
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

7 de juny del 2001

P O E S I A

Llibre rodó
A N D R E U G O M I L A

Miquel Pérez-Sànchez, Harmonia Mundi.
Columna. Barcelona, 2000.

P
ocs són els reculls de poemes que
són més que un recull. Que no són
poemes esparsos, amb l’únic lli-
gam que la persona que els signa.
Pocs són també els poemaris ro-

dons, tan rodons que els podríem llegir a
l’inrevés, talment un Rayuela poètic, amb
múltiples dreceres, però que ens acaben
portant al mateix lloc. Aquest és el cas de
l’Harmonia Mundi de Miquel Pérez-Sànchez.
Un volum que podria, a més, actuar de re-
sum perfecte –no antologia– dels quatre
poemaris publicats abans, com així de-
mostren les cites pròpies de quatre dels
cinc capítols en què el divideix. Tanmateix,
aquesta recerca de la conjunció de tots els
elements que construeixen el seu ésser
constitueix, possiblement, la millor de-
mostració del nivell del poeta, fidel segui-
dor del classicisme de la gran Maria Àngels
Anglada, ja que L’aigua del temps (1998)
–obra que tanca la seva tetralogia inicial–
no acaba de reeixir en el seu conjunt.

De tota manera, cal destacar que el dar-
rer poema de L’aigua del temps ens aboca al
contingut del darrer volum de Pérez-Sàn-
chez. Aquí, l’autor mira d’esbrinar dues
preguntes que ell mateix es fa en el decurs
del llibre. La primera, en forma de prec i
dirigida a la seva dona en el poema Pigmalió:
“–Oh, deessa! Perquè / l’harmonia del món
et glorifica...”. I la segona, al poema Certesa,
com una constatació: “Hem de morir. És
l’única certesa”. Llavors, observem com l’a-
mor, des de totes les seves vessants (sexe,
passió, neguit...), i el temps (vida, mort, el
seu pas...) esdevenen cabdals en aquest po-
emari de sensacions i cercles que s’obren i
es tanquen a través del decasíl·lab emprat,
amb cura i precisió, tot i que, de vegades,
perd el ritme en pro de la forma. Però no-
més en comptades ocasions.

PROGRESSIÓ I EVOCACIÓ DEL PASSAT
Harmonia Mundi no és rodó només perquè
el mateix poema obri i tanqui, amb títol
i metre diferent, l’obra, sinó perquè llegit
de la pàgina 1 fins a la 99 es converteix en
una progressió. I a la inversa, es pot en-
tendre com una evocació del passat. Pé-
rez-Sànchez l’estructura en un lapse de 24
hores, des de l’aurora a l’alba del dia se-
güent. D’aquí el sentit de repetir els ma-
teixos versos al principi i al final, ja que
si bé cada dia pot ser divers, es repeteix,
fet més, fet menys, el mateix sintagma. A
més, aquest poema sobre la univocitat de
l’ésser ens porta directament al segon
poema del volum (Dos), com una síntesi
del que vindrà després, malgrat que, en el
moment, no sabem cap a on ens portarà
l’autor.

Primer de tot, basteix tot el seu univers
mític (època Clàssica i Antiga) a través dels
viatges que ha fet i tot el que ha vist als
escenaris de múltiples tragèdies. Més tard,
passa, amb la deguda gradació, a parlar de
l’amor. I, més concretament, del sexe, de
la passió envers la seva estimada. Hi ha
una sèrie de composicions que ens adre-
cen directament al fet de cardar i com de
bé s’ho passa fent-ho de múltiples mane-
res. Després vindrà l’harmonia cercada i la
deïficació de la seva companya sense sortir
de la quotidianitat i el refermament de l’u
en el dos, perquè, com diu a Mnemosine:
“Estimar és desfer-se i afermar-se”. Final-
ment, se centrarà en el temps i en la cer-
tesa abans esmentada, com una cosa in-
defugible malgrat l’harmonia mundial
que ha creat. Tant de bo fos tan fàcil...
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Joan Fuster fent un parlament públic improvisat

Diàleg fusterià
a tres bandes

A S S A I G

L L U Í S A L P E R A

Joan Fuster, Correspondència. Volum 4
(M. Sanchis Guarner, J. Giner,

Germà Colón). Introducció d’Antoni
Ferrando. Editorial 3 i 4.

