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Dues escenes

I
Ens veiem tal com ens comportem,
cada racó ens fa algun oferiment especial.
El tren porta alegria;
les espurnes que fa il·luminen la taula.
El destí guia el pràctic del port, i és el destí.
Feia molt que no sentíem tantes notícies, tant soroll.
Era un dia agradable i càlid.
«Et veiem als cabells,
l’aire que descansa al voltant dels cims.»

2
La pluja fina ungeix la maquinària del canal.
Aquest potser és un dia d’honestedat general,
com cap altre en la història universal
tot i que els fums no tenen cap autoritat especial,
eixuts com la pobresa, igual.
Hi ha unitats magnífiques damunt d’un vell,
a l’ombra blavosa d’alguns pots de pintura
i els cadets diuen, rient: «Al vespre,
totes les coses tenen un horari, si esbrines el que són.»

Del poemari ‘Alguns arbres’,
publicat en anglès el 1956

E N T R E V I S T A

John Ashbery
Poeta nord-americà

➤ ➤ ➤ “Com més
escrius, menys
neguitós estàs
a l’hora de
posar-t’hi, tot
i que sempre hi
ha un cert
neguit que no
desapareix”

“El fet de néixer
amb facilitat
per escriure
poesia ajuda,
però sens dubte
l’aprenentatge
és la part
essencial
del procés”

d’‘Art News’. Vaig trigar més o
menys un any a tornar-me a
adaptar a Nova York.
M.M. El 1975 va publicar ‘Self-por-
trait in a convex mirror’ [‘Autore-
trat en un mirall convex’], un poe-
mari format per 35 peces –l’últi-
ma de les quals (que es pot trobar
en castellà) és un poema llarg que
dóna títol al conjunt– que va sig-
nificar la seva consagració (va re-
bre premis com ara el Pulitzer, el
National Book Award i el National
Book Critics Award). El poema
pren el títol d’un conegut quadre
d’Il Parmigianino, un quadre que
no s’està de comentar al seu recull
d’assajos sobre art, ‘Reported
Sightings’. ¿Com creu que el seu
vessant de crític d’art ha enriquit
la seva poesia i viceversa?
J.A. De fet, tenia la idea d’es-
criure un poema sobre el qua-
dre d’Il Parmigianino Autore-
trat en un mirall convex des de
feia molts anys, quan vaig co-
mençar a escriure crítica d’art.
Em vaig fer crític d’art una
mica per accident, per bus-
car-me la vida quan vivia a Pa-
rís. És evident que el fet de
mirar amb atenció l’art durant
un període de cinc anys i d’es-
criure almenys dos articles
setmanals sobre el tema
m’hauran influït d’una mane-
ra o una altra, però no estic
segur en quin sentit. Un dels
efectes que se m’acut és la ca-
pacitat d’atenció que un es veu
obligat a desenvolupar quan,
per exemple, va a una exposi-
ció i ha de procurar recordar-la
de manera que després en pu-
gui escriure algun comentari
intel·ligent. També el fet que
les constants dates de lliura-
ment a què m’havia d’enfron-
tar com a periodista em van
acabar forçant a començar a
posar-me jo mateix terminis
per compondre la meva poe-
sia.
M.M. ¿Creu que amb aquest poema
es va obrir una altra etapa en la
seva carrera literària?
J.A. Per mi és molt difícil veure
diferents períodes en la meva
carrera, llevat dels que són
evidents en els meus dos pri-
mers poemaris, Alguns arbres i
The Tennis Court Oath [El jura-
ment de la pista de tenis]. L’Auto-
retrat... va obrir un nou període
en el sentit que va ser el meu
primer llibre a rebre una
atenció considerable, però no
estic segur en quin sentit és
diferent de les obres anteriors
o posteriors, amb l’excepció
del poema que li dóna el títol,
que ha esdevingut la meva
obra més coneguda i té un es-
til assagístic, un to formal que
és prou diferent de tot el que
he escrit abans o després. No és
cap dels meus poemes prefe-
rits, tot sigui dit.
M.M. Amb els anys vostè ha incre-
mentat la seva productivitat, amb
alguns títols traduïts al castellà,
com ara ‘Can You Hear, Bird?’
[‘¿Oyes, pájaro?’] i ‘Flow Chart’
[‘Diagrama del flujo’]. ¿Quins fac-
tors creu que poden haver influït
en aquest fet?
J.A. Un dels factors deu ser que

