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Gabriel Ferrater
a quaranta anys de la se-
va prematura mort a
Sant Cugat del Vallès, el
27 d’abril del 1972.

               I noranta, del seu nai-
xement a Reus, el 20 de maig
del 1922. Són dues dates ben
curioses per commemorar, 40 i
90. Si aquesta inflació de cele-
bracions continua l’actual esca-
lada, acabarem recordant, en
temps real, cada any del traspàs
i naixement de cada autor del
país. En definitiva, és una indi-
cació més del desori creat per la
mala gestió institucional del pa-
trimoni literari d’aquest país.

Però en el cas particular de
Ferrater, tant és la raresa de les
dates i el desori i la mala gestió
del patrimoni literari institucio-
nal, perquè qualsevol ocasió és
bona per parlar d’un dels autors
centrals de la literatura catala-
na moderna i contemporània.
És més, s’haurien de buscar en-
cara més pretextos per provo-
car més aproximacions a l’obra
de Ferrater. Estem ben lluny
d’haver arribat al fons de la seva
obra.

Aquests dies ha corregut una
quantitat extraordinària de tin-
ta i comentaris sobre les dues
dates en qüestió. I, malaurada-
ment, s’ha tornat a insistir, per
enèsima vegada, en tòpics fati-
gats, judicis crítics revellits i
sensacionalisme biogràfic.
Aquestes tres qüestions han
tingut i encara tenen una inci-
dència negativa sobre la recep-
ció de l’obra de Ferrater. Els tò-
pics formen una crosta sobre la
superfície de la producció ferra-
teriana. Els judicis crítics reve-
llits no permeten progressar en
el coneixement de la seva obra.
I el sensacionalisme banalitza i
trivialitza la figura de Ferrater,
allunyant-ne certs lectors.

A més, el sensacionalisme
biogràfic té un altre efecte no-
ciu: inhibeix la iniciativa creati-
va d’altres autors. Per exemple,
Marta Pessarrodona ens deu un
llibre sobre Ferrater des de fa
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anys i no m’estranya gens que
es basquegi davant l’estultícia i
la mala voluntat darrere de
molts dels treballs biogràfics.
L’any 1997, l’estudiosa Núria
Perpinyà, amb l’obra Gabriel
Ferrater: recepció i contradic-
ció, va intentar aturar la crei-
xent onada de sensacionalisme
i no ho va aconseguir.

L’enveja és un dels vicis
més devastadors d’aquest
país i, per això, la brillan-
tor d’una personalitat lite-
rària i cultural com Ga-
briel Ferrater fa de molt
mal tolerar. La seva obra
és molt important però
encara és massa incone-
guda. Agustí Bartra insis-
tia que el silenci era la crí-
tica més eloqüent.

Ferrater ha donat i dó-
na molta feina. Per exem-
ple, la feina que significa
assolir la visió unificada
de la seva obra. Ferrater
no era un poeta que oca-
sionalment s’havia dedi-
cat a la crítica i la teoria
d’art, la crítica i la teoria
literària, la lingüística, la
gramàtica i la traducció.
La poesia és certament el
centre de l’univers literari de
Ferrater però té una relació fo-
namental amb tots els altres as-
pectes de la seva obra. En defi-
nitiva, l’obra de Ferrater és una,
és un tot orgànic, que exigeix
molt dels seus lectors. L’any
1988, en una excel·lent antolo-
gia, Vers i prosa, Jordi Cornu-
della va exposar i defensar la
teoria de la profunda unitat de
l’obra de Ferrater. Després, a les
actes Gabriel Ferrater, ‘in me-
moriam’ (2001) es va generar
una bona imatge unitària de
l’autor i l’intel·lectual. Al recull
assagístic Accions i intencions
(2011), la crítica Dolors Oller
ha aplegat els seus papers de
més de tres dècades de lectura
transversal i unificadora de
l’obra de Ferrater. I l’any 2009,
en el seu extraordinari memo-

rial en prosa, Gabriel Ferrater i
Robert Musil: entre les ciències
i les lletres, el matemàtic
Eduard Bonet hi torna a insistir
fins a límits incontestables. El
punt de partida per aproximar-
se a Ferrater és assumir la uni-
tat de la seva obra.

Tres Ferraters diferents
Ara bé, la visió unitària de l’obra
de Ferrater no ens ha d’encegar
davant de la seva diversitat in-
terna. A la seva obra, per exem-
ple, hi conviuen com a mínim
tres Ferraters diferents, que es-
criuen de manera matisada-
ment diferent, amb resultats
marcadament diferents: el real i
seriós; el càustic i provocateur;
i el menor i circumstancial.

