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Foto d’arxiu de Felicia Fuster, autora de ‘Postals no escrites’

A R A C O M A R A

Haikús que
s’esberlen

C A R L E S H A C M O R

Fuster
esbocina
els versos,
els deixa fets
trossos, esberla
la sintaxi,
eludeix la
significació
tancada

E
ls haikús de Felícia
Fuster, Postals no es-
crites (Edicions Proa,
2001), són hereus de
tot un gran discurs

de poesia –i antipoesia– del
segle passat, que –recor-
dem-ho– és el XX: el filó de
les avantguardes, les quals ja
han esdevingut una tradició
important al costat d’altres
de no tan cridaneres.

Precisament per aquest re-
refons avantguardista, Fus-
ter ja esdevé una poetessa
(per què empobrir l’idioma
amb l’eliminació no gens fe-
minista del femení de poe-
ta?) clàssica. Sí, clàssica jus-
tament perquè ha begut de
les avantguardes, i no hi ha
cap paradoxa en això.

Hi trobem, als seus haikús,
els aspectes més positius
–més futuribles– dels mots en
llibertat futuristes, que es
convertiren en els fonaments
de l’impromtu irracional da-
daista, l’espontaneisme del
qual donà peu a l’escriptura
automàtica surrealista, que
és a la base teoricopràctica
de les elucubracions o desva-
ris desconstructivistes i de la
revisió utòpica de la gramà-
tica, de la lògica, que aquests
han efectuat.

Tot plegat hi és, als haikús
que ens ocupen. La forma
mètrica haikú a la catalana és
per Felícia Fuster una excusa,
un constrenyiment autoim-
posat. Així ha pogut eludir la
sintaxi sense perdre’s en el
tot s’hi val, que és allò que
ella segurament vol assolir
sense anihilar-se i que, en
certa manera, ha aconseguit
gràcies a les constriccions
amb què ha jugat.

I aquesta forma mètrica
–el haikú–, l’ha trencada
sense fugir-ne: és transgres-
sió (i passi aquest mot male-
ta) autèntica, de la que cala,
lluny d’extremismes bala-
drers que no porten ni a tot
ni a res, sinó a la repetició.
Perquè el que fan els avant-
guardistes actuals –o sigui,
els qui es pensen que són
avantguardistes– és repetir
fórmules d’altri i repetir-se
ells mateixos.

Fuster esbocina els versos,
els deixa fets trossos –pa-
raules que s’escampen–, es-
berla la sintaxi, eludeix la
significació tancada, l’obre
cap a possibilitats innom-
brables. El sentit i el no-sen-
tit es fan costat l’un a l’altre
i l’altre a l’un.

Aquests haikús no desme-
reixen gens el seu llibre an-
terior, Sorra de temps absent

(Pagès Editors, 1998), ans al
contrari, li donen llum, al-
hora que aquest il·lumina els
haikús. Ara bé: és al haikú
inspiradament personalitzat
on Felícia Fuster alambina la
seva poesia. I la destil·lació és
el fi d’aquesta.

Destil·lar el llenguatge és
una de les maneres d’acabar
amb les retòriques, amb
l’encarcarament i amb la re-
dundància que provoquen
totes les estètiques, tots els
estils i totes les ideologies.
Aquesta pot ser la finalitat de

la recerca del silenci que no
pretén ser eloqüent, el silen-
ci de qui no té horror vacui.

Un cop com aquell qui diu
atès el buit, hom s’adona que
aquest no era pas l’objectiu
últim, o, més ben dit, que no
hi ha una finalitat darrere i
que, tanmateix, els designis
de la poesia, al capdavall, van
més enllà d’aquesta. I dir ai-
xò no necessàriament és fer
metafísica, perquè l’acció so-
bre el llenguatge té un rere-
fons polític. Desconstruir el
llenguatge com a eina de po-
esia equival a qüestionar la
poesia, a demanar-se què és
aquesta en la mesura que
s’inscriu en un entramat so-
cial i hi incideix.

D’altra banda, als haikús
de Felícia Fuster, amb la tra-
dició de les avantguardes, hi
conflueixen d’altres tradici-
ons més abocades a la plas-
mació d’experiències, de la
subjectivitat. I això fa ama-
bles els seus poemes, la qual
cosa no li afegeix ni en sos-
treu valor. La seva poesia
afirma gràcies al fet que ne-
ga. Per això contribueix a
tots els alliberaments. La po-
esia pot ser molt més que no
un exercici benpensant.

L ’ A P A R A D O R

Narcís Comadira, Àlbum de
família. Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

R eedició d’un dels poe-
maris més importants
de l’autor gironí, en què

tracta alguns dels temes cons-
tants de la seva poesia, com
ara la decadència d’un ideal
de país (la Catalunya noucen-
tista) convertida en metàfora
de la pèrdua humana en ge-
neral.

Germans Miranda, Contes per
a nenes dolentes. Columna.

Barcelona, 2001.

N ou recull de contes d’a-
quest col·lectiu mig anò-
nim. En aquest cas, el

tema central són les històries
amb protagonistes infantils,
femenines i perverses. Unes
criatures que cap pare vol com
a filles, però que molts desitgen,
sempre que no formin part de
la pròpia família.

Diversos autors, Explica’ns la
teva vida. TV3/Edcions 62.

Barcelona, 2001.

A mb un pròleg de Miquel
García Horcajo, director
del programa, aquesta és

la versió en llibre del nou es-
pai de TV3 en què 12 perso-
natges anònims (triats entre
més de 700 candidats) expli-
quen fets rellevants de la seva
història rebuscant en els re-
cords més íntims.

Joan F. Mira, Els Borja. Família
i mite. Columna.

Barcelona, 2001.

A ssaig en què l’antropò-
leg, escriptor, traductor,
articulista i professor de

grec i de cultura clàssica, Joan
F. Mira, revisita la història dels
Borja, un llinatge sorgit del
no-res que va produir en 50
anys 2 papes i més de 12 car-
denals que es van instal·lar al
centre d’un poder turbulent.

J.A. Labordeta, Con la mochila
a cuestas. RBA.

Barcelona, 2001.

J osé Antonio Labordeta,
cantant, escriptor, poeta i
diputat per la Chunta

Aragonesista, ha passat a pa-
per el contingut del seu pro-
grama de televisió Un país en la
mochila, que compta amb un
gran èxit d’audiència i mostra
una sèrie d’itineraris poc co-
neguts de tot l’Estat espanyol.

Martí Sunyol, La plaça del
tobogan. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

R ecull de relats del far-
macèutic i activista cul-
tural Martí Sunyol en

què mostra el seu domini de la
llengua i dels recursos narra-
tius, tot complementat amb
un lirisme mesurat i unes go-
tes d’ironia. Aquesta és la pri-
mera obra que publica des-
prés de la novel·la La carena.


