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“I també resulta que
durant aquells anys va
viure uns tres anys a
Mallorca, primer a
Palma i després a
Banyalbufar, de manera
que per Creeley els
autèntics inicis de la seva
carrera literària sempre
van anar associats a
Mallorca i a la llengua
catalana”

eguint el costum de l’è-
poca, els anys quaranta i
cinquanta, de mirar de
demostrar que no eres
un sentimental, tothom
li deia Creeley a seques

al poeta, narrador i assagista nord-a-
mericà Robert Creeley, que va morir
sobtadament al mes d’abril als 78 anys.
Des de la seva desaparició moltes per-
sones del món literari i cultural m’han
formulat la pregunta investigadora
d’“Aquest Creeley, què?”, que, traduïda
en termes normals, vol dir “Aquest
Creeley és prou important perquè me
n’ocupi o no?”

Fa tres dècades que visc a Catalunya
i no m’he acabat d’acostumar mai a la
desconfiança i la suspicàcia que suscita
la meva cultura entre molts dels habi-
tants d’aquest país. És com si la des-
confiança i la suspicàcia davant la
cultura dels Estats Units fossin mesu-
res necessàries per evitar un possible
contagi polític letal que vingués secre-
tament via la literatura, la pintura o
les arts culinàries.

Em sap molt greu aquesta actitud de
cara a la cultura dels Estats Units, que,
en definitiva, no és altra cosa que una
mal dissimulada extensió de l’antia-
mericanisme polític dels sectors més
progres de la societat. Dic que em sap
greu perquè aquestes actituds de dis-
criminació negativa sempre provo-
quen pèrdues substancioses. I justa-
ment la mort de Creeley evidencia una
d’aquestes pèrdues culturals. La falta
de coneixement del desenvolupament
del Modern Movement en la literatura
nord-americana.

Sonen amb freqüència els noms dels
avis de la modernitat: Emily Dickinson
i Walt Whitman. I també sonen amb
freqüència els noms dels pares de la
modernitat: T.S. Eliot, Ezra Pound,
Wallace Stevens, William Carlos Willi-
ams, Marianne Moore i un discretíssim
etcètera. Però dels fills de la moderni-
tat se’n sap poc perquè ja entrem en
l’època de la progressia política, l’an-
tiamericanisme i les pèrdues culturals
per prejudicis.

Ara bé, abans de continuar, però,
vull contestar la pregunta que tantes
vegades m’han fet aquests dies. Mira si
val la pena aquest Creeley, que resulta
que és un dels poetes més importants
del segle XX als Estats Units i una fi-
gura fonamental per conèixer el des-
envolupament de la poesia contempo-
rània a Europa i Amèrica. Així de fàcil
i així de clar.

Per aproximar-nos a la importància
de Creeley dins la literatura dels Estats
Units hem de mirar d’establir el seu
arbre genealògic. Dickinson i Whit-
man van fundar les dues línies fona-
mentals de la modernitat literària dels
Estats Units. La línia Dickinson era més
aviat hermètica i aristocràtica, mentre

que la línia Whitman era més asse-
quible i popularista. I és clar que els
pares de la modernitat literària es van
dividir en dos camps, amb dos cabdills
enfrontats: T.S. Eliot per la banda dic-
kinsoniana i William Carlos Williams
de la banda whitmaniana, i certes fi-
gures, poques, com Ezra Pound o Wa-
llace Stevens, que oscil·laven entre els
dos. Quan William Carlos Williams era
gran i havia de traspassar el poder, el
lideratge de l’ala whitmaniana va re-
caure en els poetes i professors Charles
Olson, Kenneth Rexroth i Louis Zukof-
sky. I ells, al seu torn, van ser el mes-
tres d’una nova generació que tiraria

endavant la revolució poètica, una ge-
neració formada per Robert Creeley,
Edward Dorn, Robert Duncan, Denise
Levertov, Allen Ginsberg, Gary Snyder
i molts altres.

Així, i perdonin la pallissa d’història
literària, el primer que hem de dir de
Robert Creeley és que és l’hereu directe
de William Carlos Williams per via de
Charles Olson. En una ocasió Creeley
va explicar que l’únic llibre que havia
robat a la vida era un exemplar de The
Wedge (1944), un poemari que havia
aparegut en el precís moment que el
nostre autor havia començat a fer els
seus primers intents poètics. I de la
seva relació amb Olson en queda el
testimoni monumental dels 10 volums
de cartes creuades entre els dos.

