
Lliures
de trobar
el camí

urant una llarga conversa de sobre-
taula va sortir esmentat el nom
d’Allen Ginsberg i un dels comen-

sals es va afanyar a declarar, amb sorpresa,
que a tots plegats ens aniria bé en aquests
moments tornar a llegir els poetes d’aquella
època. El nostre amfitrió es referia als poetes
que van emergir després de la Segona Guer-
ra, els poetes que Donald Allen va agrupar i
destacar per primera vegada a la seva profèti-
ca antologia The New American Poetry
1945-1960.

A l’hora de fer la seva tria, Allen va voler
confirmar l’existència real d’una tercera ge-
neració de poetes que donava continuïtat a
l’experimentalisme de l’Alta Modernitat, se-
guint més de lluny els models de la primera
generació (T.S. Eliot, Ezra Pound, William
Carlos Williams) i molt més de prop l’exem-
ple de la segona generació (Kenneth Rexroth,
Charles Olson, George Oppen, Louis Zu-
kofsky). Allen va partir sobretot de l’obra de
poetes de quatre tendències: la Generació
Beat, el grup de Black Mountain, l’Escola de
Nova York i els de l’anomenat Renaixement
de San Francisco.

La veritat és que ja fa temps que als Estats
Units s’està rellegint i tornant a valorar l’obra
d’aquests poetes. A tall d’exemple, només cal
citar les magnífiques edicions que s’han pu-
blicat en els darrers anys de les obres poèti-
ques reunides de Philip Lamantia, Robert
Duncan, Jack Kerouac, Ed Dorn, John Ash-
bery, Larry Eigner, Robin Blaser i Robert
Creeley. O també podríem parlar de la rei-
vindicació radical de Jack Spicer, Philip
Whalen, Lew Welch i Denise Levertov. Enca-
ra queda molta feina perquè poetes de la talla
de James Schuyler, Joel Oppenheimer i John
Wieners puguin tenir el seu torn de rescat i
projecció.

Ara bé, tot aquest esforç editorial i treball
de relectura no fa altra cosa que comprovar
que el meu company de sobretaula tenia tota
la raó a l’hora d’afirmar que havíem de tor-
nar a tots aquests poetes, perquè ens serviran
per afrontar el present. El món de la poesia
catalana acaba d’afegir-se a la crida de recu-
peració dels poetes de la tercera generació de
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l’Alta Modernitat, gràcies a la publicació
d’una esplèndida antologia bilingüe, an-
glès-català, de l’obra de Gary Snyder (San
Francisco, 1930), Les muntanyes són la teva
ment. El llibre és el primer volum d’una no-
va col·lecció, Pas a pas, d’Edicions Tushita, i
és el fruit de la col·laboració entre tres poe-
tes: Enric Soler, l’editor, i José Luis Regojo i
Jaume Subirana, els traductors. L’antologia
aplega una excel·lent mostra de la poesia de
Snyder que recorre gairebé tota la seva
obra, de Rip Rap (1959) a No Nature
(1992). I com a torna s’hi inclouen dos as-
saigs recents de Back on Fire (2007).

Juntament amb John Ashbery, Gilbert
Sorrentino i Michael McClure, Snyder és
un dels pocs supervivents d’aquella època.
Té una obra vasta que es divideix entre la
poesia, l’assaig, el memorialisme i la tra-
ducció. Ara bé, la poesia és indubtablement
el nucli de la producció de Snyder. Kerouac
es va inspirar en Snyder per crear el perso-
natge de Japhy Ryder a El pòtols místics

(1958) i aquest fet ha generat una certa con-
fusió perquè sempre ha estat adscrit als
Beat, quan, en realitat, és una figura que
brilla per la seva extraordinària originali-
tat, llibertat i independència. No hi ha cap
etiqueta que pugui englobar la seva obra.

Efectivament, és un bon moment per lle-
gir Gary Snyder. Per diverses raons: el seu
exemple de dedicació, la seva profunda, sà-
via, ambiciosa i optimista visió del món i la
condició humana, el seu vitalisme infrangi-
ble, la seva desbordant humanitat i sentit
de l’alteritat, la seva aportació innovadora i
renovadora de la llengua i la forma... Això
sí, cal anar amb compte perquè Gary Sny-
der és un poeta d’una gran exigència i sub-
tilesa, encara que no ho pugui semblar a
primera vista. Insistiu-hi. L’enriquiment
personal, intel·lectual i cultural bé s’ho val.
A veure si Regojo i Subirana s’atreviran
amb Mountains and Rivers Without End
(1996), un dels poemes llargs més impor-
tants del segle XX. ❋
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Amb el suport:




