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l món de les antologies
és tan ric i divers que
gairebé constitueix un

subgènere de la poesia. Antolo-
gies personals, comercials, crí-
tiques, pedagògiques, històri-
ques, monotemàtiques... Anto-
logies que serveixen per intro-
duir, definir, enllaminir, reivin-
dicar, reevaluar, actualitzar...
M’agraden totes les categories,
però tinc una flaca especial per
les antologies d’autor prepara-
des pel poeta mateix. Darrera-
ment han passat per les meves
mans tres antologies d’autor de
consideració: From the New
World. Poems 1976-2014, de
Jorie Graham; 123, de Màrius
Sampere; i Sang barata. Antolo-
gia d’autor, d’Eduard Sanahuja
i Yll.

Sang barata és un llibre im-
portant d’un autor important.
Si els mecanismes de ple reco-
neixement del talent poètic
funcionessin com cal a la lite-
ratura catalana, Eduard Sana-
huja ocuparia un lloc destacat
a la platea de la lírica actual.
Però les coses són com són i no
podem deixar passar l’oportu-
nitat de descobrir aquest gran poeta a
l’antologia que ens acaba de regalar.

Una antologia és un llibre de llibres i
Sanahuja ha demostrat clarament que sap
llegir-se, cosa ben difícil!, perquè ha ex-
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‘Invitation au voyage’

cel·lit en la tria i l’orquestració dels textos
per formar una nova unitat significativa.
El poeta ens ha ofert, en un ordre crono-
lògic ascendent, una panoràmica general
equitativa de la seva producció des d’El

gos del galiot (1981) fins a El
llançador d’espases (2013), pas-
sant per Mirador (1983), Doble
joc (1988), En defensa pròpia
(1994) i Compàs d’espera
(2006), amb un colofó o fe de
vida de quatre poemes inèdits.

Visió general equilibrada
El llibre compleix, de manera
molt feliç, diferents funcions si-
multàniament. Destaca i prio-
ritza els poemes que el poeta es-
tà convençut que són els mi-
llors. Presenta una visió general
equilibrada d’una obra que
abasta més de tres dècades. Ser-
veix d’introducció o proposta
de full de ruta poètica per als
lectors. Rescata i revivifica l’obra
més antiga. I un fet que no cal
negligir és una invitació discre-
ta, un cop llegida a fons la mos-
tra antològica, a recuperar tots
els llibres de l’autor per llegir-los
des del nostre temps.
    A les cultures que n’aprecien
el valor, les antologies d’autor
són l’avantsala o l’anunci de la
publicació futura pactada de
l’obra completa de l’autor en
qüestió. No serà el cas, tant de

bo!, perquè a Catalunya no s’aprecien gai-
re, per no dir gens, les autoantologies poè-
tiques. Crec que és una falta de sensibilitat
que caldria superar perquè les antologies
d’autor són eines potents. ❋
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Una antologia
és un llibre de
llibres i
Sanahuja ha
demostrat
clarament que
sap llegir-se,
cosa ben
difícil!

Eduard Sanahuja 
ha fet una antologia
de la seva poesia
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‘Youth’, mirar sense tocar o la frustració del desig
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es que vaig veure La gran belleza
(2013), no he deixat de seguir a
Paolo Sorrentino, un dels grans

directors de cinema contemporanis. Ara
ens arriba La juventud (Youth), que no
aconsegueix els cims de la seva pel·lícula
anterior però que és un poema visual so-
bre la brevetat de la vida, nostàlgia en estat
pur.

Michael Caine interpreta un vell direc-
tor d’orquestra retirat que passa les vacan-
ces en un balneari dels alps suïssos i es re-
troba amb un director de cine, interpretat

D per Harvey Keitel, amic seu que està fil-
mant un testament vital. El llenguatge vi-
sual de Sorrentino és inconfusible: pri-
mers plans, personatges onírics, llum ca-
ravaggesca, música perfecte: un còctel ca-
lidoscòpic com un gran collage cubista.

De fet, el director italià s’inspira sovint
en la pintura. Quan Miss Univers entra a
la piscina i els dos vells amics queden bo-
cabadats –la imatge del cartell del film–, és
un homenatge a la tradició iconogràfica
de Susanna i els vells, tractada de Tintoret-
to a Thomas Hart Benton.

És la libido de geriàtric confrontada al
mirall de la bellesa i la joventut, mirar sen-
se tocar o la frustració del desig; un cant a
la vida i la seva finitud, l’anatomia de les
emocions humanes, allò que vibra darrere
els egos, les frivolitats, la vanitat dels artis-
tes, i que molts amaguen per por de ser
vulnerables.

Llàstima que a Youth li falta una mica
per ser rodona. Es queda en intent, en
apunts per a un film sublim. L’art és com la
pasta, cal que estigui al dente i a Sorrenti-
no Youth li ha quedat un pèl crua. ❋




