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Tot és fruita

A
D . S a m A b r a m s

l llarg dels segles
poetes molt diver-
sos han intentat
descriure d’una
manera molt gràfi-
ca i precisa la sen-

sació que produeix el fet d’entrar en
contacte amb un gran poema. Per A.E.
Housman el gran poema et posa els
pèls del clatell de punta quan el re-
cordes. Per Robert Frost la lectura d’un
gran poema genera un moment de
clarividència on el caos de contradic-
cions de la vida diària es resol o es
conté. Per T.S. Eliot el gran poema crea
un enorme sotrac emotiu en el lector.
Per Octavio Paz l’efecte d’un gran poe-
ma era com l’impacte d’una pedra a la
templa.

Em sembla, però, que hi ha un mè-
tode més discret i, per ventura, més
eficaç per detectar la presència d’un
gran poema i el gran poeta que hi hagi
al darrere. (En aquest sentit, recordem
de passada que un gran poema, un de
sol, fa un gran poeta.) És el fet que
aquell poema “ens cridi” des de les pà-
gines del llibre als prestatges de casa. És
a dir, que, de tard en tard, les circums-
tàncies de les nostres vides ens portin a
la memòria una imatge, un títol, o al-
gun aspecte del sentit general d’un po-
ema, i que aquest record ens impulsi a
buscar el poema en qüestió i rellegir-lo.
Exactament: el poema estableix vincles
vitals amb el lector. Aquest és el gran
poema, el poema que ens acompanya. I
encara més si ens adonem que, amb el
pas dels anys, no ha estat una impressió
momentània sinó que ens continua
acompanyant i nodrint.

I això és precisament el que m’ha
passat, em passa i em passarà amb els
poemes de Màrius Sampere i Passarell,
des del dia llunyà que els vaig desco-
brir, a principis dels anys 80, en una
mena de Central del Llibre Català que
hi havia en un carreró de Gràcia, quan
vaig comprar un exemplar del seu se-
gon llibre, Poemes en baixa freqüència
(1976), per 133 pessetes. Allà vaig tro-
bar per primera vegada la veu original,
contundent, poderosa, profundament
humana, lúcida, i sàvia de Màrius
Sampere en el seu doble vessant de
poeta i prosista (perquè no cal oblidar
que el nostre poeta és un excel·lent
prosista). Al pròleg vaig trobar decla-
racions extraordinàries com: “He
d’admetre que el tret més pregon és la
promiscuïtat, promiscuïtat determi-
nada i exaltada per dos fets imperdo-
nables: que em repeteixo i em contra-
dic”. I ja al primer poema del recull
vaig descobrir la càlida però implaca-
ble consciència metafísico-moral del
poeta: “I és tota aquesta gent, tota la
gent, / tota la meva gent amb llanter-
nes preguntant / quina pregunta toca
fer...”

Ràpidament, vaig buscar el seu pri-
mer llibre, L’home i el límit (1968), i vaig

poder comprovar de seguida
que els Poemes en baixa fre-
qüència no havien estat una
excepció sinó la regla general
de l’obra d’aquest poeta ex-
traordinari. Alguns crítics
han volgut veure èpoques o
períodes marcadament dife-
rents en l’obra de Màrius
Sampere, però jo hi veig una
obra unitària de cap a cap,
que es caracteritza per la
continuïtat i la renovació en
una mena d’espiral ascen-
dent. L’únic canvi intern que
s’ha produït ha estat la pro-
gressiva assumpció de la seva
pròpia veu per part del poeta.
De fet, els canvis més sorpre-
nents no han estat pas en
l’obra mateixa de Sampere
sinó en l’entorn literari, que
finalment, després d’anys de
fer-li el buit, ha començat a
reconèixer el valor excepcio-
nal de la producció del poeta.
El món literari ha evolucio-
nat estèticament, de manera
que ara és capaç d’apreciar la
poesia de Sampere. Només
podia ser així perquè Sampe-
re sempre ha exercit la lli-
bertat artística i mai ha cedit
davant de pressions políti-
ques, estètiques o socials. Ara
podem veure amb precisió el
problema de fons en la re-
cepció de l’obra de Sampere
fins fa pocs anys: el poeta
s’havia avançat a la seva èpo-
ca un quart de segle aproxi-
madament.

Avui mateix és un bon moment per
recordar aquest fet perquè justament
avui fa setanta-cinc anys va nèixer Mà-
rius Sampere i Passarell al carrer de la
Igualtat (carrer de Cartegena), al barri
del Guinardó. I fa quinze dies, la Nit de
Santa Llúcia d’enguany, el nostre poeta
va celebrar els quaranta anys de l’inici
formal de la seva carrera quan va gua-
nyar el premi Carles Riba l’any 1963,
amb un primer llibre i sent un perfecte
desconegut. Honora moltíssim el jurat
d’aquell any, format per Joan Fuster,
Antoni Comas, Albert Manent, Joan
Perucho i Josep Pedreira, aquest acte
d’independència de criteris a l’hora de
valorar els originals presentats!

