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A C T U A L I T A T D E L P O E T A P U B L I O V I D I N A S Ó

A l’exili va
escriure les
elegies del
llibre ‘Tristes’
i la col·lecció
d’epístoles
‘Pòntiques’

Ovidi és el més
jove del tercet
de grans poetes
de l’època
d’August, al
costat d’Horaci
i Virgili

La hipocresia funcional de la
societat romana va manifes-
tar-se escandalitzada amb les
curioses teories d’Ovidi sobre
l’amor i, sobretot, perquè es
tractava d’un llibre didàctic
que ensenyava als homes i a
les dones l’art de l’amor i els
jocs de seducció per atraure’s
i conquerir-se mútuament. La
bellesa i el nervi vigorós d’a-
quest Art d’estimar (conegut
també com a Art amatòria), no
el van salvar de la foguera i
l’obra va ser exclosa de les bi-
blioteques romanes. Més tard,
l’any 8, el poeta va rebre l’or-
dre de marxar desterrat a To-
mis, a la costa de Romania del
mar Negre, que era el límit
llavors de les terres de l’Impe-
ri. El mateix Ovidi s’ho expli-
cava per la coincidència de
dues raons: un poema i una
ensopegada. Si el poema era
L’art d’estimar, l’ensopegada
fou potser la seva relació en
un escàndol moral que va es-
quitxar la família del mateix
August: els amors entre la jove
Júlia, de la família imperial, i
el patrici Silà. El poeta tenia
llavors 51 anys i en va viure
nou més a l’exili, sempre
pendent d’un perdó que no va
arribar mai.

LLÀGRIMES I PARAULES
A l’exili va escriure les elegi-
es del llibre Tristes i la col-
lecció d’epístoles coneguda
com a Pòntiques. En tots dos
casos som lluny del joc erò-
tic, desimbolt i frescal dels
anys joves, i també de l’es-
plèndida maduresa de les
Metamorfosis, el seu poema de
més alenada. Vora el mar
Negre, l’escriptura se li va
convertir en l’expressió sub-
jectiva del dolor d’exiliat i,
d’un altre costat, en una es-
tudiada estratègia d’adulació
als poderosos amb l’objectiu
d’obtenir, debades, el perdó.
Llàgrimes que tenien el pes
de les paraules i nostàlgia
per una Roma que enyorava
mentre anava recordant les
places i els temples, ara els
teatres recoberts de marbre,
“ara el pòrtic de terra ben
anivellada, o bé la gespa del
Camp de Mart, des d’on es
veuen bells jardins [...]”.

Darrerament, aquesta ton-
gada de l’exili de Publi Ovidi
Nasó ha nodrit la novel·la de
l’australià David Malouf, Una
vida imaginaria (Muchnik) i el
llibre de poemes de Gaspar
Jaén i Urban, Pòntiques (Bro-
mera). En el primer cas, el
lector es troba davant d’una

obra més aviat tediosa, errà-
tica i prescindible que pretén
vincular aquests anys d’exili
del poeta romà amb la hipò-
tesi d’una experiència docent
sobre un nen selvàtic, com si
es tractés d’un encontre que
vol ser lluminós entre la civi-
lització i la natura. En el se-
gon, es tracta d’un poema
unitari en dues parts (Cants de
pregària i Cants de comiat), que
Gaspar Jaén i Urban ha refet i
revisat durant quasi 15 anys, i
on el poeta d’Elx s’acosta a
l’angoixada solitud d’Ovidi i a
la tristesa d’uns versos que
lamenten el bandejament so-
fert per part de Roma. De tota
manera, em penso que la Ro-
ma de Jaén i Urban té traces
que l’acosten al seu Elx nadiu
i que l’experiència de l’exili,
potser més interior que no
pas exterior en aquest cas, es
lamenta dels tripijocs que, a
la cort, gasten els lacais de la
infàmia. Des d’aquesta pers-
pectiva, la reflexió de Jaén i
Urban s’abilla amb un discurs

