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 LA
 POESIA

uan més sovint topem
amb l’europeisme res-
trictiu de la cultura ca-
talana és a l’hora de

parlar dels clàssics de la tradició
literària dels Estats Units. I això
que dos autors europeus de pe-
dra picada com ara D.H. Law-
rence i Cesare Pavese van publi-
car defenses ardides de la tradi-
ció dels Estats Units: Studies in
classic American literature
(1923) i La letteratura ameri-
cana i altri saggi (1951), res-
pectivament.

Hi ha tòpics que encara per-
sisteixen. Citaré els tres més ar-
relats. El primer és que la litera-
tura nord-americana antiga és
directament un subproducte de
la literatura europea. Ralph
Waldo Emerson no és un pensa-
dor original sinó que és un epí-
gon d’Emmanuel Kant. James
Fenimore Cooper és un Walter
Scott de tercera regional. Hen-
ry Wadsworth Longfellow és
una mena de còpia rústega del
poeta Alfred Tennyson.

El segon gran tòpic afirma
que que la literatura nord-ame-
ricana que val la pena és la que
té a veure amb Europa, d’alguna
manera. Henry James és un ge-
gant literari perquè va passar
els últims quaranta anys de la
seva vida a Anglaterra. T.S.
Eliot és el gran poeta modern
perquè va viure a Londres entre
el 1915 i el 1965. Fitzgerald i
Hemingway van acabar triom-
fant literàriament perquè van
formar part de la Generació

Q

Perduda que va vagar pels car-
rers de París.

I finalment tenim el tòpic que
la literatura dels Estats Units
comença a la segona meitat del
segle XIX. D’aquesta manera no
existeix el barroc típicament
americà del poeta Edward Tay-
lor i el memorialista William
Bradford. I tampoc no existeix
la gran literatura nord-america-
na de la Il·lustració amb autors
de la talla de Thomas Jefferson i
Thomas Paine. Potser un dels
documents més preciosos del
segle XVIII és la Declaració de
la Independència redactada per
Jefferson en dues setmanes,
l’any 1776, a casa del paleta Ja-
cob Graff on estava rellogat.

Amb tòpics o sense, a Catalu-
nya hi ha una idea massa imper-
fecta i massa imprecisa de la li-
teratura dels Estats Units. Per
això és un autèntic luxe comp-
tar amb personalitats com la
professora Carme Manuel, de la
Universitat de València, que
sempre està lluitant a favor de
la millor comprensió de la lite-
ratura dels Estats Units. En
aquest sentit, només cal recor-
dar que li devem una esplèndida
traducció d’Emily Dickinson,
Amherst (2004), i el descobri-
ment de la gran poeta barroca,
Anne Bradstreet, a Poemes i
meditacions d’una puritana
anglesa a l’Amèrica del Nord
del segle XVII (2007).

Ara, l’estudiosa i traductora
ens ha ofert Escenes de batalla i
paisatges de guerra (València:
Brosquil Edicions) de Herman
Melville (1819-1891), una mos-
tra antològica de 24 dels 72 poe-
mes del primer poemari publi-
cat per l’autor, Battle-pieces
and aspects of the war, un llibre
provocat per la guerra civil
(1861-1865). És la primera ve-
gada que apareix un llibre que
té la voluntat d’introduir l’obra
poètica de Melville dins el siste-
ma literari a Catalunya. Fins
ara els grans traductors de poe-
sia nord-americana al català ha-
vien desestimat completament
l’obra poètica de Melville. Per
aquest motiu el Melville líric és
completament absent dels
grans repertoris de Marià Ma-
nent, Marià Villangómez i Fran-
cesc Parcerisas. Només Agustí
Bartra va tenir el coneixement i
la gosadia d’incloure Melville a
la darrera edició de la seva ma-
gistral Antología de la poesía
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norteamericana (1974), publi-
cada a Barcelona després del re-
torn del poeta traductor del seu
llarg exili.

En part, és explicable aques-
ta prolongada absència del Mel-
ville poeta a Catalunya. Sempre
ha corregut la idea que l’obra
poètica de Melville era un pro-
ducte inferior, secundari i, fins i
tot, negligible en la producció
general de l’autor de Moby Dick.
En aquest sentit, només hem de
recordar que la primera edició
conjunta de l’obra poètica de
Melville és del 1947, més de mig
segle després de la mort de l’au-
tor! L’establishment literari i
acadèmic, a més del públic lec-
tor, van considerar que Melville
era un poeta ocasional, que es-
crivia en vers de tant en tant al
marge de la seva genial obra en
prosa. Havien arribat a aquesta
conclusió errònia per qüestions
merament tècniques, com ara
el fet que Melville mateix va cos-
tejar les edicions de les seves
obres poètiques, que normal-
ment eren molt limitades.

Per arribar al poeta Melville,
doncs, hem de trencar amb vi-
sions falses i enfocar el tema
des de la veritat de les coses. Per
Melville la poesia sempre va ser
importantíssima, primer com a
lector i després com a autor. La
producció poètica de Melville
està recollida en quatre obres
concretes: Escenes de batalla i
paisatges de guerra (1866),
Clarel (1876), John Marr
(1888), i Timoleon (1891). Cla-
rel, juntament amb Les fulles
d’herba, de Walt Whitman, és el
poema més ambiciós de la lite-
ratura nord-americana del segle
XIX. Es tracta d’un poema en
150 cants, d’aproximadament
18.000 versos, sobre les expe-
riències de Melville en el seu

viatge a Terra Santa. En total, la
producció poètica de Melville
suma algunes més de 700 pàgi-
nes. Aquest cos d’obra no es pot
pas qualificar d’ocasional o ne-
gligible.

