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El poeta argentí Carlos Vitale ha publicat recentment dos poemaris

Construcció de la identitat
P O E S I A

J E S Ú S A U M A T E L L

Carlos Vitale, Unidad de lugar.
Plaza & Janés.

Barcelona, 2001.

Carlos Vitale, Vistas al mar.
Emboscall Editorial.

Vic, 2000.

M
olts hem conegut
Carlos Vitale (Bu-
enos Aires, 1953)
abans com a tra-
ductor i editor de

poesia italiana que com a po-
eta. Són memorables les seves
versions castellanes de dues
obres fonamentals d’Ungaret-
ti, La alegría (Montblanc: Igi-
tur, 1997) i El dolor (Mont-
blanc: Igitur, 2000), així com
la traducció dels Cantos órficos y
otros poemas (Barcelona: DVD,
1999), de Dino Campana. Al
davant de l’editorial Save As,
s’ha centrat en la divulgació
de l’obra de poetes italians
contemporanis, en volums bi-
lingües de petit format i d’a-
curada presentació.

Però l’aparició d’Unidad de
lugar ens ha recordat que Car-
los Vitale és fonamentalment
un poeta excel·lent. Aquest lli-
bre de llibres recull, en poc
més de 100 pàgines, poemes
escrits entre el 1976 i el 1990;
heus aquí el primer indici de la
condensació, la característica
més evident de l’obra de Vitale.
Un tret que l’emparenta amb
l’Ungaretti de L’Allegria, però
també amb el Ramón Gómez
de la Serna de les greguerías i,
sobretot, amb la poesia xinesa,
la qual, del simbolisme ençà,
no ha deixat d’estar present en
la poesia occidental. En canvi,
el que en Ungaretti és frag-
mentació, en Vitale és cons-
trucció o –millor dit– reunió:

el poema, per breu que sigui,
es concep i s’executa com a
unitat, d’aquí la semblança
amb Ramón, tan diferent, tan-
mateix, en totes les altres co-
ses. Si per Ungaretti el poema
és un reflex que es desprèn i
apunta cap al ser, per Vitale
materialitza l’estar. Ho diu
clarament la cita d’Eliot que
obre el volum: “Y donde estás es
donde no estás”.

Hi ha, però, una evolució.
Als dinou poemes de Códigos, la
primera part del llibre, s’hi
planteja, com a manifestació
d’una profunda crisi d’identi-
tat, el valor, personal i trans-
cendent, de la poesia; això

queda perfectament exposat a
l’últim poema, que és alhora
afirmació i pregunta: “Quién
dirá / lo que callen mis palabras / lo
que no diga mi voz / lo no nom-
brado”. La construcció del codi,
del conjunt de signes que ha
de permetre la comunicació, és
indissociable de la construcció
de la identitat; i si la poesia és
un codi que es fa a partir d’uns
altres codis (el llenguatge, les
formes poètiques, els símbols,
les idees...), la identitat del po-
eta es construeix en el procés
mateix de l’escriptura. Simp-
tomàticament, el segon llibre
inclòs en el volum es titula
Noción de realidad i una de les

seves parts reprodueix la se-
güent sentència de Barthes:
“Qui parla (en el relat) no és
qui escriu (en la vida) i qui es-
criu no és qui és”. El ser, en
l’autopercepció, es disloca:
“¿Bajo qué luz / bajo qué suerte de
luz / habré sido alumbrado doble-
mente // para no ser // para ser / no
más / esta creación del cuerpo y la
mirada / que destruyen así su pro-
pio límite?”. Per Vitale, l’ésser és
la matèria que té consciència
de si. La consciència, que és
immutable, dóna sentit de
continuïtat a l’experiència,
malgrat el canvi de la matèria
(el cos): “Nada ha cambiado // Sólo
el sitio / en que mi cuerpo cae”.

“A veces me divido / para jun-
tarme” i “La soledad no reconoce
límites” són versos que neixen
del diàleg tens que s’estableix
entre la matèria canviant i la
consciència permanent. Al fi-
nal, però, tot morirà amb el
cos: “Con estos labios / besaré a la
muerte”; en aquesta sentència
s’hi barregen renúncia i ac-
ceptació perquè significa l’a-
dequació del desig de perma-
nència als límits de la vida
humana, i també significa la
percepció de l’ésser com a
unitat i no com a dualitat.
Després d’aquests versos, amb
Confabulaciones, la poesia de Vi-
tale inicia una nova etapa que,
en contrast amb el que s’ha
exposat fins aquí, es caracte-
ritza per la gairebé total desa-
parició de les referències al jo i,
doncs, de la reflexió sobre la
identitat com a problema.