Creeley va passar per les aules de
Harvard, però la seva formació literà-
ria de veritat venia de la seva relació
amb Williams, Pound, Zukofsky i, so-
bretot, Olson, la gran O, que li deien els
seus alumnes. Creeley va ser alumne i
després professor, sempre sota Olson,
de la mítica Black Mountain College
(1933-1957), una universitat revolucio-
nària i interdisciplinària que va arribar
a aplegar figures de la talla de Merce

Cunningham, John Cage, Wilhem de
Kooning, Robert Motherwell, Walter
Gropius o Josef Albers.

Olson va començar com a professor
a Black Mountain College i va arribar a
ser-ne el rector durant els darrers anys
de la universitat. Allà va aplegar al seu
entorn una colla de joves escriptors
com Creeley i els va encomanar una
tasca monumental i fonamental a ca-
dascun, de cara a la lluita continuada
per renovar la literatura nord-ameri-
cana. D’aquesta manera Robert Dun-
can havia de construir una mitologia
per a la poesia contemporània. Edward
Dorn havia de dibuixar la geografia del
país a través de la seva poesia. I Robert
Creeley havia de treballar els aspectes
fònics i rítmics de la poesia.

No cal dir que es va mantenir fidel a
l’encàrrec d’Olson al llarg dels disset
reculls de poesia que va publicar entre
el 1962 i el 2003. De fet, Creeley es va
dedicar a combinar l’herència de Wi-
lliams, l’aprofundiment líric i concep-
tual de la vida més radiantment quo-
tidiana, amb el mandat d’Olson d’ac-
tualitzar el vessant acústic del poema.
I va aconseguir uns resultats que han
quedat com a referents literaris inde-
fugibles.

Al marge de la seva extensa obra
poètica, Creeley ens ha deixat una sò-
lida obra narrativa (una novel·la i dos
reculls de relats), una densa obra crí-
tica (a partir de pròlegs, assaigs, críti-
ques i altres escrits) i una vasta obra
memorialística, de la qual només co-
neixem la correspondència amb Olson
i la seva breu però extraordinària Au-
tobiografia.

I ho creguin o no, resulta que tota
aquesta producció literària de Creeley
arrenca d’una època crucial de la seva
vida, els anys finals del seu primer
matrimoni, entre 1951 i 1956. I també
resulta que durant aquells anys va
viure uns tres anys a Mallorca, primer
a Palma i després a Banyalbufar, de

manera que per Creeley els au-
tèntics inicis de la seva carrera li-
terària sempre van anar associats
a Mallorca i a la llengua catalana.
Per això, en un escrit del 2001, va
confessar obertament: “Vaig
aprendre tant a Mallorca, no no-
més del meu art sinó també de la
vida i del món que podia confiar a
trobar! En aquest sentit, «som de
Mallorca» per sempre”.

I no deia pas cap mentida per
quedar bé amb els mallorquins i
els catalans! El seu primer poe-
mari madur, For Love (1962), un
poemari ja canònic, es nodreix
gairebé totalment dels poemes
que va escriure a Mallorca. La seva
única novel·la, l’extraordinària
The Island (1963), una peça fona-
mental de la nova narrativa ame-
ricana, està situat a Mallorca i
narra la desfeta del seu matrimo-
ni. El seu primer recull de narra-
cions breus, The Gold Diggers (1954),
es fonamenta en els contes que va
escriure a Mallorca. El domicili
social d’una de les petites editori-
als més famoses de la segona
meitat del segle XX, The Divers
Press, era a Banyalbufar! I els pri-
mers números de la mítica Black
Mountain Review, una revista que
publicava la universitat per fer-se
conèixer a nivell nacional i inter-
nacional, es van imprimir a la fa-

mosa impremta Mossèn Alcover de
Palma!

Ja ho veuen si és important “aquest
Creeley”, important per a la literatura
del seu país, per a la literatura con-
temporània en general i per a la lite-
ratura catalana. Existeix un Creeley
mallorquí ben traduït per Dolors Udi-
na: L’illa (Di7, 1998), Escrits a Mallorca:
poemes i relats (Consell de Mallorca/Sa
Nostra, 2002) i Autobiografia (Cafè Cen-
tral/Emboscall, 2005). No val la pena
renunciar a un tros tan important del
patrimoni literari d’aquest país per
qüestions de prejudicis absurds que
només paguen amb les monedes de
plom de la ignorància.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


