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L ’ A P A R A D O R

Anke Birkenmaier i Roberto
González (coordinadors),
Cuba: un siglo de literatura

(1902-2002). Editorial

Colibrí. Madrid, 2004.

S elecció de vint-i-dues po-
nències presentades en
un col·loqui sobre litera-

tura cubana celebrat a la Uni-
versitat de Yale el 4 i el 5
d’octubre del 2002 per com-
memorar els cent anys de la
República de Cuba.

Pepe Gutiérrez, La historia de
Joan Rodríguez, comunista del

PSUC. El Viejo Topo.

Barcelona, 2004.

R ecorregut per la biogra-
fia de Joan Rodríguez,
conegut com el Cosaco,

que es va integrar al PSUC el
1963 i va ser un dels funda-
dors de les Comissions Obre-
res de la Construcció. Retrat
escrit des d’una complicitat
crítica.

Xavier de Juan, Guia del Parc
de la Serralada Litoral.

Pòrtic. Barcelona, 2004.

C onstituït per tres unitats
–la Conreria, Sant Ma-
teu i Céllecs–, el Parc de

la Serralada Litoral té un pa-
per ecològic fonamental per-
què posa en contacte el litoral
amb les valls interiors. Cator-
ze itineraris per fer a peu o en
bicicleta que permeten desco-
brir aquest espai natural.

Daniel Gómez,
ETA i Catalunya.

Columna. Barcelona, 2004.

A mb el subtítol Des del
primer contacte el 1962 fins
a la reunió de Perpinyà,

Gómez explica les actuacions
d’ETA a Catalunya des dels
inicis, en ple franquisme, i re-
passa els suports locals que ha
rebut i les tensions que ha
provocat entre els indepen-
dentismes català i basc.

Carme Badia,
Ara sí que hi som.

Pagès Editors. Lleida, 2004.

R ecull d’acudits i anècdo-
tes de la Vall del Tenes
que vol ser una invitació

a riure del mateix que reien
els nostres avis. Testimoni del
sentit de l’humor dels cata-
lans i reflex d’una època en
què els jocs de paraules eren
una de les poques distraccions
a l’abast de tothom.

Diversos autors, Miscel·lània
Joan Veny 5. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

C inquè volum de la sèrie
que compta amb arti-
cles, de temàtica diversa

però sempre centrada en la
llengua i la literatura, de Joan
M. Furió, Xavier Gomila, Tià
Anguera, Carles Cortés, Mont-
serrat Badia i Maria-Rosa Llo-
ret, entre d’altres.

ROBERT RAMOS / ARXIU

Patrick Gifreu en una imatge de fa vint anys

SOBRE L’ÚLTIM LLIBRE DE POEMES DE PATRICK GIFREU

Una ferida recent
D . S A M A B R A M S

Patrick Gifreu
explora els
mecanismes
de la memòria

E
l concepte espai és
massa abstracte i
deshumanitzat. El
terme paisatge és
massa extern i massa

orientat de cara a la visualit-
zació presencial o mental. El
mot perfecte és lloc, amb tot el
que té, segons les darreres
tendències de la geografia hu-
mana, de localització sobre el
mapa, de fesomia real i con-
creta i de lligams subjectius i
sentimentals que la gent pu-
gui establir-hi.

Sí, per Patrick Gifreu, en el
seu nou poemari, Barcelone
sans date / Barcelona sense data
(Éditions du Rocher, París/Mo-
naco, 2004), la nostra ciutat és
un lloc. O potser seria millor
dir que Patrick Gifreu conver-
teix Barcelona en un lloc al
seu nou poemari, a través del
seu nou poemari. Des del pri-
mer moment, Gifreu ens pre-
senta Barcelona geogràfica-
ment mitjançant els seus re-
ferents topogràfics més gene-
rals: el cel, el mar, el conjunt
de la ciutat, les muntanyes
que l’envolten i les seves co-
municacions amb altres in-
drets, propers o llunyans
(Montserrat, Figueres, el Piri-
neu, Mallorca). Seguidament,
el poeta localitza certs topants
específics, com ara el Parc
Güell, el port, la Rambla, la
plaça Reial, el mercat de la
Boqueria, el Paral·lel, el carrer
Hospital, el bar Universal, la
casa del pintor Frederic Amat,
la Fundació Miró i el cemen-
tiri de Montjuïc. I després
converteix aquests espais
neutres en llocs humanitzats i
subjectivats a partir de l’ex-
traordinària xarxa d’experi-
ències que s’hi desplega.

