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Aquests quaderns havien
d’haver desaparegut
quan Henry James va fer
la tria del que volia lliurar

als seus marmessors, però no va ser
així. Fins fa poc no se’n va trobar el
seu gran valor (la primera edició és
del 1947, trenta-un anys després de
la mort de l’escriptor anglo-americà),
ja que no és ben bé un diari, que seria
la seva forma literària més aproxima-
da i ben sovint l’exacta, sinó un qua-
dern de notes divers i magmàtic.

James –diuen els curadors– va
salvar aquests textos, escrits sense
cap voluntat d’estil –i doncs rees-
criptura–, per la vivesa que hi troba-
va i per l’ampli arc temporal: mitja
vida. Hi ha de tot. Des d’impressions
dels seus viatges de retorn als EUA i
comentaris sobre la seva família,
fins a ironies sobre algun sopar de
societat o ressenyes d’obres que ha
llegit o ha vist al teatre.

Però és en les reflexions sobre
l’art en general –i l’esperó que ell
mateix brinda al seu art en particu-
lar, exemple d’automotivació raona-
da, més que emocional– quan el text
vibra. Aquests quaderns sens dubte
interessaran els lletraferits, però
també als adeptes de l’escriptor, que
sempre són un bon nombre.

No hi falten referències perma-
nents a les seves dinou novel·les o
als cent i escaig contes que va publi-
car. En el terreny de la curiositat, hi
veiem esments al teatre (l’anhel de
James per arribar a un públic ampli

Henry James, entre l’art i la vida

Henry James recull
en aquest dietari
mitja vida, sense
intenció d’estil
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Roser Guasch és una escriptora
inscrita en un espai poètic medi-

tat, que respon a una profunda con-
vivència amb la poesia. Fa deu anys
va iniciar la seva obra amb L’amistat
de les pedres (premi Miquel Martí i
PoldeRodadeTer),que l’anysegüent
va inaugurar la col·leció Dàctil Poesia
d’Arola. Aquesta tardor passada ha
publicat Fulles de llorer, un llibre de
tema unitari i d’arquitectura sòlida on
manifesta la seva veu amb plenitud:
lirisme contingut i gruix de veritat po-
ètica. Si bé es deuen a la seva terra de
naixença –el Baix Penedés, les vinyes,
els camins i els paratges interiors–, els
poemes interioritzen aquests paisat-
ges, lluminosos i verds, i descriuen
l’existència humana. Guasch capta
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Veritat poètica en pla kandinskià
moments i espais en uns textos lírics
que ultrapassen l’aparent narració o
descripció tot invitant a l’emoció i a la
reflexió. Aconsegueix contagiar
aquestes actituds al lector a partir del
tractament que fa de l’objecte, de la
realitat, més que no pas de la utilitza-
ció dels elements propis del codi poè-
tic. La parquedat verbal i l’entonació
pudorosa no eliminen l’estela romàn-
tica dels poemes, on s’entrelluquen
deixes i ròssecs clàssics: Horaci, la tra-
dició poètica noucentista. Imatges i
metàfores lleus,gairebé invisibles,ga-
ranteixen la supervivència d’una rea-
litat efímera i els paisatges connectats
als records intenten respostes vitals
o, simplement, parlen d’aquell desig
de vida més alta.

Roser Guasch homenatja les pa-
raules en aquest llibre, metapoètic,
atèsqueparladelsmotscomamèdi-
ums, com a únic camí de connexió
–potser revelació, en el sentit simbo-
lista,que, sensdubte, també incorpo-
ra–amblanatura.Algunspoemes te-
nen com a centre l’apoteosi d’aques-
ta paraula potent i suggeridora. És el
cas d’alzines: “Me’n vaig a les alzines,
eren paraules de casa / [...] Les alzi-
nes era l’aire diferent, / l’ombra d’un
sentit, unrepòsbuscat. /Eren jocsde
nens i punts de retorn. / Avui les han
decapitat.Alzinessàvies. /D’arrelhan
arrencat les nostres velles paraules”.
Aquí mostra el secret de la poesia, la
transformació de l’emoció en parau-
les i de la vida en ficció poètica.

Fulles de llorer palesa una cons-
ciència de la vida humana entronca-
da amb la natura i un precís sentit
moral –una connexió lúcida amb el
món– reforçat pel despullament or-
namental i la concisió. Guasch opta
per la transcripció poètica de camins
existencials definits i purs –sense es-
plais innecessaris– asserenadors de
l’ànima: línies i punts esdevenen
eloqüents fins a transformar el poe-
ma en un pla kandinskià. Aconse-
gueix així la veritat lírica que, més
enllà de la sinceritat psicològica, és
la que proporciona la plenitud lec-
tora i la convicció que estem davant
d’una obra que, compromesa amb
un existencialisme estètic, de ben
segur ens involucra a tots.❋
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sempre va passar per les seves
obres teatrals, avui prou oblidades),
com ara la tírria cap al teatre d’Oscar
Wilde, que sempre va triomfar als
escenaris de Londres.

Henry James té la reputació del
gran artista intel·lectual. Les seves
troballes tècniques (sobretot amb el
punt de vista) i l’ús quasi forassenyat
pel sobreentès i l’al·lusió (tant for-
mals com pel que amaguen els per-
sonatges), els quals fan reverberar

enormement les interpretacions del
text, incideixen en aquesta impres-
sió imposant (un altre exemple re-
cent d’això n’és el conte El malen-
tendido, inclòs en l’últim llibre
d’Eduardo Mendoza, en què apareix
James com a gran cim literari). Però
el retrat de Vidas escritas que Javier
Marías li va dedicar, o qualsevol al-
tra aproximació biogràfica exigent,
de seguida desbaraten aquesta idea
tan pètria de l’autor de Dins la gàbia.

I moltes línies d’aquests quaderns
també desbaraten aquesta idea. I hi
brolla la persona, si bé molt sovint
hi veiem un pacte radiant entre vida
i obra, entre imperfecció i exigència:
“Viure al món de la creació; entrar-
hi i quedar-s’hi; sovintejar-lo, habi-
tar-lo; pensar intensament, fecun-
da; donar vida a intuïcions i combi-
nacions per mitjà d’una atenció
reflexiva, pregona i tenaç: no hi ha
cap altra més cosa que compti. I jo la
desatenc molt, massa: per indolèn-
cia, per vaguetat, per distracció i per
una insòlita por nerviosa a deixar-
me anar. Si soscavo aquest nervio-
sisme, el món és meu”.

Escrits per fer dits
Si el valor que tenen llibres com ara
Punt i a part, d’Italo Calvino, o els cur-
sos de literatura –russa, europea…–
de Vladimir Nabokov és que en el co-
mentari de la literatura hi veiem la
mà finíssima d’un escriptor que s’ha
enfrontat a problemes de creació si-
milars, en aquests quaderns de Ja-
mes aquest acostament encara és
més singular. L’autor assegura que
aquests papers li servien per fer dits,
de manera que, mentre James sim-
plement explica l’argument d’una
narració que se li ha acudit o és en
estat larval, el vas comunicant amb
la seva obra és tan estret que arri-
bem a albirar la possibilitat que l’au-
tor ja hagi tot just començat a escriu-
re aquesta narració de la qual només
ens volia fer una paràfrasi.❋
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