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El poeta Enrique Badosa va néixer a Barcelona l’any 1927

Ironia, poetes i poetesses
P O E S I A

C O N X A G A R C Í A

Enrique Badosa, Epigramas de la gaya
ciencia. DVD Edicions. Barcelona, 2000.

É
s ben sabut és que la poesia és
un vedat tancat que interessa
exclusivament els poetes amb
excepció d’alguns professors i
crítics. En aquest país, només

en llengua castellana, es poden comp-
tabilitzar més de dos-cents cinquanta
nous noms des de l’any 1975; així que
podem estar segurs que, tot i això,
aquest gènere no decaurà perquè tot i
que no doni diners ofereix probable-
ment la porta de la immortalitat, una
cosa molt més desitjable que un bon
compte corrent.

Enrique Badosa (Barcelona, 1927) sap
com desvelar aquest microcosmos amb
ironia. És prou coneguda l’obra d’aquest
autor barceloní que abasta diversos re-
gistres, des del líric fins a l’epigramàtic,
a més de ser un excel·lent traductor de
poetes com ara Foix i Espriu. Bon co-
neixedor de les fonts del gènere epigra-
màtic, que en la seva faceta irònica va
néixer a la Roma de Marcial i Juvenal.
No és el primer llibre d’aquestes carac-
terístiques que publica (Dad este escrito a
las llamas (1976), Epigramas confidenciales
(1986) premis Quevedo, Ciutat de Bar-
celona i Fastenrath).

Novament reprèn la temàtica inici-
ada en l’anterior llibre: la poesia i els
poetes, amb especial atenció als fenò-
nens que estan de moda en el reduït
món dels literats actius. Així, la poesia
de la diferència i de l’experiència, en-
frontades a través dels seus defensors i
profundament antagonistes quant als

seus plantejaments teòrics són qüestio-
nats per l’autor; el que val és el vers de
la qualitat i els moviments literaris no-
més serveixen per despistar el lector.
Recordem que l’experiència reclama un
vers que pugui entendre tothom i
aposta per una postura estètica basada
en la tradició en què la mesura del vers
i la contenció emocional han de ser in-
gredients necessaris, contra la diferència
que demana per a les seves files una
major pluralitat. També ataca contra el
mal poeta sense donar-nos la recepta
exacta del bon poema.

Els epigrames passen per sobre dels
aspectes profunds del llenguatge i des-
taquen només l’anècdota. S’ha de ser un
bon observador i tenir una bona dosi de
sentit de l’humor: “En increíble ataque de

modestia / reconoces que existe otro poeta /
tan grande como tú: tu otro yo”. Practicats
per Voltaire, Schiller, Goethe, Quevedo i
Lope, en la seva forma no lapidària són
un veritable dard que arremet contra el
que sigui. Badosa també ho fa contra les
poetes, un altre dels fenòmens literaris
recents: “Poetisas, poetas, algo impúdicos /
casi exhibicionistas muchas veces, / por hacer
‘strip-trease’ que nadie pide / ni suele con-
templar ni agradecernos”. Ni ell mateix se
salva d’aquesta sàtira del món de la po-
esia: “Te asistes sólo, pocas veces, / discreta
Musa subalterna. / Acepta humilde, sus au-
xilios / si no has sabido seducir / a otra más
alta y dadivosa”.

Un llibre que ens farà somriure més
d’un cop perquè ens fa entreveure una
part una mica fosca del Parnàs.

N A R R A T I V A

Clarobscurs
de la memòria

J O A N A G U T

Ramon Macià i Alegret, En temps
primer. Vents de port i Encara neixen

dies. Cossetània. Valls, 2000.

M
acià i Alegret (Tremp,
1917) ha publicat un
extens llibre de me-
mòries singular. 600
pàgines, dividides en

dos volums, on un home gran, en-
trada la vuitantena, evoca el seu
passat personal alhora que descriu
el seu quefer diari, sobretot els pas-
sejos per Balaguer, la ciutat de la
seva infantesa i joventut. La parti-
cularitat de l’obra consisteix en
aquesta doble perspectiva, la con-
frontació permanent entre la mo-
rosa i tranquil·la vida actual d’un avi
i els records del passat. El mateix
autor dóna la clau per interpretar la
seva obra quan s’hi refereix com a
“les memòries de desenes d’anys,
desordenades de cronologia, híbri-
des de gènere, incompletes, in-
transcendents, mancades de subs-
tància intel·lectual i de personatges
importants de dimensió universal;
sense accions dignes de commemo-
ració”. Uns records, per altra banda,
que van i vénen, es difuminen o, al
contrari, ressalten precisos.

