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El poeta i traductor nord-americà D. Sam Abrams

‘In our bedroom at
the back of the house’

P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

D. Sam Abrams, Into Footnotes
All Their Lust. Tot el desig a peu

de plana. Edició bilingüe,
versions d’Enric Sòria

i de l’autor. Proa.

Barcelona, 2003.

E
l primer que va afir-
mar que tot poema
és, de fet, un poema
de circumstàncies
fou Goethe. Després,

la frase ha fet fortuna i s’ha
repetit decididament, sobretot
quan es parla de poesia de
l’experiència. Les circumstàn-
cies, però, són només el motor
que posa en marxa l’engranat-
ge del poema que, per ell ma-
teix, acaba adquirint una enti-
tat pròpia i aïllada de la reali-
tat. Amb tot, aquesta idea s’ha
de prendre amb mesura, per-
què, en definitiva, un llibre de
poemes –especifica Octavio
Paz– respon, en el fons, a un
diari. I cal afegir que aquest
diari és la suma d’impulsos
íntims, vitals i intel·lectuals
que ha sentit el poeta al llarg
del seu temps històric.

Amb una lectura semblant
podem acostar-nos al llibre
d’Abrams, que s’inicia en el
marc temporal de la tardor i
que acaba amb la tímida llum
de l’estiu entrant al dormitori
familiar. Temps i espai per a
cobrir una aventura poètica

que se centra en la constatació
de l’art o la poesia envaïts per
la vida i l’erudició, en la grati-
tud a la bellesa malgrat els
seus destrets, i en l’excés de
llibertat amb què acabem
existint. Així, trobem compen-
sada la biografia pròpia i la
sempre inacabada de les lectu-
res en el poema Política II, que
reprèn un tema de Yeats, Poli-
tics, sorgit, al seu temps, d’una
frase de Thomas Mann. La si-
tuació real ha portat al record
d’un poema en què el jo es la-
mentava d’una conversa que
ignorava la bellesa d’una noia.
En el poema d’Abrams, desa-
pareix el jo i es dóna tot el
protagonisme al fet mateix.
Com si es tractés d’una tanka
compartida, dos poetes s’unei-
xen en la manera. El segon,
evidentment, amb un gest cap
al mestre, i amb una doble in-
tenció: recórrer el camí del ro-
manticisme fins a una poesia
més deslligada del jo, en què el
poeta és només espectador, en
deute amb un segon mestrat-
ge, el de Thomas Hardy.

El llibre presenta d’una ma-
nera compacta una visió dis-
tanciada i estoica de la vida. La
mort, el pas dels anys, els pro-
pòsits vitals que ens hem po-
gut fer de joves o el sentit ma-
teix de l’existència són temes
que combaten sobre afirmaci-
ons molt sinceres. I en aquest
punt de resignació hi conflu-
eixen mestres de diversa natu-
ra: alguns explícits, com Ma-

chado, Yeats, Li Bo; d’altres,
presents en el curs del riu líric
d’aquest llibre i de l’anterior,
tals com Maragall o Hardy.

Molt significatiu és el poema
Retirada, que es pot llegir com
una meditació sobre el curs de
la poesia moderna: “L’excessi-
va independència exclou les
proves / que ens fan humans
després de tot”. En altres casos,
objectes immediats concen-
tren la idea del temps: l’hibis-
cus, per exemple. Fixació del
moment, fixació de la història,
permeten mirar amb austeri-
tat el sentit del món.

Respecte de Calculations...,
podem dir que Abrams conti-
nua sent fidel a la seva manera
d’interpretar la poesia: actitud
moral de poetes i personalitats
històriques, consciència de la
decadència de la societat des
d’un realisme de l’acció hu-
mana, basat en moments no
lírics i en la pròpia biografia
com a pare, professor, viatger.
Des d’una visió molt pròpia de
la poesia americana, que com-
prèn W. Carlos Williams i Ro-
bert Frost, i que el poeta sap
trobar en les fonts de la cultura
incorporada (Palol, Simona
Gay...), les plantes són el mirall
perfecte per accedir filosòfica-
ment al sentit de l’ésser humà.
El llibre dóna el to d’una com-
prensió del món concisa però
no maniqueista, sinó matisada
per la mica de tot que trobem
en cada cosa. Amb un llen-
guatge directe, el seu valor està

en la presentació visual del
pensament moral. En un poe-
ma de Thomas Hardy, un tord
fosc s’obstina a cantar l’alegria
de la seva ànima, enmig del
vent i les ombres, contravenint
els elements. Aquest acte sin-
gular de coratge sense motiu
és la constatació d’una espe-
rança existent però llunyana
del poeta que l’escolta. Així
hem d’entendre la poesia d’A-
brams: en la idea de la retirada
hi ha l’acumulació i el sentit
de l’experiència que no s’en-
ganyen sobre els petits canvis
de les tres aventures humanes:
joventut, ambició, poder.