ja no he de fer feina en un
despatx i per tant tinc més
temps per escriure. També el
fet d’haver publicat molts lli-
bres em fa estar menys angoi-
xat davant de si seré o no ca-
paç d’escriure res més. Un,
com més escriu, menys negui-
tós està a l’hora de posar-s’hi,
tot i que en realitat, sempre hi
ha un cert neguit que no se
n’acaba d’anar.
M.M. ¿Creu que una gran producti-
vitat pot ser perillosa per a un
poeta?
J.A. No veig en quin sentit pot
ser perillosa, tret que la quali-
tat de l’obra produïda pateixi
una davallada qualitativa... En
aquest cas, sens dubte seria un
fet negatiu.
M.M. ‘Flow Chart’ [‘Diagrama del
flujo’] és un espectacular poema de
216 pàgines: potser el seu poemari
més ambiciós fins al moment i se-
gurament una de les fites de la
seva obra. Com va sorgir la idea i
com el va escriure?
J.A. Un amic em va suggerir que

escrivís un poema de 100 pà-
gines. (Era en Trevor Winkfi-
eld, que va acabar dibuixant la
portada de l’edició americana
del llibre.) Em va demanar què
havia estat escrivint darrera-
ment, i li vaig respondre que
estava treballant en poemes
breus, en lloc dels llargs que
m’eren habituals. Em va dir:
“¿Per què no escrius un poema
de cent pàgines sobre la teva
mare?”. (Ma mare havia mort
aquell any, el 1987, i ell també
feia poc que havia perdut la
seva.) Escriure un poema de
cent pàgines em va semblar
interessant, i les 216 pàgines
actuals eren cent en el meu
original: escric a màquina i
vaig intentar omplir cada pà-
gina al màxim. Vaig decidir
que m’aturaria d’escriure el
primer de juliol, després d’ha-
ver començat el desembre del
1987. Després em vaig adonar
que tenia un manuscrit llarg i
feixuc que necessitaria moltes
revisions laborioses. En lloc de
revisar-lo, el vaig deixar repo-
sar i em vaig dedicar a escriure
altres coses; sabia, una mica
per instint, que el final del
poema no era el que havia de
ser. Quan has estat un temps
escrivint amb aquella intensi-
tat, és molt difícil de posar-se
fre i aturar-se, així doncs vaig
deixar el poema al calaix gai-
rebé un parell d’anys; després,
a Harvard, quan hi oferia les
Norton Lectures sobre poesia
(la primavera del 1990), se’m
va ocórrer una manera d’aca-
bar-lo. Estava relacionada amb
la manera com brillaven els
fars dels cotxes que passaven
per Memorial Drive al vespre

–treballadors que feien el tra-
jecte habitual per tornar a ca-
sa–, era la mateixa vista que
havia tingut des de la meva
habitació d’estudiant a Har-
vard molts anys abans, i
aquells dies la tornava a veure.
Aquell era el lloc on per pri-
mera vegada havia començat a
escriure poemes que m’agra-
daven, i l’emoció d’aquell pe-
ríode primerenc sens dubte
em va inspirar per continuar i
acabar Flow Chart, un poema
que havia endarrerit massa.
M.M. La seva obra es caracteritza
pels canvis de to i de veu, com es
pot comprovar perfectament en un
poemari com ‘Can You Hear,
Bird?’ [‘¿Oyes, pájaro?’]. Aquest fet
contrasta amb la tradició de poe-
sia confessional que els lectors ca-
talans solen identificar amb la
tradició anglosaxona. Com veu la
situació actual de la lírica al seu
país: hi ha una poesia del jo en-
front d’una altra d’interessada a
explorar altres possibilitats del
llenguatge?
J.A. És cert que en la poesia
contemporània nord-america-
na hi ha una forta tradició
confessional. Potser la poesia
més popular que s’escriu avui
dia va per aquí. Jo sempre ha-
via tingut la sensació que tot-
hom vivia, estimava i patia se-
guint un patró més o menys
semblant al dels altres i, per
tant, era inútil intentar fer
que la gent s’interessés en el
sofriment o l’alegria d’un. Va
resultar que m’equivocava,
perquè això és exactament el
que la gent vol sentir. Hi ha
tantes varietats de poesia als
Estats Units que per mi seria
difícil definir la situació actual
de la lírica. Crec que el surre-
alisme ha esdevingut una nova
influència en la poesia nord-
americana; prova d’això és el
sorprenent predomini de la
poesia en prosa que mira cap a
Rimbaud, Jacob, Mallarmé i
Lautréamont. Hi va haver una
onada surrealista més aviat tè-
bia a la poesia americana dels
anys trenta i quaranta, però era
un corrent menor. La influèn-
cia surrealista actual és molt
més difícil de seguir (es pot
trobar en la poesia relacionada
amb el grup de Language i fins
i tot en la poesia confessional),
però crec que en tot cas és ex-
tremament vital. Els canvis
freqüents de to i de veu són un
aspecte de la meva escriptura

