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Jaume Subirana ha publicat el seu quart poemari

D’aquest ‘altre’ Subirana
P O E S I A R O G E R C O S T A - P A U

‘En altres coses’
suposa un
canvi de rumb
de Subirana

Jaume Subirana, En altres
coses. Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2002.

H
i ha sempre pre-
sents uns valors
portentosos en la
poesia de Jaume
Subirana (Barcelo-

na, 1963): la llengua rica, pui-
xant; una inherent habilitat
constructiva; i un domini va-
luós de l’ofici de poeta que es
fa palès en tot l’entramat de
planteig i en el conseqüent
desenvolupament dels recur-
sos i/o registres estètics, hu-
mans, estructurals i estricta-
ment literaris que, junts, con-
formen el seu univers poètic.
El volum present, En altres co-
ses, suma el quart llibre de
poesia de Subirana. Pel viure
extrem (Proa, 1985) va ser el seu
debut. Vingué, al cap de tres
anys, Final de festa (premi Car-
les Riba, 1988), i després El
rastre de l’animal més lliure
(1994), un llibre extraordinari
del qual acaba d’aparèixer ara
una versió en espanyol de
mans de l’editorial valenciana
Germania.

Set anys separen aquell po-
emari del 1994 d’aquest dar-
rer En altres coses. Entretant,
Subirana ha fet incursió en
altres gèneres; el retrat literari
o la biografia, per exemple:
Josep Carner: l’exili del mite
(1999), així com el dietari i les
seves variants, com en dóna
mostra el llibre Suomenlinna,
que va publicar Proa, l’any
2000 o, més recentement, el
diccionari titulat Tota la veritat
sobre els catalans, publicat per

La Magrana... Avui, ell mateix
ha manifestat que viu l’aspi-
ració més gran en una novel·la
que té al forn.

UNES NOVES DIRECCIONS
En altres coses suposa, d’entra-
da, un canvi de rumb impor-
tant –diguem que substanci-
ós– en la manera de fer del
Jaume Subirana conegut d’e-
tapes anteriors. I ho apunto
amb el gust encara carnós i
suculent a la boca d’aquell
–insisteixo– extraordinari El
rastre de l’animal més lliure. Ja el
títol del volum –En altres co-
ses– deu ser indicatiu d’algu-
na circumstància de pes... Si-
gui dit, o no, amb aire de su-

posició, llegint el llibre tenim
la sensació que el Subirana
poeta d’avui hagi volgut des-
prendre’s explícitament d’a-
quella intensa concentració,
en molts sentits, que maldava
en els poemes de fa set anys
pertanyents a l’esmentat El
rastre de l’animal més lliure, o
fins i tot de poemes que feien
part d’aquell encara més an-
terior Pel viure extrem... En de-
finitiva, per atorgar més pro-
tagonisme a aquesta actitud
poètica i literària en general
que s’ha batejat amb el nom
de la poesia de les circumstàn-
cies; una estètica que té culti-
vadors amb noms i cognoms
entre nosaltres i que sol ex-

plicar-se, a grans trets, com
una resposta a les concepci-
ons més defensores de la poe-
sia seriosa, la qual, malaura-
dament, massa sovint se sol
confondre amb la poesia que
en diríem més introspectiva
o, consegüentment, amb la
poesia hermètica.

Aquest canvi de rumb en
les concepcions i en les ma-
neres de fer té, com és lògic,
efectes estructurals, efectes
concrets referents a l’arqui-
tectura general del llibre.

POTÈNCIA CONSTRUCTIVA
Si bé és cert que Jaume Subi-
rana conserva En altres coses
aquella potència constructiva
a la qual, com he dit, ens tenia
acostumats, també cal parlar
d’alguns aspectes que, vulgues
no vulgues, incideixen signi-
ficativament en el resultat fi-
nal del conjunt, no de manera
expressa per bé ni per mal, si-
nó més pel sentit global de
cohesió: em refereixo a les in-
clusions en el volum d’alguns
poemes que podrien ser ben
prescindibles. Poemes com
aquestes versions sobre can-
çons de Morrissey i d’Elvis
Costello, altres composicions
més de provatura com Bressol,
com Nadó absent, o d’altres
com ara Partida i Dies sicut um-
bra, exemples excessivament
evidents d’aquesta estètica a la
qual ja m’he referit de la poe-
sia de circumstàncies... És
probable que sigui una simple
apreciació de gustos, un efecte
plenament subjectiu, però
aquests poemes més anecdò-
tics acaben atorgant al con-
junt més bromera que no pas
llum.

Amb tot, i per acabar, no
m’estaré de cloure l’article
amb una mostra del Subirana
més àlgid, més potent, com és
aquest magnífic Senyal de tràn-
sit, que diu: “Evoco la teva
memòria / per unes marques
de vi sec / damunt del marbre
de la cuina. / Hi passo el dit.
No sé qui fa / de marbre, avui,
ni qui de lila / cercle concèn-
tric assecat / i repetit. El vi i
l’ampolla / ja no existeixen, i
per mi / tornem tots dos a do-
nar voltes / sense destí dins
d’aquest dit / com en un cotxe
sense portes, / com en un xoc
sense final”.

