extraordinària. 

Per la seva llarga estada a l’estran-
ger a causa de la professió de diplo-
màtic, no precisament regalada com 
ho són d’altres excursions més re-
cents, o pel fet contrari de no tornar 
a Catalunya quan va acabar la seva 
feina com a professor de literatura a 
l’estranger, Carner –però gairebé 
mai la seva obra– va ser malvist per 
una sèrie de patums del país nostre: 
l’únic país del món, segons Salvador 
Oliva, que maltracta els seus valors 
més grans. 

Fa pocs dies, en un diari barceloní, 
un escriptor reconegut acceptava 
que Carner “posseïa el do de la llen-
gua” i “no tenia rival com a creador 
de paraules”. Però també s’hi llegia 
que “Carner conreava la despreocu-
pació... i el conformisme”, en el sen-
tit d’una suposada manca de com-
promís amb no se sap ben bé què, i 
que Carner era tot ell “un himne a 
l’anar tirant i qui dies passa, anys em-
peny”. Encara s’hi llegia que el poe-
ta “ignorava que la poesia també és 
una forma de coneixement” i que una 
colla de poetes que es feien dir “im-
parables”, però que es van aturar en 
un tres i no res –eren més de tres i no 
gaire més que no res–, havien qüesti-
onat la seva poètica com a buida, su-
perficial i poc exemplar. 

Davant aquestes afirmacions, no-
més se’ns acut preguntar a l’opinió 
pública si creu que la poesia té cap 
obligació d’anar més enllà de l’art de 
construir un edifici verbal que digui 
alguna cosa –no cal que digui coses 
com ara “Ens mantindrem fidels per 
sempre al servei d’aquest poble”, per-
què això no és cap vers, és un eslògan– 
i que la digui amb una riquesa lèxica, 
sintàctica i metafòrica de gran cate-
goria. Això és el que va fer Carner, 
més bé que cap altre poeta del segle 
XX (i XXI) català. N’hi haurà prou a 
estudiar quins són els punts forts de 
la cultura literària, el llegendari i la 
mitologia que escauen al nostre país 
per adonar-nos que ningú no l’ha en-
certat més, i amb una poesia de la mi-
llor qualitat estètica –l’ètica i la polí-
tica són figues d’un altre paner– que 
Josep Carner. Tinguéssim una bona 
crítica literària, independent!!

“A mi els nens no em 
proven”

La idea de tenir un fill 
neix del no-res i ho acaba 
arrasant tot 
 
“Per a la majoria dels casats, el patró ha-
bitual és una minva de l’amor passional, 
però un augment de la vinculació pro-
funda. Es veu que aquesta resposta de 
vinculació va evolucionar per mantenir 
unides les parelles prou temps per tenir 
i criar els seus fills. La majoria de mamí-
fers no crien junts la seva progenitura, 
però els humans sí”. Ho llegeixo a la no-
vel·la Departament d’especulacions, de 
Jenny Offill, publicada per Amsterdam 
en català i per Asteroide en castellà. 
L’autora nord-americana toca la mar de 
bé un tema diguem que trivial: enamo-
rament, maternitat, adulteri, i-ara-què. 

He tornat al llibre d’Offill després de 
llegir Boulder (Club Editor), d’Eva Bal-
tasar, el segon volum de la trilogia que 
va arrencar amb l’aclamada Permagel i 
es tancarà amb Mamut. També Boulder 
aborda els efectes perniciosos de la pro-
creació en la relació de parella. Ho fa 
amb una prosa més aspra que la de Per-
magel, i amb menys humor. “A mi els 
nens no em proven”, avança la narrado-
ra abans que arribi, com un convidat 
mortal, la malaltia que fins llavors pa-
tien només els altres: “Vull un fill, un fill 
nostre”, li diu la Samsa. La idea se li ha 
instal·lat amb contracte indefinit, sen-
se marxa enrere. La Boulder, solitària de 
mena, ho viu així: “Tenir un fill és un 
projecte monstruós que es posa en mar-
xa de cop, sense avisar. Neix del no-res 
amb una força inimaginable, capaç d’en-
derrocar-ho tot, com un terratrèmol”. 

En efecte, gràcies o per culpa d’una 
inseminació artificial, la Samsa passa de 

ser la parella de la Boulder a ser “una do-
na que ha subrogat la pròpia vàlua al 
benestar d’una criatura”. Ja durant 
l’embaràs, la futura nena és vista com 
“aquella cosa encara sense cervell però 
tirànica que li xucla l’enteniment [a la 
mare gestant] mentre li grava la lliçó de 
l’eterna fidelitat a les parets deleroses 
i modelables de l’úter”. La maternitat de 
la Samsa (“aquesta nova dona que ja no 
viu per ella sinó a través de la vida d’una 
altra”) converteix la Boulder en una exi-
liada, en una persona desplaçada que ha 
perdut la casa i el nord. 