Ara bé, no deixa de ser ben parado-
xal que quan Sampere arriba als se-
tanta-cinc anys i la seva obra arriba als
quaranta anys, és el moment en què el
poeta i la seva poesia són més joves que
mai. I per comprovar-ho, només cal
anar als seus darrers poemaris publi-
cats, Jerarquies (Proa, 2003) i Mutacions
(2003, en l’esplèndida edició de bibli-
òfil de Miquel Plana d’Olot, aparegut
ara per festejar l’aniversari de l’autor).
Els poemes de Jerarquies són els més
radicalment despullats i nerviüts que

ha escrit Sampere, i Mutacions, amb to-
ta la seva càrrega crítica i satírica, és
un llibre que només es pot qualificar
de descarat.

Ben mirat, però, no és estrany que el
poeta i la seva obra siguin tan joves i
tan potents perquè tenen el do de l’e-
terna joventut, igual que tots els poe-
tes que pertanyen al mateix estirp que
Sampere. Sampere pertany a un des-
tacat i antic estirp de poetes que es
caracteritza per haver nascut en una
època de profunda crisi col·lectiva i
haver convertit la crisi col·lectiva en el
punt de partida d’una gran revolució
de tipus personal, moral, intel·lectual i
artístic. Per això Sampere s’assembla a
poetes com William Blake, Emily Dic-
kinson, Walt Whitman, Georg Trakl,
Osip Mandelstam, Vladímir Maiakovs-
ki o Allen Ginsberg. El pensament de
Blake, fruit de l’època de les grans re-
volucions del segle XVIII, és encara
agosarat. Els experiments formals i
lingüístics de Dickinson, reflex fidel de
la crisi identitària dels Estats Units al
segle XIX, són plenament actuals. La
funesta visió moral de Trakl, provoca-
da per l’arribada brutal del capitalisme
i la guerra a Alemanya a principis del

segle XX, és tristament vigent. Igual
que per Sampere, no passen els anys
per ells i les seves obres.

És clar que el món occidental està
travessant una època de crisi de valors
des de fa anys, una crisi que, en defi-
nitiva, són les darreres conseqüències
de l’arribada imparable de la moder-
nitat, amb tots els canvis que ha exigit
i continua exigint. I un dels aspectes
més rellevants d’aquesta crisi és la
marginació i el descrèdit del món de la

cultura. Hem perdut la noció
del valor de la tradició cul-
tural, hem perdut la confi-
ança en el valor de l’art, hem
perdut el nivell d’autoexi-
gència intel·lectual necessari
per penetrar a fons en les
grans obres d’art, etc.

I davant aquesta crisi, te-
nim tres respostes possibles:
el refugi sentimental en el
passat, l’evasionisme superfi-
cial i estèril, o l’acarament
directe als reptes del mo-
ment. Evidentment, l’actitud
més honrada i fructífera, en-
cara que difícil i dura, és la
tercera, l’actitud que sempre
ha adoptat Màrius Sampere.
Sampere sempre ha respost a
la crisi de la seva època amb
una actitud relativista i qües-
tionadora, de pessimisme hu-
manista. En un text poc co-
negut, el pròleg al seu tercer
llibre, Samsara (1982), el poeta
ho explica d’una manera
prou gràfica: “No sóc res,
aquesta és la meva conscièn-
cia, el meu poder escàs però
suficient. [...] Sóc un punt en
el qual s’ha instal·lat una línia
[...]; el punt és el buit; la línia
és la mosca que es neteja les
ales i s’eleva tot d’una, i des-
criu gargots genials [...] i torna
i aterra en mi [...] la línia és la
carn i la ment i el temps que
duren. Aquesta línia –aquesta
mosca– va i ve del sí al no
(però ella no ho sap), del blanc
al negre, del bé al mal, de la
nit al dia”.

Aquesta actitud basada en una estra-
nya barreja d’enfrontament i de des-
creença fa que el nostre poeta sempre
estigui ballant sobre la corda fluixa,
que mai estigui aposentat, que sempre
estigui sobre la marxa, cercant i inter-
rogant, sempre viu, sempre nou. El fet
que estigui instal·lat en el dubte i la re-
cerca permanents fa que sigui, en
companyia de Bartomeu Fiol i Lluís So-
là, el poeta més actual i representatiu
del moment. A més, aquesta desconfi-
ança davant tot allò que estigui conso-
lidat i consagrat genera en el poeta una
curiositat, humilitat i pietat que es tra-
dueix en un interès intens per absolu-
tament totes les manifestacions de la
vida humana, sense exclusió, perquè,
tal com afirma a Fecundació, “no impor-
ta, tot és fruita.”

Màrius Sampere està d’enhorabona
per setanta-cinc anys de vida profunda,
i quaranta anys d’obra indispensable. I
la cultura catalana està d’enhorabona
per poder comptar amb aquest autèntic
referent de la literatura mundial de
primera magnitud.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


