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ón inequívocs els senyals que l’alta
modernitat es va recuperant després
de l’ensulsiada de la postmoderni-

tat. Les bèsties negres dels postmoderns
van traient el cap a poc a poc. I, per anar
bé, per molt que alguns remuguin, aquest
rescat tan urgent de l’alta modernitat anirà
a més cada dia fins que la postmodernitat
ocupi el lloc que li pertoca legítimament
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PREDILECCIONS D. SAM ABRAMS

‘La modernité encore!’
no com el final de res sinó com un capítol
més del gran projecte de la modernitat del
segle XX i XXI. “Make it new!”, deia Ezra
Pound amb tota la raó del món, i aquesta
divisa de tota una època té més sentit que
mai avui.

Però quins són els senyals inequívocs? 
Una fastuosa edició crítica de la poesia
completa de T.S. Eliot en dos gruixuts vo-

lums (2015). Un nova biografia del mestre
Eliot de Robert Crawford (2015). Un nou
volum, el sisè, de la seva correspondència
completa (2016). El tercer i darrer volum
de la biografia definitiva d’Ezra Pound d’A.
David Moody (2015). Una nova edició de
l’obra poètica reunida de Wallace Stevens,
a cura de John Serio i Chris Beyers, lliure
d’errades textuals (2015). Una nova biogra-
fia de Stevens de Paul Mariani, no gaire
bona per cert (2016).  

En volen més?  Cap problema. La gran
editorial de Nova York, Farrar, Straus &
Giroux, acaba de reeditar Observations, el
primer poemari madur de Marianne Moo-
re, en la seva versió definitiva del 1925. Fe-
ia 91 anys que aquesta obra mestra de l’alta
modernitat no es reeditava. La curadora,
Linda Leavell, ha tingut el suport unànime
de poetes, crítics, acadèmics i lectors, amb
recomanacions laudatòries especials de
personalitats de la talla inqüestionable de
John Ashbery o Jorie Graham.

La nova edició d’Observations és part
d’una mena de revival total de la producció
en vers i prosa de Moore, que va arrencar
el 2002 amb un volum que recollia tots els
poemes escrits i/o publicats entre el 1907 i
el 1924. El salvament de Moore culminarà
en els propers dos anys amb la publicació
d’una obra poètica completa i la corres-
pondència completa entre la poeta i la seva
única deixebla, la gran Elizabeth Bishop.

Moore va arribar a la literatura catalana
a través d’Agustí Bartra a Una antologia de
la lírica nord-americana (1951). Amb dos
poemes ben emblemàtics de Moore Bartra
va voler animar futurs traductors a dedi-
car-s’hi, però la seva crida va caure en el
buit, com tantes excel·lents iniciatives de
l’autor d’Ecce homo. Sort en tenim de l’es-
plèndida versió en castellà de la gran tra-
ductora i professora Olívia de Miquel a Lu-
men. ❋
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‘Jambalaia’, la novel·la, no la recepta de cuina

GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON

aig llegir en un parell de dies Jam-
balaia, el darrer llibre d’Albert
Forns, guanyador del primer pre-

mi de novel·la en català convocat per Ana-
grama, i vaig constatar que estava davant
d’una de les veus més fresques i originals
de la nostra literatura. Explica molt bé el
viatge d’un escriptor jove a una granja lite-
rària a Newark, a la costa est dels Estats
Units, i la por d’escriure la segona novel·la
després d’una primera que ha tingut èxit,
com va ser Albert Serra (la novel·la, no el
cineasta), premi Documenta 2013 que va

V publicar Empúries. M’agrada la capacitat
que té Forns per construir uns espais i uns
personatges creïbles, com juga amb la re-
lació ficció-realitat, sempre canviant i am-
bigua, com combina la mirada macro i
micro amb ironia, les cites i referents, que
comparteixo, i per sobre de tot l’ús d’un
català net i actual, sense glucosa, ni mime-
tismes, tan evidents en altres autors.

Per atzar, vam coincidir en una festa la
vigília de Sant Jordi i vam poder intercan-
viar algunes paraules fins que una turista
despistada i beguda va interferir en el nos-

tre diàleg com si fos el personatge d’una de
les novel·les de Forns. Bé, de fet, l’atmosfe-
ra era molt forniana i per tant no vaig tro-
bar tan casual que es produís aquella esce-
na.

És un gust veure com la nova fornada
–mai més ben dit– d’escriptors catalans
puja amb força i mira enfora, deslliurats
de la cosa nostra tan endogàmica. Llegint
Jambalaia he acabat donant la raó al meu
mestre: la literatura no és res més que l’ex-
periència del jo sotmesa als límits de la
gramàtica. No us la perdeu. ❋




