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Pedro Salinas va escriure moltes cartas d’amor

Un llarg, llarguíssim lament!
P O E S I A

J O R D I V I R A L L O N G A

Pedro Salinas, Cartas a
Katherine Whitmore. El

epistolario secreto del gran
poeta del amor. Tusquets.

Barcelona, 2002.

Q
uan es publiquen
les intimitats
epistolars de per-
sonatges cèlebres
de la literatura
adreçades a col·le-

gues, amics, crítics, editors,
etcètera, com per exemple les
de Pavese, Pasolini, Edgar
Allan Poe o Lord Byron, ens
trobem força vegades amb
algunes dades d’interès que
ajuden a aprofundir en la se-
va obra, a entendre foscos i
entremaliats episodis relaci-
onats amb el món artístic,
polític i cultural del moment
o divertides anècdotes sobre
diversos temes i protagonis-
tes de l’època en qüestió. Ai-
xò és el que podem compro-
var quan llegim les cartes que
el mateix Pedro Salinas envia
a Jorge Guillén (publicades
per Andrés Soria l’any 1992),
en què es parla sobre el món
literari, sobre l’exigència de
la poesia o sobre la preocu-
pació pels esdeveniments es-
panyols i mundials dels anys
trenta i principis dels qua-
ranta, posicionant-se contra
les dictadures. Però quan el
destinatari és la persona esti-
mada, el contingut de les
missives és gairebé sempre
irrellevant, si no un eficacís-
sim somnífer, ja que s’apor-
ten poques dades sobre l’es-
criptor o la seva obra i moltes
sobre l’ésser humà, que, si fa
o no fa, és com qualsevol
persona.

La millor crítica va titllar
de vergonyosa l’edició de les
cartes d’Antonio Machado
que va publicar Pilar Valder-
rama amb el títol: Sí, soy Gui-
omar, i vergonya sento al lle-
gir un nombrosíssim munt
de fragments d’aquestes que
Pedro Salinas adreça a Kat-
herine Reding (Whitmore un
cop casada), la qual, en un
apèndix publicat en aquest
llibre escrit l’any 1979, titlla
la seva relació amb Salinas
com una persecució que ac-
cepta perquè “me sentía hala-
gada, deslumbrada y cautivada”.

UN PESAT INSUPORTABLE
La veritat és que, tot i comp-
tar amb algunes aportacions,
no paga la pena llegir-se les
400 pàgines d’aquest episto-
lari per descobrir que el gran
poeta madrileny era un pesat
insuportable, una llauna, un
exigent, nostàlgic, assetjador
amorós que, en comparació,
deixa Petrarca, Ausiàs March
i Garcilaso de la Vega com a
Casanoves de cap de setma-
na; un servent possessiu, un
tremolós cortesà plorami-

ques que des de l’absència
total d’erotisme es dirigeix
diàriament a l’ànima i altres
parts summament virtuoses
de la senyora Katherine Re-
ding per tal que no se’l pugui
treure del cap ni un segon.
Necessita saber-la seva i no-
més seva, fins al punt que
arriba a demanar-li matri-
moni, tot i estar decidit a no
deixar mai la seva família,
només perquè –i això l’hi
dirà un cop ella respongui
il·lusionada afirmativa-
ment– “el alma necesita saber
que lo que no es, podría ser”.
També sorprèn descobrir
l’home d’idees ràncies, quan
li surt l’espanyolisme visce-
ral: “Los españoles no son trai-
dores ni cobardes: los demás eu-
ropeos lo son”, i, encara pitjor,
quan expressa el seu fàstic
pels homosexuals: “Da asco
ver cómo ha prendido entre per-
sonas de sensibilidad y finura
espiritual, como Novo y el grupo
suyo [es refereix al grup me-
xicà Contemporáneos], el vie-
jo vicio azteca, aunque hay otros
muy simpáticos y limpios de esa
tacha”. Bé, deixem-ho aquí.

