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lguns ens vam acostumar a parlar
de la literatura catalana a través
d’interlocutors de gran prestigi.

Tenir autors de la categoria de Palau i Fa-
bre, Perucho, Vidal Alcover, Fuster, Luján,
Triadú, Molas i companyia era una cosa
normal. Molts d’ells van desaparèixer i
semblava que amb ells tot s’acabava. En-
tre aquests escriptors, sovint minoritaris,
hem tingut Gerard Vergés (Tortosa, 1931).
Quan he llegit la seva poesia he tingut les
mateixes sensacions que davant dels més
grans de la segona meitat del segle,
Brodsky, Simic, Heaney o Claus. Vergés
no ha tingut la sort d’entrar en el circuit in-
ternacional, però els aficionats hem pogut
saber que teníem un dels grans, tancat, a
més, en la intimitat del racó del sud on el
mestre ha resistit contra els elements.

Els seus llibres de poesia, L’ombra ro-
genca de la lloba, Long play per a una àni-
ma trista, Lliri entre cards i La insostenible
lleugeresa del vers són extraordinaris, un
cim de la literatura catalana. Com a pro-
sista, Tretze biografies imperfectes i Eros i
art són, també, una delícia. Tot i tenir pre-
mis com el Carles Riba, el Josep Pla, el Jo-
sep Vallverdú i la Creu de Sant Jordi, Ver-
gés ha quedat, segurament per voluntat
pròpia, a una banda del camí. Ho ha fet
per tenir la tranquil·litat de poder conti-
nuar observant el paisatge del Delta, les
terres ermes i els arrossars, el canvi de les
estacions i l’emigració dels ocells. L’obra
de Vergés és clàssica tal com l’entenia el
torero Marcial Lalanda quan deia que era
“clàssic el que no es podia superar”.

La petita editorial valenciana Perifèric
ha recuperat els brillants articles que el
poeta va publicar a l’AVUI entre el 1987 i el
2005. Es tracta de prolongacions de les
seves proses, que anys després mante-

A nen l’actualitat i el perfum. Gerard Vergés
té el do de viure aliè al temps en el territori
etern de la literatura. Com en molts dels
seus poemes, els articles tenen entrades
breus cap a la literatura mentre reflexiona
sobre els nens mimats, el soroll que ens
envolta i la xafogor. L’article Això són va-
cances? és paradigmàtic de la combinació
entre erudició i vida quotidiana.

La bonhomia i el sentit de l’humor pla-
nen per moltes d’aquestes planes. M’ha
agradat especialment el text en què analit-
za la manera de veure el món de Robert
Crumb quan el dibuixant americà va deci-
dir traslladar-se a viure al sud de França.
Després d’una descripció física i moral del
personatge, entra en matèria amb sorne-
gueria: “Quan era adolescent sembla que
l’excitaven sexualment el calçat femení
(Oh Flaubert!), el conill Bugs Bunny (inex-
plicable!) i les pel·lícules de Sheena, una
esplèndida reina de la selva, a mig desves-
tir”. És digne d’elogi el comiat que li fa a
Jesús Moncada: “Literàriament, l’Ebre de
parla catalana comença a Mequinensa
amb una gran novel·la coral, Camí de sirga
(1988), i acaba al Delta amb una altra no-
vel·la esplèndida: Terres de l’Ebre (1932)”.

Els articles expliquen els interessos del
poeta. Són també la mirada d’un home
bo, que ha fet de la cultura bandera. Lle-
gint-los he disfrutat més que quan els pu-
blicava al diari. S’han mantingut ferms
amb el pas del temps i han esdevingut pe-
ces musical breus, essencialment melòdi-
ques. Vergés no crida, proposa. La seva
veu trencada sorgeix de la motivació que
l’ha fet escriure. Entren ganes de compar-
tir-hi les lectures, l’art, els viatges, les pel-
lícules... Els seus articles no desmereixen
la profunditat i subtilesa de l’obra del gran
prosista que acompanya el poeta. ❋
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L’alfabet d’un gran poeta

Gerard Vergés ha reunit els seus articles de l’AVUI  ROSER ROYO

i encara no has llegit Triste, so-
litario y final, t’envejo. Molt. Et
queda un plaer que jo ja no

tinc. Treure el cap i contemplar un
autor en estat de gràcia. Quan no te-
nen mans sinó màquines d’escriure.
Un món ficcionat i creat sense es-
forç, connectat al cor, al cervell.
Peus lleugers, passos llargs i segurs.
La dosi justa de perfum i de verí en
cada pàgina per enganxar-te.

Triste, solitario y final va ser publi-
cat el 1973 amb èxit. Tres anys des-
prés, Soriano (Buenos Aires, 1943-
1997) es va exiliar i no va tornar fins
al 1984. El primer amor va ser
aquest llibre, però hi ha més troba-
lles: No habrá más penas ni olvido

S
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(1978), Cuarteles de invierno (1980) i
A sus plantas rendido un león (1986).
Perfil canònic tret del manual del
bon argentí mític, bohemi i exiliat.
Escrivia de nit, dormia de dia. Fuma-
dor fins al càncer. Dits bruts de tinta
de diari. Lector, futboler apassionat i
devot dels gats.

De fet va ser un gat qui li va donar
la pista de per on havia d’anar Triste,
solitario y final. La novel·la semblava
estar condemnada a petites audièn-
cies, redaccions de diaris i menja-
dors d’amics. Allà, Soriano explicava
el seu projecte sobre Laurel i Hardy,
els famosos còmics. Un dels primers
records d’Osvaldo era veure una de
les pel·lícules d’ells amb la seva ma-

re i petar-se de riure. No sabia si se-
ria una biografia, una novel·la o una
crítica sobre Hollywood. L’afecte cap
a ells –bona gent, perdedors i obli-
dats al final de la seva carrera– ana-
va de la mà del rebuig que li produ-
ïen triomfadors com Chaplin. Una
nit, Soriano va sentir soroll a la cui-
na. Era un gat. No un de qualsevol
sinó l’honorable gat negre de Ray-
mond Chandler. Enfebrat, Osvaldo
es va posar mans a l’obra a un ritme
brutal. Ja té el to, la veu narrativa i
l’eix sobre el qual lligar-ho tot. Stan
Laurel –Hardy RIP–, malalt i envellit,
busca els serveis d’un detectiu. Vol
conèixer les causes per les quals
ningú el contracta. El detectiu ha tin-

gut millors anys, es diu Phillipe Mar-
lowe i accepta el cas. Laurel se’ns
mor a les poques pàgines, però, i
uns anys després, apareix Soriano
com a personatge. Amb Marlowe
busquen informació, fan justícia als
perdedors, coneixen polis, hippies,
segresten Chaplin i trenquen la cara
a John Wayne (Tarantino, truca!).

Tot aquest àpat està cuinat al
punt. Funciona com a homenatge,
ficció històrica, novel·la negra i fins i
tot com a aparador del Los Angeles
dels 70. Crítica enamorada de l’impe-
ri dels EUA. Aquelarre dels nostres
morts estimats, dels que ens van fer
riure de petits al costat de la nostra
mami. Prosa porosa, diàlegs impara-
bles, sentit del ritme, de l’equilibri nar-
ratiu on el que és versemblant és ab-
surd i viceversa. En fi, una petita joia
de la qual Cortázar va dir que era una
nova pel·lícula antiga, una nova antiga
novel·la de Chandler. ❋

Laurel, Ollie & Marlowe
Novel·la Carlos Zanón


