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El poeta Gerard Vergés ha estat deu anys sense publicar

Gravidesa
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Gerard Vergés, La insostenible
lleugeresa del vers. Pròleg de

Joan Perucho. DVD

Ediciones. Barcelona, 2002.

F
eia molts anys, en
efecte, que el poeta
Gerard Vergés no es-
crivia versos. “Fa gai-
rebé deu anys que ja

no escric poemes”, diu en el
primer d’aquest llibre de re-
presa. Vergés, però, sempre ha
estat un poeta escàs, i exquisit.
Fins ara només havia publicat
tres llibres (quatre, amb
aquest). La pressa no l’acuita.
Sembla que fins ara no hagi
sentit amb gaire ànsia el desig
d’escriure o de dir. Potser és
per això que cada un dels seus
lliuraments té alguna cosa de
necessari. Recordo que vaig
descobrir L’ombra rogenca de la
lloba (1982, premi Carles Riba
1981) en una biblioteca de
Tarragona –d’aquelles que
abans obria La Caixa–, i en
vaig quedar de cop fascinat. El
lector s’hi trobava la manera
de fer que, després, amb sem-
blant lucidesa però potser
amb no tanta perícia per en-
certar la fórmula, s’ha anat
repetint en les obres posteri-
ors: una narrativitat una mica
a l’anglesa que conté una efu-
sió lírica delicada, precisa,
disseminada; una actitud
enamorada de la vida, dels
efectes particulars d’aquesta
(objectes i viatges, experiènci-
es diverses, lectures; fruita
madura i aigua centellejant de
sèquia...); el reflex de la me-

mòria de les diverses tradici-
ons que ens han anat pastant
tal com som (i, sobretot, el
plaer d’aquesta memòria: el
plaer de vivificar-la amb el
testimoni de la pròpia obra);
una mica d’ironia, quan cal;
una gravetat que mai no en-
gavanya, quan ho demana el
cor; Shakespeare (els sonets
del qual ha traduït; un autor
que, com March, fa estremir
Vergés), els poetes andalusins i
tutti quanti han contribuït al
gaudi del venturós xoc –per
fer servir una paraula cara a la
politologia actual– de cultu-
res i de llengües.

RECREACIÓ DEL RECORD
Darrere, o endins, de cada una
de les composicions de La in-
sostenible lleugeresa del vers s’hi
endevina un treball pacient:
de forja atenta del vers amb la
recreació del record, d’estam-
pa de sensacions amb el color
de la lírica. És aquella mena de
poesia que agrada tant a Joan
Perucho i que també practica
el prologuista del llibre actual
del tortosí. Poemes carregats
de referències, de vegades
amb una vaga, gairebé espec-
tral, presència humana que
tot just s’hi fa sentir –com
aquella mà de darrere d’unes
cortines del poema de Carner.
(Altres vegades, la presència
humana resulta més clara i
adopta formes i anadura de
personatge dramàtic.) El vers,
quan és bo, no és lleuger, sinó
que més aviat recolza en
aquell valor que Calvino pre-
nia com a universal de la bona
literatura: la gravidesa (“el
que perdura ho funden els
poetes”, clama Hölderlin). La

que sí que és lleugera és la mà
que l’escriu. O la condició de
l’home.

És, en el cas de Vergés, una
gravidesa deutora de la vida i
dels llibres, de les coses viscu-
des i admirades. A Lisboa, algú
compra un joc de catifes pro-
vinents d’un país oriental (“Nel
ven catifes. Jo, sense ell sa-
ber-ho, / compro el record del
seu país bellíssim”). Un cofre
àrab, ple de belles formes in-
crustades, convoca el record
d’un poeta andalusí i aplega
records de versos, ombres vis-
cudes o llegides. L’objecte par-
la del subjecte, que escrivint
els versos, opina, tot contes-
tant-se a si mateix: “No us dei-
xeu emportar / per la lírica
obscena de les fàcils metàfores.
/ La gent estima el greix, / però
el cervell del cabritet és millor
mos: / en ell rauen l’instint i, si
de cas, la pensa”. La de Gerard
Vergés és una lírica repleta
d’objectes i de les empremtes
que aquests objectes han dei-
xat damunt la consciència.

Hi ha un aliatge entre cultu-
ra i naturalesa, entre vida ele-
mental i sofisticació intel·lectu-
al. Són poemes que semblen
aconseguir un capmàs entre un
to narratiu poc o gens èpic i
moments d’un extrem lirisme.
De vegades, la ironia els acolo-
reix; però, més sovint, és una
actitud que no arriba a ser
amarga, però sí producte d’un
escepticisme desesperançat:
“Que potser m’he fet vell i que
la vida passa (¿mereixia la pe-
na?) / sense escriure aquells
versos que voldria haver escrit”.

Els que acabo de transcriure
eren els versos finals del pri-
mer poema, Fa deu anys, fa deu

segles. Una peça que parla de
tot allò que pot formar part
del poema, i que segueix una
tècnica acumulativa (coses i
sentiments; mites i realitats)
semblant a la que feia servir
Apollinaire en aquells poemes
cadascun dels versos dels
quals començaven amb un “Hi
ha”. Per altra banda, trobem
en aquest poema inicial –pot-
ser motivat per aquesta ma-
lenconia final, o no sé si atri-
buir-ho a una certa actitud
que se’ns imposa de la lectura
de tots i cada un dels seus
versos– un record del millor
Prévert, el cantor de Barbara i
de la pluja de Brest.

