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El poeta Carlos Edmundo de Ory va néixer a Cadis el 1923

S O B R E L ’ O B R A D E L P O E T A P O S T I S T A

Ory i l’infinit
M E L C I O N M A T E U

T
é 81 anys i és un poeta jove.
La poesia de Carlos Edmun-
do de Ory (Cadis, 1923) és
cada vegada més forta i més
propera, més obscura i més

fresca, més innovadora i més actual.
Tal com ens recorda Jaume Pont, un
dels més fidels seguidors i estudiosos
de la trajectòria del poeta gadità, Ory
va ser un dels grans exclosos d’anto-
logies com ara Un cuarto de siglo de po-
esía española, de Castellet, i fins i tot de
Cincuenta poetas andaluces contemporá-
neos; per contra, des del 1969 l’autor
ha presentat diferents antologies del
conjunt de la seva obra. A l’espera del
dia que es publiquin les seves obres
completes, ara apareix aquesta Música
de lobo: una extensa antologia de l’o-
bra d’Ory, o el que és
més o menys el ma-
teix, de bona part
del millor que s’ha
escrit en la literatu-
ra espanyola de la
segona meitat del
segle XX. En aques-
ta, com en la resta
d’antologies a l’a-
bast dels lectors, la
poesia d’Ory es refà
a si mateixa, es re-
ordena i es reescriu,
com per recor-
dar-nos, potser, que
és un organisme vi-
vent, un tot que
s’escampa i que es
dissol, però que mai
no es redueix a uns
límits fàcils de ma-
nejar. Ory, un poeta
davant l’inabasta-
ble, davant l’infinit.
A la publicació d’a-
questa darrera anto-
logia cal afegir-hi
l’aparició recent del
seu Diario 1944-2000;
aquests dos llibres
ens ofereixen la dar-
rera imatge –de
moment la més
completa– d’un au-
tor que rebenta
qualsevol afany clas-
sificador.

A Carlos Edmun-
do de Ory se’l sol
vincular a experi-
ències avantguar-
distes de postguer-
ra com el postisme,
que ell mateix fun-
da el 1944 amb
Eduardo Chicharro i Silvano Sernesi
(i en el qual participa també Juan
Eduardo Cirlot), i l’introrealisme,
que posa en marxa el 1951 al costat
de Darío Suro. D’ell es podria dir,
com aquí s’ha dit de Joan Brossa, que
la seva experiència literària basteix
un pont de continuïtat entre les
avantguardes històriques, anteriors
a la Guerra Civil, i experiències
posteriors com l’experimentalisme
de la dècada dels 70. De fet, però,
l’itinerari poètic de Carlos Edmun-
do de Ory el porta molt més enllà
d’aquestes etiquetes que en el seu
dia ell mateix ajudà a establir: és, a
més de tot això, un esplèndid sone-
tista, un poeta amorós i metafísic,

un revisor cabut de la poesia del Si-
glo de Oro i un hereu directe del
millor surrealisme francès. Com tot
gran poeta, és alhora àngel i mons-
tre, una d’aquelles rareses que cap
fórmula no pot acabar d’explicar.

Música de lobo és el títol d’un llibre
del 1969 que havia esdevingut intro-
bable i que Jaume Pont incorpora
sencer en aquesta antologia homòni-
ma. L’obra d’Ory resta en bona part
inèdita, dispersa en publicacions ex-
haurides o difícilment localitzables:
aquí hi trobarem un recorregut llibre
per llibre des de Versos de pronto (1944)
fins a Melos Melancolía (1994); l’antòleg
hi afegeix una secció –Solo de poemas
solos– que recupera poemes que havi-
en quedat al marge de llibres i cicles

específics, i que havien aparegut en
publicacions periòdiques o antologies
anteriors com ara Poesía 1945-1969, a
càrrec de Félix Grande, Poesía abierta, a
càrrec del mateix Jaume Pont, Meta-
noia, edició crítica de Rafael de Cózar,
i Energeia, compilada pel mateix Ory.
Una última secció, Aerolitos (1953-1995),
recull aquests aforismes d’Ory, que
van de la meditació filosòfica a les
imatges humorístiques a l’estil de les
Greguerías de Ramón Gómez de la
Serna.

UN TESTIMONI IMPAGABLE
El Diario 1944-2000, publicat per la
Diputació de Cadis en edició de Je-
sús Fernández Palacios, és un testi-

moni impagable del que ha estat la
segona meitat del segle XX vist amb
els ulls d’un gran poeta com Ory.
Escrites amb una persistència nota-
ble des dels 21 anys del poeta, les
entrades del diari van des d’una sola
frase o un dibuix a les diverses pla-
nes: en total tres volums que sumen
gairebé 1.200 pàgines.

La imatge d’Ory també va creixent
i transfigurant-se a través de les pà-
gines del seu diari. És un jove des-
conegut amb voluntat d’exili i un
ferm projecte literari; un home ma-
dur que no deixa de créixer interior-
ment, que s’interessa per les cultu-
res orientals i s’emmiralla en autors
com ara Dostoievski, Kafka, Carlyle,
Nietzsche i Baudelaire: un autor tan

estrany com qual-
sevol d’ells per se-
parat. És també el
poeta reconegut
que es carteja amb
Camus i que a Nova
York visita Allen
Ginsberg, el seu
traductor a l’an-
glès.

