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CRISTINA CALDERER

Umberto Eco ha publicat un recull d’articles dedicats a temes literaris

Del llegir i l’escriure
A S S A I G

R O S S E N D A R Q U É S

Umberto Eco, Sobre literatura.
Traducció Carme Arenas.

Destino. Barcelona, 2002.

E
n aquest darrer llibre
fet d’articles dedicats
a diferents aspectes
de la literatura, refle-
xiona sobre el text li-

terari tant des del punt de vista
de la fruïció com de la produc-
ció, amb una prosa teòrica for-
ça planera i un to gairebé de
diàleg amb el lector, en què ens
fa participar, a més, del treball
interior d’ell mateix en el paper
d’autor a l’hora d’enfrontar-se a
la construcció de best sellers com
ara El nom de la rosa i L’illa dels dia
abans. Unes reflexions literàries
vàlides, alhora, per al lector i
per a l’escriptor.

La defensa última de la lite-
ratura, de la seva necessitat és,
tal vegada, la seva capacitat de
modelar el món, de situar-se
com a paradigma de compor-
taments, gestos i accions hu-
manes, com ja havia vist Lot-
man. Aquells mons de ficció
que semblen tan llunyans, so-
vint han estat el mirall al qual
s’han mirat multitud de gene-
racions, penseu sinó en el Wer-
ther, de Goethe, en l’Ulisses, en la
Caputxeta Vermella, en Madame
Bovary, etcètera, per esmentar
els casos més emblemàtics que
cita Eco en aquest seu darrer
llibre publicat en català, Sobre
literatura –magistralment tra-
duït per Carme Arenas–. L’a-
mor, la concepció occidental de
l’amor, per exemple, no hauria
existit sense la tradició literària
que va dels fidels d’amor irani-
ans, fins a Machado, passant
per Ibn Hazm, Bernat de Ven-
tadorn, el Dant creador de Pao-
lo i Francesca, Petrarca, la
Sylvie, de Nerval, i les cançons de

Serrat. Perquè la funció didàc-
tica més clara de la literatura
és, segons l’autor d’El nom de la
rosa, l’educació al destí i a la
mort. La literatura és un mis-
teri, creat per la llengua, gràci-
es al qual, com una mena de
procés alquímic, allò que ens
era completament estrany
–temps, espais i actituds– pas-
sa a ser nostre, interioritzat,
actual.

Les reflexions d’Eco, que se-
gueixen i desenvolupen les de
les Sis passejades pels boscos de la
ficció (Destino, 1997), situen la
nostra mirada en la función i
en la complexitat de la creació

literària i de la seva interpre-
tació. D’aquí la vindicació de
la teoria literària com a llin-
dar necessari per copsar la ri-
quesa d’aquesta forma d’ex-
pressió tan essencial per a la
humanitat com despreciada
pel fort paradigma cientifico-
tecnològic.

SENSE DESFER L’EMOCIÓ
El repte de l’hermenèutica lite-
rària, de la ciència de la litera-
tura, és explicar un text sense
desfer-ne l’emoció. Eco ho rebla
en aquesta autobiografia d’ar-
tesà a l’hora de la interpretació
i de l’escriptura, tot aplicant-ho

a la lectura de Sylvie, de Nerval,
llibre que, des de sempre, l’ha
fascinat i del qual ha intentat
desxifrar-ne repetidament el
misteri i l’encant boirós. (Per bé
que, en fer-ho, corre el perill, no
tant d’escorxar les vísceres de
l’obra, com d’apropar massa el
seu jo narratiu al jo de l’autor,
Nerval –Jerard, el protagonista
de l’esmentada novel·la, no
equival a Nerval ni tan sols si
l’interpretem com a Je-rard–,
perquè dos éssers correspo-
nents a mons diversos no po-
den ser iguals ontològicament
parlant.) El gest d’Eco, com el
de la millor semiòtica, aquí és

idèntic al de Pseudo-Longinus
que va reflexionar sobre el que
és sublim a partir de les raons
estilístiques. D’aquí, també, la
tipologia de les tècniques de
representació-evocació de l’es-
pai (Les sémaphores sous la pluie),
del valor de la multiplicitat dels
codis que suposen diferents ni-
vells de lectura, tots legítims,
però no tots de la mateixa
qualitat ni profunditat, que
analitza a Ironia textual i nivells de
lectura, o del valor i la funció del
símbol en la història de la nos-
tra cultura (Sobre el símbol). Ni-
vells diferents de construcció i
de lectura que, com passa tam-
bé amb l’anomenada influèn-
cia literària (tema al qual dedi-
ca, entre d’altres, l’estudi, Borges
i la meva angoixa de la influència)
–que va des del nivell perillós i
sovint miserable de la petja
d’un autor sobre l’altre, que sol
portar a la sobrevaloració de la
importància del primer sobre
el segon, fins als nivells més
subtils i pregons de la intertex-
tualitat, on cada llibre és un pol
d’irradiació de signes i signifi-
cats–, el fet de copsar la pre-
sència d’uns determinats textos
en un text, sobretot si aquesta
presència no era explícita, fa
nova llum sobre la totalitat de
l’obra, tot obrint-la a una nova
lectura i un nou diàleg amb la
literatura universal i amb el
destí de la humanitat.

Llegir aquestes reflexions
teòriques d’Eco no només vol
dir continuar la gimnàstica
necessària per mantenir en
forma la nostra sagacitat
lectora, sinó també entrar en
el laboratori de l’escriptor
Eco (sobretot gràcies al capí-
tol Com escric) i trobar-hi,
potser, l’explicació d’aque-
lles obres tan exitoses des del
punt de vista comercial i
d’una solidíssima arquitec-
tura, tal vegada, excessiva-
ment ordenada i mental.

