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l omés pel primer poema de
Sense invitació, el llibre ja et
deixa en estat de trànsit:
“Cinquanta anys. Tres fills.

Vint-i-tres llibres. Atleta retirat de
decatló: incapaç de guanyar cap
prova, considerava un triomf
quedar segon en totes. Sense
domicili definitiu”. El poema
autobiogràfic, ferraterià de Vicenç
Villatoro és el pròleg d’un conjunt
de versos epigramàtics, que
s’endinsen en la seva vida com en
un exercici d’espeleologia. La mort
i el dolor el marquen a foc i
segurament són el pretext
d’aquest llibre despullat, que
corona la trajectòria de l’escriptor,
un dels novel·listes i periodistes
més cotitzats del país, però que es
va iniciar com a poeta als anys
setanta. L’ofici de poeta ha quedat
eclipsat per la tasca frenètica a diferents
àmbit periodístics i per una carrera de
narrador que li ha fet guanyar alguns dels
premis més prestigiosos del país des de
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bon començament. Sense invitació no és,
però, només un retorn a la poesia, sinó
també a l’essència mateixa de la seva
obra i de la vida. El llibre és una memòria,

un epitafi, un kaddish, oració fúnebre, que
li serveix per indagar com si es tractés
d’una autoanàlisi severa. El llibre marca
un abans i un després enmig d’una
poesia, la nostra, que sovint ha perdut el

favor del públic a causa dels focs
d’encenalls i l’exhibicionisme estilístic.
Villatoro aprofundeix en l’experiència de
la pèrdua, en el lligam que només un

creador pot establir entre literatura i
vida. El resultat són un grapat de
poemes breus, intensos, sovint d’un
to aforístic que fa pensar i sentir,
ben a prop de la sentència:
“L’instint de devastació d’un exèrcit
derrotat en retirada”. Pel llibre de
Villatoro circula tot el seu bagatge,
les lectures, les companyies, les
armes defensives davant la crueltat
dels dies... Sense invitació  impacta
per la veritat que traspua.
La publicació coincideix amb
l’elecció de l’escriptor com a
director de l’Institut Ramon Llull,
que fins ara dirigia Josep Bargalló.
El càrrec és un repte perquè suposa

la promoció de la cultura catalana, en
l’obaga de la seva circumstància en el
país i en l’estructura d’un Estat que sovint
actua com a discriminador de les llengües
que hauria de protegir. Sort. ❋
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uan l’any 1954 Chester Kesler
va fotografiar Allen Ginsberg a
Frisco, aquest era un jove poeta
modern: ulleres de pasta, ameri-

cana, vambes i samarreta. Quan a finals
dels vuitanta el vaig conèixer personal-
ment, a Barcelona en un poetry reading
a l’Institut d’Estudis Nord-americans,
Ginsberg era un buda. Entre les dues
imatges quedava tota una obra poètica,
potser la més poderosa veu de la poesia
moderna, i també quedava el rastre
d’una idea política i filosòfica que es va
transmetre al llarg de totes les genera-
cions que han travessat la segona meitat
del segle XX.

Quan City Lights Books, la llibreria i
editorial de Lawrence Ferlinghetti, punt
d’encontre de la Beat Generation, va pu-
blicar l’any 1956 Howl (Visor i Anagra-
ma en castellà) s’obria una porta a la lite-
ratura del món d’avui. Res més turbu-
lent, convuls i líricament cruel que la
mort de Carl Solomon, que no havia es-
tat publicat encara. Ni Walt Whitman no
havia gosat posar en entredit, d’aquella
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forma brutal, el vell sistema de la
composició poètica clàssica. I això
que Allen se sentia hereu del vell bar-
but com se sabia hereu de Woody
Guthrie, dels vells rapsodes del blues
rural i de les mil·lenàries oracions
budistes. Allò era la revolució. I es va
confirmar a La caída de América,
Oda plutoniana i Sandwiches de re-
alidad (tots tres a Visor). Amb
aquest darrer volum, adquirit una
estranya nit de festes a la Taifa de
Gràcia, vaig notar per primer cop
com la poesia podia produir autènti-
ques al·lucinacions.
Malgrat la sotragada que la poesia de
Ginsberg (com la de Gregory Corso o
el mateix Ferlinghetti) va provocar
en no pocs joves poetes catalans mo-
derns (ulleres de pasta, americana,
vambes i samarreta), Howl mai no
ha estat traduït al català; a penes un
fluix Kaddish (El Mall). Potser per
això la poesia catalana no és convul-
sa, cruel ni turbulenta, i aquells joves
no són budes. ❋
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AVUITOCA...

Saviesa materna
Avui toca un clàssic: la saviesa que transmeten les
mares, l’alletament cultural. Quan som infants i ado-
lescents, una mare condensa els coneixements dels
set savis de Grècia i, quan convé, la mala hòstia dels
set samurais de Kurosawa. Per fer-ho breu només
transcriuré el concepte i la sentència; ja reconstrui-
reu la situació d’origen. Contradicció: “Tanca la boca
i menja!” Religió: “Ja pots començar a resar perquè
surti aquesta taca del sofà”. Lògica i jerarquia: “Per-
què t’ho dic jo, i ja està! Que en aquesta casa encara
mano jo!” Ironia: “Si continues somicant, et donaré
una bona raó per plorar”. Coherència: “T’he dit un
milió de vegades que no siguis exagerat!” Odontolo-
gia: “Si tornes a dir res, et faré saltar les dents d’un
mastegot!” Ventrilòquia: “No em repliquis, calla i ex-
plica’m per què ho has fet”. Meteorologia: “Sembla
que hagi passat el Katrina per la teva habitació!” Es-
talvi i visió de futur: “Guarda les llàgrimes per quan
jo em mori, que amb els disgustos que em dónes, se-
rà aviat”. Genètica: “Ets igual que el teu pare”. Con-
torsionisme: “Mira la ronya que tens darrere les ore-
lles!” Força de voluntat: “Et quedaràs assegut aquí
fins que t’acabis els espinacs”. Ja ho va vaticinar
Tolstoi fa molts anys: “Les mares tenen la salvació
del món a les seves mans”. Gràcies mares, doncs. ❋
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