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La dicotomia entre forma i fons encara llasta el debat poètic

Poetes de superfície

E
J o a n - E l i e s A d e l l

n alguns debats que,
de tant en tant, s’or-
ganitzen amb l’objec-
tiu –no sé si gaire efi-
caç– d’ampliar els
públics de la literatu-

ra, sovint s’acaba reincidint en un
mateix tema: em refereixo a la discus-
sió sobre si la poesia ha de ser “forma”
o “contingut”. És cert que aquesta
qüestió ja fou eficaçment resolta per la
teoria literària a través de la lingüísti-
ca, però també és veritat que, a casa
nostra, s’ha parlat tant de la “impor-
tància de la forma” que resulta com-
prensible que vagen emergint altres
maneres de concebre l’escriptura poè-
tica. Resulta curiós que els qui s’om-
plen la boca parlant del “poema ben
fet” són els mateixos que ara s’escan-
dalitzen quan algú fa una reivindica-
ció del contingut. De seguida se’ls
acusa, amb mofa, de poetes metafísics,
pretensiosos o massa profunds. Estic
convençut, amb tot, que, si alguns ha-
guessen fet algun curset –ni que fos de
postgrau– de filosofia contemporània,
es trobarien en condicions de superar
definitivament aquesta falsa dicoto-
mia entre forma i fons que encara
llasta el debat poètic i de situar la dis-
cussió en un altre nivell.

Els pot servir d’ajuda, amb tot, el
recent llibre de Mario Perniola, pro-
fessor d’estètica a Roma, titulat Contra
la comunicazione (Einaudi). Es tracta
d’un breu assaig extremadament crític
amb la societat creada des dels media, a
través de l’anàlisi de les contribucions
dels més importants pensadors dels
últims segles –Hegel, Freud, Nietzsche,
Lacan, Derrida, etc.–. Les conclusions
que emergeixen de la seua anàlisi són

implacables: “Res d’origina-
ri no pot comparèixer mai
en la comunicació, que es
configura, en la més benè-
vola de les hipòtesis, com a
claredat”. I també diu que la
comunicació “exerceix so-
bre tot el que toca una ex-
trema violència apla-
nant-ho o banalitzant-ho,
privant-ho de qualsevol
llum o interès”.

Perniola comenta que no
s’ha de pensar que la di-
mensió estètica, tal com la
difonen els mitjans, sempre
ha d’implicar un prejudici
favorable a la frivolitat, cap
a la superficialitat. Aquestes
són dues característiques
que pertanyen a la societat
de la comunicació. Pel filò-
sof italià, el que és estètic és, contràri-
ament, ben profund, però en un sentit
específic que s’allunya tant de la pe-
danteria, l’obscuritat i la tenebror com
del pathos de la interioritat o l’autenti-
citat.

Em pareix interessant que Perniola,
autor d’un dels llibres més citats del
pensament postmodern italià, com és
Il sex appeal dell’inorganico (1994), se
sorprenga de l’hostilitat amb què la
postmodernitat ha qualificat el con-
cepte “profunditat”, que és vist com
una manifestació de la modernitat: és
per aquesta raó que el postmodern
s’ha autodefinit com a superficial. S’ha
adoptat l’oposició entre profund i su-
perficial sense reflexionar gaire sobre
el sentit d’aquesta antinòmia. La vo-
luntat d’aparença i d’exterioritat pot
ser fins i tot més profunda que no pas

la recerca de veritat i de seriositat, com
és més que evident en Baudelaire –a-
pologeta de la bellesa fugaç, transitò-
ria–, en Mallarmé i en Nietzsche, crític
radical de la metafísica, de les valora-
cions morals i religioses. És per això
que Perniola veu en el que és estètic (en
l’art, en la literatura) la capacitat d’o-
ferir una alternativa al món descrit i
dominat per la comunicació: “L’alter-
nativa a la violència sembla residir en
el què és estètic, a què pertany des de
sempre una espècie d’essencial mode-
ració, que no pot ser substituïda ni per
timidesa, per temor ni, encara menys,
per feblesa”.

L’obra de John Ashbery, de qui DVD
acaba de publicar en castellà Three Po-
ems, amb una excel·lent introducció
(massa de fons?) del traductor J. Jimé-
nez, és un bon exemple de superficia-

litat complexa. En l’esmentat pròleg
se’ns explica quines són les raons que
porten el poeta nord-americà a triar el
poema en prosa, i d’entre elles desta-
quen les influències d’Auden i Lautré-
mont, així com de l’inspirador del

surrealisme, Raymond
Roussel. Analitzant Nouvelles
impressions d’Afrique, escriu:
“És la construcció, no el
contingut, del poema el que
és misteriós, i el contingut
està eclipsat per la cons-
trucció”. Fixeu-vos que aquí
es parla de construcció i de
contingut, i aquesta refle-
xió la fa Ashbery (que aquí
se’l qualificaria com a poeta
maldestre i als antípodes de
la poesia “ben feta”) tot su-
perant altres concepcions
properes, com la de Charles
Olson, quan afirmava que la
forma no és cap altra cosa
que l’extensió del contin-
gut. El que interessa a Ash-
bery del surrealisme és pre-
cisament la seua obsessió
per la mostració epidèrmi-
ca de les entranyes, per la
conversió de tot en superfí-
cie. Però quan Ashbery es-

criu ja no queda res per descobrir. Si hi
ha una escriptura que il·lustre el prin-
cipi postmodern de la superficialitat,
proposat per Jameson, és la prosa po-
ètica de Three Poems, en la qual la pro-
funditat és substituïda per la superfí-
cie (“depth is replaced by surface”), però no
significa que aquesta superfície siga
supèrflua ni banal. A Ashbery l’ater-
reix la domesticació capitalista de l’a-
vantguarda. I és per aquesta raó que es
planteja un repte: assumir la superació
d’una certa avantguarda, però tot
convivint amb ella i en tota la potència
del seu sentit inaugural. Un repte que
mai no han assumit els nostres poetes
de superfície.