Si filem més prim encara,
veurem que aquesta nodrida
obra poètica va ser escrita per
Melville entre la dècada del
1850 i l’hora de la seva mort,
l’any 1891. Aquest marc crono-
lògic coincideix perfectament
amb els anys de les grans
creacions en prosa de Mel-
ville: White-jacket
(1850), Moby Dick
(1851), Pierre (1852),
The Piazza Tales
(1856) i The Confi-
dence-man (1857).
És més, podem
constatar fàcil-
ment que Melville
es va refugiar en
la poesia a partir
del moment en
què es va quedar
desencantat amb
el món de la narra-
tiva. En realitat, pe-
rò, per Melville la pro-
sa i la poesia sempre
van estar unides. Tant és
així que molt sovint podem
trobar passatges veritablement
poemàtics a la seva obra en pro-
sa i molts elements clarament
narratius a la seva nodrida obra
poètica. Ben mirat, la coexis-
tència totalment paral·lela de la
prosa i el vers en l’obra general
de Melville no constituïa un cas
aïllat sinó un fenomen força ge-
neralitzat a la literatura nord-
americana del segle XIX. Poetes
com Emily Dickinson, Walt
Whitman i Henry Wadsworth
Longfellow eren excel·lents pro-
sistes, mentre que prosistes
com Ralph Waldo Emerson,
Henry David Thoreau i Oliver
Wendell Holmes eren poetes de
gran significació.

La professora Carme Manuel
està completament al dia del
desenvolupament de la literatu-
ra dels Estats Units. Per aquest
motiu, la seva antologia del pri-
mer llibre de poesia de Melville
coincideix amb la publicació de
l’edició definitiva de l’obra lírica
del poeta. L’any 1991 es va pu-
blicar l’edició definitiva de Cla-
rel. I fa dos anys, el 2009, va sor-
tir Published poems, l’edició de-
finitiva dels altres tres poema-
ris de Melville.

Escenes de batalla i paisat-
ges de guerra és una obra que
només es pot qualificar d’extra-
ordinària. I en tantíssimes co-
ses anticipa l’arribada de la mo-
dernitat poètica de ple segle XX.
La modernitat extrema de Mel-
ville, una modernitat molt
avant la lettre, es pot detectar

tant en el contingut com en la
forma del seu poemari, escrit
dolorosament arran de la devas-
tació de la guerra civil.

Una cosa que Europa no ha
estat capaç d’entendre és que el
primer tast de la gran crisi de
valors que va significar la Pri-
mera Guerra Mundial va ser la
guerra civil dels Estats Units.
Melville ho va veure claríssim

des del primer moment. De fet,
la guerra civil va ser un pretext
literari del qual es va servir Mel-
ville per poder plantejar oberta-
ment el tema de la profunda cri-
si d’esquemes i valors polítics,
socials, morals i culturals de la
tradició occidental, una crisi de
la qual emergiria la modernitat

amb tota la seva càrrega d’in-
certesa, cinisme, individualis-
me excessiu, crítica, destructi-
vitat, complexitat, materialis-
me exacerbat, cientifisme, me-
canicisme, i un llarguíssim etcè-
tera. Melville va detectar i de-
nunciar la decadència de la tra-
dició occidental i la destrucció
dels relats mítics que la fona-
mentaven. I no es pensin que

Melville es va refugiar en l’acti-
tud immobilista i conservadora
de qualquier tiempo pasado fue
mejor. Justament, Melville ex-
pressa, amb una claredat meri-
diana, el dramatisme de l’ambi-
güitat personal i intel·lectual de
l’home fascinat i, alhora, horro-
ritzat per la brutal emergència
del món modern.

Melville no tenia altre remei
que observar i donar testimoni
de la desoladora arribada de la
guerra moderna, una guerra

que es caracteritzava per la
mecanització i la deshu-

manització extremes.
La guerra es va con-

vertir en una em-
presa que s’havia
d’avaluar no pel
seu significat con-

ceptual sinó per la
seva glacial i mortí-

fera eficàcia i rendibili-
tat. I Melville va portar a

terme innovacions en la for-
malització del discurs poètic
per poder explicar la terrible
evolució de la humanitat cap a
la modernitat. El llibre de Melvi-
lle és d’una gran complexitat es-
tructural i textual, que intenta
reflectir la complexitat de la
modernitat emergent. És una
insòlita suma de fragments i
elements parcials. Una suma de
personatges diferents (gene-
rals, soldats, presoners...), veus
diferents, tons diferents, esde-
veniments bèl·lics (infanteria,
cavalleria, marina...), paisatges
(camp obert, boscos, rius, cos-
ta...), i moments cronològics
(1859-1865).

En l’àmbit estrictament for-
mal, Melville va utilitzar un ven-
tall de registres lèxics que va
des del parlar comú fins a la
llengua més culta. També va
emprar una gran varietat de
subgèneres de la poesia des de
la lírica fins a l’elegia, passant
per la narrativa en vers, la can-
çó, l’epitafi, l’epigrama, la ins-
cripció, el monòleg dramàtic, la
crònica, el reportatge... A més,
el text de molts dels poemes ens
arriba enriquit per fonts docu-
mentals alienes a la poesia com
ara articles de diari i revista,
elements gràfics (dibuixos, fo-
tos, mapes), llibres, testimonis
orals de supervivents... Melville
s’anava documentant a fons i
per això els poemes tenen una
gran densitat i produeixen un
cert efecte d’intertextualitat. ❋

Carme
Manuel
està al dia
de la
literatura
dels EUA

Melville va fer innovacions
en la formalització del
discurs poètic de l’època

Retrat a llapis de Herman Melville, poeta i novel·lista
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