L’autoretrat cinè-
tic d’Ory es mou
per Cadis, Madrid,
París, Lima, Amiens
i Thézy-Glimont:
Espanya, Perú i
França, els tres paï-
sos que l’han acollit
en un exili volun-
tari i definitiu. Ve-
iem l’artista que
dubta i que pateix,
l’home que carrega
amb la creu i el
destí del seu caràc-
ter, el fill i el pare,
l’espòs, l’amant i
l’ànima solitària.

Amb aquests vo-
lums al davant, una
de les temptacions
per al lector o el
crític és de llegir la
poesia d’Ory en
clau autobiogràfi-
ca, resseguint les
datacions dels poe-
mes d’acord amb
les entrades del seu
diari. És una temp-
tació ben humana,
però tanmateix es-
tèril, perquè la po-
esia d’Ory té tant
d’autobiogràfica
com de poètic té el

seu diari. Cara i creu de la mateixa
moneda: versos que són una autobi-
ografia espiritual, un diari que ex-
plica el seu poema inacabable, el
desig vital i la voluntat d’infinit.
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E
s diu Josep Domènech Ponsatí i
és clandestí. Escriu de deu, si és
que en l’escriptura hi pot haver
notes, però de moment ho fa més
en paraules d’altri perquè no

acaba de trobar el camí que mena de
l’Empordà a l’Empordà. Coneix com ningú
el que es cou ara al Brasil, perquè el so-
vinteja en carn, tatuatges i esperit. De ve-
gades quan llegeix tradueix. Ja va publicar
a l’Emboscall de Vic un llibre de la poeta
Martha Medeiros. Ara hi torna amb una
petita meravella de Fernando Bonassi que
es diu 100 coses (L’Emboscall). Un llibre de
cent peces extretes del miler que Bonassi
va escriure el 1998, quan el Kunstlerpro-
gramm del DAAD (Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst) li va concedir una
beca de 2.500 dòlars i un any d’estada a
Berlín amb el compromís de fer un llibre.
Bonassi va escriure mil històries curtes
sota un títol que ja ho diu tot –Llibre de la
vida– però que mai no s’ha imprès sencer.
Algunes de les mil històries han estat pu-
blicades en una columna anomenada Da
rua (del carrer) a la Folha de São Paulo i
d’altres aplegades en llibres com aquest
que ara en Ponsatí ha vessat (tot intentant
“no vessar-la”, diu) al català.

Hi ha textos de tota mena, fins i tot un
telegrama, però cap no et deixa indiferent.
Un exemple que du per títol Petit homenatge
a en Ricardo ens en pot donar una idea: “En
Ricardo tenia un Passat TS negre amb vi-
dres fumats, roda negra i para-xocs pintats
de negre fosc. En Ricardo s’ho va fer amb
la Lucia, la Mara, la Tite i, increïble, la
Virgínia, la impenetrable. En Ricardo feia
dos gols per partit. En Ricardo vivia sol en
un pis del carrer de Mooca. Els pares d’en
Ricardo estaven separats i ballaven junts.
En Ricardo va introduir les sabates de
punta fina al barri. En Ricardo va esnifar
cocaïna i va quedar col·locat tres dies, dient
el nom del porc als professors. En Ricardo
ja havia estat expulsat de moltes escoles.
Tots volíem ser en Ricardo, però quan ell es
va matar, nosaltres vam canviar d’idea”.

Com que creu en els camins d’anada i
tornada, Domènech Ponsatí també pro-
mou traduccions d’autors catalans al bra-
siler, fetes sense cap mena d’ajut oficial, en
connivència amb l’escriptor Ronald Polito.
Són plaquettes de circulació restringida im-
preses per Ediçôes do Outro Mundo, al Ja-
pó, suposo que per alguna estranya con-
nexió amb la nombrosa comunitat nipona
al Brasil. Ara fa tres mesos n’ha sortit una
amb textos, entre d’altres, de Carner, Cal-
ders, Pla, Rodoreda, Foix, Fuster, Mesquida
i Monzó. Sense cap mena d’ajut oficial,
reitero.

Un altre exemple del millor Bonassi de-
fineix el que en diríem la idiosincràsia del
país de Lula. És la peça número 45, que
justament du per títol Els brasilers: “Dos de
cada tres brasilers ja han fumat marihua-
na. Tres de cada cinc brasilers creuen en
Déu. Cinc de cada vuit brasilers han mos-
segat l’hòstia durant la comunió. Vuit de
cada tretze brasilers prefereixen el sexe
oral. Tretze de cada disset brasilers amb
carnet han pensat a estavellar-se contra un
fanal només per veure què passa. Disset de
cada vint brasilers no saben que l’Home de
la Terra de Marlboro és un actor. Vint de
cada vint-i-dos brasilers no té un lloc per
viure. Vint-i-dos de cada vint-i-set brasilers
estan segurs que la seva mala sort és espe-
cífica”. La mala sort sempre és específica,
però cal esperar que els textos i les tra-
duccions de Domènech Ponsatí deixin de
tenir-ne i comencin a circular.