Totes aquestes experiències
estan enfocades d’una manera
extraordinàriament rica, a
partir d’un joc de tres punts
de vista, subtilment entrecre-
uats. Per ordre cronològic, en
primer lloc hi hauria el punt
de vista dels seus pares (exili-
ats que van reprendre la vida a
Perpinyà, on va néixer el poe-
ta l’any 1952), assumit per
mitjà d’una apropiació i una
interiorització dels seus re-
cords; en segon lloc, tindríem
els records remots del mateix
poeta, reals o parcialment
transformats per la memòria
en el temps; i, finalment, els
records més propers, basats en
experiències recents, també
del mateix poeta.

JUXTAPOSICIÓ DE TEXTOS
I aquests tres punts de vista es
veuen constantment multipli-
cats per dos, gràcies a l’edició
bilingüe del llibre, que recull
les versions franceses fetes per
Gifreu. Més que versions fran-
ceses que acompanyin l’origi-
nal en català, estem davant de
la juxtaposició de textos ori-
ginals en català i textos origi-
nals en francès. La llibertat

creativa dels poemes en fran-
cès ens ho demostra clara-
ment. En realitat, la presència
en paral·lel de les dues llengües
de l’autor és una part integral
del sentit del llibre, ja que el
llibre planteja el tema sensible
de l’arrelament i el desarrela-
ment, de la individualitat i la
universalitat, de la integració i
la marginació, de la pertinença
i l’exili, etcètera.

Els diferents punts de vista
en el temps estan juxtaposats
en el text del recull, de mane-
ra que es produeixen salts
bruscos endavant i endarrere.
I aquests salts no són pas un
defecte artístic o una tàctica
de distracció, sinó que són
part de l’essència mateixa del
llibre. I aquestes batzegades
temporals contrasten enriqui-
dorament amb la fluència
elegant dels versos i amb el to
segur, deseixit, emotiu i, a ve-
gades, irònic, del text. De fet,
tot el llibre es dreça sobre una
idea central: la reconciliació
de contraris, o més ben dit, la
integració de contraris, des de
la consciència i la compassió,
en un tot, bo i respectant les
diferències. I aquí està la força
increïble d’aquest poemari
que busca la síntesi però es
nega taxativament a pagar el
peatge d’abolir les diferències
individuals. En definitiva, el
poeta acaba produint una
problemàtica i dialèctica, gens
simplista o reductora de les
realitats de la vida contempo-
rània.

Per això ens adverteix, en
un magnífic poema sobre la
Boqueria, que “vana experièn-
cia seria doncs / voler anar
més enllà. / Desvelar l’ésser
mateix, esfullant la carxofa. /
S’arribaria al buit”. És a dir, hi
ha límits a les nostres indaga-

cions i síntesi posterior. Però,
per una altra banda, al poema
La veritat surt de la boca del poeta,
ens notifica que no és cap
broma afirmar, com ho fa un
client del bar Universal, que
“Amèrica és el poble del cos-
tat”, perquè, malgrat les dife-
rències locals, tots els éssers
humans estem perpètuament
al mateix lloc.

TERRITORIS CRUCIALS
Gifreu utilitza aquesta tensió
entre la recerca de la unitat i
el respecte per les individuali-
tats com a punt de partida per
l’exploració, des de Barcelona,
de molts territoris crucials de
l’experiència humana. Explo-
ra valors socials per denunci-
ar-ne insuficiències i desi-
gualtats. Explora valors cultu-
rals i, en un gest simbòlic,
protesta perquè la televisió no
diu “ni una paraula sobre Ro-
sa Leveroni”. Explora els me-
canismes de la memòria i la-
menta “la ferida recent” de la
Guerra Civil a les vides dels
seus pares. Explora l’ordre
moral per constatar que “Déu
es omnipresent –vol dir que
no bada”, es pregunta “qui és
el sobirà de les ànimes en pe-
na / que cerquen i cerquen i
no tenen història?” i recorda
el dolor dels jueus del call.
Explora el món de les passions
per afirmar categòricament
que la nostàlgia és “la passió
de les passions”. Explora el
món del coneixement humà,
buscant-ne els límits a base de
tibar la corda el màxim possi-
ble en poemes o fragments
que voregen l’automatisme.
Explora el teixit de les relaci-
ons humanes i constata que
tots anem amb “el punyal a la
mà dreta, / la fiola de metzina
a l’esquerra / [...] i les cartes
d’amor sobre el cor”.

Barcelone sans date / Barcelona
sense data és un llibre ben en-
ganyós. D’entrada, sembla
molt explícit i planer, però, en
aprofundir-hi, ens va aclapa-
rant la seva subtilesa, intel·li-
gència, ambició intel·lectual i
domini artístic. Senzillament,
un dels grans llibres dels dar-
rers anys.


