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El poeta i traductor nord-americà Sam Abrams

A R A C O M A R A

Inici d’aventura amb Sam Abrams
C A R L E S H A C M O R

G
airebé alhora, D.
Sam Abrams ha pu-
blicat dos llibres de
poemes (més m’esti-
mo dir i escriure lli-

bre de poemes que no pas poe-
mari) als quals, al meu parer
–que no és pas de crític literari,
que no ho sóc, sinó d’escriptor,
o, ras i curt, de poeta, i de lec-
tor–, els escau el qualificatiu de
cabdals (he triat aquest adjectiu
entre els molts possibles; em
sap greu per mi mateix, però és
que cada dia m’agraden menys
els adjectius, tots em semblen
desgastats; deu ser un defecte
meu, o no).

Els dos llibres són Into Foot-
notes All Their Lust, Tot el desig a
peu de plana (a Edicions Proa) i
Jo no sóc ningú! Qui ets tu? (a Jar-
dins de Samarcanda, Cafè
Central / Eumo Editorial). El
primer llibre són poemes de D.
Sam Abrams en anglès (A-
brams és nord-americà) i en
versió catalana d’Enric Sòria i
d’Abrams mateix, i el segon
llibre són versions de poemes
de la poetessa (m’agrada més
poetessa que no poeta) nord-a-
mericana Emily Dickinson.

UNA COMMOCIÓ CASUAL
Fa uns dies vaig obrir, a l’atzar,
el llibre Tot el desig a peu de pà-
gina pel poema encapçalat per
Mentre la gent teixeix. I jo, que no
busco –que fins i tot defujo–
l’emoció (o determinades
emocions) en la poesia, vaig
tenir una commoció, val a
dir-ho. I tot seguit vaig anar a
parar, també per casualitat, al
poema Desafiant la gravetat, i
aquí l’emoció –que hi és– hi
va esdevenir més aviat impres-
sió, descripció i epifania o il-
luminació diguem-ne lírica.

I en els dos casos no hi he
tingut cap mena de déjà vu. No
sé si puc afirmar –em sembla

que sí– que mai no havia llegit
uns versos així: aquests poe-
mes són lluny de les tradicions
poètiques a les quals m’he
–ens hem– acostumat. I em
trasbalsen més i més a mesura
que els vaig rellegint. D’antuvi,
no en sabria dir res més, que ja
és prou, i fins i tot massa.

Durant uns dies no he gosat
llegir cap poema més d’aquest
llibre. M’he lliurat a d’altres
ocupacions i he anat llegint
d’ací d’allà coses diverses. Re-
llegint de tant en tant els dos
poemes esmentats ja n’he tin-
gut ben bé prou. I no exagero
gens per motius retòrics.

Diria que aquests versos
m’obren la porta a una nova
manera, per mi, d’entendre la
poesia, de llegir-ne i d’escriu-
re’n. I si la causa d’aquest im-
pacte em ve de la ingenuïtat, o
de la ignorància –que em

penso que no és el cas– d’una
tradició, l’anglosaxona, ben-
vingut sigui aquest camí d’A-
brams cap a una manera pla-
nera (que no és la meva, ni ho
serà) d’escriure poesia que no
havia valorat com es mereix,
segons aquest raonament que
m’acaba de passar pel cap.

Ara, d’ençà d’haver fet el
descobriment de Tot el desig a
peu de plana i de tenir aquest
llibre tothora al meu costat, ja
puc passar a llegir-ne d’altres
poemes, i tanmateix no vull
acabar d’endisar-m’hi en tots,
per no profanar el llibre, per
respectar-lo, per donar temps
al temps.

POEMES INADJECTIVABLES
De moment, vaig coneixent
poemes tan inadjectivables
com ara Noiet i Triant i remenant
i Mort i me’ls vaig fent meus.

Em fa l’efecte que poemes com
els d’Abrams demanen unes
relectures dilatades, són per
anar-los degustant, revivint i
recitant a bocinets, per dur-los
a la butxaca, en qualsevol èpo-
ca de l’any, o de la vida, i sem-
pre esperant que, quan les cir-
cumstàncies siguin unes al-
tres, el llibre continuarà amb
tu: el contrari, doncs, de con-
sumir i llençar. Aquesta és la
sensació que actualment em
domina. Segur que el temps
m’ho corroborarà.