València, 2000.

E
ntre les grans virtuts que
pot tenir un epistolari d’un
dels escriptors més consi-
derables de tota la literatu-
ra catalana contemporània

hi ha, sens dubte, la seua gosadia a
l’hora de sincerar-se amb altres grans
intel·lectuals coetanis. Sobretot amb
el professor Manuel
Sanchis Guarner, al
qual Joan Fuster va
considerar amic i un
mestre en la lingüísti-
ca.

Aquest quart volum
de correspondència
del gran escriptor de
Sueca amb tres filòlegs
valencians –l’esmen-
tat Manuel Sanchis
Guarner, Josep Giner i
Germà Colón Domé-
nech– mostrarà la
preocupació de Joan
Fuster pel País Valen-
cià i el seu activisme
cultural i ideològic des
dels anys quaranta
fins a la transició polí-
tica de la democràcia.
Cartes que són ja im-
prescindibles “per a
l’estudiós que desitja
conèixer en profundi-
tat algunes de les claus
de la història de la
llengua, la filologia i la
literatura catalanes de
l’època”, com molt bé
assenyala Antoni Fer-
rando dins la sucosa
introducció amb què
il·lustra el llibre.

D’aquests diàleg
fusterià a tres bandes, la correspon-
dència de Fuster amb el mestre San-
chis, que abraça des del 1949 fins al
1976 és, segurament, la més atractiva
i la més punyent per alguns dels
problemes que tots dos intel·lectuals
intercanviaven. De les 104 cartes
conservades, 69 corresponen als 10
primers anys, coincidents amb l’es-
tada de Sanchis a Mallorca i, ja des de
la primera carta reproduïda en
aquest volum, observem la gran pre-
ocupació de Fuster per la llengua li-
terària entre els escriptors valencians
del moment i de les varietats dialec-
tals del català a l’hora de comptar
amb una llengua literària comuna.
Podem comprovar com Joan Fuster,
tot i tenir ja uns criteris molt clars
sobre la morfologia verbal que con-
venia emprar, accepta les orientaci-
ons de l’editorial Torre de l’aleshores
amic seu i mànager de la generació
valenciana dels 50, Xavier Casp, en
els treballs de creació poètica, però
afirma que “en el terreny dels assajos,
preferiria tornar a Fabra”.

Una altra de les preocupacions que
mostren tant Fuster com Sanchis al
llarg d’aquest epistolari gira entorn a
aspectes de la vida cultural valencia-
na del moment i on el binomi Xavier
Casp i Miquel Adlert ocupen el lloc
central dels comentaris. En un mo-
ment donat, Joan Fuster comenta
amb la seua ironia habitual: “Ací tot
marxa normalment, és a dir, anor-
malment”. L’escriptor suecà passa a
contar als seus corresponsals els in-
cidents i baralles de les capelletes lo-
cals i, especialment, la seua relació
amb el grup Torre i les cada vegada
més nombroses discrepàncies fins a
arribar a la ruptura i a la seua reti-
rada a Sueca. Precisament, ara po-

dem comprovar que l’esmentada
ruptura de Fuster amb el grup Torre
no es va produir d’una manera sob-
tada, per algun motiu fútil, sinó que
va ser conseqüència d’un llarg can-
sament, per una acumulació de mo-
tius o circumstàncies que Fuster ex-
plica puntualment al llarg d’aquest
epistolari a Sanchis Guarner.

