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Bernat Puigtobella és l’antòleg del llibre ‘Resonancias’

Predileccions
P O E S I A

P A U D I T O T U B A U

Bernat Puigtobella (compilador),
Resonancias. Poesía catalana

contemporánea. Traducció de Marta
Noguer i Carlos Guzmán.

Universidad Nacional Autónoma

de México. Mèxic, 2004.

L
es antologies de poesia acostu-
men a no satisfer gairebé mai a
ningú i a avivar polèmiques
més o menys sonades i saluda-
bles sobre el cànon literari. Tot

i que n’hi ha de diversa índole –històri-
ques, temàtiques, formals i de gèneres i
generacions són ara les més freqüents–,
les més atrevides i difícils de confegir
són les panoràmiques de la poesia con-
temporània, no només perquè els autors
que no hi són les desqualifiquen gairebé
per sistema, sinó perquè els que hi són
consideren que mereixen més espai que
els altres o alguns altres. I amb la resta
passa el mateix: editors, crítics, llibre-
ters, lectors, tothom té unes preferències
i uns gustos insubstituïbles.

Un problema encara més gran prové
de la dificultat per aplicar criteris a l’a-
valuació del present o per intuir el que
restarà dempeus en el futur. Aquí el risc
és absolut i allò que s’acostuma a fer és
mirar cap al passat recent per entre-
veure què s’ha instituït, però fins i tot
un repartiment equànime de noms i
tendències més o menys instaurats no
permet projectar el que vindrà. Bernat
Puigtobella ha tingut en compte
aquests riscos i ha fet una tria marcada
per la radicalitat i la ruptura, si es
compara la seva aposta amb altres an-
tologies anteriors, que només amb els
anys podrà dir-se si ha estat o no ha
estat encertada.

Tot i que un dels criteris de tall és
neutralment cronològic, amb Perejau-
me (1957) i Ponç Pons (1956) com els
escollits més joves, dues generacions de
poetes nascuts després n’han quedat
fora a partir de la idea que no han as-
solit la maduresa necessària. Fins i tot,
si es mira a partir dels anys de naixe-
ment esmentats, el primer
que s’observa en una com-
paració amb l’àmplia anto-
logia de Giuseppe E. Sanso-
ne és que aquí n’han desa-
paregut dotze noms: San-
taeulàlia, Altaió, Jou, Des-
clot, Bru de Sala, Prat, Marí,
Oliva, Pessarrodona, Hac
Mor, Alpera i Gouzy. Puig-
tobella ha volgut fer bona
la dita que triar és opinar i
ha tirat pel dret en funció
dels seus gustos, en comp-
tes d’emparar-se massa
parcialment en els habitu-
als i abusius equilibris de
forces del món literari.

UN CRITERI INDEPENDENT
D’aquesta inusual indepen-
dència de judici se’n poden
deduir diverses predilecci-
ons. La primera i més clara
és l’homenatge a l’obra de
Maria Mercè Marçal, única
excepció feta entre els poe-
tes morts, que hi apareix
representada amb més po-
emes que la resta. La se-
gueix en nombre de peces
una mostra dels heptasíl-
labs dels darrers anys de
Miquel Bauçà, que ve seguit
d’autors com ara Enric Ca-
sasses i Màrius Sampere.
Després ve un quintet for-
mat per Comadira, Formo-

sa, Gimferrer, Parcerisas i Solà, que
completa una mena de primera línia de
veus indiscutibles. El més afavorit d’a-
questa enumeració és sens dubte Ca-
sasses –per bé que alguns dels seus po-
emes són més curts que els dels altres–,
no només perquè és el més jove i amb
una obra d’aparició més tardana, sinó

perquè en altres antologies apareix
amb poetes que, tal com s’afirma al
pròleg, “todavía no han alcanzado su ple-
nitud”. En aquesta franja, la dels nascuts
a partir dels anys 60, la polèmica queda
oberta.

Una mica més enrere queden poetes
de més o menys dilatada i reconeguda
trajectòria com ara Fiol, Margarit, Palau
i Fabre i Sarsanedas. Els segueixen no
gaire de lluny Carles Camps i Ponç
Pons, que eviten pels pèls una última
fila en què s’insereixen Beneyto, Piera,
Perejaume, Pont, Rodés i Sánchez-Cuti-
llas. Aquí acaba la llista de poetes d’una
antologia que va servir per presentar a
la Fira del Llibre de Guadalajara, sota el
patrocini de l’Institut Ramon Llull, una

mostra de la poesia catala-
na en curs per al públic
d’allà, amb traduccions a
quatre mans entre una ca-
talana i un mexicà de perfil
més o menys acadèmic i
solvència contrastada.

TENDÈNCIES DISPARS
Més enllà de la dotzena de
Sansone i de les dues ge-
neracions d’absents –la
llista és tan llarga com la
qualitat d’alguns d’ells– hi
haurà qui hi trobi a faltar
poemes de Vicent Alonso,
Carles Miralles, Teresa Pas-
cual, Eudald Puig i Ramon
Xirau, per esmentar només
uns quants noms d’inclas-
sificables, però la virtut
més gran d’aquesta anto-
logia és precisament que
inclou poetes de tendènci-
es ben dispars que no ha-
vien aparegut mai en un
recull, es presenta com
una nova proposta canòni-
ca i no rebutja la pugna
amb les que vindran. Tant
de bo que serveixi com a
estímul de diversos debats
sobre els atributs d’una
poesia amb vuit segles de
tradició i una extensa nò-
mina de talents d’avui que
ja voldrien molts països
del Vell Continent.