El treball de traducció en
aquest llibre, amb la presència
del català oriental i occidental
amb decidida normalitat, s’ha
d’entendre com un nou acte de
militància. Abrams, com a tra-
ductor ell mateix, coneix el
valor de determinats actes de
versionar uns poemes o altres.
S’ha de considerar, doncs, que
aquest fet no és gratuït en el
seu llibre. Dos temes desta-
quen, per la seva orientació i
definició, en aquesta obra: allò,
que a la meitat de la vida, sig-
nifica l’excés de llibertat, i la
ironia de la perdurabilitat po-
ètica en el cas de Simònides.

Dissecció de la memòria
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Trezza Azzopardi,
L’amagatall. Traducció de

Jordi Cussà i Anna Camps.
Columna. Barcelona, 2002.

L’
amagatall narra
una història ínti-
ma que té com a
protagonista una
dona –Dolores,

anomenada sovint Dol–, la veu
de la qual es fa sentir en dos
moments diferents de la seva
vida: quan és una nena petita i
quan és una dona madura. Les
dues veus tenen en comú l’ex-
posició dels intents de la pro-
tagonista en la recerca de la
veritat que doni sentit a la mala
vida que mena la familia Gauci,
en què ella és el membre de
menys edat.

L’ambientació de la narració
situa els fets a la ciutat de Car-
diff, Gal·les, que va acollir una
onada d’emigrants procedents
de Malta quan la Gran Bretanya
va plegar veles al Mediterrani
després de la Segona Guerra
Mundial. Aquest fet no és casu-
al perquè l’autora, Trezza Az-
zopardi, en la seva opera prima,

ha fet servir elements autobio-
gràfics: com en la ficció que
presenta, l’autora forma part
d’una família nombrosa en-
capçalada per un pare maltès
que arriba a les Illes Britàniques
com a immigrant i per una
mare gal·lesa.

TRETS DELS PERSONATGES
Sí que és diferent, però, el to
social: Azzopardi no forma part
d’un nucli vinculat a les activi-
tats mafioses localitzades a
Cardiff en la dècada dels 60 i
marcat per una dissort que té
caràcter de comdemna perpè-
tua: la mare és víctima de la
depressió; el pare viu obsessio-
nat pel joc; una de les germa-
nes acaba en un internat de
monges; una altra només
aconsegueix marxar de casa a
través d’un matrimoni de con-
veniència; i una altra és venuda
a un mafiós que pot ser el seu
pare biològic. A més, la prota-
gonista, Dol, perd els dits de la

mà esquerra en un incendi
quan encara no ha deixat de ser
un nadó.

La narració d’aquests fets es
produeix a través de dues veus
diferenciades: la de la protago-
nista –que parla, testimonia,
des de la primera persona del
singular– i la d’un personatge
omniscient generat per l’autora
que explica aquells fets que Dol
no pot conèixer en no estar
present en el moment en què
s’esdevenen. Aquest recurs lite-
rari, tan vàlid com qualsevol
altre, proporciona, però, en
L’amagatall, moments de confu-
sió: no hi ha marques clares
que indiquin quan es fa sentir
una veu o l’altra. Això, puntu-
alment, entorpeix la feina del
lector, que ha de fer ferm el
propòsit de seguir llegint fins
que repren el fil d’una exposi-
ció que presenta un dinamisme
baix que pot ser l’element pas-
siu que faci efectiva la tria de
seguidors.

Grosso modo –i si es permet
una classificació del tot barroe-
ra–, hi ha dues opcions a l’hora
d’explicar històries: una prima
la descripció de l’acció i fa evo-
lucionar el text a través de pre-
sentacions de situacions que
enllaça amb els recomanables
passatges de trànsit; l’altra pren
un seguit de situacions i fa que
l’obra es constitueixi a partir de
la dissecció, de la interpretació,
de l’avaluació, de la reflexió.

EXPLICAR EL MÓN INTERIOR
L’amagatall segueix aquest camí
sense vergonya, de manera
oberta. Comptat i debatut, les
accions que constitueixen l’es-
quelet de l’obra són poques
perquè allò que interessa l’es-
criptora és poder explicar el
món interior del personatge
protagonista, cosa que du a
terme amb encert. Ara bé, la
decisió de fer de la novel·la un
exercici d’exposició intimista
comporta el perill que allò que

s’explica –i també la manera
com s’explica– no sigui prou
eficaç per mantenir l’atenció
del lector, que es pot sentir
temptat de deixar de banda el
llibre si considera que no hi
connecta, si percep que no ha
entrat en el joc de l’autor.

Aquest estil narratiu serveix
per desmuntar el paral·lelisme
que s’ha volgut veure entre l’o-
bra de Trezza Azzopardi i la
més exitosa de Frank McCourt,
Les cendres d’Àngela –és cert que
hi ha elements físics comuns
però la identitat de les diferèn-
cies supera de bon tros la de les
similituds–, i acosta L’amagatall
a la peça d’Arundhati Roy El déu
de les petites coses, que ofereix re-
sultats literaris similars. Una
altra qüestió a partir de la qual
especular –que només s’apun-
ta en aquest comentari– faria
referència a la conjectura que
les lectores comprenguin amb
tota la intensitat possible uns
textos que als lectors els po-
den venir una mica amples
perquè no acaben de saber
ben bé què s’hi està explicant.
El debat sobre l’existència
d’una literatura femenina i
una altra de masculina hauria
de ser, però, protagonista en
uns altres escenaris.


