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Salvatore Quasimodo va guanyar el Nobel el 1959

El peu estranger
P O E S I A

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

La mort no ho
pot aplanar
tot. Hi ha, en
aquests versos
desesperats,
un clam
d’esperança

Salvatore Quasimodo,
Dia rere dia. Traducció i

pròleg de Ponç Pons. Jardins

de Samarcanda. Vic, 2005.

S
alvatore Quasimodo
no és un perfecte
desconegut, en
aquest país, però
continua sent un

poeta escassament traduït. I
ho continua sent tot i haver
rebut el premi Nobel l’any
1959 (setze anys abans que
Montale, cosa que l’ambient
literari italià no li va acabar
de perdonar mai; de més a
més, Quasimodo era tretze
anys més jove que Ungaretti i
cinc més que l’autor d’Ossos de
sépia, i, a sobre, era d’origen
“massa rústic”). És clar que
això de comptar amb el mà-
xim guardó internacional re-
servat a les lletres no sempre
garanteix l’afluència de tra-
duccions: Milosz i Brodsky,
dos immensos poetes, han
tingut, en català, una sort
encara més avara que la de
l’autor sicilià.

L’any 1991, la indispensa-
ble col·lecció La Veleta, de l’e-
ditorial Comares –un dels
projectes importants d’An-
drés Trapiello–, va publicar
les Poesías completas de Salva-
tore Quasimodo, traduïdes
pel poeta Antonio Colinas. En
un pròleg de referència
–moltes de les idees sugges-
tives del qual són ara represes
per Ponç Pons en el seu pròleg
a aquesta edició–, Colinas hi
escrivia això: “En Quasimodo
hay una intensa fusión entre el ser
herido por la realidad y el trans-
mutador de la palabra que ensu-
eña –trascendiéndola– esa mis-
ma realidad”. Doncs bé, potser
en cap altre llibre de l’italià

això no es fa tan palès com en
aquest, Dia rere dia, l’artitza-
ció d’una experiència terri-
ble, la de la Segona Guerra
Mundial i la posterior domi-
nació nazi, que enganxa al
poeta i als seus contempora-
nis amb el peu canviat, i que
tindrà unes funestes conse-
qüències per a l’esdevenidor
d’aquest continent i del món
sencer.

PER TANT, ETS MORTA
Dia rere dia –un títol que re-
corda el de l’últim llibre de
poemes de Robert Lowell, Day
by Day, publicat trenta anys
després que aquest– consti-
tueix una obra una mica es-
tranya en el conjunt de la
poesia de Quasimodo, la que
més es diferencia de la resta.
Precisament per les circums-
tàncies que en motiven la
gestació i l’escriptura. Es
tracta de poesia de guerra,
però d’una poesia d’un liris-
me extrem, que no vol tenir

res a veure amb el consum
ràpid, que no cau mai en el
pamflet ni en la prosa com-
bativa i fàcil. Aquesta és la
crònica lírica de l’home sol del
segle XX, i de la seva experi-
ència enfront de la guerra. En
la “profundíssima nit de
guerra” només hi ha una
llum tènue, feble, d’una lluna

escarransida, que il·lumina
tombes ignotes. La mort,
malgrat tot, no ho pot apla-
nar tot. Hi ha, en aquests
versos desesperats de l’italià,
un clam d’esperança. “Sobre
un mur crivellat de metralla”
hi apareix un “gerani encès”.

El poema que obre el foc ja
marca l’actitud i l’estil de tot

el llibre. Hi trobem la mare
“que anava a trobar el fill
crucificat en el pal del telè-
graf”. I acabem llegint un
motiu de llarga tradició –bí-
blica, però també de la litera-
tura xinesa: vegeu el poema
Treballs i música, de Po Txiu-i,
traduït per Carner en Lluna i

llanterna: “I penjo més
d’un cop en la bran-
cada / el meu llaüt, i
sec beatament, / en-
carregant al vent / que
en polsi, ell, les cor-
des”–: el de l’instru-
ment dolorós que toca
o branda el vent, amb
plany de mort. El de la
lira desfeta, inactiva,
morta. El poema qua-
simodià fa així: “A les
frondes dels salzes,
per vot / també les
nostres lires estaven
penjades, / oscil·laven
lleus al trist vent”.

Entre peus va la co-
sa. El peu estranger
damunt el cor del pri-
mer poema –és així
com segons tinc entès
es va titular una pri-
mera versió del lli-
bre– i el peu silenciós
que travessa l’Ades del
penúltim. Una poesia
sobre la condició hu-
mana en el temps de
la barbàrie, sobre la
dualitat entre la vida i
la mort. Una poesia
d’un lirisme subtil, fe-
ridor, intensíssim:
“Però et veig: tens vio-

les entre les mans / creuades,
tan pàl·lides, i líquens / devora
els ulls. Per tant, ets morta”. La
cruesa que engendra una be-
llesa radical, rotunda. Una ca-
racterística, val a dir-ho, de
molta de la més alta poesia
que s’ha escrit al món després
de la Segona Gran Guerra i de
l’Holocaust.

