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a celebració del centenari del
naixement de la gran poeta,
prosista, memorialista i tra-
ductora Elizabeth Bishop

(1911-1979) s’està convertint en
l’ocasió d’un debat agre sobre els
usos i abusos del seu llegat literari.
Des de la mort de l’autora han apa-
regut molts volums d’obra inèdita i/
o dispersa: gruixuts aplecs de cor-
respondència, extenses antologies
de prosa narrativa i memorialística i
un nodrit recull de poemes en diver-
sos estadis d’elaboració, des del
poema acabat però no corregit a
fons fins al fragment i l’esborrany.

La polèmica ha sorgit a partir de
l’aparició de tres volums d’obra re-
unida: Poems, Prose and Letters, el
bellíssim volum de la famosa Library
of America (2008); i els dos volums
bessons, Poems i Prose (2011), a
Farrar Straus and Giroux, el seu edi-
tor de tota la vida. Els curadors dels
tres volums s’han dedicat alegre-
ment a barrejar l’obra canònica amb
l’obra inèdita i dispersa, com si es
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tractés d’una mateixa cosa. La situa-
ció és particularment dolorosa en el
cas de Bishop perquè l’autora era
molt exigent a l’hora de donar qual-
sevol poema o prosa per acabat!

Davant les repetides acusacions
dels descontents, els curadors han
argumentat que Bishop va deixar
una provisió testamentària que per-
metia l’ús dels materials inèdits i dis-
persos que els marmessors consi-
deressin oportú. I davant d’aquesta
declaració de base legal els acusa-
dors han respost amb un raonament
amb molt de sentit comú i sentit
moral: “Una autorització no és un
manament”.

En aquest cas concret, crec que
els acusadors tenen tota la raó i els
curadors, de bracet dels marmes-
sors, s’han excedit completament
en les seves funcions i estan deva-
luant l’obra canònica de l’autora.

La publicació i l’ús que es fa dels
materials inèdits i dispersos que dei-
xa enrere un autor és una qüestió
espinosa que no admet regles gene-

rals d’aplicació infrangible i univer-
sal. A vegades, hem d’aplaudir l’apa-
rició d’obres pòstumes, que són una
autèntica benedicció. ¿S’imaginen la
literatura sense les obres que Franz
Kafka va deixar inèdites o el dietari
d’Anna Frank que va decidir publicar
el seu pare? A vegades, hauria estat
millor que les obres pòstumes ha-
guessin tingut senzillament una cir-
culació molt més restringida, de ma-
nera que pràcticament només ha-
guessin anat a parar a les mans dels
entusiastes i especialistes. L’obra
del genial Juan Ramón Jiménez té
els contorns absolutament desdibui-
xats per l’aparició pòstuma d’una in-
finitud de textos inèdits! És el que
està passant amb Bishop. A vega-
des, és molt millor que l’obra inèdita
no circuli i es quedi als arxius. Els
que l’adorem sabem perfectament
que és el cas de Philip Larkin! Des-
prés de la seva mort han aparegut
un veritable munt de poemes
inèdits, dispersos i inacabats, que no
han afegit res a la seva obra lírica. ❋
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Què seria
la literatura
sense les
obres que

Franz Kafka
va deixar
inèdites

en morir?
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Un cop un autor
és mort, depe-
nent de la seva
entitat dins la li-
teratura nacional
a què correspon-
gui, es publiquen
tots els materials
inèdits i disper-
sos que deixa en-
rere. No hauria de
ser una acció ha-
bitual, sense dis-
cussió, caldria va-
lorar en cada cas
si aquestes publi-
cacions pòstu-
mes aporten res
al reconeixement
de l’autor en
qüestió.

na de les obsessions més singu-
lars de les persones humanes
(de les persones animals no en
tinc referència) és el col·leccio-

nisme. Una dèria amb àmplia varietat de
tipologies. Hi ha el col·leccionisme, força
arrelat al nostre país, de les plaques de
cava. Tots coneixem el tabarra que a to-
tes les celebracions no para d’agafar-ne.
Ni que les tingui repetides, les arreplega
totes. Li serveixen per canviar.

Hi ha el col·leccionista passat de mo-
da. Encara col·lecciona clauers o sobres
de sucre. També hi el que només col·lec-
ciona objectes que no hagi d’adquirir i
que tinguin fàcil sortida si se’n vol des-
prendre. Un cas: els que col·leccionen
monedes d’euro o cèntims d’euros de di-
ferents països i dates.

També hi ha col·leccionistes freakies,
molt a l’estil americà. La nissaga de Star
Wars en va crear a centenars. Compren
els objectes i, gairebé prenent-los amb
guants esterilitzats, els emmagatzemen
sense ni tocar el precinte. Sense l’embol-
call, la peça perd valor. També ho fan així
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els col·leccionistes de còmic, a al-
guns del quals sembla que els im-
porti ben poc el contingut, el que
cal és comprar els números 1 de
totes les col·leccions (sovint te-
nen portades alternatives) i en-
sobrar-los en fundes de protecció
antiàcars i de plàstic sense PVC.

Altres clàssics del col·leccio-
nisme encara actius són els de
postals, els de títols de propietat
(sense vigència) i el de segells. Jo
mateix acumulo ampolles de re-
fresc serigrafiades (mirindes, tri-
naranjus i similars) i cotxes fan-
tàstics (batmòbils, aston martins
amb modificacions, Regreso al
futuro, la furgoneta de l’Equipo A
i similars).

Actualment, i a un nivell de
gent cultivada, quan parlem de
col·leccionistes ens referim a qui
compra peces d’art. Els galeristes
es queixen que aquests col·leccio-
nistes se n’han anat de vacances i
això fa que el sector les passi ma-

gres. El col·leccionista és la part que
uneix l’artista amb el món perquè fa
que el missatge personal del creador
tingui un valor econòmic. Per això, ser
col·leccionista és una altra manera de
ser artista. Aquesta reflexió es va po-
der comprovar la setmana passada a la
fira d’art emergent Swab, on un artis-
ta, Quim Tarrida, va presentar una ins-
tal·lació basada en alguns dels objectes
del singular Juan Redón. Aquest Re-
dón és un col·leccionista que sintetitza
tots els corrents del col·leccionisme ac-
tual, des del més disbauxat fins al de
nivell més refinat. Col·lecciona fotogra-
fia contemporània (té una de les grans
col·leccions de tot l’Estat), mobles de
disseny i toys, joguines per a adults de-
corades per dissenyadors i artistes.
   El col·leccionista és per naturalesa

una persona fora de la norma. Les con-
vencions socials el fan veure com un
excèntric, però ni de bon tros això és
cert. El col·leccionista té els peus a ter-
ra. Tant, que es dedica a ordenar i clas-
sificar el món. ❋
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