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El més gran poeta d’Amèrica
D A V I D C A S T I L L O

C
om recorda Melcion Mateu a la intro-
ducció de la magnífica versió d’Alguns
arbres (Edicicions 62-Empúries), va ser
Auden el que va decidir la publicació
del llibre de John Ashbery el 1956

després que el manuscrit fos descartat o rebés
informes negatius dels lectors de l’editorial. Era
el començament de la carrera d’un dels poetes
més originals del segle XX.

Nascut a Rochester, Nova York, el 1927, John
Ashbery ha estat crític d’art i, sobretot, un dels
poetes més destacats de la postguerra, situat per
la crítica dins de l’anomenada Escola de Nova
York. Mort Frank O’Hara, desapareguts els
principals cervells dels beatniks i eclipsats els
corrents californians, l’introspectiu Ashbery ha
esdevingut el poeta més destacat dels Estats
Units. Aquesta valoració l’avalen des de l’inicial
Alguns arbres, així com Diagrama de flujo, ¿Oyes
pájaro? –traduïts tots dos a Cátedra per Alejan-
dro Valero–, Galeones de abril –traduït per Esteve
Pujals a Visor– i, sobretot, Autorretrato en espejo
convexo –versió de Javier Marías per a Visor–,
enlluernadora reflexió sobre el quadre d’Il Par-
migianino del 1524, un autoretrat en què el
pintor ofereix un mirall convex en un joc de
plans i de percepcions. Aquestes suggestions

són les que fan de la poesia d’Ashbery un mi-
rall canviant. El llibre obtindria el Pulitzer, el
National Book i el National Book Critics.
També recomanem l’antologia Como un pro-
yecto del que nadie habla (El tucán de Virginia) de
Roberto Echavarren.

Ashbery aconsegueix que les figures i els
detalls autobiogràfics es representin dins
d’uns poemes aparentment nítids, carregats
de components psicològics en una mena de
collages de gran intensitat. El versos inciten
per les imatges, per la concepció de l’amor i
del sexe, per la visualitat mai voyeurista sinó
discreta i sincera sobre la realitat. L’evocació
és sempre un pretext per acostar-se a un tema
que rebrota en unes històries que tenen la
narrativitat de la millor poesia nord-america-
na i que capturen el lector segrestant-li la
sensibilitat. Roberto Echavarren explica que
els versos d’Ashbery no són un rescat contra
l’oblit sinó que exhibeixen l’oblit i la pèrdua.
Com l’última línia que la llum projecta al fons
de la ment, els poemes, ben travats i cons-
truïts, esdevenen un itinerari sinuós en què
les petites ironies donen aire i incrementen la
profunditat, un “silenci que és ple de sorolls”,
segons escriu el mateix poeta.
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“Auden va ser
el primer poeta
modern amb
una obra que
vaig sentir que
em donava
una idea del
que podia ser
la poesia”

M.M. El 1997 va aplegar els cinc
primers volums de la seva pro-
ducció –el primer dels quals era
‘Alguns arbres’– sota el títol comú
de ‘The Mooring of Starting Out’,
un títol que es podria traduir com
‘L’amarrador de l’inici’. ¿Creu que
aquells llibres conformen el seu
‘inici’ o ‘aprenentatge’? ¿Què jus-
tifica que els aplegués sota un títol
comú?
J.A. Els poemaris que esmenta
formen el meu inici o aprenen-
tatge en el sentit que són les
meves obres més primeren-
ques. Suposo que són el resul-
tat d’un procés d’aprenentatge,
tot i que no són el procés en si
mateix. La raó d’aplegar-los so-
ta un mateix títol va ser un re-
queriment de l’editor: volia que
trobés un títol que reunís
aquests poemaris dispars. De
fet, “l’amarrador de l’inici” és
un vers del poema Soonest Men-
ded, i em va semblar apropiat
perquè a l’hora d’escriure sem-
pre he procurat començar fresc
i de nou sense deixar d’estar
amarrat al punt de partida, el
moll o el que sigui.
M.M. No m’amagaré de dir-li que
una obra com la seva, extensa i
variada, constitueix tot un repte
per a un traductor. Vaig decidir
traduir ‘Alguns arbres’ una mica
per allò de ‘començar pel principi’.
¿Hi havia un poemari anterior, ti-
tulat ‘Turandot and Other Poems’?
J.A. El 1953 havia publicat un
opuscle titulat Turandot and
Other Poems. La majoria de po-
emes es van tornar a publicar
dins d’Alguns arbres. El poema
que donava títol al recull
(Turandot) era, de fet, una pe-
tita obra de teatre, i igual que
alguns altres poemes, no es va
tornar a publicar, alguns per
suggeriment d’Auden, d’al-
tres per obeir el meu criteri.
No tinc cap interès a tor-
nar-los a publicar i no he au-
toritzat mai la reedició del
recull.
M.M. La seva poesia s’ha relacionat
sovint amb el surrealisme francès
i amb l’expressionisme abstracte
nord-americà, però tinc entès que
va ser W.H. Auden el seu primer
‘mentor’ literari. Com va conèixer
Auden i quin paper va jugar en la
publicació d’‘Alguns arbres’?
J.A. Feia anys que llegia la poe-
sia d’Auden, uns deu més o
menys, abans de la publicació
d’Alguns arbres, el 1956. Va ser
el primer poeta modern amb
una obra que vaig sentir que

