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Rellegir

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

“Sí, és trist, però anem
perdent amb una
rapidesa vertiginosa el
vell i bell art de rellegir.
Per això van caient de
les nostres lleixes
lectures essencials”

n dels efectes més
negatius del siste-
ma de vida al món
contemporani a
partir de la post-
modernitat ha es-

tat, sense cap mena de dubte, la crea-
ció del fenomen que l’urbanista i ar-
quitecte Paul Virilio encertadament ha
batejat amb el concepte de l’“accelera-
ció cultural”. Segons el teòric francès
el valor essencial entorn del qual gira
i s’organitza la nostra existència, tant
la individual com la col·lectiva, és l’ac-
celeració, la rapidesa, la vitesse, com
l’anomena en la seva llengua de crea-
ció assagística. I Virilio afirma que
l’acceleració està destruint o “fent
desaparèixer”, per dir-ho amb el seu
vocabulari, els eixos vertebradors de la
nostra manera de ser en el món: l’espai
geogràfic, el temps cronològic, la ma-
tèria i l’estètica. Els resultats de l’acce-
leració es noten pertot: matrimonis
que peten en cinc anys perquè en tan
poc temps han experimentat el que
matrimonis d’abans experimentaven
en cinquanta anys; guerres com la
Guerra del Golf, que són autèntics
llampecs militars; o la supressió de
magatzems editorials als Estats Units
perquè els llibres recents van de les
taules de novetats a les llibreries di-
rectament a les empreses de reciclatge
de paper.

I no cal dir que la nostra manera de
llegir i de viure la literatura també ha
sucumbit davant el pas devastador de
l’acceleració cultural. S’ha produït du-
rant el darrer quart de segle l’erosió a
gran escala de la lectura dels clàssics
universals. S’ha estès per tota la socie-
tat l’hàbit de la lectura d’obres d’èxit
sobtat i efímer. Llegim a batzegades i
amb poca profunditat i insistència. La
gran majoria dels nostres crítics, amb
una formació deficient, es dediquen
més aviat al contorsionisme intel·lec-
tual per estar al dia del gran devessall
de novetats editorials. La gran majoria
dels professors universitaris viuen als
paradisos artificials de l’especialització
acadèmica, aïllats del món, com a me-
sura preventiva davant l’acceleració.

La lectura ha deixat de ser una
qüestió vital i una eina de relació i co-
neixement, i s’ha convertit en una
qüestió d’inestabilitat i fragmentarie-
tat, que es projecta endavant, única-
ment, i a gran velocitat. A nivell lite-
rari patim una mena de síndrome de
dona de Lot, perquè ens està prohibit
mirar enrere. En aquest sentit, un re-
cull de textos com l’esplèndid llibre de
crítica de Marià Manent, Rellegint
(1987), on l’autor confessa obertament,
a la breu nota preliminar, que “la ma-
joria de les reflexions deriven d’un re-
torn als textos, rellegits amb més cal-
ma”, seria una cosa impensable des de
la política editorial d’ara. Ni el títol de
l’obra, ni el concepte de “retorn als

textos [...] amb més calma” que unifica
el conjunt! Sí, és trist, però anem per-
dent amb una rapidesa vertiginosa el
vell i bell art de rellegir. Per això van
caient de les nostres lleixes lectures
essencials com la Bíblia, la Ilíada,
Dante o Shakespeare, lectures que re-
quereixen el vell i bell art de la relec-
tura amb la calma advertida pel savi
Marià Manent. I tampoc recorrem a
mestres de la relectura com Kenneth
Rexroth amb els seus dos volums de
Recordando a los clásicos (FCE, 1993).

Rellegir és una qüestió d’edat, si fem
cas del poeta nord-americà Robert
Frost, que afirmava que de joves llegim

desaforadament i desordenadament,
però quan arribem a la maduresa ten-
dim a llegir menys i rellegir més per-
què hem trobat aquelles obres que
formen la nostra biblioteca personal i
ideal. De fet, la relectura té dues cares,
una de més tòpica i superficial i una de
més profunda i substanciosa, segons

els motius que la susciten. Pel costat
més tòpic tenim la relectura per lli-
gams sentimentals, com passa quan
tornem a obres de la literatura infantil
i juvenil, o tenim la necessitat de con-
sultes puntuals per refrescar la me-
mòria, o senzillament volem tornar a
fruir de la lectura d’un text sense més
complicacions que això.