Efervescència estètica
A S S A I G

E V A C O M A S

Natàlia Barenys i Susanna
Portell, Epistolari Sebastià
Gasch-Josep Francesc Ràfols.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2002.

E
ns limitem a asse-
nyalar el grotesc i
tristíssim espectacle
de la intel·lectualitat
catalana d’avui, tan-

cada en un ambient resclosit i
putrefacte”. La sentència, pu-
blicada el 1928 al Manifest groc,
és la mostra de la irreverència
que gastaven Sebastià Gasch,
Salvador Dalí i Lluís Montanyà
per criticar sense contempla-
cions l’Orfeó Català, la influ-
ència sentimental de Guimerà
i la psicologia dels joves que
cantaven Rosó, Rosó. La ploma
viperina dels tres integrants
del grup surrealista de Sitges
reclamava, en canvi, un art
que integrés la modernitat i la
tecnologia que havia revoluci-
onat la dècada dels 20 i que es
plasmava en les tendències
avantguardistes de Picasso,

Miró, Tzara, Gris i Breton.
Tot i ser amic d’un dels sig-

nants del manifest, l’arquitec-
te i pintor Josep Francesc Rà-
fols no podia estar-hi més en
contra. Per això, quan Sebastià
Gasch li va demanar l’opinió
sobre el Manifest groc, Ràfols va
escriure-li dient que preferia
callar per poder continuar
sent amics. Precisament, la
seva va ser, en bona part, una
amistat per correspondència,
en la qual els dos intel·lectuals
van abocar les seves reflexions
sobre l’art del moment des
d’una concepció estètica, en
moltes ocasions, oposada.
Mentre Gasch representava el
rupturisme, Ràfols, que havia
estat deixeble de Gaudí i ad-
mirava els impressionistes, es
declarava seguidor de la tra-
dició. Vuitanta anys després
d’haver-se produït, surt a la
llum el diàleg sobre l’art de les

avantguardes entre Gasch i
Ràfols, gràcies a la publicació
del seu epistolari.

L’obra recull les cartes que
els dos intel·lectuals van es-
criure’s regularment als anys
20 i inicis dels 30, i alguna
lletra esporàdica que van en-
viar-se després de la Guerra
Civil. L’atractiu més gran d’a-
questa correspondència és
que en ella va quedar fixada la
vitalitat artística de l’època
dels ismes: a cada línia apa-
reixen referències als grans
personatges de l’art i la litera-
tura com ara García Lorca,
Xènius, Dalí, Miró, Foix, Tra-
bal i Azorín. Al mateix temps,
les cartes permeten fer un re-
corregut pels diaris i revistes
en els quals Sebastià Gasch va
començar la seva interessant
carrera de crític i on Francesc
Ràfols publicava assajos artís-
tics.

L’amistat es va iniciar per-
què tots dos coneixen el pin-
tor Joan Miró al Cercle Sant
Lluc de Barcelona i, a partir
d’aquí, Ràfols introdueix Se-
bastià Gasch a la premsa ar-
tística de l’època amb un arti-
cle, precisament, sobre Miró a
La Gazeta de les Arts. La seva re-
lació s’allarga fins a l’arribada
de la Segona República, quan,
Ràfols, profundament catòlic,
no pot acceptar que Gasch
simpatitzi amb el nou sistema
polític: “Vostè també es deixa
hipnotitzar per aquesta pla-
ga? Per aquesta inquisició dels
menjacapellans? Per aquesta
dictadura maçònica? La Repú-
blica Espanyola és, pel meu
sincer concepte, la cosa més
repugnant que hi pugui ha-
ver. Per l’amor de Déu, amic
Gasch, no es deixi enganyar”.
És a partir d’aquest moment
que les desavinences estèti-

ques i polítiques que fins lla-
vors no havien impedit la
cordialitat entre tots dos per-
sonatges provocaran la ruptu-
ra de la relació.

L’edició de l’epistolari
Gasch-Ràfols ha anat a cura de
Natàlia Barenys i Susanna Por-
tell que han realitzat una molt
bona labor d’investigació: cada
detall de les cartes està docu-
mentat, cada article al qual fan
referència els dos crítics i ar-
tistes està localitzat i mínima-
ment ressenyat, de cada per-
sonatge citat se n’explica la
importància i la relació que va
establir amb Ràfols i Gasch.
L’extens treball de recerca, que
es completa amb una intro-
ducció i amb dos epílegs,
comporta que cadascuna de les
cartes vagi acompanyada d’u-
na llarga llista de notes a peu
de pàgina que ajuden a re-
construir allò que s’explicita a
la correspondència. Encara
que l’obra està concebuda com
un estudi exhaustiu de les
personalitats de Gasch i Ràfols
i del seu temps a través de les
cartes, el llibre també pot ser-
vir per il·lustrar l’efervescència
estètica que van comportar les
avantguardes als anys vint.