Vergés és poeta que aspira
el perfum dels versos de Yeats
i de Ronsard, que assaja parà-
frasis de versos d’Ausiàs
March –el més gran, entre els
nostres– o manlleva un vers a
Carner per bastir un poemet
deliciós. La insostenible lleugere-
sa del vers –a mi el títol em
sembla del tot inconvenient i
poc encertat– és un llibre so-
bre la memòria. La memòria
d’un poeta que tria, que ad-
voca per la recollida selectiva
de materials i per restaurar la
llum de tots aquests materials
en el producte final del text.
En resulta un autèntic plaer
per al lector.

ARXIU

Luci Anneu Sèneca

Amb els fats en contra
C L À S S I C S

E V A C O M A S

Luci Anneu Sèneca, Fedra.
Traducció de Paco Carbajo.

La Magrana.

Barcelona, 2002.

R
ebel·lar-se contra la
realitat, aferrar-se a
una visió idealista
del món i menyste-
nir les adversitats i

els obstacles són les receptes
que garanteixen una vida
d’autèntic desgraciat. Contra
aquesta evidència, els pensa-
dors de l’antiguitat anome-
nats estoics van proposar d’a-
tenuar les passions i enfortir
la voluntat per poder fer front
als revessos que la imprevisi-
ble fortuna ens reserva per al
moment més impensat. Pro-
fundament convençut d’a-
quest plantejament estoic, Sè-
neca va dedicar la seva vida i
obra a revelar els perills de
posar massa il·lusions en el
futur i d’abandonar-se als de-
sitjos i, tot i el fracàs de les
seves lliçons de sensatesa al
seu deixeble més directe,
l’emperador Neró, el seu pen-

sament es pot considerar una
gran contribució a l’ètica oc-
cidental.

Si bé la filosofia de la felici-
tat de Sèneca es desplega de
manera argumentada i cohe-
rent a les Consolacions a Màrcia,
Polibi i Hèlvia, així com a les
seves epístoles, també és sug-
gerent desvelar les seves ense-
nyances morals a les obres de
ficció que va escriure mentre
estava desterrat a l’illa de
Còrsega, entre les quals desta-
ca la tragèdia de Fedra. D’a-
questa peça teatral, La Magra-
na n’acaba d’oferir una nova
traducció al català acompa-
nyada d’una excel·lent intro-
ducció crítica que ajuda a en-
tendre la gran influència d’a-
quest autor sobre dramaturgs
del Renaixement i el Barroc,
com per exemple William
Shakespeare.

La tragèdia de Sèneca porta
a escena la història funesta de

Fedra, una reina insensata que
després d’haver confessat la
seva passió amorosa al seu fi-
llastre Hipòlit, incapaç d’ac-
ceptar-ne el desdeny, l’acusa
falsament d’haver-la violat. No

satisfeta amb airejar la ca-
lumnia per tot el poble d’Ate-
nes, Fedra revela la mentida al
seu marit, Teseu, que alhora
és pare d’Hipòlit. Encegat amb
la narració, Teseu invoca el
déu del mar perquè vengi la
violació de la seva esposa i,
fent-li cas, Posidó arremet
contra el jove, el mata i li dei-
xa el cos absolutament muti-
lat. En conèixer els fets per
boca d’un missatger, Fedra
confessa a Teseu que Hipòlit
era innocent i, acte seguit, se
suïcida. Si amb l’argument ja
n’hi ha prou per deixar ben
contents els actuals defensors
de la correcció política que es
dediquen a modificar els con-
tes infantils per censurar-ne
els detalls violents, no cal dir
que quedaran totalment satis-
fets amb l’estil de Sèneca, que
recull el gust sanguinari dels
llatins, tal com es desprèn de
la narració de la mort d’Hipò-

lit: “Omple de sang la riba tot
al voltant i el cap, esclafat, li
va rebotent sobre els esculls;
els cabells se li queden arra-
pats en els esbarzers, la dura
pedra li destrossa el bell rostre
i les nombroses ferides arruï-
nen la seva dissortada esplen-
dor. Les rodes, girant a tota
velocitat, arrosseguen el seu
cos moribund. Finalment
l’enganxa una soca cremada,
amb forma d’estaca, i ell es
queda clavat en el pal punxe-
gut pel bell mig de l’entre-
cuix”.

Aquesta exhibició de vísce-
res en un dels punts culmi-
nants de l’obra constata que, a
diferència de l’actual moral
profilàctica, el pensament de
Sèneca es caracteritza per no
amagar que la vida és una ca-
lamitat. Si l’esperit positiu
amb què es proposa la recerca
de la felicitat als manuals
d’autoajuda resulta, no només
ineficaç, sinó també còmic és
perquè, a banda d’una pobra
qualitat literària, aquests ma-
nuals obliden una màxima
que Sèneca va ensenyar fa dos
mil anys: que estem condem-
nats a viure amb els fats en
contra.