Síria entre el passat
i els prodigis

N A R R A T I V A

J O A N T R I A D Ú

Joan Bellès,
Fabulacions sirianes. Notes d’un viatge.
Mediterrània. Barcelona, 2004.

A
ixí com hi ha escriptors que
sembla que talment es com-
plaguin a encomanar al lec-
tor l’angoixa que els ha afei-
xugat en la tasca d’elaborar

la seva obra, n’hi ha d’altres que fan al
revés, és a dir, que no fan res perquè
hom se senti decantat a pensar en
l’esforç, que sens dubte hi és, de fer un
llibre. Cal aclarir que parlo de litera-
tura, com escau a un comentari sobre
un “llibre de viatges” (bé que com diu
el subtítol sigui un de sol) que sobre-
vola amb “fabulacions” els traçats es-
collits pel viatger, que és ell mateix,
equipat com el savi que és però alhora
alliberat de la certesa que els entesos
porten al damunt; llevat que com ell,
Joan Bellès, sàpiguen crear un més
enllà propi, un pont de meravella en-
tre el conegut i el desconegut.

Doncs bé, aquest llibre jo diria que
pertany al tipus esmentat en segon lloc,
o sigui, als que no transmeten sensació
d’esforç, bé que no tinguin res de lleu-
ger. No podem deixar de pensar, lle-
gint-lo, que l’autor, professor de llengües
clàssiques (i de català), ficat en recerques
lingüístiques, un bon dia se n’anà a Síria

amb una enorme il·lusió. No sols perquè
ja en sabia i perquè en volia trepitjar els
camins i tocar mosaic i pedres de les
inscripcions, sinó per donar-los una al-
tra dimensió: la del moviment de la vida,
sobretot, a més de la que és, la que qui
sap si hauria pogut ser (que realment
hauria pogut ser) o que ell, el viatger, vol
que ens assabentem que s’ha fet seva.

Això és literatura i, en concret, narra-
ció. La imaginació, ben treballada ens
porta a l’altra banda del mur. Keats la
comparava a un convent en el qual ell,
el poeta, era l’únic monjo. Baudelaire,
quan en un poema immortal convidava
al viatge, partia de la imatge immediata,
de les dades per a assolir l’exaltació en
l’imaginari... Aquí, però, el viatge exis-
teix, amb mapa i tot, i escaients, esco-
llides fotografies en grisos i amb al·lusi-
ons constants a la memòria històrica de
Síria; a la qual, en el seu dens i intenci-
onat pròleg, Manuel Forcano anomena
“el país de la memòria”. Aquest breu

pròleg em sembla una excel·lent intro-
ducció –com caldria que fossin en
principi els pròlegs– al que ve després,
sense descobrir-ne el joc, que hi és i de
debò, o almenys sense fer-ne el tema
principal de l’escrit.

ENS PROPOSA UN PROJECTE IRÒNIC
El joc consisteix a fer que el lector s’ins-
tal·li, si vol llegir tranquil, en un món
narratiu que tant pot ser real com ima-
ginari. Cal assumir que l’autor ens pro-
posa un projecte irònic i que, per tant, el
saberut serà el lector més descol·locat i
exposat a rebre, com aquell que als tite-
lles ja l’esperen quan treu el cap (pàg. 28,
per exemple: “Quina manera més bàr-
bara de crear confusions! –em digué un
dia un saberut. Jo li vaig fer avinent que
Cèsar tant podia ser el nom que duia un
emperador determinat com designar
genèricament l’emperador de Roma, es
digués com es digués. Aaah, aleshores sí,
féu el saberut”). Ve que l’autor es descriu

ell mateix, de bursada i deixa anar que
tira d’una guia i porta ulleres de prèsbi-
ta. El fet és que la seva mirada sobre el
món no té límits. Ni en la història de la
cultura ni en ensopegar de reüll amb tot
de prodigis de la fantasia i fer-los seus,
per al seu gaudi, que és de debò, llegible,
i per a la complaença o, encara més, la
complicitat del lector.

Per tant, en principi jo diria que cal
posar-ho tot en quarantena. Però no.
Perquè llegim unes notes de viatge i en
les havem, amb el mapa a la vista, amb
l’excelsa toponímia de Petra, Palmira,
Antioquia i el ben i qui sap si perillo-
sament actual Damasc. Al meu temps
de noi Les ruïnes de Palmira era un llibre
que corria per les cases de més a peu pla
en cultura, com Ben-Hur i Fabiola (en
inefables versions castellanes perquè
tot plegat resultés més rodó). Però amb
la petja de Bellès fem via més endins,
per indrets tanmateix carregats de sirí-
aca condició i tan reals com el mosaic
de l’església de Sant Jordi de Màdaba,
l’insigne Rafik Schami, un cafè de Da-
masc i les sínies de Hama. Hi ha arqueo-
logia i mite, recerca i passió per l’imagi-
nari. Les històries són riques d’humor i
de tendresa i tot plegat predisposa a
pensar com cal anar pel món. Suposo que
l’essencial, com diu Villatoro en alguna
banda, era la idea mateixa del viatge. En
aquest cas, les fabulacions esvaeixen la pe-
danteria, fins i tot la més legítima, i
mostren el rostre humà, més comunica-
tiu, del coneixement, de la saviesa.