Després, tenim el rellegir més pregon
i més penetrant. Aquest és el cas quan
volem aprofundir en una obra literària
perquè ens adonem que la seva lectura
és inacabable perquè el seu sentit final
és impossible d’assolir, tal com ens va
demostrar el gran crític Paul de Man, a
causa del constant desencaix entre el
nivell literal i el nivell figural del llen-
guatge emprat per l’autor, que genera
sempre noves interpretacions. Normal-
ment dos fets externs provoquen aquest
tipus de relectures: un canvi en nosal-
tres mateixos, a causa del procés natu-
ral d’anar madurant com a persones i
com a lectors, de manera que qualsevol
canvi en nosaltres requereix una reno-
vada lectura d’aquelles obres que for-
men part de la nostra biblioteca més
particular. Aquí és bo de recordar

aquella dita de Jaime Gil de Biedma que
“el bon poema és el que t’acompanya
sempre”, és a dir, és testimoni de tots
els teus canvis vitals. I l’altre fet que
estimula les relectures més intenses és
un canvi en l’obra de l’autor que estem
llegint perquè publica un llibre nou, o
es fa una nova edició parcial o conjunta
de la seva producció literària (antologi-
es o obres completes), o se’n fa una re-
edició significativa amb materials inè-
dits. Dit d’una altra manera, vista glo-
balment l’obra d’un autor forma un
ordre ideal que es modifica sensible-
ment davant cada nova aportació que
fa. I cada modificació canvia el conjunt
i exigeix una nova relectura per part
nostra.

Baixem al detall, que ens permetrà
de veure el fenomen més clar. A prin-

cipis del 2003 Jean Serra va publicar
un llibre preciós, Des de la quietud (Vie-
na), que va merèixer el 27è premi Vila
de Martorell. Des de la quietud és un lli-
bre complet i meravellós en si, però
l’aparició d’aquest conjunt de 40 au-
tèntics poemes en prosa, a la manera
de la gran tradició moderna del poema
en prosa a partir de J.V. Foix, està des-
tinada a modificar, si llegim bé, la visió
general que nosaltres podem tenir de
l’obra de Serra en vers des de Memòria
trencada (1978) i en prosa des de Poema
al pare (1987).

A finals del 2003 Jean Serra va pu-
blicar un altre recull també de 40 ex-
cel·lents poemes en prosa, Convocat si-
lenci (Tres i Quatre), que va rebre el 32è
premi Vicent Andrés Estellés. Una altra
vegada es tractava d’un llibre comple-
tament consolidat i independent, que
tornaria a modificar la nostra lectura
de l’obra anterior de Jean Serra. I dar-
rerament, per Sant Jordi aquest mateix
any, el nostre poeta ha publicat un nou
llibre en prosa, Tal vegada una poètica (Sa
Nostra, Tià de sa Real), una tria de
textos de procedència diversa (pròlegs,
conferències, articles, fragments de
cartes i entrevistes, etc.), que intenta,
amb gran èxit, explicitar la poètica de
l’autor. I acaba, de moment, la cadena
o ordre ideal de l’obra de Jean Serra en
vers i prosa.

Ara bé, a Tal vegada una poètica hi
trobem unes declaracions que reori-
enten la lectura, absolutament legíti-
ma, que hauríem pogut fer de Des de la
quietud i Convocat silenci, perquè ens as-
sabentem que formen part d’una tri-
logia, amb l’ordre invertit dels dos vo-
lums existents i l’afegit d’un nou con-
junt de 40 poemes en prosa, inèdit de
moment, que es titula Vida guanyada.
Així, comencem a entendre que estem
davant d’una sola obra articulada en
tres parts, amb tota la càrrega simbò-
lica de l’estructura tripartida, que
consta d’un acarament deliberat amb
la mort, la pèrdua i el dolor (Convocat
silenci), les reflexions que fa el poeta de
la seva “noche oscura del alma” (Des de la
quietud) i el ben assolit triomf de la vida
sobre la mort (Vida guanyada). Tres lli-
bres individuals de primera magnitud
que creixen encara més a partir d’una
lectura conjunta i transformen la nos-
tra visió global de l’extensa producció
d’un autor imprescindible dins el
marc de la literatura catalana actual.
Llibres que guanyen en substància a
cada nova lectura, a causa de la seva
magnífica riquesa de llenguatge i de
pensament. Quan es publiqui final-
ment el conjunt dels 120 poemes en
prosa sota el títol genèric de Convocat
silenci la poesia catalana tornarà a
comptar amb un d’aquells llibres ca-
nònics que són, en definitiva, testimo-
ni de la grandesa d’una llengua i una
cultura.

I valguin els darrers llibres de Jean
Serra com a exemple de la terrible es-
tafa humana i intel·lectual que signifi-
ca cedir davant les pressions de l’acce-
leració cultural que estem vivint dia a
dia. En definitiva, l’art de la lectura o
l’encara més subtil i profitós art de la
relectura s’han convertit en actes
pràcticament resistencials o oberta-
ment revolucionaris davant la despie-
tada acceleració cultural que s’ho em-
passa tot i no deixa espai per a la qua-
litat i la diferència.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