TRILOGIA AMOROSA
Tot i que alguns crítics com
ara Leo Spitzer i Ángel del
Río dubtaven que rere la tri-
logia amorosa de Pedro Sali-
nas s’hi amagués una dona
en concret, altres com ara
Julián Marías i l’especialista
Montserrat Escartín n’esta-
ven convençuts, però no es
va poder constatar fins a
l’any 1999, després de con-
sultar les cartes que Katheri-
ne Reding va donar a la
Houghton Library de la Uni-
versitat de Harvard, de les
quals l’hispanista i catedrà-
tic de literatura Enric Bou
n’ha transcrit i estudiat 151
(de les 354 totals) en aquest
laboriós treball. Salinas con-
fessa en diverses ocasions
que La voz a ti debida l’ha es-
crit per a Katherine, obceca-
dament en les cartes del 24
de gener i el 14 de març del
1934, fins i tot és conscient
del misteri que envolta la
identitat d’aquesta senyora,
que provocarà també l’exis-
tència de Razón de amor: “El
libro más nuestro posible. Más
que ‘La voz’...” (carta del 28 de
juny del 1936), i, també, Lar-
go lamento, que és, si se’m
permet, com s’hauria d’ha-
ver titulat aquest epistolari.

A nivell literari només
parla molt tangencialment
de Cadalso, Campoamor,
Larra, Unamuno i Azorín
perquè Salinas encoratja
Katherine a escriure sobre
algun d’ells el seu projecte
de tesi. Sobre la literatura
francesa, aprofitant una es-
tada del poeta a París, diu
exactament: “He pasado un
día terriblemente literario, en
contacto (¡forzoso!) con escritores
franceses, que es una especie hu-
mana que detesto. He tomado el

té en casa de Paul Valéry y esto,
que es un honor tan codiciado
por tantos esnobs de ambos
mundos, me ha aburrido bas-
tante”. Sobre la situació de
l’Estat expressa el seu mal-
estar pel sistema de l’admi-
nistració espanyola i el poc
nivell universitari, massa
historicista, sense ànima ni
esperit, que viu el país, a més
de declarar que mai no col-
laboraria amb un govern de
dretes. Sobre les dues guer-
res, la Civil i la Mundial, no-
més uns fragments en què
defensa la postura passiva de
Jorge Guillén davant el fran-
quisme per no agreujar la
situació del seu pare, perse-
guit pel règim, i en què ma-
nifesta el seu rebuig per Hit-
ler i Mussolini.

És clar que també hi po-
dem trobar moments d’al-
tíssima qualitat literària, no
podia ser d’altra manera, ai-
xí, per exemple, quan parla
de la fotografia, que defineix
com a poesia plàstica, natu-
ral, involuntària, “poesía sin
querer”, i quan enumera els
diversos estats pels quals
han de passar els sentits
abans d’obrir un sobre, frag-
ment que podríem afegir a
un assaig que publicà Sali-
nas l’any 1954, en què de-
fensa la carta perquè aporta
una relació diversa amb una
altra persona: “Un entenderse
sin oírse, un quererse sin tactos,
un mirarse sin presencia, en los
trasuntos de la persona que lla-
mamos recuerdo, imagen, alma”.
De l’altre noranta per cent ja
n’he parlat més amunt, no
cal insistir-hi, però si algun
lector o lectora frisa encara
per tenir un amant que li
escrigui cartes d’amor, li re-
comano que en llegeixi una
desena d’aquestes de Pedro

Salinas, i la seva obsessió
desapareixerà amb tota se-
guretat. És una vacuna in-
fal·lible.

A Los papeles secretos de Puerto
Rico, que espero que es publi-
caran algun dia, Juan Ramón
Jiménez opina sobre molts
poetes. De Salinas diu, entre
altres coses, el següent: “To-
davía se limpia los dientes con el
pañuelo, [...] habla del agua como
un mito y le salpica a uno su sa-
liva de boqueras en la cara, [...]
por no hablar de que se le ha sa-
lido el aneurisma de la vanidad”.

