
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

11 de gener del 2001

JOSEP LOSADA

Jaume Sisterna publica un poemari inspirat en un joc de naips

El buit brillava com una estrella
P O E S I A

D A V I D C A S T I L L O

Jaume Sisterna, La senyora.
Pròleg d’Enric Casasses.

Llibres del segle. Gaüses
(Empordà), 2000.

D
esprés de la prime-
ra lectura de La se-
nyora, el nou poe-
mari de Jaume Sis-
terna, no he pogut

abstreure’m de la presència de
tots els elements que el prota-
gonitzen. Des dels primers
versos, el poeta ens enfronta a
una visió més que sensorial de
l’aigua, de la terra, de l’aire i
del foc, elements que els antics
consideraven que componien
l’univers físic. A la formulació
d’aquests quatre elements, que
va teoritzar Empèdocles, se su-
mava un cinquè element, una
cinquena essència, l’èter, que
també apareix com a motiu en
aquests poemes. Aquesta pre-
sència física conjumina l’uni-
vers poètic de Sisterna, entre la
percepció quotidiana sempre
present –que toca de peus a
terra– amb l’inexplicable, amb
el que podríem anomenar po-
esia, és a dir, la creativitat.
Com un alquimista que postu-
la per les estructures metafísi-
ques per davant d’una concep-
ció tangible, científica de l’u-
nivers, els versos de Jaume Sis-
terna ens endinsen novament
en la vida fugint d’espiritua-
lisme de pa sucat amb oli i
també del positivisme tan ar-
relat en la cultura científica
del poder. Els seus poemes ens
acosten la senzillesa –que Ca-
sasses destaca al pròleg– a
través d’un sentit de l’humor
sorneguer que pot unir la
contemplació de veure un ar-
bre, un núvol, una pedra, un

riu, l’horitzó, una persi-
ana i un tren que passa a
uns altres versos que són
autèntics acudits. Tot
flueix i tot mor menys
aquesta mirada inno-
cent del poeta que no es
pregunta sinó que no-
més observa per des-
criure el sentiments i les
emocions: la llàgrima,
l’humor canviant, el do-
lor, el buit immens...

Sisterna és ja un vete-
rà de la poesia i del tea-
tre, sempre amb un o
tots dos peus al marge
de la línia marcada per
l’establishment cultural.
Nascut el 1930 a Barce-
lona, va estudiar a l’Ins-
titut del Teatre i va estar
vinculat al grup la Pipi-
ronda des dels seus orí-
gens, amb Jordi Grau i Àngel
Carmona. També ha participat
en altres grups com ara l’A-
grupació Dramàtica de Barce-
lona, el Teatre Experimental
Català, el Camaleó, l’Agrupa-
ció per al Foment de la Cultura
Catalana i El Partiquí. Com a
poeta caldria relacionar-lo amb
els recitals dels contraculturals
dels setanta i dels vuitanta,
amb iniciatives com ara O Així
i La Sopa Negra al costat de Je-
sús Lizano, Enric Casasses, Jor-
di Pope, Joan Vinuesa i Albert
Subirats, entre d’altres. El 1986
guanya el premi Hortavui amb
Mal de poesia i el 1988 el Marià
Manent amb Novembre del meu
any de néixer i morir.

Amb La senyora, però, ha ar-
ribat a una inflexió. Els versos
breus, moltes vegades com a
tirallonges, recreats de la vida
quotidiana, ens acosten els
plaers i, també, els ensurts de
la supervivència. El resultat a
La senyora és excel·lent per la
combinació entre observació,
sensació i percepció i, a la ve-
gada, resulta senzill com el joc
de cartes que serveix per titu-
lar el recull, un joc de naips en
què s’ha d’arribar fins al 21,
com els versos que contenen
els 68 poemes del recull.

Tornant als elements, és
impossible no esmentar Gas-
ton Bachelard, que va saber
trobar els espais equidistants

entre la ciència i la literatura,
una teòrica de l’espai que va
ser, sobretot, una poètica per-
què va entendre que tot pro-
venia de la imaginació, del
somni i de la poesia. Dintre
d’aquest entramat, el símbol i
la imatge, la narrativitat i la
discursivitat se’ns fan ben ac-
cessibles en les lectures explí-
cites que ens ofereix La senyora,
que s’explica, sobretot, des de
la seva oralitat i sense gaires
teoritzacions suplementàries.

VISIÓ QUOTIDIANA
Sisterna ha continuat la línia
d’una poesia poc espiritualis-
ta i simbolista per oferir-nos
una visió quotidiana, que s’a-

llunya de la poesia més
social d’alguns dels
seus llibres. Té ben pre-
sent la problemàtica
històrica, social, psico-
lògica i tècnica, però
sempre la supedita a la
imaginació, a la fanta-
sia i, sobretot, a la visió
de la realitat: sensible,
escèptica i una mica
estoica, mai cínica ni
nihilista. El llibre ante-
rior, Els autobusos porten
a l’infinit (Sedicions,
1997), un llarg poema
urbà gairebé dins l’es-
tètica beatnik, podria
servir de pòrtic tot i que
els poemes de La senyora
semblen marcats per
una saviesa que els des-
pulla totalment de
qualsevol retoricisme o

del més mínim referent lite-
rari o ideològic. Deia Ezra
Pound que la gran literatura
és senzillament l’idioma car-
regat de sentit fins al grau
màxim i per carregar el llen-
guatge de sentit oferia una
fórmula: representar l’objec-
te (fix o en moviment) davant
la imaginació visual i sugge-
rir correlacions emocionals
pel so i el ritme. Lluitant
contra els tòpics del llen-
guatge i, també, de l’existèn-
cia, Sisterna aconsegueix un
magnífic equilibri entre so i
ritme a través de les tirallon-
gues i ho dota tot plegat d’un
contingut que és, en essència,
la vida. O és potser la poesia?