El llibre s’inicia amb els records
de la infantesa, els Reis de l’any
1925 i el període escolar, i es clou
l’any 1944 amb el naixement del
primer fill de l’autor. És la vida d’un
noi senzill, més aviat apocat, fill
d’un peó de camins i d’una dona de
sa casa, amb una germana uns anys
més gran, i que es refugia en la lec-
tura. La memòria de l’autor, lenta,
selectiva i sovint desdibuixada, evo-
ca la família, els pares, els oncles, el
cosí una mica tarambana, els amics
del carrer, els mestres de l’escola, les
nenes del seu poble, la primera fei-
na en una botiga de roba, els mesos
passats a Barcelona com a depen-
dent de comerç i hoste d’una pen-
sió. La tornada a Balaguer i l’adve-
niment sobtat de la Guerra Civil, la
seva participació en la contesa, el
pas per Salamanca on trobarà l’a-
mor de la seva vida. Una pila de re-
cords que apareixen als ulls del lec-
tor com antigues fotografies, una
mica esborrades pel temps, sortides
del calaix de la memòria, entre-
mesclades les unes amb les altres.

CADÈNCIA MUSICAL I SONORA
Tot i les dificultats d’una obra d’a-
questes característiques, el llibre de
Macià i Alegret és molt llegidor grà-
cies a la llengua que l’autor utilitza,
rica i ben travada, amb una cadència
musical i sonora, pulcra i manejada
amb un gran domini. En aquest
sentit l’autor es manifesta com un
excel·lent narrador, encara que Ma-
cià i Alegret hagi optat per l’apunt i
l’esbós de petits quadres familiars,
algunes anècdotes esparses i perso-
natges sense cap relleu especial. El
lector, però, endevina que darrere
l’autor hi ha una persona de vastes
lectures, sensible, amb una vida in-
terior rica i que, d’alguna manera, la
seva personalitat il·lumina els cla-
robscurs de la pròpia memòria, que
podria ser la de tots.

ARXIU

Bernat Puigtobella

L’originalitat
com a bumerang
N A R R A T I V A

J O R D I C A R R I Ó N

Bernat Puigtobella, Síndrome d’Estocolm.
L’auca del Nobel. Vinyetes de David Ayén.

Edicions 62. Barcelona, 2001.

L a lectura de Síndrome d’Estocolm
comença amb una agudesa ben
trobada (l’invent més sonat del

segle XX és el telèfon móbil perquè
“ara els bojos poden anar pel carrer
sense que ningú els prengui per folls”)
i una idea original: fer un llibre híbrid
de novel·la i auca, que tingui com a
protagonista Clara Sobirós, una es-
criptora valenciana d’auques que s’a-
caba de convertir en el primer premi
Nobel de la llengua catalana. A partir
de la trucada que li comunica la notí-
cia, la seva vida es convertirà en un
seguit de despropòsits i de bogeries,
amb tot de personatges identificables
com a actors secundaris (l’Honorable,
en Zaplana, la superagent literària

Carmen... Mingue-
lla). En el mateix
moment, és a dir,
en la segona pàgi-
na, el lector ja veu
que una idea origi-
nal no fa una obra
literària.

No és senzill es-
criure narracions
humorístiques. La
ironia, la paròdia i
el sarcasme no són
recursos retòrics de
conreu accessible.
La línia que separa
una pensada diver-
tida d’un comentari
groller o evident és
tan prima que és
massa fàcil traspassar-la. En un guió
televisiu això es pot percebre de forma
diferent, per la seva digestió inconsci-
ent i immediata però en un text escrit
no hi ha sobreinformacions ni músi-
ques que camuflin les relliscades. I la

ploma de Puigtobella rellisca massa
sovint. Des dels títols de les suposades
obres de Clara Sobirós (L’auca de la
prostitució de les llebres catalanes: “una
peça gairebé dramàtica sobre el reduït
món literari català”) fins als títols dels
capítols que conformen la novel·la
(Formentera: La conyspiració catalana, per
exemple).

Fa temps, vaig escriure en aquestes
mateixes pàgines, parlant d’un thriller
de Jordi Sierra i Fabra, que era bo per

a la normalització
d’una cultura que
tingués la seva prò-
pia producció de
narrativa comerci-
al. Rectifico ara
aquell judici, da-
vant la proliferació
de productes que
són més aviat es-
quemes argumen-
tals per a telesèries
produïdes per El
Terrat que obres li-
teràries.

COM DEIA BORGES
En aquest temps de
confusionisme, pot-
ser cal recuperar au-
tors com Borges que

deia que ell diferenciava la literatura
d’allò que no ho era perquè la primera
li accelerava el pols. No és literatura tot
allò que, com a molt, t’accelera la rialla.
Això últim, més aviat, s’apropa a la de-
finició d’acudit.