XERRAMECA EXCESSIVA
Tot i que és possible que Juan
Ramón fos, com deia Luis
Cernuda, “un viejo repulsivo
lleno de bajeza y veneno”, ningú
pot dubtar avui que el poeta
andalús va ser el mestre de
tota la generació del 27 i de
tots els bons poetes posteri-
ors a ell. De l’obra de Pedro
Salinas deia que li donava a
l’amor una excessiva impor-
tància de xerrameca, que no
era necessari explicar i la-
mentar-se de tantes coses per
estimar ni per ser estimat,
perquè la qualitat del poema
no consistia en l’abundància
desmesurada del concepte,
posant com a exemple con-
trari el Cántico espiritual, de
sant Joan de la Creu.

El judici crític del poeta de
Moguer es fa odiós perquè és
intuïtiu i és dur, però és tam-
bé, dels agosarats, el més bri-
llant del segle XX. Per això
retorno avui a aquestes pàgi-
nes el breu criteri de Juan Ra-
món sobre l’obra de Salinas
¿el gran poeta de l’amor del
segle XX? a fi de repensar, des
de la perspectiva d’avui, si és
encara en la poesia del ma-
drileny on rau actualment la
presència invasora de l’amor.

N A R R A T I V A

Misteriós
assassinat
a la Ribera

JOSEP MANUEL SAN ABDON

Víctor G. Labrado,
La guerra de quatre.

Bromera. Alzira, 2002.

V
íctor G. Labrado va escriure
fa uns anys un llibre de
considerable èxit, La mestra,
en què se’ns relatava la
crònica de les enormes di-

ficultats per les quals havia passat la
mestra de la Drova per implantar
l’ensenyament en valencià. Amb La
guerra de quatre segueix el mateix
sistema. Al començament de l’estiu
de l’any 1946, l’alcalde de Llaurí,
població valenciana de la Ribera
Baixa, és mort a trets per un desco-
negut; el motiu real d’aquest assas-
sinat és encara avui un misteri. Víc-
tor G. Labrado, més de 50 anys des-
prés, escriu la crònica d’aquells fets,
basant-se sobretot en el testimoni
dels pocs supervivents que queden i
en els documents consultats al jutjat
militar número 16 de València.

Dos són els testimonis principals
de què se serveix l’autor per refer la
història, Carmen, infermera a l’Hos-
pital de Sang de Sueca durant la
guerra, i Rafel, un jove militant del
Partit Comunista. Per ells coneixe-
rem les circumstàncies socials i po-
lítiques per les quals passava la soci-
etat valenciana de l’època. Carmen,
infermera en l’improvisat hospital
instal·lat a Sueca durant la Guerra
Civil, serà empresonada a l’acabar la
guerra, i a la presó coneixerà Fran-
cisco Corredor, que amb el temps es
convertirà en un destacat dirigent de
l’Agrupación Guerrillera de Levante
y Aragón, la qual cosa li ocasionarà
nous problemes a Carmen. Rafel,
amb quatre persones més, formarà
un grup d’acció armada a la localitat
valenciana de Benetússer, i mitjan-
çant atracaments finançarà les acti-
vitats de l’oposició clandestina. Du-
rant moltes pàgines del llibre ens
oblidarem de l’assassinat de l’alcalde
per endinsar-nos en les activitats
d’aquest grup clandestí, que actua
encoratjat per la victòria de les forces
aliades a la Segona Guerra Mundial.
Però finalment aquest grup es rela-
cionarà amb l’assassinat de l’alcalde
per la investigació que fa l’implaca-
ble comandant Broco, jutge militar
permanent i especial per a les pro-
víncies de València i Castelló, que
veurà un mòbil polític darrere la
mort de l’alcalde de Llaurí, i no un
motiu personal com havia conclòs el
capità de la Guàrdia Civil de Sueca.
Però Vicent Garcia, un lladre de ra-
mats d’ovelles, vindrà a embolicar la
troca amb les seves successives de-
claracions contradictòries. L’execu-
ció d’algunes persones i l’empreso-
nament de moltes més és el resultat
final d’un esdeveniment mai no
acabat d’aclarir.

El llibre resulta molt àgil i amè,
com una crònica periodística. La
mort de l’alcalde serveix per reflectir
els patiments i les il·lusions, i també
les simpaties de l’autor per una gent
que va viure, va lluitar i va morir per
defensar uns ideals al País Valencià
de la postguerra.