Al marge d’un camí cap el sud
P O E S I A

F E R R A N A I S A

Mateo Rello,
Orilla sur (fábula de Barcelona).

Edicions del Grup León

Felipe. Barcelona, 2003.

E
l poeta Mateo Rello
(Badalona, 1968)
acaba de publicar el
seu primer llibre de
versos, però això no

significa que arribi de zero a la
plaça poètica. L’autor d’Orilla
sur ja fa temps que participa
en recitals i gires poètiques
pels ateneus, bars i altres cen-
tres alternatius, tant de Bar-
celona com de Santa Coloma
(ciutat on ha passat la major
part de la seva vida). La seva
obra, que, fins ara, només es
podia trobar en publicacions
marginals, ha estat editada
pel Grup Poètic León Felipe i
prologada per l’ànima del
grup, Adolf Castaños. Aquest
grup, en els darrers anys, a
través del seu Cabaret Poètic,
ha desenvolupat una gran
tasca de difusió de la poesia. El
resultat d’aquesta experiència
ha significat que, la veu de
nous poetes i la dels clàssics
hagin conviscut en escenaris
ben diferents com són, entre

altres, l’Ateneu del Xino, el
Centre Cívic de Sant Martí de
Provençals i el CCCB.

Mateo Rello, a més de ser
poeta, és redactor de Solidari-
dad Obrera, la vella Soli, que
encara sobreviu als nous
temps, amb l’impuls romàntic
dels que fan les coses perquè
si, sense demanar res a canvi.
Mateo Rello, des de les pàgines
de la Soli, ha divulgat i apropat
la figura d’autors i artistes ac-
tuals als seus lectors: Jesús Li-
zano, Jaume Sisa, David Casti-
llo, Enric Casasses... A més ha
estat l’impulsor del suple-
ment ArtArquía, que recull,
periòdicament, treballs artís-
tics. Mateo Rello hi va publi-
car, l’hivern del 2000, diversos
poemes i la biografia de tres
poetes llibertaris: Adán Olisi-
po, Liberto Acina i Fernando
Silva Gante, que eren tres he-
teronònims de Rello. És curiós
ressaltar que aquests tres poe-
tes citats van aparèixer en una
enciclopèdia com a personat-
ges reals. Així mateix, un dels

poemes d’Olisipo, va ser mu-
sicats pel cantautor Moi Rojo.

Orilla sur és un poemari re-
alment viu en què les paraules
brollen d’una manera natural,
producte de l’esperit inquiet i
reflexiu del poeta. Els versos
recorren els carrers i les places
de Barcelona que van a morir,
com un riu, al mar, on sempre
hi ha un vaixell per fugir.

VIATGE ALS ANYS 70
El poeta revisita el que queda
del record de la Rosa de Foc, i
fa un viatge als creatius anys
70, quan La Rambla era una
mena d’utòpica República d’A,
tal com la va cantar el galàc-
tic Jaume Sisa. El trajecte l’a-
caba a l’actual Raval, on con-
flueixen ètnies i llengües di-
verses: “La Babel incesante, salta
y salta, / y tú resbalas y estás
participando / del gran misterio
bufo de la razas”.

En el poema Barcelona tor-
nem a trobar el petit univers
de Rello representat pels gats i
els peixos grecollatins: “Tú, que

a nuestra imagen / y a semejanza
nuestra, / eres tantas en una / tú, la
ciudad amada, / míranos a los ojos
/ porque queremos entenderte”.

En alguns versos de Mateo
Rello he trobat un paral·lelis-
me amb el poeta Josep Maria
Fonollosa, que també va can-
tar la ciutat de l’home des de
Barcelona quan escrigué: “La
ciudad está llena de caminos. /
Todos son buenos para escapar de
ella”.

Rello trepitja poèticament
els carrers i els retorna reves-
tits d’emoció i reflexió crítica,
com en els versos: Calle d’en
Robador, Calle Carbassa, reino del
rojo i el bell poema Canción de
los gatos de la calle Aurora. En el
vers que dóna nom al llibre,
Orilla sur, Rello parla de l’ofici
de poeta: “Mirar es nuestro oficio.
/ Los ojos buscan siempre / la orilla
más al sur / pues siempre más al
sur están de nuevo / nuestros días
azules bajo el sol de la infancia”.
El vers és una evocació a un
dels seus poetes preferits, An-
tonio Machado, del qual cita

el seu darrer poema, escrit, en
la platja de Cotlliure, pocs dies
abans de morir. A Devocionario
descriu quin són els àngels
que vetllen el seu son: “Homero
azul, Giuseppe Tornattore, / Mi-
guel Hernández / y Gil de Biedma”.
Però en el seu imaginari poè-
tic hi ha altres noms que
també l’han influït i que con-
tinuen sent referents per a
molts poetes actuals: Sal-
vat-Papasseit, Pessoa, Serrat i
els poetes grecs Kavafis, Sefe-
ris i Elitis.

UN SOMNI PERDUT
En els versos d’Orilla sur hi ha
alguna cosa de familiar i nos-
tra, i, també, el retrat èpic
d’un somni perdut: “Es / cuan-
do Pericles habla Atenas / y sus
palabras cosen / con hilo oculto y
rojo / los corazones atenienses. La
ciudad huele entonces / al roce de
los árboles, murmullo / de corazo-
nes atenienses, / mientras tambo-
res y trompetas / de luz / resuenan
en los ojos, / mientras, sin pausa,
una / a una se abren / tus calles,
Barcelona, / rosa de fuego de un 19
de julio / lleno de corazones ateni-
enses”.


