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John Ashbery i David Kermani a Hudson, Nova York

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

Visita a John Ashbery
M E L C I O N M A T E U

L’obra
d’Ashbery
trenca amb el
present i ens
mostra la cara
inquietant de
la realitat

D
es de fa un grapat
d’anys, John Ash-
bery (Rochester, No-
va York, 1927) re-
presenta l’actualitat

de la poesia nord-americana.
Això vol dir que sempre és no-
tícia: a aquestes alçades ja són
gairebé trenta els llibres que té
publicats (entre poesia, assaig,
teatre i narrativa), però també
vol dir que la seva és una obra
que trenca amb el present –al-
menys amb la noció estereoti-
pada d’allò que és el present–,
per mostrar-nos la cara inquie-
tant i encisadora de la realitat.

D’Ashbery fa poc s’ha traduït
al castellà Una ola, un llibre del
1984, el qual s’afegeix a altres
títols significatius ja traduïts
com ara Diagrama del flujo i
¿Oyes, pájaro?, entre d’altres. En
català, de moment només dis-
posem del seu primer llibre,
Alguns arbres, al qual si tot va bé
s’afegirà un altre poemari que
també estic traduint jo mateix.
Amb John Ashbery, i arran de
les meves traduccions, fa més
de set anys que estic en con-
tacte –amb alts i baixos, és
clar–: primer va ser per carta,
més endavant per e-mail, i en
les darreres setmanes, per telè-
fon. Miro de quedar amb ell –la
nostra primera trobada– a No-
va York, on hi té apartament,
però com que aquests dies no té
previst de baixar-hi, hauré de
pujar fins a la casa que té a
Hudson, al nord del mateix es-
tat de Nova York, a dues hores
de camí en tren.

El trajecte de Nova York a
Hudson l’omple un dels pai-
satges més bells del món. Les
vies del tren segueixen el riu,
on s’hi capbussen gavines i
corbs marins. Hi ha aurons i
altres arbres –que, urbà com
sóc, no sé com anomenar–; en
poca estona sembla mentida
que Manhattan quedi tan a
prop.

A l’estació de Hudson m’es-
pera qui ha estat company de
John Ashbery per més de tren-
ta-quatre anys, David Kermani.
“En John havia d’anar al metge
i s’ha enredat més que no es
pensava”, m’explica David,
mentre m’acompanya al cotxe.

UNA CASA CENTENÀRIA
Vista per fora, la casa de John
Ashbery a Hudson té un as-
pecte majestuós: és una casa
centenària, de fusta, amb un
cert aire barroquitzant. En en-
trar-hi ens trobem que Ashbery
ja ha arribat. Després de les
salutacions, sortim a dinar tots
tres a un restaurant del poble.

“La visita al metge no era res
seriós –aclareix Ashbery, que
decididament ja no és cap
nen–. Una simple revisió. Però
vaig a aquest metge perquè diu
que el seu poeta preferit és
Wallace Stevens”. Com a mí-
nim, és una garantia que té
bon gust.

Ashbery té uns ulls d’un blau
cel infinit, i un somriure de
trapella que em recorda una
mica el somriure de Joan Bros-
sa, un poeta a qui per cert havia
conegut.

David pregunta per Catalu-
nya mentre John estudia la
carta. És un restaurant italià, i
Ashbery prefereix començar
amb el cafè: primer un capput-
xino, després vindran l’amani-
da i un plat de pasta.

Ashbery m’explica una mi-
ca la seva rutina: “Tinc un
acord amb Bard College i no
cal que hi doni classes d’es-
criptura creativa de manera
regular, com abans, tot i que
he d’estar disponible per fer-hi
xerrades o parlar amb els es-
tudiants”.

Els comento que aquesta
mena d’estudis a Barcelona,
com a la major part d’Europa,
no tenen gaire tradició, mal-
grat algunes propostes recents
com l’Escola d’Escriptura i
Humanitats de l’Ateneu Bar-
celonès.

“Potser aquesta mena d’estu-
dis han proliferat massa aquí,
als Estats Units: hi ha massa
gent ficada, i el nivell dels pro-
fessors i els alumnes no sempre
és el millor que caldria espe-
rar”. Tot i així, aquesta és una
ocupació freqüent entre els po-
etes nord-americans, l’ocupació
del poeta professional: era el
cas del recentment desaparegut
A.R. Ammons i és, encara, el cas
de James Tate: Ashbery em
confessa que Tate és, entre els
vius, el seu poeta nord-americà
preferit.

“Tot i així, jo vaig estar, igual
que en David, dedicat professi-
onalment durant molt de
temps al món de l’art, i no vaig
començar a fer classe fins als
quaranta-i-tants anys”.

I dels vius, passem a parlar
dels morts: “Frank O’Hara era
un tipus genial i ens va deixar
massa aviat –comenta Ash-
bery–. Ens vam conèixer a
Harvard, durant el meu darrer
any com a estudiant allà. Vam
fer moltes coses junts: lectures,
recitals... Fins a quin punt és
conegut a Espanya?”, em pre-
gunta, i l’única resposta que se
m’acut se’m fa massa habitual:
“No tant com es mereix, tot i
que té alguns llibres traduïts al
castellà”.

Ashbery m’agraeix una vega-
da i una altra el meu interès per
la seva obra, per traduir-la i
mirar de publicar-la. La seva
humilitat em sorprèn, però em
fa sentir més còmode: no és la
humilitat del modest professor
amb problemes d’estómac, sinó
la humilitat dels vertadera-
ment grans, conscients que el
de la poesia és un ofici difícil,
malgrat que hi estiguin especi-
alment dotats i hi dediquin el
millor de les seves forces.