L’illa dels viatgers il·lustres
A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Vicente Valero, Viajeros
contemporáneos. Ibiza, siglo XX.

Editorial Pre-Textos.

València, 2005.

E
l poeta Vicente Vale-
ro (1963) inicia un
assaig sobre els viat-
gers a Eivissa amb
una esplèndida re-

flexió sobre les cultures de la
calor sota la ploma d’Albert
Camus. Les seves precisions en
el primer capítol s’orienten a
descobrir la naturalesa dels
espais interiors en una foto-
grafia de F. Català-Roca feta
l’any 1950. És així com co-
mença un text de reflexió a
l’entorn de la naturalesa in-
tel·lectual dels viatgers eivis-
sencs i de la mirada des de
dins del món que arriba en els
vaixells del port.

Valero desentranya el mite
de llibertat individual que va
representar l’illa ja fa algunes
dècades, així com l’esperit
d’allò que tants artistes i es-
criptors hi cercaven i la con-
creció del que s’hi van trobar.
Temps, espai i personatge són
les categories que l’autor uti-
litza per aproximar-se a la

construcció de la utopia ei-
vissenca que només es tren-
carà amb la Guerra Civil. El
poeta fa créixer l’evocació de
l’Arcàdia i testimonia a la ve-
gada el principi de la seva
decadència a partir de novel-
les com les d’Elliot Paul o
d’experiències vitals com les
de Jacques Prévert.

Obre l’estiu de l’assaig un
excés que es tenalla després en
imatges fotogràfiques de gran
evocació: són els capítols de-
dicats al far de Punta Grossa,
el bar de Can Llorenç i a la
font de Can Prats, entre d’al-
tres. Darrere de cada paisatge
real hi ha una poètica de la
interacció entre el marc salvat
i l’experiència humana. A
continuació, la galeria de re-
trats repassa les figures inter-
comunicades de diverses per-
sonalitats, des del protagonis-
ta de la novel·la dadaista de
Hausmann fins al pintor Otto
Wolfgang Schulze (Wols), que
va acabar fent de taxista a l’i-

lla. Valero analitza les estriba-
cions del somni illenc també
en les novel·les en què l’illa
fou protagonista, algunes cu-
riosament quixotesques, com
la de P.J. Toulet. L’assagista no
abandona en cap moment la
temperança de la seva ploma,
que sap desvelar secrets im-
pagables, com la lliçó d’antics
i moderns que és mostrar-nos
la maleta de Tristan Tzara
plena de notes de François Vi-
llon. El que sorprèn, a més, és
que en aquesta acotada Arcà-
dia aquests personatges són
vistos des del seu costat més
humà, com senzills pastors de
Teòcrit intentant abandonar
els vestits cosmopolites. De
manera que història i paisatge
no entren en conflicte, a pesar
de la fractura de la guerra,
perquè, en tot moment, una
fugida es pot convertir en un
acte d’improvisada bellesa
hel·lènica o de final de novel·la
d’aventures. El cas és que a
l’internacionalisme apuntat

que barregen històries d’espi-
es amb pur voyeurisme, cal su-
mar-hi les informacions sobre
artistes catalans que entren en
contacte amb els estrangers:
Santiago Rusiñol, Josep Lluís
Sert i Marià Villangómez en
són un exemple.

SENSIBILITAT POÈTICA
L’estil, a vegades narratiu, a
vegades més proper a la prosa
de viatges, està travessat per
una sensibilitat poètica origi-
nal que reposa sobre la idea
genèrica de la pèrdua. A vega-
des la veu del text es mostra
irònica i amb tocs d’humor,
sobretot quan relata les tram-
pes de la memòria en els es-
trangers il·lustres. Però molt
més que un catàleg de perso-
nalitats, l’assaig és una afina-
da percepció de tot allò que
envolta el sentit de la recerca
humana en les moltes vari-
ants de l’antic i el modern, de
la ciutat i el camp, de la civi-
lització i la barbàrie.

Valero rescata la idea de
Walter Benjamin a partir de la
qual tota experiència amb au-
ra –en aquest cas la vida a Ei-
vissa en un període determi-
nat de la vida– és i ha de ser
una manifestació irrepetible.
Tot el llibre és també una
complicitat contínua cap a la
literatura: l’assaig no és altra
cosa que una transposició ge-
nèrica del paradís que evoca.
La imatge de Maria Teresa Le-
ón mentre es banya en plena
guerra entre pageses eivissen-
ques n’és un apunt. És per ai-
xò que podem llegir aquest
com una mena d’ègloga con-
temporània en la qual el poeta
dicta al primer sol del dia,
presenta les figures en l’en-
torn i calla en arribar la nit. El
darrer capítol tanca d’aquesta
manera el llibre.

Un llibre que manté el to
de l’escriptura testimonial,
mentre tenyeix de color sè-
pia les aventures personals i
reuneix la diversitat d’infor-
macions en una única lectu-
ra de veritables filaments
poètics.


