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Carlos Marzal va néixer a València el 1961

L A P O E S I A C O M P L E T A D E L P O E T A V A L E N C I À

L’experiència de Carlos Marzal
R A M O N P A L O M E R A SJ

a només queda el re-
cord del que un va ser,
del fum de les cigarre-
tes esvaït a glopades
d’alcohol i de festes

amb rellotges sense busques.
És el personatge una mica ba-
la perduda, vividor, amb un
punt de sarcasme i arrogàn-
cia, que perdia les nits a El úl-
timo de la fiesta (1987), poemari
amb què Carlos Marzal (Va-
lència, 1961) treia s’iniciava,
ja amb mirada descarnada, en
el panorama poètic espanyol.
Van seguir La vida de frontera
(1991), en què el personatge
posseeix l’encant de la derro-
ta, dels que no estan lliures de
culpa, dels que tenen el somni
tèrbol i se saben anticipada-
ment vençuts per la vida, Los
países nocturnos (1996), comen-
çament d’un gir en la seva
obra amb la nocturnitat de la
consciència en paradisos en-
fonsats com a pedra angular, i
Metales pesados (2001), que va
obtenir els premis Nacional de
la Crítica i Nacional de Poesia.

Ara coincideixen a les lli-
breries dues novetats. Tus-
quets presenta El corazón per-
plejo. Poesía completa (1987-2004) i
Visor ha publicat Fuera de mí,
un salt a la realitat d’un món
meravellós i alhora aterridor,
un càntic optimista i escèptic
dels miracles quotidians, una
demència verbal hímnica,
allunyat del desànim i la ne-
gror per la manca de respostes
satisfactòries als interrogants
de l’existència que el tenalla-
ven en altres poemaris, i de-
fugint la mirada complaent
d’un escarabat des dels ab-
surds límits de la podrida carn
dels dies. “Ara visc instal·lat en
el present amb menys angoi-
xa, sense grans preocupaci-
ons, amb més acceptació de
les coses”, diu tot reconeixent
el component d’estafa que
conté la vida; “però després
d’haver-la disfrutat, eh?”, afe-
geix. Malgrat reconèixer que
manté les idees sobre l’amor,
la memòria i el pas del temps,

els somnis, la pèrdua de la jo-
ventut... del 1987, Marzal és
conscient que se n’han modi-
ficat els resultats, a pesar d’u-
tilitzar els mateixos ingredi-
ents. Sempre seguint el fil de
la vida.

“La poesia –l’art– constitu-
eix una forma de
coneixement de
la pròpia vida,
un mètode d’e-
xaltació de les
experiències vis-
cudes, la lupa
que alguns utilit-
zen per aprofun-
dir en la consci-
ència individual i
en la consciència
de l’espècie; això
és, en la cultura
convertida en
consciència hu-
mana”, explica. I
això el fa parlar
de poesia de l’expe-
riència, etiqueta
amb què sovint
l’ha encasellat la
crítica. Conscient
que és una ex-
pressió amb
múltiples inter-
pretacions i al-
hora redundant,
dóna la seva ver-
sió dels fets.
“L’experiència
per mi constitu-
eix tot el patri-
moni físic i espi-
ritual de la vida
de l’home. Tant
l’univers cultural
com els esdeve-
niments biogràfics formen
part de l’experiència. Tant els
somnis com el que ja ha passat
dins dels límits de la quotidi-
anitat formen part de la inti-
mitat. El llenguatge existeix

en tant que experiència que
tothom posseeix del llenguat-
ge en abstracte i del seu ús en
concret. El fenomen religiós,
el psiquodèlic, el místic són
part d’un tot que podem ano-
menar amb la paraula experi-
ència, que fa referència als in-

teressos de l’home en tots els
àmbits. L’etiqueta de poesia
meditativa o reflexiva s’hi es-
cauria millor, però bé, n’hi
poden haver de pitjors”. En
definitiva, és la seva estranya

forma de vida en permament
construcció d’un mateix, a la
recerca d’allò que no sap, la
cara oculta a l’altre costat del
mirall de l’esdevenir. Però te-
nint molt clar que “el poeta
està constret en si mateix,
condemnat al seu cos, cenyit

als límits del seu
temperament, i
que allò que es-
crigui, sigui el
que sigui, consti-
tuirà un reflex de
tot això”, tot as-
pirant a l’alegria.

“La poesia, la
literatura, l’art
en general, són
una manera de
d’exorcisme que
ens allibera dels
nostres monstres
interiors i exre-
als i ficticis. La
psiconàlisi cons-
titueix una mena
de teràpia verbal,
de guariment
per la via de la
parla. L’exercici
literari, que su-
posa la seva part
de lectura i d’es-
criptura, també
és una teràpia,
una manera de
curar-se, en salut
o malaltia. La
poesia constitu-
eix un guari-
ment verbal, un
embruix, un
conjur que aspi-
ra a espantar els

nostres mals. La poesia no és
altra cosa que cançó, música
de les paraules disposada a
convocar la dualitat sublim a
què aspira l’home en els seus
millors somnis: bellesa i veri-

tat. La poesia cura les ferides,
i aquest valor medicinal l’em-
parenta amb tota l’activitat de
l’ésser humà, que té, en defi-
nitiva, l’objectiu pràctic de fer
més habitable el món. Ens
alleuja de la realitat i ens dis-
posa per estimar-la”.

