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POESIA D. SAM ABRAMS

Has estimat mai com cal?
imminent retorn de Sebastià Al-
zamora a la poesia després de gai-
rebé una dècada d’absència s’ha

complert amb la publicació de La netedat.
El nou llibre d’Alzamora representa un
cert punt d’inflexió en la trajectòria del
poeta que vol reorientar la seva obra però
encara no se n’ha sortit. La netedat mostra
clars senyals de canvi i evolució però, amb
tot, és un llibre més aviat precipitat.

L’ És un llibre massa breu, trufat amb re-
cursos destinats a allargar el conjunt: pa-
per gruixut, paratextos, dibuixos, porta-
delles, poemes curts que no s’acaben
d’enlairar, represes deslluïdes... D’entra-
da falla l’estructura perquè, en definitiva,
no queda prou clar cap on vol anar a pa-
rar l’autor amb el relat general que s’hau-
ria d’imposar a la mera suma dels poe-
mes individuals. Les quatre primeres

parts del llibre no s’acaben d’integrar en
un discurs únic. Les cinc Marines de la
quarta part queden aïllades de la resta.
Impera una sensació d’indefinició, que
acaba debilitant la cinquena part, les
quaranta dècimes del poema titular, que
figura que recull i relliga els fils temàtics
desplegats al llarg del llibre.

Algunes de les idees centrals com ara
la por o l’alteritat queden massa impreci-
ses per molt que es reiterin. Versos de ca-
lat profund –“Ara que ja no ho saps ni

t’interessa, / has arribat mai a estimar
com cal?”– queden suspesos. Hi ha poe-
mes que produeixen una impressió de
déjà vu perquè voregen perillosament fi-
tes ben assolides en altres llibres de l’au-
tor com ara Mula morta, El benestar i La
part visible. Aquest és el cas, per exemple,
del cicle de nou poemes titulat Animals,
que constitueix la tercera part.

La netedat no té la tensió i la incisivitat
d’altres temps i, sovint, cau en una ironia
de baixa intensitat que obstaculitza la
càrrega dramàtica que hauria de tenir el
llibre. Ara bé, on n’hi ha hagut sempre en
queda, i a La netedat trobem el superb
domini de la llengua i la versificació cata-
lanes que ha caracteritzat l’obra poètica
d’Alzamora sense defallir. ❋
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Mostra clars
senyals
de canvi
i evolució

ictor Lvóvitx Kibáltxitx (Brussel·les,
1890-Mèxic DF, 1947) és més cone-
gut amb el nom de Victor Serge,

pseudònim que va fer servir per primera
vegada l’any 1917 firmant els seus articles al
periòdic Tierra y Libertad de Barcelona.
Victor Serge, de família russa exiliada a
Bèlgica, va ser escriptor i revolucionari. La
seva obra abraça l’assaig, la poesia, la me-
mòria, la novel·la i el periodisme. Ara l’edi-
torial Base recupera els seus articles perio-
dístics amb una edició del professor i histo-
riador Pelai Pagès.

Victor Serge va viure a Barcelona uns
mesos del 1917, moment en què es va afi-
liar a la CNT i va fer amistat amb Salvador
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El revolucionari Víctor Serge, en una imatge de joventut / ARX

Els articles de Victor Serge
Seguí. Era l’època en què es preparava la va-
ga general. Va ser empresonat a França i va
participar en la revolució soviètica. Quan
va morir Lenin, va fer costat a Trotski. Mal-
grat que poc després es va distanciar del re-
volucionari rus, Serge sempre va ser con-
trari a Stalin i per aquesta raó va ser depor-
tat a Orenburg, als Urals, i apartat del Partit
Comunista de l’URSS. Gràcies a l’ajuda in-
ternacional dels intel·lectuals comunistes va
poder sortir de Rússia i traslladar-se a
França, on va afiliar-se al POUM i va aju-
dar a sortir dels camps de concentració
molts companys poumistes i cenetistes.
L’any 1940, amb el seu fill, va embarcar cap
a Mèxic, on va viure la resta de la seva vida.