■ Joan-Elies Adell. Poeta i professor de teoria de la

literatura a la UOC

Ens vam mudar! Oi tant! (i 2)
T o n i C o m í n

D
èiem que la nova llei que per-
met l’adopció a les parelles de
fet, entre elles les homosexu-
als, permet protegir millor els

drets dels infants adoptats. Alhora,
aquesta llei acaba amb una discrimi-
nació absurda a la qual estaven sotme-
ses les parelles de gais i lesbianes a
causa de la seva orientació sexual. A
partir d’ara, podran adoptar, com totes
les altres. De fet, fins ara el principi de
no-discriminació per raó d’orientació
sexual no era efectivament respectat
per la llei.

Les parelles de gais o lesbianes que
vulguin adoptar hauran de passar, com
les altres, el tràmit d’idoneïtat. Una
parella no és idònia per adoptar en
funció de l’orientació sexual dels seus
components, sinó de la seva capacitat
per proporcionar tot allò que comporta
la tasca paterno-materna: protecció,
afecte, educació, supervivència materi-
al, etc. En canvi, la llei fins ara partia de
la premissa que el fet de ser homose-
xual incapacitava algú per ser pare o

mare. Qui pot creure això seriosament?
Des de les files dels qui van votar no

(PP, UDC i alguns diputats de CiU) s’ar-
gumentà, en el debat al Parlament, el
dret de tot infant “a tenir un pare i una
mare”. Òbviament, és una consideració
antropològica, més que no pas jurídica.
Posats a fer antropologia, el dret que té
tot infant és el dret “a tenir un pare i
una mare que els estimin”. Però els de-
sideratums antropològics no són la rea-
litat, i el legislador té l’obligació de re-
gular la realitat i no els ideals.

Què passa amb els infants orfes de
pare, o de mare? I amb aquells que te-
nen uns pares que no estan a l’alçada de
la seva paternitat? I amb els orfes de
pare i mare d’arreu del món, que viuen
en institucions a vegades degradades?
De veritat algú creu que un infant
creixerà millor en un orfenat d’Àsia,
d’Àfrica o d’Amèrica Llatina que en una
família homoparental catalana que ha-
gi obtingut el certificat d’idoneïtat? Ni
que fos només en nom d’aquesta lògica
del mal menor, crec que no hi ha cap

argument moral que pugui contradir
lúcidament i honestament aquesta no-
va llei.

Encara un darrer argument dels ci-
tats el dia del debat per part de l’opo-
sició mereix debat. Es va parlar de la
“complementarietat” com un element
essencial a l’hora de construir una re-
lació de parella, complementarietat –es
va dir– que només es dóna entre gène-
res diferents. L’argument diu així: si
entre dos homes o dues dones no hi pot
haver complementarietat, no donem
els infants en adopció a parelles que, en
realitat, no ho són.

En efecte, crec que, sense comple-
mentarietat, no hi ha parella. Però crec
també que la complementarietat es
dóna entre persones concretes, i no
entre gèneres en abstracte. No crec que
les persones concretes siguin les repre-
sentants individuals d’un gènere en
abstracte, masculí o femení, amb uns
drets que passen per sobre dels drets de
cadascuna de les persones reals. Creure
això seria caure en un “totalitarisme
del gènere”.

L’únic pla en què la complementari-
etat només es pot donar entre gèneres

diferents és el biològic: per a la procre-
ació biològica, en efecte, és imprescin-
dible el concurs d’un mascle i una fe-
mella. Tanmateix, una parella és un
projecte d’amor, i no un acoblament en
vistes a la reproducció. Per alguna cosa
som humans, i no bèsties.

Recentment hem vist l’aprovació al
Congrés de la llei que legalitza el ma-
trimoni civil homosexual, amb els ma-
teixos drets que l’heterosexual. Els qui
s’hi oposen no s’adonen que, probable-
ment, la seva és una batalla perduda ja
fa temps. De fet, des del dia que es va
aprovar el matrimoni civil heterosexu-
al, sense que la procreació biològica
entre els dos membres fos condició de
la seva validesa.

Perquè, de manera implícita, aquell
dia es va acceptar que el matrimoni és
un projecte de lliure convivència entre
dues persones adultes, basat en l’amor.
I, òbviament, tant poden tenir un pro-
jecte de convivència basada en l’amor
dos homes, com dues dones, com un
home i una dona. La batalla moral, en
realitat, ja estava guanyada feia estona.
Mudem-nos, doncs, que estem de festa:
una altra discriminació s’ha acabat.