que afavoreixo perquè em
sembla que és així com perce-
bem el coneixement: d’una
manera fragmentària, altera-
da, contradictòria, que resulta
difícil de veure i d’escoltar.
M.M. El 2000, publicava una sèrie
d’assajos sobre poesia titulats ‘Ot-
her Traditions’, en què reivindica-
va l’obra de poetes sovint menys-
tinguts com ara John Clare, Tho-
mas Lovell Beddoes, Raymond John
Wheelwright, Laura Riding i Da-
vid Schubert. ¿Creu que cada autor
ha de cercar/crear la seva tradició,
com a alternativa a les que li vénen
donades? Quins serien els princi-
pals autors de la seva tradició?
J.A. Alguns dels autors princi-
pals de la meva tradició són els
autors que comento al llibre,
que de fet aplega les meves
conferències dins les Norton
Lectures. Vaig excloure a pro-
pòsit escriptors coneguts que
han estat importants per a mi,
com ara Wallace Stevens, Au-
den, Marianne Moore, Eliza-
beth Bishop, Hart Crane i W.C.
Williams, perquè ja hi ha
molta gent que ha escrit sobre
ells. Entre els altres autors de
la meva tradició hi hauria es-
criptors nord-americans de la
dècada dels trenta que han es-
tant molt de temps oblidats,
com ara Delmore Schwartz,
Ruth Herschberger, el Randall
Jarrell dels principis, la poeta
anglo-americana Joan Murray,
que és totalment desconegu-
da, poetes anglesos com ara
Nicholas Moore i F.T. Prince, i
també Boris Pasternak, que em
sembla que és més conegut
per raons polítiques que per la
seva poesia.
M.M. Vostè ha estat molts anys pro-
fessor d’escriptura creativa a Bard
College. L’ensenyament de l’escrip-
tura creativa té poca tradició a
Europa, tot i que hi ha hagut es-
forços recents com l’Escola d’Es-
criptura i Humanitats de l’Ateneu
Barcelonès. ¿Què procura trans-
metre als seus alumnes?
J.A. Provo d’animar els meus
alumnes perquè escriguin, no
com jo, sinó a la seva manera.
Per acomplir aquest objectiu,
els proposo exercicis amb for-
mes tancades com les del grup
d’Oulipo (la més coneguda
sens dubte és la sextina) i els
faig fer traduccions (de llen-
gües que no coneixen), entre
altres coses, amb la intenció
que deixin de pensar en el po-
ema que intentaven escriure,
de tal manera que al final l’a-
caben escrivint.
M.M. El poeta neix o es fa?
J.A. Segurament, el fet de néi-
xer amb una certa facilitat per
escriure poesia hi deu ajudar,
però sens dubte l’aprenentat-
ge és la part essencial del pro-
cés.
M.M. En els darrers anys, Ashbery
ens ha sorprès amb poemaris com
ara ‘Girls on the Run’ i ‘Your Name
Here’. Té algun projecte entre
mans?
J.A. Sí, tot just acabo de treure
un nou llibre titulat Chinese
Whispers. Espero continuar
sorprenent els lectors amb
més llibres.