d’ànima política i amb la
consideració que converteix
el joc professional dels polí-
tics en el vesper on triomfen
els llagoters, els “que només
porten bilis, bé que ensucra-
da amb mel, en la llengua que
et parlen”, els d’una ment
malvada “que sols sembra
zitzània, en el solc que han
obert amb mentides profun-
des”. Són, en darrer terme, les
veus que menteixen sense
que el Cèsar se n’adoni: “Ells
no estimaran mai Roma /
com nosaltres: la seua lliber-
tat i grandesa, el seu paisatge
verd, els fets antics del poble
[...] ¿T’han de convèncer, Cè-
sar, prudent com ets, i savi, /
aqueixes llengües pèrfides
que dins l’orella et bufen?”.
Dins d’aquesta estratègia de
servilisme, és clar, als més
honrats no els queda altra
alternativa que la del dester-
rament i l’exili, ja sigui inte-
rior o prop del mar Negre a
les darreres fronteres de
l’Imperi.

Una darrere l’altra, les re-
ferències aplegades en aquest
paper remarquen la moder-
nitat i la pervivència dels
clàssics, en aquest cas la de
Publi Ovidi Nasó, el més jove
del tercet de grans poetes de
l’època d’August, al costat
d’Horaci i Virgili. Un nom
imprescindible per entendre
la literatura europea medie-
val i bona part de la poesia
petrarquista del Renaixement
i el Barroc. Un nom, tanma-
teix, capaç d’inspirar, al cap
de dos mil anys, una novel·la
australiana i un poemari ca-
talà de la darrera fornada.

L ’ A P A R A D O R

J.M. Bachs, Un home indefinit.
Columna. Barcelona, 2001.

E l popular presentador de
TV ens ofereix la seva
primera novel·la. Què

passa quan algú que ha menat
una vida grisa, engabiat a casa
seva, decideix descobrir el
món i experimentar tot el que
ofereix: amor, sexe, poder, di-
ners...? I tot d’alt d’una vespa
atrotinada que va directa cap
a la comèdia satírica.

Diversos autors, Vittorio i
altres contes. Cossetània

Edicions. Valls, 2001.

A quest llibre recull el
conte guanyador del IV
Premi de Narrativa Cur-

ta per Internet Tinet, dins dels
premis Ciutat de Tarragona, i
una selecció dels millors con-
tes. El guanyador, Xavier Vir-
gili, va presentar Vittorio, un
diàleg amb imatges lingüísti-
ques curioses.

Jordi Riera i Moré,
El límit de l’infinit. Viena.

Barcelona, 2001.

E ls materialistes creuen
que la realitat és objecti-
va. Els espiritualistes,

que és subjectiva. Els superfi-
cialistes, que de vegades és
objectiva i de vegades subjec-
tiva. El filòsof Jordi Riera bus-
ca altres vies per respondre a
l’interrogant que planteja el
dilema de l’apreciació.

Matxicot, Crònica passional de
Catalunya. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

M atxicot (pseudònim de
Joan Pedrol i Aige) ens
presenta la clàssica

història de sexe i violència
pensada per entretenir, tot i
que no descarta que també
pugui servir per reflexionar
una mica sobre la nostra ma-
nera de ser. Un intent de mi-
llorar la nostra autoestima.

Emilio Garrido, Enlloc.
Traducció de Montserrat

Cotet. Meteora.

Barcelona, 2001.

E l periodista valencià
Emilio Garrido ha escrit
una novel·la amb conno-

tacions de thriller que s’inicia
quan un traductor de la Co-
missió Europea desapareix
sense deixar rastre després de
sortir de la consulta del seu
psiquiatre.

Maria Teresa Muntanya i
Martí, Una petja esvaïda:

El matalasser.
Diputació de Tarragona.

Tarragona, 2000.

L libre que mostra amb
precisió i nostàlgia la
complicada tasca dels

matalassers artesans. Inclou
una sèrie de fotografies que
recullen tot el procés de cons-
trucció d’un matalàs de llana
nou partint d’un de vell.