“Escric bastant regularment,
però sóc molt desorganitzat
–assegura–. Normalment es-
cric més quan sóc a Nova York,
i aquí a Hudson necessito més
temps per posar-m’hi, és una
mica com quan escrius en un
país estranger...”.

Deixem el restaurant i tor-
nem a casa seva. David Kermani
es retira, i John Ashbery em
mostra la seva biblioteca. “No
tenim espai per tants de llibres
–confessa, malgrat que la casa
és gran– i alguns els hem de
guardar en caixes, a les golfes”.

La biblioteca d’Ashbery està
escrupolosament ordenada:
amb un rigor que contrasta
amb l’amable desordre que
respira en conjunt tota la casa.
Ocupa tres habitacions: en una,
els llibres de poesia; en una al-
tra, els de narrativa; en la ter-
cera, els assajos i llibres d’art.
Els llibres es noten ben escollits
i s’arrengleren als prestatges
per autor, en ordre alfabètic.
Ashbery em confessa que mai

no ha pogut acabar el Finnegans
Wake, de James Joyce –li dic que
estigui tranquil: jo tampoc– i
després s’interessa pel meu pa-
rer sobre autors que no ha po-
gut llegir en l’original, particu-
larment, pels portuguesos Ca-
moens i Pessoa i per autors
hispanoamericans com ara Cé-
sar Vallejo i Octavio Paz, a qui
també havia conegut.

Després seiem al seu estudi
–hi destaca la màquina d’es-
criure, que Ashbery encara uti-
litza per compondre els seus
poemes– per comentar algunes
dificultats de traducció. Per no
avorrir els lectors, no entraré
en detalls: algunes referències
culturals que se m’escapen i
l’ambigüitat d’algunes de les
veus que apareixen als seus
poemes que sovint esdevé difí-
cil de mantenir.

“Així que és la diversitat de
les veus allò que t’agrada de la
meva poesia?”, em pregunta,
somrient. “Bé, la veritat és que
hi he dedicat molts esforços.
M’agrada mantenir contacte
amb els meus traductors –As-
hbery està traduït a una tren-
tena d’idiomes–, tot i que
molts problemes no els puc
resoldre, no puc triar entre un
matís o un altre”. En la poesia
d’Ashbery, com en tota gran
poesia, les contradiccions
aparents no s’anul·len entre si,
sinó que d’alguna manera se
sumen.

Després d’aclarir molts
dubtes, Ashbery em mostra un

llibre d’assajos sobre art i lite-
ratura que té a punt de publi-
car, a més d’un nou llibre de
poemes. Em llegeix alguns
poemes en veu alta: té una veu
dolça, lleugerament infantil, i
quan recita es nota que ho viu.
Li pregunto quins poetes joves
li agraden i em mostra els dos
llibres que fins ara ha publicat
Jeff Clark, nascut el 1971. “De
vegades escriu coses desagra-
dables, fastigoses –explica As-
hbery–. Però m’agrada”.

En un racó de l’estudi, Ash-
bery guarda algunes joguines
i jocs de la infantesa. Em
mostra alguns jocs de taula i
somriu com un nen. David
torna i com a bon galerista
que ha estat durant anys, s’o-
fereix per mostrar-me els
quadres de la casa.

“Jo, em sembla que m’esti-
maré més seure una estona”,
es disculpa Ashbery, però al
cap de dos minuts s’afegeix a
l’excursió improvisada. La
majoria de quadres i dibuixos
són regals d’amics, artistes
relacionats amb l’Escola de
Nova York. N’hi ha un que em
crida l’atenció, bastant indes-
criptible: és de la vídua de De
Kooning.

“M’AGRADA MONTSALVATGE”
Ashbery té una bona col·lecció
de CDs, la majoria de música
clàssica. “Escolto música
mentre escric, clàssica o con-
temporània. D’entre els con-
temporanis m’agrada John
Cage, i també hi ha un com-
positor català que m’entusias-
ma: Xavier Montsalvatge”, ex-
plica davant el meu somriure
inevitable. I també té una bo-
na col·lecció de còmics: quan
veig els del Little Nemo li dic
que al meu parer és la verta-
dera èpica nord-americana, i
David i ell responen a l’uní-
son: “Sens dubte!”.

Ashbery em mostra més cò-
mics, de Yellow Kid, i altres de
clàssics. Sense adonar-nos
hem passat gairebé quatre
hores sense deixar de xerrar, i
el tren de tornada partirà d’a-
quí a poc. Aquesta vegada Da-
vid es queda a casa –ens aco-
miadem cordialment– i John
Ashbery m’acompanya a l’es-
tació amb cotxe. En arribar, el
tren està a punt de marxar.
“Corre!”, exclama.

Ell surt del cotxe amb movi-
ments feixucs, ens acomiadem
i es queda dret al costat d’un
arbre, esperant que el tren
marxi. Corro amb la bossa i
mostro el bitllet al revisor
abans d’entrar al meu vagó. Em
giro i John Ashbery em fa adéu
amb la mà. Quan pujo dalt del
tren, les fulles de l’arbre li ta-
pen la vista, però ell s’acota i
em continua fent adéu amb la
mà. El tren comença a partir i
Ashbery es queda immòbil,
somrient i fent adéu amb la
mà, com un infant.