L’ULISSES ACTUALITZAT
A Vistas al mar, Vitale reuneix un
seguit de brevíssims poemes
que tenen en comú el tema del
mar; un mar que és essencial-
ment mediterrani. Sabent que
l’autor és argentí, i que viu exi-
liat a Barcelona des de fa molts
anys, aquest nou volum dóna a
la seva obra la dimensió del vi-
atge d’un Ulisses modern. Es
tracta d’un viatge interior a
través del qual el protagonista
ha anat reunint fragments de la
seva identitat en una projecció
que és cultural i, doncs, trans-
cendeix els límits geogràfics i
temporals. Els poemes de Vistas
al mar són celebració, madura i
equilibrada, de l’aventura de
viure, que és l’aventura d’es-
criure i l’aventura de llegir. Ai-
xí, els llocs i els paisatges són
dipositaris del llegat cultural i,
doncs, manifestació del triomf
permanent de la consciència
sobre la matèria: “En el cemente-
rio de Micenas. / Intento ver con los
ojos de un muerto”.

RAIMON SOLÀ

L’autor britànic David Lodge

Eficàcia extrema
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

David Lodge, Draps bruts.
Anagrama/Empúries.

Barcelona, 2001.

L
legir Draps bruts pot
provocar en el lector
amb vocació d’escrip-
tor sensacions d’enve-
ja envers el seu autor,

David Lodge, en haver-se ado-
nat del volum d’informació que
insereix en una obra de to i
presència física modestos. Per
la seva banda, el lector sense
vocació d’escriptor no hauria
d’haver romàs insensible al
món petit que crea l’escriptor
britànic per descriure, amb un
grau de subtilitat adient, al-
guns dels comportaments hu-
mans que assoleixen, en ser
extrapolats, la categoria d’uni-
versals.

Lodge, un professor de lite-
ratura anglesa que ha fet for-
tuna en el món de la creació
literària a causa de la seva efi-
càcia en el control dels meca-
nismes de l’humorisme satíric,
explica en l’epíleg les raons i el
procés dut a terme en la trans-
formació en novel·la d’una obra
de teatre pròpia. Certament, el
text resultant no amaga la seva

gènesi teatral, però això no
hauria de ser percebut com un
demèrit. Ben al contrari, les
petites pinzellades d’ambien-
tació que hi introdueix
l’autor cedeixen de mane-
ra manifesta el protago-
nisme al ritme, àgil i en-
grescador, que marquen
els diàlegs. La participació
que arrodoniria la carac-
terització dels personat-
ges, com en moltes altres
obres, és deixada a la dis-
creció del lector.

La bastida argumental és
força senzilla: un matri-
moni –ell, Adrian Ludlow,
escriptor; ella, Eleanor
Ludlow, ceramista– que ha
rebaixat el ritme de vida
rep la visita d’un amic
–Sam Sharp, escriptor es-
devingut guionista televi-
siu– amb qui es relacionen
des dels anys de la univer-
sitat. L’amic –un triomfa-
dor, segons els cànons so-
cials que imperen ara– ha
estat víctima d’una entre-

vistadora salvatge –Fanny
Tarrant– i la trobada produeix
un pla de revenja mediàtica en
què Adrian s’implica. A partir

d’aquest punt se succeeixen
unes giragonses que s’aparten
dels camins de la previsibilitat
sense caure en la sorpresa gra-

tuïta i aclaparadora i que
marquen el punt final a
través d’un aquells fets
d’abast internacional
–l’estavellada parisenca de
Lady Di, altrament cone-
guda com a Diana Spencer,
princesa de Gal·les– que
obliguen a adequar les es-
cales de valors.

En aquest quadre, l’au-
tor de textos com ara Tera-
pia, Notícies del paradís, Bona
feina, Intercanvis i L’art de la
ficció –alguns dels quals
han arribat al món de la
televisió– juga a proposar
reflexions sobre fets diver-
sos –la creació i la crítica
literàries, la qualitat de les
propostes televisives...– i
els tòpics que els acompa-
nyen –les capelletes de
crítics, criticats i critica-
bles, l’hermetisme sectari
dels grupúsculs autoconsi-

derats d’elit...–. Els objectius,
però, no abasten només els
àmbits esmentats: Lodge obre
la porta als clarosbcurs de la
naturalesa humana quan
apunta cap a misèries humanes
com ara la fatxenderia, la inse-
guretat, la revenja i la covardia,
entre d’altres.

La posada en escena de tots
aquests elements a través
d’uns diàlegs indiscutiblement
eficaços posa el lector en una
situació en què queden al des-
cobert les febleses de la con-
ducta humana per bé que
l’autor no s’hi rabeja fins al
punt de transformar les seves
criatures en ninots.

Precisament, la credibilitat
que es desprèn dels comporta-
ments descrits els atorga la
força necessària per impactar
–suaument– el lector, que pot
reconèixer en ells qualitats
humanes prou properes per
sentir-se integrat en una trama
que aposta per posar en evi-
dència les mentides petites, les
convencions minúscules però
necessàries amb què es creen
les pantalles que permeten su-
perar la infelicitat omnipre-
sent del dia a dia i emmagat-
zemar-la sense atabalar-se gai-
re, sempre que ningú no et
trepitgi l’ull de poll, per des-
comptat.


