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L’últim poemari de Felícia Fuster està format per 67 ‘haïkús’

Poesia per llegir i contemplar
P O E S I A

P A U D I T O T U B A U

Fuster ha trobat en
la poesia japonesa
algunes de les
obsessions de la
seva obra pictòrica

Felícia Fuster, Postals no escrites. Prefaci
i dibuixos d’Albert Ràfols-Casamada.

Epíleg de Sam Abrams. Proa.

Barcelona, 2001.

A
quest és un llibre atípic i
singular que consta de 67
haïkús, poemes de tres versos
que sumen un total de 17
síl·labes, sorgits al Japó du-

rant els segles XVI i XVII, que tenen en
la figura del reconegut Matsou Basho
–traduït al català per Jordi Coca, en
un llibre excel·lent que costa de trobar
a les llibreries– un dels seus esten-
dards, el qual n’havia definit el fons
dient que “Haïkaï és senzillament allò
que està passant en aquest lloc, en
aquest moment”. Com les tanka, for-
mes poètiques de 31 síl·labes que en
són un dels precedents històrics, els
haïkús han estat recreats a Occident
per poetes de diversa nacionalitat,
amb finalitats igualment diverses.

Dins de la tradició catalana, Felícia
Fuster, tal com explica Sam Abrams a
l’epíleg, és qui més els acosta a l’es-
perit de l’original japonès, per bé que
les diferències entre els poetes clàs-
sics del haïkaï són considerables i no

se n’ha establert una
doctrina definida. Les si-
milituds amb cert espe-
rit oriental vénen dona-
des per l’esment d’una
visita iniciativa al Japó,
com ara quan, en un dels
centres religiosos i artís-
tics més importants del
país, davant d’una mo-
numental escultura de
bronze de Buda, anota:
“A Kamakura / El Gran
Buda Mediten / cauen les
fulles”; i sobretot per la
temptativa de transme-
tre una experiència sub-
til i evanescent d’aproxi-
mació a Orient des d’una
mentalitat occidental. A
mesura que avança el re-
cull, no obstant, abando-
na les referències al viat-
ge per aturar-se en temes
més propers a la seva veu
poètica anterior: l’amor,
entès com el trencament
necessari de la soledat,
sense renunciar a la di-
visa de la llibertat perso-
nal; una visió endurida
de les relacions amoro-
ses, potser prolongable
al conjunt de les relaci-
ons humanes: “Torbats
Endintre/ la fam del ta-
tuatge / L’amor l’agulla”;
i la voluntat de referir la
mort, de tenir-la present
com a horitzó vital. De
manera fortuïta, aquest
despullament interior o retorn a les
seves constants l’acosta a Issa, el
menys japonès entre els grans poetes
del haïkaï, que posseïa una dicció
marcada pel rebuig a la soledat i per
l’acceptació resignada del dolor: “En

aquest sol món / al capdamunt de
l’infern / veient les flors”.

Polifacètica, curiosa i d’esperit lli-
bertari, Felícia Fuster s’ha apropat a
les tradicions orientals i ha trobat en
la poesia japonesa algunes de les ob-

sessions de la seva obra
pictòrica.

Durant els anys vui-
tanta va iniciar les pluri-
visions, intents de con-
vertir les pròpies pintu-
res en mecanismes en
moviment, mitjançant
un motor, perquè es po-
guessin veure des de di-
verses posicions.

En un article publicat
a la Revista de Catalunya
sobre la poesia japonesa,
el qual va traduir en
col·laboració amb Nao-
yuki Sawada, hi llegim
que la poesia oriental no
només s’ha de llegir, sinó
que també s’ha de con-
templar, perquè conté
minúscules meravelles
gràfiques de gran sug-
gestió. I afegia que la be-
llesa, el refinament i les
derives semàntiques
eren els seus trets més
remarcables: “Evoca més
que no descriu, sugge-
reix en lloc de limitar i
juga amb el significat
dels mots, perquè també
hi ha mots que poden
voler dir una cosa i una
altra, i encara una altra,
i totes diferents”.

A Postals no escrites hi ha
un haïkú de ressonàncies
meditatives o conceptu-
als, irreductible a qual-
sevol intent d’explicació

unívoca més enllà d’ell mateix, que
exemplifica aquestes obertures de
significat, l’esforç reeixit de Felícia
Fuster per entendre i assimilar la
cultura japonesa: “Buidor Paraula /
Buidor plena Silenci / Poema gràvid”.

Lliures sota els estels
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Sergiusz Piasecki, L’enamorat
de l’Óssa Major. Traducció

d’Anna Rubió i Jerzy
Slawomirski. Quaderns

Crema. Barcelona, 2001.

