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El poeta nord-americà Louis Zukofsky (1904-1978)

E L R E A L R E C U P E R A T

100 anys de Zuk
M E L C I O N M A T E U

Louis Zukofsky,
el gran Zuk, és,
en definitiva,
un autor de culte,
un poeta de poetes

E
l 2004 és i serà un any de
centenaris (com tots els anys,
a aquestes alçades de la his-
tòria), però hi ha centenaris
que un no s’explica –servidor

confessa que va acabar fins als nassos
amb tant d’Any Verdaguer– i n’hi ha
d’altres que passen més o menys desa-
percebuts.

Tal com deia Edward Said, la consci-
ència crítica no pot ser res més que una
predilecció insaciable per les alternati-
ves: personalment prefereixo celebrar
centenaris tan alternatius com el del
Bloomsday –el dia en què passa l’Ulisses,
tan citat però tan poc llegit–, el cente-
nari de Joan Alcover i mossèn Costa i
Llobera (OK, més ben dit: el centenari i
mig, però entre l’un i l’altre en fan tres,
de centenaris, i també li donen un pa-
rell de voltes al tan celebrat poeta Ver-
daguer, tot i que no reben ni la meitat
d’homenatges) i sí, finalment, el cente-
nari de Louis Zukofsky (1904-1978).

I qui és aquest Louis Zukofsky que tan
celebrem els alternatius però que a casa
nostra no coneix gairebé ningú?

El poeta nord-americà Louis Zukofsky
–Zuk, per als amics i fans– va néixer a
Nova York el mateix any del Bloomsday,
fill d’immigrants lituans. Era, com Blo-
om, jueu (o més ben dit, era més jueu
que Bloom, perquè ho era per part de
mare i de pare), i va ser un dels primers
lectors de l’Ulisses, llibre que va llegir i
rellegir des que tenia 18 anys gràcies a
una còpia il·legal (l’obra mestra de Joyce
va estar prohibida llargament tant al
Regne Unit com als Estats Units). El
poeta cresqué en un ambient yiddish,
però no va tardar a adoptar l’anglès
com a llengua literària.

Zuk, o Zukofsky, va ser deixeble de
James Joyce i, sobretot, d’Ezra Pound;
està considerat, doncs, un modernist de
segona generació. Amb William Carlos
Williams és un dels membres més des-
tacats del moviment objectivista, que
ell mateix fundà, i hi mantingué una
interessantíssima correspondència.
Una de les obres primerenques del po-
eta, publicada gràcies a Pound, va ser
Poem beginning “The” (1926), una resposta
inconformista i provocativament opti-
mista a The Waste Land, de T.S. Eliot.
Entre altres textos no gens menysprea-
bles, Zukofsky fou, sobretot, l’autor
d’un dels poemes llargs més bells i

críptics de tots els temps: “A”.
“A” és un poema i alhora un llibre

d’unes 700 pàgines: escrit al llarg de
gairebé tota la seva vida –Zukofsky hi
dedicà gairebé quaranta anys–, amb ell
l’autor arribà allà on Pound no va arri-
bar amb els Cantos. “A” és èpica a partir
de la lírica, ple de referències més cul-
tes que populars, desenvolupa la tècni-

ca poundiana del collage fins a con-
querir nous terrenys de llibertat i do-
tar-los de la cohesió interna que el seu
mestre tant desitjà i no arribà a acon-
seguir mai. Dins del poema hi ha tots
els poemes possibles, l’inici d’un llen-
guatge, tal com apunta el títol, que
l’autor reinventa amb una coherència i
una perspicàcia absolutament genials,
només pròpia dels més grans. “A” ho
inclou tot: vida privada i vida col·lectiva,
conceptisme i musicalitat, revisió de la
història i ànsies d’un futur millor.

A banda d’aquest poema, que no va
veure publicat sencer en vida, l’autor es
va fer cèlebre per les seves agosarades
versions fonètiques de Catul, però no
són gens menyspreables els poemes
breus recollits a 80 Flowers o els seus as-
sajos dedicats a Shakespeare, Apolli-
naire i a l’art de la poesia en general.

Com que escric aquestes lí-
nies a la ciutat natal de Zuk,
i com que la cosa va de
centenaris, m’acosto a la
Universitat de Columbia, a
la part baixa de Harlem, on
el poeta va estudiar filosofia
i literatura anglesa. Colum-
bia celebra el seu 250è ani-
versari i acull també un
congrés dedicat al poeta en
ocasió dels 100 anys del seu
naixement.

Obre les sessions un poe-
ta important que afortuna-
dament té un parell de lli-
bres traduïts al català, Ro-
bert Creeley, i durant tres
dies hi participen altres
autors reconeguts com ara
Charles Bernstein, Bob Pe-
relman i la crítica Marjorie
Perloff, a més d’estudiosos
d’una vintena d’universi-
tats: nord-americanes, es-
clar, però també britàni-
ques, australianes, neoze-
landeses i franceses. L’ho-
menatge inclou també una
representació de la secció
21 d’“A” –en realitat una
traducció lliure però rigo-
rosa de La corda, de Plaute–
i un recital maratonià en el
qual participen vint-i-tres
poetes, a banda dels es-
mentats.