En la segona i tercera parts de la
correspondència al mestre Sanchis
–35 cartes que van del 1959 al 1976–
aquest li proposa a Fuster que publi-
que els seus primers llibres d’assaig
amb l’editorial Raixa. Les cartes de la
tercera etapa, amb el retorn de San-
chis a València i amb la possibilitat
de veure’s personalment tots dos més
sovint, esdevenen ara més curtes i
esporàdiques, però semblen oferir un
major dinamisme a causa tant d’una
més gran mobilitat per part de tots
dos com pel dinamisme que les noves
generacions –la universitària i la que
girava entorn a Lo Rat Penat– exer-
cien damunt els mestres.

Quant als altres dos blocs de la

Correspondència –22 cartes amb Giner
i 20 amb Colón– són més curts i,
potser, el to i els continguts no ofe-
reixen tant d’interès com les del pri-
mer bloc. La correspondència amb
Giner se centra bàsicament en dos
debats: l’un sobre la funció de la li-
teratura i l’altre sobre l’abast del
concepte de literatura valenciana. En
la primera carta que conservem de
Fuster a Giner de l’any 1949, l’assa-
gista suecà discrepa del tipus de
“política literària i cultural” de Gi-
ner, que qualifica de beateria llorenti-
nista, més pròxim a l’ideari del poeta
ratpenatista, ja que la considera noci-
va i suïcida. El segon debat epistolar
entre Fuster i Giner sorgirà arran de
la publicació de l’ Antologia de la poesia
valenciana (1956), amb una forta rè-
plica de l’escriptor suecà a les consi-
deracions de Giner davant la noció
d’antologia, el concepte de literatura
valenciana i la posició lingüística dels
capdavanters de la Renaixença va-
lenciana.

DISCUSSIONS ENTRE FILÒLEGS
El tercer i darrer apartat de la Corres-
pondència conté les cartes a Germà
Colón realitzades al llarg dels anys de
la Transició i de la democràcia, inici-

ada arran de les dis-
cussions entre filòlegs
sobre l’accentuació
que hauria de portar el
nom propi del gran
poeta medieval Ausiàs
March, i que, com
molt bé assenyala el
prologuista del llibre,
ens mostra una faceta
inèdita de la curiositat
intel·lectual de Joan
Fuster. La resta esdevé
un fructífer intercanvi
d’informacions i lli-
bres, llevant d’una cu-
riosa recomanació que
Colón li fa a Fuster
perquè no deixés d’as-
sistir a les conflictives
sessions del Consell
Valencià de Cultura,
del qual eren mem-
bres tots dos. L’escrip-
tor suecà, avesat a dir
sempre la seua, des-
patxa l’assumpte amb
una brevíssima res-
posta escèptica: “Ja
veuré què faré”. Cinc
mesos després d’assis-
tir a una reunió en què
fou elegit secretari En-
ric Llobregat, moria el
gran assagista valen-
cià.

Aquest quart volum de Correspon-
dència fusteriana, al costat d’un altre
volum dins el gènere, Llengua i política,
cultura i nació (Un epistolari valencià du-
rant el franquisme), d’Alfons Cucó i
Santi Cortés, esdevenen ara per ara
peces d’una reconstrucció indispen-
sable de la història cultural tant del
País Valencià com de la resta dels
Països Catalans. Tres d’aquests sin-
gulars protagonistes –Sanchis, Fus-
ter i Giner– senten i mostren viva-
ment la responsabilitat d’anar creant
espais de resistència cultural que as-
seguren un futur de normalitat per al
País Valencià. Sobretot, Fuster i San-
chis miren de potenciar, des del punt
de vista literari, la superació de les
barreres regionals i la integració cul-
tural de totes les terres de llengua
catalana. Aquest protagonisme cul-
tural que els dos mestres van tenir a
partir dels anys seixanta els va con-
vertir, com ben bé assenyala Ferran-
do, en referents obligats del movi-
ment democràtic de resistència al
franquisme.