em donava una idea del que
podia ser la poesia i, de jove,
escrivia molt influenciat per
ell. No crec que Auden s’ado-
nés mai d’aquesta influència
i, segons el meu parer, va de-
mostrar un entusiasme mo-
derat pels meus poemes. El
vaig conèixer a comença-
ments de la dècada dels 50, a
través de James Schuyler, que
el va començar a tractar per
mediació de Chester Kallman
i va arribar a ser un bon amic
seu, però no vaig arribar mai a
conèixer bé Auden, i la seva
presència em resultava més
aviat intimidadora.
M.M. Fins a quin punt es podia
parlar d’una Escola de Nova York
en aquell moment? Vull dir, quina
relació tenia en el moment de pu-
blicar ‘Alguns arbres’ amb la res-
ta d’integrants d’aquest grup
(Frank O’Hara, Barbara Guest...)?
J.A. El terme d’Escola de Nova
York no es va començar a fer
servir fins a mitjan dels sei-
xanta. Els meus amics, O’Ha-
ra, Guest, [Kenneth] Koch, [Ja-
mes] Schuyler i jo érem joves
aspirants a poeta que solíem
quedar i llegir-nos el que fè-
iem els uns als altres. No ens
vam plantejar mai que for-
méssim una escola i crec que
en realitat no ho érem, per-

què en la nostra obra hi ha
tantes semblances com dife-
rències.
M.M. Poc després de la publicació
d’‘Alguns arbres’ va marxar a
França i s’hi va quedar a viure uns
deu anys... Què l’atreia d’aquell
país i com el va afectar l’experièn-
cia francesa, tant des del punt de
vista personal com literari?
J.A. Des de jove, des que vaig
llegir Proust, desitjava anar a
viure a França, o potser des
d’abans encara, des que vaig
llegir uns contes francesos
quan només era un infant. En
tot cas, em sembla bastant
natural sentir-se atret per
França i voler anar-hi a viure.
Seria difícil resumir en po-
ques paraules el que dec a la
meva experiència europea.
L’aprenentatge gradual d’una
altra llengua i l’absorció de la
seva literatura en la llengua
original és un procés que
comporta transformacions es-
tranyes. Vaig tenir la fortuna
de conèixer un francès bri-
llant que es va convertir en el
meu millor amic, en Pierre
Martory, que era novel·lista i
poeta i em podia oferir una
visió telescòpica de la vida i la
literatura a França, així que
deu anys després d’alguna
manera jo havia esdevingut
una persona diferent.
M.M. ¿Va ser difícil la tornada als
Estats Units?
J.A. Sens dubte va ser difícil.
Volia continuar vivint a Fran-
ça, però la mort sobtada de
mon pare, afegida a la meva
incapacitat per tirar endavant
econòmicament, em van aca-
bar convencent de tornar a
Nova York, on m’havien ofert
una feina com a editor tècnic