Zukofsky, el gran Zuk, és, en defini-
tiva, un autor de culte, un poeta de
poetes, però des de la dècada dels 60 és
també una figura cada cop més pre-
sent i respectada en el seu àmbit lite-
rari i en l’art d’avantguarda: des de
John Cage fins als poetes de Language.
No és un fòssil ni una relíquia filolò-
gica, sinó l’autor d’una obra cada ve-
gada més viva que ha esdevingut refe-
rència indispensable per a més d’una
manera d’entendre la poesia. Un autor
que obre camins i no els tanca. Un cant
a la llibertat que va exercir des de l’aï-
llament interior i polític (era, a l’inre-
vés que Pound, extremista d’esquer-
res). Un punt de partida i no un
cul-de-sac. Alternatiu, si ho voleu, però
cada vegada les alternatives a allò que
fa tothom ens semblaran més cabdals
i necessàries.

P A R L E M - N E

Aspectes crucials
J O A N S O L À

T
ornem a l’Epistolari Joan Coro-
mines & Joan Sales, un pou
d’informació d’una època i
d’un estat de llengua, però
també d’un tarannà de Co-

romines que jo mateix coneixia poc o
ja no recordava. Els novel·listes vol-
drien que s’acceptessin una sèrie de
paraules tingudes per castellanismes
o vulgarismes i que se simplifiqués
l’ortografia i la gramàtica (en gramà-
tica, de fet, el gran trencacolls és el per
i per a). Coromines li diu que en
qüestions de vocabulari els faran cos-
tat ell i “el sector liberal de l’Institut”:
“jo sostindré a peu i a cavall el dret de
l’escriptor a usar en el diàleg cego,
calbo, manco, ranco, a proscriure-hi l’ús
de llur o de guarir”, a usar “fondo adj.,
cuidar, alabar, i àdhuc potser, en certes
circumstàncies especials, despreci, gas-
to, barco, tonto, etc.” (1958); però que no
comptin amb ell per a l’ortografia, i
que en gramàtica s’ha d’anar “infini-
tament més amb compte”; “perquè no
es canvia de cavalls al mig de la riua-
da” (en la situació de desfeta i de per-
secució en què ens trobem –anava a
dir ens trobàvem).

Sales li va demanant que escrigui

una mena de Gramàtica del català usual,
que ens fa una falta enorme i que tot-
hom l’acolliria a mans besades. El fi-
lòleg té altra feina i fa l’orni –o ho
sembla–; però vet aquí que, al llarg
d’aquests debats, va estotjant i elabo-
rant tot allò que més li pesa. I acabarà
oferint a Sales per a la prestigiosa col-
lecció El Pi de les Tres Branques un
recull heterogeni però imprescindible
encara avui de treballs inèdits o bé
publicats, que rebrà el títol de Lleures i
converses d’un filòleg (1971). Al mateix
temps, Sales va pensant a fer una mena
de Diccionari català popular, que contin-
dria el lèxic de l’Institut i del Fabra i
“en un altre caràcter de lletra i amb la
indicació vulg., aquells mots que han
posat arrels i que ja resulten impres-
cindibles en la prosa corrent, tals com
moreno, guapo, etc.”: tot, ben entès, ha-
vent passat abans per les mans de Co-

romines i de Riba, als quals demanaria
que prologuessin l’obra... (1959). Coro-
mines, amb una sagacitat admirable, li
diu que tot això, comptat i debatut, no
és gran cosa i que d’allò que realment
plora la criatura és de la manca d’un
bon Diccionari de fraseologia catalana, que
Sales té prou mitjans per fer.

Doncs les dues qüestions que més
pesen en aquest intercanvi epistolar i
que tindran més transcendència són la
qüestió de les preposicions per i per a i
la de la fraseologia. Pel que fa a la pri-
mera, Coromines reprèn Sales amb se-
veritat i “amb astorament”: “Diu que
heu decidit abolir la preposició per a?
No m’ho acabo de creure; ho dec haver
entès malament” (1958). Sales, aquí i
en altres qüestions, se li disculpa i li
diu que no, que seguirà el parer de
Coromines, i que li dispensi les bada-
des (involuntàries). I vet aquí que del

debat en sortirà la gran llum: les den-
ses i contundents 80 pàgines de lletra
menuda, escrites amb un “esforç
enorme”, que capgiraran una qüestió
fosca i debatuda durant un segle (hi
compto, és clar, els anys posteriors,
fins avui). Pel que fa a la fraseologia, els
editors de l’epistolari ens fan l’inapre-
ciable servei de recollir tota la que surt
dels comentaris del filòleg: rifar-se d’al-
gú (no pas prendre-li el pèl), ja està tot dat
i beneït o això és joc de poques taules (per
ja som al cap del carrer), no veig per què he
de fer-ho (i “deu o dotze maneres” més
de dir l’“acastellanat” i a parer seu
“absolutament desusat i detonant” no
tinc per què fer-ho), etc.; i ell ho ampliarà
a Lleures, en l’apartat “Fraseologia i vo-
cabulari bàsics”, un article de valor
incalculable que em suggereix un co-
mentari. Coromines és un lingüista de
pedra picada, capaç d’aprendre, dis-
tingir i no barrejar mai matisos, pa-
raules o frases de llengües diferents;
però la resta de mortals som extrema-
ment febles i se’ns encomanen inexo-
rablement les modes o forasterismes
que sentim o llegim: vet aquí l’expli-
cació de les contaminacions. Acabarem
dijous vinent.


