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A
ra que s’ha imprès
fins al darrer paper
que Gabriel Ferrater
(1922 - 1972) havia
deixat escrit, és sens

dubte un moment idoni per a
la lectura crítica i exhaustiva de
la seva obra. Del poeta de Reus
se n’han donat a conèixer car-
tes, informes de lectura i arti-
cles dispersos, i el conjunt re-
sultant, potser sense preten-
dre-ho el mateix Ferrater,
transcendeix les disciplines del
vers i de la lingüística i im-
pregna altres camps, que van
des de la crítica d’art o la his-
toriografia literària fins a les
matemàtiques. El pretext per a
la publicació de Gabriel Ferrater,
‘in memoriam’ és el de difondre
les ponències del simposi que la
Universitat Pompeu Fabra de-
dicà el 1997 a l’autor de Les do-
nes i els dies amb motiu del 25è
aniversari de la seva mort i 75è
del seu naixement. La voluntat
dels editors, però, va més enllà
i aprofiten l’avinentesa per do-
nar a conèixer dues conferèn-
cies del mateix Ferrater sobre
poesia catalana que encara es
conservaven inèdites.

El nucli central del llibre l’o-
cupen 18 articles escrits, i en el
seu moment llegits, per estudi-
ants i estudiosos de l’obra fer-
rateriana, però les conferències
inèdites del mateix Ferrater
amb què s’obre el volum i els
testimonis biogràfics i literaris
que el tanquen –la majoria de
poetes i intel·lectuals propers al
seu cercle– garanteixen l’inte-
rès de Gabriel Ferrater, ‘in memo-
riam’ més enllà de l’àmbit es-
trictament acadèmic.

CONFERÈNCIES INÈDITES
I, tanmateix, ja l’editor de les
conferències inèdites –Jaume
Subirana, que les ha rescatat de
la cinta en què es trobaven en-
registrades– adverteix els lec-
tors que en elles “els planteja-
ments de Ferrater no contenen
grans novetats respecte dels
que havia dit o escrit en altres
llocs”. En dues sessions del
1972, Ferrater fa un resum
exemplar, subjectiu però extre-
madament sintètic, de la tradi-
ció lírica moderna en català. A

la primera, el conferenciant
s’esplaia en la seva fascinació
per Carner; en la segona, fa un
repàs del paper d’autors que li
eren més propers, com ara
Carles Riba i J.V. Foix, que
marquen un abans i un després
en la literatura catalana, altres
de menors però amb una im-
portància rellevant, com ara
Joan Salvat-Papasseit i Pere
Quart. Si Ferrater no va més
enllà, si no entra en la valoració
dels seus contemporanis, no és
perquè li falti temps o espai si-
nó perquè, segons afirma, “so-
bre la gent que tenen l’edat
d’un, i sobretot sobre els més
joves, fa molt santament un
escriptor si no en diu ni un sol
mot, perquè no hi ha manera
de jutjar amb objectivitat”.

CALIDOSCOPI CRÍTIC
Però, com s’ha dit, el cos central
de Gabriel Ferrater, ‘in memoriam’
l’ocupen diversos articles de
caràcter acadèmic on hi cap
gairebé de tot: contemporanis i
extemporanis, catedràtics vete-
rans i doctorands il·lustres,
acadèmics-científics i acadè-
mics-artistes. Perquè la crítica
és precisament això, diàleg i
anàlisi, i en el diàleg ja se sap
que no està bé excloure ningú i,
pel que fa a l’anàlisi, passa so-
vint que tothom hi vol dir la
seva. És necessari que la crítica
acadèmica no s’estanqui en
l’historicisme pur i que proposi
debats com aquest –tan oberts
com calgui– sobre les qüesti-
ons que d’alguna manera mar-
quen la nostra època.

Entre aquests articles, n’hi
ha que es dediquen a l’anàlisi
d’uns versos per posar en re-
lleu una metàfora, un eco li-
terari o un mecanisme carac-
terístic de la poètica ferrateri-
ana –articles com ara els de
Rossend Arqués, Elisenda
Marcer, Jaume Vallcorba,
Monserrat Corretger i Giusep-
pe Grilli–; d’altres passen di-
rectament a la discussió d’a-
questa poètica i dels seus me-

canismes profunds –els de
Dolors Oller, Arthur Terry i
Jordi Sala–; finalment, hi ha
alguns articles dedicats a as-
pectes col·laterals de la pro-
ducció ferrateriana: la seva
relació amb la poesia de Jaime
Gil de Biedma (Enric Bou i
també Christopher Whyte,
que publica el seu article en
l’original anglès), la seva face-
ta de crític (Jordi Ibáñez, Jordi
Julià i Oriol Pérez), i la seva

relació amb les matemàtiques
(Manel Ollé).