V
ivíem com reis. Beví-
em vodka a raig fet.
Ens estimaven noies
boniques. Tiràvem de
veta. Pagàvem amb

or, plata i dòlars. Ho pagàvem
tot: la vodka i la música. L’a-
mor el pagàvem amb amor,
l’odi amb odi”. Aquest és el
primer paràgraf del llibre de
Piasecki, en el qual l’autor posa
de relleu l’atmosfera de les 500
pàgines que seguiran.

Sergiusz Piasecki no és un
escriptor convencional, com
tampoc ho és la seva vida.

Nascut a Polònia el 1899, a 16
anys formava part de les tropes
poloneses que van ocupar
Minsk. Va participar a la guer-
ra contra Rússia el 1921, on va
arribar a assolir el grau de
sotsoficial. Del 1922 al 1926 va
col·laborar amb els serveis se-
crets de la Unió Soviètica i,
posteriorment, va ser contra-
bandista i bandoler. Caigut en
mans de la justícia del seu país,
fou condemnat a mort, pena
que li va ser commutada per
15 anys de presidi. Des de la
presó va escriure L’enamorat de
l’Óssa Major, novel·la autobio-
gràfica, que en aparèixer el
1937 va causar un gran movi-
ment de simpatia entre els
seus conciutadans que van
promoure una mena de ple-
biscit per tal d’obtenir la lli-
bertat de Piasecki. Durant l’o-
cupació alemanya de Polònia
se li va perdre el rastre. A partir

d’aquí la seva vida està envol-
tada d’una boira espessa. Al-
gunes fonts el situen lluitant
en la resistència polonesa con-
tra els alemanys, d’altres el
traslladen a Anglaterra, on
sembla que va morir el 1964.

L’enamorat de l’Óssa Major és
una novel·la d’aventures. L’au-
tor relata les proeses d’un jove
que fa l’aprenentatge de la vida
com a contrabandista, creuant
la frontera russo-polonesa amb
els companys, en la foscor de la
nit, esquitllant-se dels guardi-
ans d’una banda i de l’altra,
sota la volta del cel atapeïda
d’estrelles, entre les quals les
de l’Óssa Major, que li farà de
guia i companya. És la novel·la
de l’exaltació de l’home lliure,
de l’home al marge de la llei,
on l’amistat i la camaraderia
amb els companys constituei-
xen un codi d’honor univer-
salment acceptat. La fraterni-

tat dels contrabandistes resso-
na com un cant al llarg de tota
la novel·la, on també apareix la
traïció, la rivalitat, la lluita i la
mort. En un marc on els ho-
mes lliures es relacionen amb
la natura, sovint esquerpa, el
bosc, la nit, la neu, les tem-
pestes, en una mena de pan-
teisme sense Déu. Són homes
primaris, amb una noblesa
salvatge, que guanyen diners
fàcilment i que els gasten a
mans foradades, que beuen
fins a embriagar-se, que canten
i ballen a les tavernes, que fan
l’amor amb les dones ocasio-
nals que se’ls presenten.

WLADZIO I COMPANYIA
Piasecki narra la vida de
Wladzio, els seus amors, les
seves gestes, les seves il·lusions,
els seus temors, i la dels seus
companys, en Trofida, el Rata,
en Weblin, en Lord, l’Enterra-

morts, i tants d’altres, com-
panys d’aventures, i la d’algu-
nes dones, la bella Fela, la Bel-
cia, la Bombina, noies del país,
amigues i amants esporàdi-
ques, que posen un contrapunt
de tendresa en la narració. En
el relat no hi manquen tampoc
la presència dels pèrfids, dels
traïdors, des del confident ve-
nut als boltxevics fins als ger-
mans Alinczuk, amb la figura
principal del petulant Albert,
l’enemic jurat de Wladzio.

A la manera del millor
Conrad, L’enamorat de l’Óssa
Major és una excel·lent novel·la
d’acció i de formació d’un ca-
ràcter. La lloança de la lliber-
tat en el seu estat més pur,
més salvatge. Malgrat que ha-
gin transcorregut més de 60
anys des de la seva primera
edició, l’obra de Piasecki con-
serva tota l’aroma original, la
frescor d’una història densa,
dramàtica, d’una vivor sor-
prenent. Que hagi estat tra-
duïda, molt ben traduïda per
cert, al català és un fet que
caldria celebrar amb tots els
honors, el primer dels quals
seria llegir-la, perquè l’obra
s’ho mereix. Amb la seguretat
que no els decebrà, els la re-
comano ben sincerament.


