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Les raons de la poesia

F
M i q u e l d e P a l o l

a vuit dies es va pre-
sentar Into Footnotes All
Their Lust (Tot el desig a
peu de plana), el nou lli-
bre de poemes de Sam
Abrams, en versions

angleses i catalanes, aquestes últimes
repartides entre el mateix poeta i Enric
Sòria, en una proporció que no es deu
allunyar gaire de meitat i meitat. La
presentació va anar a càrrec de Valentí
Puig, que va desglossar un Diccionari de
Sam Abrams molt agut i simpàtic, amb
l’editor Isidor Cònsul fent de mestre de
cerimònies, Abrams i Sòria recitant
alguns textos sobre fons
de diapositives refe-
rents als temes tractats,
i la guinda d’un parell
de poemes recitats per
respectius traductors
incidentals de luxe (i no
és que Sòria no en sigui,
que també), Joan Mar-
garit i Manuel Forcano.

La presentació tenia
un valor afegit: un grup
d’amics, a iniciativa
d’en Josep Piera i amb
Alzamora, Forcano i
Sòria al capdavant, i la
imprescindible compli-
citat de la dona del po-
eta, l’Abigaïl Monells, i
els editors, han prepa-
rat en secret –en secret
de Sam Abrams– un
volum d’homenatge, ti-
tulat Avui he quedat amb
el Sam (sic), consistent
en cinquanta-vuit tex-
tos d’altres tants poetes
i amics. L’edició li va ser
oferta durant l’acte, i la
trobada va culminar
amb un sopar de peu
dret –també organitzat
com a sorpresa per a
l’homenatjat– al Cercle
Maldà, amb nous dis-
cursos i lectures, ja més
informals i relaxats després dels cana-
pès i les copes.

Tot plegat es presta a la crònica sen-
timental, i fins i tot és temptador de
fer-la, perquè la congregació d’afectes
era important, però essent el resultat
imaginable, potser val la pena aprofitar
l’ocasió per girar la mirada cap a les
causes. Si Sam Abrams va ser objecte
d’un homenatge no és perquè, com
sempre algun brètol distret suposarà, el
país funcioni a impulsos mafiosos
–perquè a més s’hi congregaven sub-
jectes de tendències diverses–, sinó
perquè, aquest cop sí, l’homenatjat s’ho
mereixia de debò, això i més.

Un dia l’hi vaig dir a ell mateix en
broma, però és veritat: els últims quin-
ze anys no he anat a cap presentació
d’un llibre de poemes en català –inclòs
el meu– que Sam Abrams no en fos el
presentador, o un dels presentadors,

ara que s’ha consolidat la moda que
n’hi hagi uns quants. Què fa que un
activista intel·lectual sigui requerit amb
aquest fervor per lletraferits de ten-
dències variades? ¿Tornem a la disqui-
sició sobre si és bo o dolent que en una
activitat t’hi trobis sempre els matei-
xos? En qualsevol cas, això no pot anar
contra algú com Abrams, que no ha fet
sinó molta feina i molt ben feta.

Anem, doncs, als aspectes tècnics. Un
cop és innegable, perquè els fets ho es-
clafen, el mèrit quantitatiu, cal consta-
tar el rigor, el mètode i els coneixe-
ments que han permès a Sam Abrams

construir un sistema de referències so-
bre el qual situar al seu lloc poetes,
analitzar tendències, paral·lelismes i
corrents d’influència, calibrar pesos es-
pecífics, ordenar, en definitiva bastir
una autoritat reconeguda capaç de je-
rarquitzar i d’establir, una operació tan
útil, vivificant i clarificadora, tan ne-
cessària, i en el cas d’Abrams amb el
mèrit afegit que en els últims quinze
anys ha estat l’únic que l’ha dut a ter-
me.