Cadascú tria un aspecte per
a la seva anàlisi i cadascú el
mira amb els seus ulls: el re-
sultat és un autèntic calidos-
copi crític que ens mostra els
mateixos elements vistos des
de múltiples perspectives. Al-
guns articles –especialment
els dedicats al Ferrater crític i
al Ferrater matemàtic– acon-
segueixen l’efecte d’una llum
nova i el poeta de Reus hi
apareix vist des d’un altre an-
gle, amb una nova perspecti-
va. Però, per arribar-hi, és
molt probable que el lector
hagi passat abans per davant
de paisatges en què els matei-
xos elements simplement es
repetien una vegada i una al-
tra seguint diverses possibili-
tats combinatòries. Així,
anècdotes com la que explica
que Gabriel Ferrater i Jaime
Gil de Biedma es proposaren
d’escriure poemes que com a
mínim tinguessin el grau
d’intel·ligibilitat d’una carta
comercial, que per a Gabriel
Ferrater la poesia era “la des-
cripció de la vida moral d’un
home ordinari”, i que va
compondre els poemes del seu
primer llibre a partir de la
materialització anecdòtica
–en coses que passaven pel
carrer– de temes abstractes o
reflexions morals que havia
anat madurant abans, es re-
peteixen una vegada i una al-
tra, no sempre amb el mateix
sentit, no sempre amb encert i
moltes vegades per inèrcia. Els

llocs comuns de la crítica so-
vint amaguen les claus essen-
cials per acostar-nos a un au-
tor, però de vegades esdeve-
nen simples comodins que
impregnen les pàgines de la
seva bibliografia.

HOMENATGE I MEMÒRIA
Gabriel Ferrater, ‘in memoriam’
es tanca amb el testimoniatge
de diversos autors sobre l’o-
bra i la persona de Gabriel
Ferrater. Félix de Azúa parla
del Ferrater crític d’art des
d’una perspectiva més com-
plaent que la que abans havia
adoptat Jordi Ibáñez; Narcís
Comadira se centra en els
punts de contacte i les con-
tradiccions entre el Ferrater
crític i teoritzador i el Ferra-
ter poeta; Pere Gimferrer, per
la seva banda, es proposa la
revisió dels llocs comuns
abans esmentats davant del
fet inexpugnable que aquests
tòpics no acaben d’explicar
molts dels poemes inclosos a
Les dones i els dies. Per acabar,
Josep M. Castellet i Jaime Sa-
linas recorden Ferrater a par-
tir de la seva vinguda a Bar-
celona, mentre que Ramon
Gomis relata els seus anys a
Reus. Com és lògic, en aquest
grup d’assajos, com ja passa-
va en algun dels articles an-
teriors, hi predomina el to
d’homenatge a la figura de
Gabriel Ferrater per damunt
de qualsevol intent de crítica
objectiva.

La poesia i les idees de Fer-
rater impregnen el darrer
terç de segle XX amb una in-
tensitat que el converteix en
un autor ineludible per com-
prendre la literatura contem-
porània en llengua catalana.
Per aquesta raó és molt bo
que se’n parli i que es faci des
de múltiples perspectives. Hi
ha aspectes de la seva obra,
començant per molts dels
seus versos, que ens resulten
obscurs, i hi ha aspectes de la
seva personalitat intel·lectual
que tot just ara es comencen
a estudiar. Sobre la seva in-
fluència –palpable més enllà
de l’anomenada poesia de l’ex-
periència– no se n’ha parlat
tant com sembla. Potser en-
cara és aviat per jutjar-lo amb
objectivitat, o potser simple-
ment no cal, perquè en crítica
literària, com en tot el que
són construccions culturals,
hi ha molts judicis que no són
definitius i no deixen de ser
lícits. Aquest llibre ens en
mostra alguns.


