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Servidores de muses
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

entre encara estem respirant
aromes liles d’aquest dia in-
ternacional de la dona que ha

deixat tantes portades de diaris –i espe-
rem que posteriors conseqüències– en-
sumem ja les roses de Sant Jordi, i per
això voldria recuperar la figura de Safo,
considerada per alguns com la primera
dona poeta d’Occident. Si Homer parla-
va de batalles i herois, Safo parlava
d’emocions, i ho descrivia de tal manera
que Plató la va considerar la desena mu-
sa. S’ha conservat poca obra en relació
amb l’extens corpus que es dedueix que
va escriure, però, una vegada més, ha
transcendit més la llegenda i les (mol-
tes) especulacions sobre el personatge
que la qualitat literària, el talent o la in-
novació. 

Se la coneix com a Safo de Lesbos,
l’illa on va néixer, de la qual tristament
hem sentit a parlar molt en els darrers
anys pel fet de ser la porta d’entrada dels
sirians en la seva fugida de l’horror cap
a l’anhelada (i sobreestimada?) Europa.
Estar tan allunyats de la capital, a tocar
de l’Àsia Menor –actual Turquia–, im-
plicava en el segle VII aC alguns mati-
sos. Les dones, en aquest cas, gaudien
de més llibertat que en nuclis com Ate-
nes i Esparta. Sembla que Safo educava
noies joves de l’aristocràcia en literatura,
música, dansa i altres arts, i les seves se-
lectes alumnes sortien sabent recitar
perfectament, per això en les represen-
tacions artístiques gairebé sempre tro-
bareu Safo amb una lira, el seu atribut
per distingir-la. La poesia es concebia
per ser cantada per un aede (rapsode)
amb l’acompanyament musical.

Ara bé, així com formava part de la

M normalitat que Plató ensenyés en una
acadèmia o Aristòtil en un liceu, la
imatge d’una mestra i el seu cercle de
dones, reunides soles en algun lloc re-
mot d’una illa del Mediterrani, “la ca-
sa de les servidores de les muses”,  era
(i és) tan xocant i seductora que ha
generat rius de tinta, fins al punt que
de Lesbos n’ha derivat el terme lesbia-
na i lesbianisme.

En el quadre de la pintora americana
(dona!) Amanda Brewster Sewell,
veiem tres deixebles escoltant atenta-
ment Safo –que subjecta l’instrument–
recolzades unes sobre altres amb natu-
ralitat. Curiosament és habitual empla-
çar-les en un pati o jardí, entorn idíl·lic
per emmarcar figures femenines. El
conjunt és tan irresistible que ha fet vo-

lar la imaginació sobre si mantenien re-
lacions entre elles, si era un bordell de
luxe, si era per formar les dones per al
matrimoni..., però del cert no es pot sa-
ber res i aquest misteri ho fa més atrac-
tiu encara. Llegir els versos de Safo des-
crivint el desig i invocant Afrodita,
deessa de l’amor, no fa res més que per-
petuar aquest rubor.

No és important si Safo era molt mo-
rena i menuda, com es diu, ni si Cleòpa-
tra tenia el nas gros o petit, és el que van
fer i el que van ser, sobretot quan ho te-
nien tan (més) difícil. I avui en dia? Al-
gú ha sentit mai, per exemple, algun co-
mentari sobre les ulleres (anodines) de
(M.) Rajoy? De la Soraya sí. Algú ha dit
mai res del pentinat del Quim Arru-
fat? De l’Anna Gabriel sí. I seguiríem.
A mi m’agradaria més saber quins lli-
bres llegeixen tots plegats. Els idiomes
que parlen ja ens donen pistes. ❋

‘Sappho’, obra
pintada el 1891 per
Amanda Brewster
Sewell / ARXIU

L’ofici de poeta

CRITERIS EDITORS
ISRAEL CLARÀ

iuen que en la societat contem-
porània, fruit de la globalitza-
ció, s’han perdut els oficis. És

cert que avui és gairebé impossible tro-
bar un boter, un bufador de vidre o un
cisteller. Semblava, però, que l’ofici de
poeta s’havia preservat fins a la irrup-
ció de la més pura mostra de capitalis-
me dins el món de les lletres, sobretot
pel que fa a la poesia.

Avui en dia fa l’efecte que tothom que
estigui disposat a pagar es pot autoeditar
el seu llibre. Parlo de les nombroses em-
preses de serveis editorials que han anat
proliferant i que s’autoanomenen edito-
rials traint el més noble i elevat sentit de
la paraula. Ofereixen maquetació, cor-
recció de proves i realització de la cober-
ta, distribució i unes condicions econò-
miques abusives. Això sí, el màrqueting
està garantit amb una sèrie de micros soli-
taris consistents, per regla general, en
una tournée de recitals i presentacions
per poder vendre llibres suficients i
amortitzar la inversió.

La qualitat, tocada de mort
Sobre les bondats o perversions d’aquest
sistema no en diré res, però el que és evi-
dent és que, sota la premissa que tot s’hi
val i tot és possible, la cura dels textos, la
qualitat del que es publica i el vell i vene-
rable ofici de poeta se’n ressenten de mort.
He tingut l’oportunitat de llegir alguns lli-
bres producte d’aquesta dèria i els resul-
tats no poden ser més decebedors: manca
d’unitat, poemes plens d’errates i faltes
d’ortografia i, sobretot, una pèssima qua-
litat literària que no aporta res al món.

Abans, quan els editors eren editors i
les editorials, editorials, com Joan Sales
amb el Club Editor i Josep Janés amb La
Rosa dels Vents, entre d’altres, els criteris
eren estrictes. I potser, en aquest àmbit
absolutament gratuït de la literatura, ho
havien de ser. El problema més greu és
que, amb aquesta proliferació de pseudo-
poetes i pseudollibres, es confon el públic
que no és llegit i se l’acostuma a la baixa
qualitat literària. Sembla que equiparant
un llibre de Salvador Espriu amb el de
Pròsper Arrufat (i m’invento el nom) es
doni la mateixa categoria artística a totes
dues obres. El treball precís i preciós, d’ex-
cels miniaturista, que sempre havia carac-
teritzat el poeta gairebé no existeix. El
deure dels editors era i hauria de ser vetllar
també per la qualitat de les obres, de ma-
nera que el llibre final no sigui el resultat
d’una cadena de muntatge, sinó una cria-
tura gestada i alimentada amb paciència i
temps, com viuen i creixen totes les coses
belles de la vida. ❋
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