I, per culpa de la sinceritat,
ja no em queda espai per dir
alguna cosa menys apassiona-
da sobre aquests poemes, ni
tampoc per abordar l’altre lli-
bre de Sam Abrams, el de les
versions d’Emily Dickinson:
una aventura més, que exigeix
tants elogis com els d’aquest
article, tot i que diferents.

E L Q U I O S C

P E P O T A M A R I T

Llengua Nacional. Número 42.
Associació Llengua

Nacional.

Barcelona, primavera, 2003.

A lguns dels articles d’a-
questa important revista
són Perspectives teòriques i

objectius per a la intervenció de
l’activisme lingüístic en el futur ca-
talà (A. Bastardas), La parla ma-
terna (A. Moll) i Cal fer sonar un
català genuí (J. Vallcorba).

Cucafera. Número 104.
Bayard Revistes.

Barcelona, març, 2003.

E l Doctor Eriçó planteja
una sèrie de jocs per als
més petits. També llegi-

rem La faula d’en Rabolinet,
l’hàmster que ho volia tot per a ell
sol i un reportatge que ens ex-
plica per què quan som petits
ens cauen les dents.

3 . 0 0 0 C A R À C T E R S

Autistes de passarel·la (espectacle poètic)
D O L O R S M I Q U E L

G
uy Debord explica
perfectament i de
manera inqüestio-
nable que els espec-
tacles són la forma

actual de la societat capitalis-
ta que es desplega en passa-
rel·les i platós, mantenint un
contacte amb els mass media,
semblant al que tots nosaltres
mantenim amb el llum elèc-
tric: ningú vol estar donat de
baixa. L’art és espectacle, el
mateix públic és espectacle. La
vida ha esdevingut un espec-
tacle, un espectacle, però,
cruel per a les lletres, i sobre-
tot per a la poesia. A la passa-
rel·la i als platós gairebé no hi
és mai i, si apareix peremptò-
riament, els visionadors fan
zàping. El gran públic no la
reclama. Té els versaires mo-

derns, en els cantants i els
grups musicals que li donen
les paraules que necessita
sense grans profunditats filo-
sòfiques, per tal d’anar tirant.
Si mirem els llibres més ve-
nuts de poesia, veiem que un
és del cantautor Sabina, que fa
75 setmanes que hi és. Per
davant seu s’hi col·loca el
traspassat i massmediatitzat Jo-
sé Hierro, amb 170 setmanes i,
a tocar, la versió castellana de
l’últim llibre de Joan Margarit.
No cal dir que aquest ràn-
quing està a anys llum d’un
rànquing de venda de discos.
No hi ha color.

Davant d’aquest desèrtic
panorama massmediàtic, decla-

racions de poetes que diuen
escriure només per a ells,
semblen excuses de mal paga-
dor: no és que escriguin no-
més per a ells, sense tenir en
compte el públic: és que no hi
ha gairebé públic. Sembla ben
bé una paradoxa. ¿Escriuen
per a ells, perquè no hi ha
públic, o com que no hi ha
públic escriuen per a ells? Chi
lo sa?!

El cert és que aquests ma-
teixos critiquen de manera
velada els intents de dur la
poesia a la vida de cada dia,
d’on mai en va haver de sortir.
L’aura d’elitisme de què volen
envoltar-se s’assembla cada
dia més i més a un protector,

com el que usen aquells nens
que, en no poder viure a l’at-
mosfera normal, han de viure
en enormes incubadores, sen-
se tenir res més que els con-
tactes necessaris amb els seus
contemporanis, vitals per tal
de no desaparèixer.

UNA COSA ESPECIAL I PURA
El que sobta de tota aquesta
declaració de principis és
que aquells mateixos que vo-
len fer creure que són “algu-
na cosa especial i pura” din-
tre de l’estret ambient de les
lletres poètiques, i em refe-
reixo a les catalanes, usen
tots els mitjans que no són
poètics per tal d’estar tant

com poden a les pàgines dels
diaris, ja que les teles els cri-
den ben poc. Així, aquests
mateixos s’emboliquen en
cartes creuades on es diuen
de tot menys bonic i aprofi-
ten qualsevol oportunitat
d’anar fora de Catalunya, on
solen tenir els seus més grans
protectors en d’altres poetes
com ells, per tal de donar-se a
conèixer. Així mateix escri-
uen textos altament polè-
mics, per tal de fer que tot-
hom en parli. És a dir, bus-
quen l’espectacle però no a
través dels seus poemes. Tots
aquests absurds em porten a
creure que aquesta puresa és
només una puresa d’intenci-
ons, una cosa així com la po-
teta enfarinada del llop per
sota la porta.