L’ÀMBIT INABASTABLE
I és que la realitat, sigui el que
sigui, és el domini del poeta.
Allunyat del món de les es-
sències, ja que no fa distinció
entre ser i existir, no s’ajusta a
cap món paral·lel ni a cap més
enllà. “El meu àmbit és allò
que és real, inabastable, aquell
territori que dóna peu a ima-
ginar tot allò que la metafísica
explora. Crec que la poesia es
podria concebre com l’aven-
tura verbal que tracta d’expli-
car l’aventura vital d’una
consciència”. Encara que esti-
gui plena de paradoxes. Sap
perfectament que a les cites
s’hi va per poder desempalle-
gar-nos d’elles; desitja el que
ha de venir, però encara de-
sitja més, per sobre de tot, que
allò que hagi de venir sigui ja
un record, i sempre vol tornar
per esperar de nou. Amb la
fragilitat de la fortalesa i la
solidesa del viure, de tan fràgil
que és, sap que les coses can-
vien, però que al cap i a la fi
tot resta com sempre en el
desordre de les paraules en la
boira. I encara sent la nostàl-
gia de l’antiga dissort de ser
hoste a l’empara de ningú.
Però bé, el consola l’art, que és
estar amb la gent sense la gent
en un món que no és que no
estigui bé, sinó que no exis-
teix. La seva única certesa és
que s’ha convertit en el passe-
jant a cos gentil de les seves
incerteses i perplexitats. “Sóc
un etern perplex”, conclou.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Bilingües
O R I O L I Z Q U I E R D O

Ramon Folch i Camarasa,
El náufrago feliz.

Polígrafa. Barcelona, 1970.

S
ímil tela color de gos
com fuig amb es-
tampacions daura-
des. És lleig de dir, i
encara és més lleig

de tocar. Per fortuna la sobre-
coberta, ben blanca, amaga el
cartoné de les tapes i dóna tot
un altre aire al volum. Davant,
sobre el segell de les Ediciones
Polígrafa, un joc de rectangles
remarcats amb filets vermells
horitzontals amples de tres
mil·límetres diuen on som:
davant El náufrago feliz de Ra-
mon Folch i Camarasa, en
versió de J.F. Vidal Jové i prò-
leg de Roberto Alcaraz. És el
catorzè volum de La Senda, una
col·lecció bilingüe que, podem
llegir a la contracoberta, “con
su repertorio de poesía, cuento,
novela, ensayo, etc., quiere ofrecer
al público español una muestra

significativa de la literatura cata-
lana moderna”.

A la pàgina de crèdits cons-
ta que Felip Cid dirigeix la
col·lecció, de la qual la segona
solapa relaciona els títols pu-
blicats i d’altres que es prepa-
ren. Hi trobem, al costat d’al-
guns que avui considerem
sens dubte clàssics –la Cristina,
de Rodoreda, entre els llibres
de contes, el Cementiri de Sinera,
d’Espriu, entre els de poesia,
L’àngel rebel, de Villalonga, en-
tre les novel·les–, antologies
fetes per encàrrec, com ara
una de contes de Ferran de Pol
i una altra de versos de Ló-
pez-Picó. Cada volum du el seu
pròleg –en el cas que ens
ocupa Roberto Alcaraz Cami-

nal el data a Barcelona el 1970
i l’acaba volent engrescar a la
lectura de l’obra: “Después de
todo esto, diría que ‘El náufrago
feliz’ es una obra válida, por su
fluidez de lenguaje; positiva, por
su ironía; fecunda, por la ductili-
dad que imprime al idioma;
agradable, por la nitidez de los
personajes, y bella por la candidez
rítmica en que se desenvuelve. Ra-
món [sic] Folch i Camarasa es no-
velista y ‘El náufrago feliz’ es una
novela”–, i n’hi ha que porten
una introducció i tot.

Les pàgines 14 i 15 acaren
l’original català i la versió
castellana, aquella en cursiva i
aquesta en rodona, d’una nota
de l’autor que, tot i ser tan fa-
miliar com és, ja predisposa a

la lectura: “Tant el protago-
nista com els altres personat-
ges i les circumstàncies d’a-
questa història escrita en pri-
mera persona són totalment
imaginaris, i qualsevol sem-
blança amb persones o fets
reals serà pura i casual coin-
cidencia”. L’autor rebla des-
prés d’un punt i a part: “A-
fortunadament per als perso-
natges de l’obra, no tenen
gran cosa a veure amb la hu-
manitat”.

A la doble pàgina següent,
una faula preliminar explica
quin era el contingut d’una
ampolla pescada a alta mar:
“Envio aquest missatge per-
què ningú no em cerqui, car
sóc, certament, un nàufrag
feliç”. I des de les pàgines 18 i
19 fins a les 230 i 231 la no-
vel·la en dotze capítols, sem-
pre amb el text català a l’es-
querra i el castellà a la dreta,
en una pràctica relativament
comuna en els llibres de poe-
sia i malauradament insòlita

en la resta de gèneres. Tant,
que els editors donen al fet
prou de relleu en l’esquer de
la contracoberta: “El cotejo de la
versión de cada obra con el texto
original que la acompaña, permi-
tirá además al lector familiarizar-
se con una lengua que, por su
tradición cultural ininterrumpida
y por la vasta extensión territorial
en que sus distintas variedades son
habladas, merece ser conocida y
estudiada por todos aquellos a
quienes interesa la realidad pe-
ninsular”. Poques declaracions
de principis són tan netes i
clares. Però d’això ja en fa
trenta-cinc anys. La col·lecció
La Senda feia aquesta feina
aleshores que el general Fran-
co encara signava condemnes
a mort. Avui, amb el cabdill
sortosament enterrat, no no-
més s’han esvaït aquesta me-
na d’iniciatives, sinó que hi ha
qui troba raonable plante-
jar-se a la universitat la desa-
parició de la titulació de filo-
logia catalana. És ben curiós.