Com és la visió de la literatura cata-
lana d’un poeta, estudiós, crític i tra-
ductor –home de lletres, en direm?– de
West Virginia? Fins a quin punt algú
pot canviar de país i arribar a conèixer
la llengua, els costums i l’estil de la
cultura d’adopció fins a ser capaç de
captar-ne les subtileses, distingir les
particularitats, comprendre raons i, el
que és més difícil, desraons? En el cas

de Sam Abrams, amb qui he parlat ex-
tensament, no recordo haver arribat
mai a cap punt on jo pensés, ah, tu això
no ho pots entendre perquè véns de
l’altra banda de l’Atlàntic. Per tant, amb
el benefici de l’estadística a la mà, les
possibilitats que això passi en el futur
són cada cop més minses, perquè a més
ell cada cop en sap més. Ho corroboren
les impecables versions catalanes prò-
pies dels seus poemes.

Tenint, doncs, el possible inconveni-
ent reduït pràcticament a zero, passem
a l’aspecte avantatjós del fet: que l’ori-
gen i la formació alliberen Abrams de

prejudicis locals i llasts hereditaris, i li
permeten de detectar la pols a sota de
les catifes i veure i donar la importància
adequada a cada cosa. Ningú posseeix la
veritat absoluta, i si un acumula tants
encerts –per no dir-ne veritats, que no
són substantius–, no és només per la
seva intel·ligència, pels coneixements i
la gràcia per captar fenòmens propis i
aliens, sinó perquè manté un contacte
estret amb la realitat envoltant. No ens
enganyem, la presència d’Abrams en la
poesia catalana, la que el converteix en
figura cabdal dels últims vint anys, a
més d’un efecte és també una causa.

És un efecte, i també una munió
d’afectes. Perquè a la presentació de
l’altre dia, no tan sols s’hi havien con-
gregat interessos literaris –sense ni un
bri pejoratiu en l’expressió–, sinó tam-
bé autèntics lligams d’amistat. Es cele-
braven alhora els cinquanta anys d’edat

del poeta, i a través dels textos recitats
es va volar molt alt en la contemplació
del pas del temps, en la fascinació ter-
rible del món finalment abismat des de
primera fila. Tan alt que cal concloure
que el gran estudiós de la nostra poesia
és també un gran poeta, amb les rela-
cions de causa i efecte que qualsevol
vulgui establir entre les dues qualitats.
No resisteixo la temptació de reproduir
la segona part d’un poema humorísti-
cament qualificat pel mateix poeta de
guanyador del concurs de bellesa local
(respectem les formes valencianes de
l’excel·lent versió d’Enric Sòria):

“Mentre la gent tei-
xeix / el seu camí de dol
/ a distants cementiris /
jo em quede a casa, ma-
re, / perquè la teua
tomba està molt lluny, /
enllà del meu abast, a
l’altra banda / d’aquest
vast oceà / que he estès
entre nosaltres. // L’únic
que puc fer, em pense, /
és agençar-me els cri-
santems / d’un test al
coll / com l’albatros de
Coleridge / perquè, a la
fi, el teu record / jau so-
terrat dins meu / i he
esdevingut per tu /
tomba vivent”. Aclapa-
rat per la fiblada d’a-
quest poema que vol-
dria haver estat capaç
de fer, me’l responc in-
teriorment amb un al-
tre final inoblidable, el
de Tomba dels pares de
Valentí Puig, assegut allí
al costat d’en Sam
Abrams: “Miro Palma /
des de lluny, com si ve-
iés, més enllà, / la cúpu-
la de Sant Pere o les oli-
veres / de l’hort de Get-
semaní, tot boirós i en-
vellit / com la làpida in-
completa, la creu que

mai / no m’ha agradat, tot menys real
que al baobab, / les abelles i la resur-
recció dels morts. / M’he oblidat de
comprar flors, reso un parenostre / i us
demano: «D’allà on sou, per favor, re-
cordeu-me»”. També aquí hem anat
massa amunt, i menys hauria estat
massa poc. Com que de petit em van dir
que no és de bona educació deixar els
convidats –en aquest cas els lectors–
amb regusts inquietants, em permetré,
com aconsella el mestre taoista, d’aca-
bar bufant damunt del dibuix per es-
vair-lo en la lleugeresa:

Ho veurà tot el savi,
pro dir-ho, tenint l’ham,
de debò, només l’Abi:
–Torna a tocar-la, Sam.

■ Miquel de Palol. Escriptor. El seu últim llibre és

‘Nocturns’ (Columna)