“A veces siento que la maternidad me 
destruyó. / Nada, eso”. Ho confessa l’ar-
gentina Marina Yuszczuk en el poema-
ri Madre soltera, publicat per Las Afue-
ras. En un altre vers, la poeta diu: “Este 
año mi vida sexual es estar en la cama con 
mi bebé / y esto me trae problemas”. 
Doncs això: que la maternitat et xucla i 

t’esclavitza i et recanalitza el desig. “La 
maternitat –escriu Eva Baltasar– és el 
tatuatge que et fixa i et numera la vida al 
braç, la taca que inhibeix la llibertat”. 

La bona escriptora escriu 
sobre la maternitat en 
lloc de fer de mare 
 
La inevitable i malparida ambivalència 
maternal és igualment el motor de la 
més que recomanable novel·la Las ma-
dres no, de l’autora en llengua basca Ka-
tixa Agirre. L’ha publicada en castellà 
l’editorial Tránsito i està previst que 
surti en català amb el segell d’Amster-
dam. La bona escriptora, apunta Agirre, 
és la que es tanca a l’habitació i no n’obre 
la porta ni que el seu fill la colpegi, plo-
ri o supliqui. La bona escriptora con-
tracta mainaderes perquè estiguin amb 
el nen mentre ella escriu. La bona es-
criptora utilitza la pròpia maternitat 
com a matèria primera de la literatura 
que fa, encara que mentre escrigui no 
pugui exercir de mare. La bona escrip-
tora llegeix llibres sobre la teoria de 
l’aferrament, sobre la fisiologia del part, 
sobre mètodes de criança a l’Antiga Grè-
cia, i no veu que el nen ha caigut del to-
bogan perquè té el cap ficat en un llibre. 
La bona escriptora és capaç de comen-
tar Madame Bovary des d’una perspec-
tiva de gènere, explicant per què el de-
sig sexual de la dona i la seva falta d’ins-
tint maternal són en realitat dues cares 
de la mateixa moneda. La bona escrip-
tora es pregunta si els seus fills li perdo-
naran algun dia el fet de ser tan bona es-
criptora. “La bona escriptora –conclou 
Katixa Agirre, sense embuts– en reali-
tat voldria ser un home”.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

La maternitat destrueix la persona que 
érem, mata l’antic desig sexual i fa trontollar 
sovint la relació de parella

Entre el compromís i el distanciament

Al llarg dels anys, hem passat del 
compromís social al distancia-
ment social. És un camí que, en un 

Museu del Vestit, aniria des de la gorra 
de mariner de Xesco Boix fins a l’ús obli-
gatori de la mascareta. El que no ha can-
viat, però, és la massificació. Quan, per 
tal de tenir un patró físic del metre, es 
va fabricar la famosa barra de platí i iri-
di, que es guarda amb molta cura dins 
d’un cofre en un soterrani de l’Oficina 
Internacional de Pesos i Mesures, a Sè-
vres, ningú s’afigurava que el concepte 
“dos metres de distància” podria esdeve-
nir tan relatiu. Esclar que això va succe-
ir abans d’Einstein i del seu contempo-
rani Plastic Man (el personatge del cò-
mic), que també era força elàstic. 

Desafiant les millors teories sociolò-
giques, la culpa de tot no la té Yoko Ono, 

sinó que, potser, el veritable problema és 
la superpoblació, la concentració massi-
va i els desplaçaments també massius. 
Però què seria de nosaltres sense la 
munió? “La multitud és per a mi 
garantia de menjar i de llit ca-
lent”, és el que diu el protago-
nista d’un dels relats que in-
tegren el llibre Pescadores de 
medianoche, del dibuixant 
Yoshihiro Tatsumi. Anava a 
anomenar-lo manga, però me 
n’he estat perquè els experts el 
consideren més aviat gekiga (la ve-
ritat és que per a mi tots són tebeos). Les 
nou històries que integren aquest llibre 
de Tatsumi (els tebeos són llibres, si més 
no, tenen més de llibre que els llibres 
electrònics, i les botigues de còmics, 
abans que res, haurien de dir-se llibreri-

es), això, que aquestes històries van ser 
dibuixades a principis dels anys 70 i mos-
tren, a la manera en què també fan pel·lí-

cules del tipus Cowboy de mitjanit, el 
miracle econòmic que va omplir 

d’efervescència i de marginats 
les grans ciutats del món en 
aquella època. 

Però, igual que de vegades 
hi surt un dibuixant de man-
ga, també es veu en aquestes 

pàgines com l’artista que tre-
balla per a la cultura de masses té 

les aspiracions de les masses. En 
forma part. Per aquesta mateixa raó, els 
artistes urbans d’abans, com ara Baude-
laire, ja ens van advertir de com és d’im-
portant el distanciament social. En diem 
cultura popular, però és un dimoni, un y¨Ě
kai, que fa xixines els creadors.!
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