CÈSAR MARTÍN

Alfred Bosch ha novel·lat la vida de Francesc Macià

Francesc Macià, l’Avi
N A R R A T I V A

A N T O N I S E G U R A I M A S

Alfred Bosch, L’Avi. Confessions
íntimes de Francesc Macià,
Premi Nèstor Luján de

Novel·la Històrica. Columna.

Barcelona, 2000.

L
a reconstrucció histò-
rica novel·lada no ha
estat un camí gaire
transitat pels escrip-
tors de casa nostra.

Tampoc els historiadors han
mostrat un excessiu interès per
les biografies. Els llibres de me-
mòries són gairebé una inno-
vació recent vinculada a la ne-
cessitat de recuperar una me-
mòria col·lectiva negada per la
dictadura i esmorteïda pel
consens de la Transició. En
canvi, el lector acull prou bé les
traduccions de biografies de
grans personatges o de novel·la
històrica d’origen francès o an-
glosaxó. Com si la nostra histò-
ria no donés la talla i, més enllà
d’episodis efímers, no disposés-

sim de fets o personatges dig-
nes de ser novel·lats o biografi-
ats. És, potser, encara, el reflex
inconscient de la barbàrie
franquista que considerava la
llengua i la cultura catalanes de
segon ordre, provincianes, tot
just d’estar per casa.

El llibre de l’Alfred Bosch so-
bre Francesc Macià demostra,
amb escreix, que hi ha temes i
personatges, i que si no hi ha

més novel·la històrica o més bi-
ografies és per la manca de
disposició dels escriptors de re-
alitzar una tasca prèvia d’in-
vestigació històrica, sovint llar-
ga i feixuga. I aquesta és, certa-
ment, una de les característi-
ques més rellevants d’aquesta
novel·la, en què es noten les
llargues hores passades a l’ar-
xiu per aproximar-se a la figura
del polític més popular, caris-

màtic i estimat de Catalunya i,
alhora, més contradictori (un
militar espanyol que fou presi-
dent de la Generalitat republi-
cana amb més de setanta anys)
i poc estudiat.

EL MACIÀ D’ABANS DEL 1926
A partir de les confessions ínti-
mes fetes a les portes de la
mort, Bosch ressegueix, amb
cura i detall, la vida i la carrera
professional i política de Fran-
cesc Macià. No era una empresa
fàcil, perquè pels historiadors
el personatge de Macià comen-
ça, com aquell qui diu, durant
la dictadura de Primo de Rivera
amb els fets de Prats de Molló.
En canvi, Alfred Bosch dedica
les dues terceres parts de l’obra
al Macià d’abans del 1926. El
lector descobreix un Macià que
portava a les venes les terres de
Lleida i la febre antillana de
l’Havana Xica (Vilanova). El Ma-
cià militar, servidor d’Espanya,
que va combatre als carlins,
que va tenir una primera topa-
da amb un eixelebrat caporal
anomenat Alejandro Lerroux i
que condemnà l’assalt al Cu-Cut!
Monàrquic, diputat per Solida-
ritat Catalana i per fidelitat als
ciutadans de les Borges Blan-
ques, polític, conspirador en
moments difícils, quan “les co-
munions pesaven més que els
contrastos, [perquè] llevat de
l’home de les crosses [Layret],

els altres [Companys, Domingo,
Perenya, Seguí, Macià mateix]
coneixíem l’aspror de la terra a
pagès [...] [i] parlàvem amb el
deix poc afectat de les comar-
ques del Segre, i això ens ager-
manava”. El Macià que adorava
la humanitat del Noi del Sucre,
de qui va aprendre “que només
tenim dret a mirar un altre
home cap avall quan l’ajudem
a redreçar-se”, que plorà la
mort d’aquell “bon home” que
“creia que el seu idioma era
també l’idioma dels humils”. El
Macià que va recórrer els casals
catalans d’Amèrica, que viatjà
al cor de la revolució proletària
i que conspirà des de l’exili fins
que va protagonitzar la darrera
escomesa romàntica: Prats de
Molló.

ADÉU MULTITUDINARI
Aquest és el Macià que ens des-
criu l’Alfred Bosch en una no-
vel·la que supleix la manca de
biografies sobre l’únic presi-
dent de la Generalitat mort en
l’exercici del càrrec (Companys
fou assassinat quan la Genera-
litat ja havia estat dissolta per
la dictadura). El seu enterra-
ment, ens recorda Bosch, fou
“la manifestació més multitu-
dinària que havia viscut Barce-
lona fins aleshores” i és que
Macià fou, segurament, “el po-
lític català més estimat de tots
els temps”.