El real i seriós és l’autor de
Les dones i els dies (1968), dels

textos més genealògics sobre
art, dels textos crítics més apro-
fundits sobre grans autors mo-
derns com Carner, Foix i Riba,
dels articles més revolucionaris
sobre lingüística, de les traduc-
cions més literàries. El càustic i
provocateur és l’intel·lectual
que vol suscitar polèmica per
mirar de debatre certes qües-
tions a fi de produir canvis fona-
mentals en el sistema literari i
cultural. Aquest Ferrater mai
va trobar els interlocutors que
buscava i les seves provoca-
cions, en molts casos, desafor-
tunadament han passat com a
llei divina.

El menor i circumstancial és
l’home que va deixar enrere do-
cuments que posen en relleu les
seves febleses humanes i les se-
ves múltiples llacunes de forma-
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ció. L’home que estirava més el
braç que la màniga per fer veure
que coneixia perfectament
l’obra del poeta i prosista Walla-
ce Stevens quan, a tot estirar,
havia llegit el seu primer llibre.
L’home que pontificava sobre
llibres que no entenia com The
American Grain, de William
Carlos Williams.

En definitiva, ens hem de
quedar amb les dues primeres
figures i passar de puntetes per
la tercera. Hem d’aprofundir en
la lectura i l’estudi dels dos pri-
mers Ferraters i tenir una certa
mesura de compassió i com-
prensió de cara al tercer. Estem
al començament d’entendre
Ferrater a fons. Justament, un
dels reptes crítics urgents és
deixar de mitificar la figura de
Ferrater per poder avaluar amb

justesa la seva obra. En aquest
sentit, hem de recordar que un
crític i teòric de la talla de Jordi
Julià ha dedicat tres esplèndi-
des monografies a Ferrater: El
poeta sense qualitats (2004),
La crítica de Gabriel Ferrater
(2004) i L’art imaginatiu.
Les idees estètiques de Ga-
briel Ferrater (2007). I a ca-
da nou llibre d’assaig que treu,
Julià va afegint més vessants a
la lectura de Ferrater.

A més, ara és un mo-
ment immillorable
per estudiar Fer-
rater més a

fons. La caiguda estrepitosa de
la postmodernitat ha portat al-
gunes conseqüències molt posi-
tives. Una és la recuperació i ac-
tualització de l’alta modernitat.
En el terreny de les actualitza-
cions, hi ha una saludable ten-
dència a reivindicar el realisme
líric com a vehicle estètic de la
modernitat. Això significa que
poetes com Robert Frost, John

Crowe Ransom o Robert
Graves, el referents

de Ferrater, ara
es comencen a

estudiar dins

el marc conceptual de l’alta mo-
dernitat. Fins fa relativament
poc, els tres mestres eren vistos
com un insòlit anacronisme,
com poetes del segle XIX que,
contra tot pronòstic, havien
aconseguit sobreviure en l’èpo-
ca del desplegament del gran
projecte de modernitat al llarg
del segle XX.

Molt equivocadament, Eliot
va establir una correspondència
infrangible entre modernitat i
complexitat textual. Textual-
ment, la modernitat, per força,
havia de passar per la complexi-
tat del discurs de La terra ei-
xorca, d’Eliot, Els cantos, de
Pound, i In parenthesis, de Da-

vid Jones. Frost, Ransom i Gra-
ves, aparentment més tradicio-
nals i propers de lèxic i forma,
va ser qualificats de premo-
derns. Gràcies a les últimes ten-
dències crítiques hem pogut
veure per primera vegada que
aquest judici no era veritat. Ara
sabem que l’alta modernitat es
va expressar per quatre vies di-
ferents: la més radical i experi-
mental (Gertrude Stein), la
més cosmopolita i europeïsta
(Eliot, Pound, Jones), la més so-
lidària i americanista (William
Carlos Williams, Hart Crane,
Marianne Moore) i la més realis-
ta i irònica (Frost, Ransom,
Graves, Jeffers, Auden).

Tots aquests canvis teòrics
no fan altra cosa que beneficiar
la tasca dels estudiosos de la ge-
nial obra de Ferrater. Efectiva-
ment, perquè un altre repte de
futur és situar Ferrater en el
marc contextual que li pertoca.
Per molt que Ferrater conegués
la seva tradició a fons, les seves
arrels literàries no eren ben bé
catalanes. Ferrater es va saltar
les tanques restrictives de la ca-
talanitat per esdevenir un refe-
rent internacional. ❋
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Ferrater signant l’acte de
casament amb Jill Janell el
1964; donant classes a Prada
de Conflent el 1971, davant
d’una jove Pessarrodona; de
molt jove, encara amb cabells
foscos, i en un dia de pluja
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