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John Ashbery o el
pensament poètic

M E L C I O N M A T E U

P O E S I A

John Ashbery, Tres poemas.
Edició bilingüe. Traducció i

pròleg de Julián Jiménez
Heffernan. DVD Ediciones.

Barcelona, 2004.

L
a poesia de John
Ashbery (Rochester,
Nova York, 1927) ha
tardat molts anys a in-
teressar un públic

ampli i tenir una recepció crí-
tica adequada. Si això ha estat
així, sens dubte l’aprenentat-
ge i la posterior trajectòria del
poeta hi tenen molt a veure:
després de publicar els seus
primers textos, Ashbery va
passar una llarga temporada a
França, i va ser a la tornada el
moment de consolidar el seu
projecte literari i eixamplar el
seu públic als Estats Units.
Amb els anys, el poeta ha es-
devingut espectacularment
fèrtil i prolífic: després de la
desaparició prematura del seu
company generacional, Frank
O’Hara –llegiu-ne Poemas a la
hora de comer, publicat també
en DVD–, i després d’escriure
més de vint títols entre poe-
maris, obres de teatre i assajos
–a més d’una novel·la escrita a
quatre mans amb un altre
company generacional, James
Schuyler–, Ashbery ja és un
autor de referència més enllà
del seu àmbit lingüístic.

En aquest sentit, en els dar-
rers anys s’ha fet un esforç no-
table per publicar Ashbery en
castellà –i no amagaré el fet
que jo mateix li he traduït al
català Alguns arbres–: llibres
com ara Diagrama del f lujo,
¿Oyes, pájaro? i Galeones de abril
són moments destacats de
l’obra d’Ashbery, com també
ho és Tres poemas –un títol
humil per a un poemari
excel·lent–, llibre publicat en
anglès el 1972 i que ara se’ns

presenta en traducció de Ju-
lián Jiménez Heffernan, que
també signa un extens pròleg
introductori.

TRES POEMES EN PROSA
Les tres composicions que
conté aquest poemari són po-
emes en prosa. Poemes llargs,
que defugen la narrativitat en
el sentit lineal o convencional
del terme. En contrast amb la
tradicional construcció del
sentit, el poeta ens proposa i

recital passa de descriure entre
anades i tornades un temps
mort –“De acuerdo. El problema
es que no hay ningún problema
nuevo”– a deixar-se portar pel
vagareig de la ment, per
l’encís del tedi, a copsar l’ins-
tant immediat i quotidià, però
no menys inquietant: “El aplau-
so todavía resonaba en el salón
vacío”.

L’extens pròleg de Julián Ji-
ménez Hefferman –una cin-
quantena de pàgines, biblio-
grafia inclosa– és sens dubte
l’aproximació crítica més se-
riosa a la poesia d’Ashbery que
té a l’abast el lector en llengua
castellana. Acosta als lectors al-
gunes qüestions sobre el debat
de la postmodernitat que mal-
auradament no acaben d’estar

assumides a la península, i fa
una ressenya de les principals
aproximacions de la crítica
acadèmica a l’obra d’Ashbery.
També esmenta, potser sense
acabar d’entrar-hi a fons, un
llibre cabdal per entendre els
poemes en prosa d’Ashbery. Es
tracta de l’anònim anglès del
segle XIV The Cloud of
Unknowing (El núvol del desconei-
xement): un llibre que l’autor
llegia durant la composició
d’aquests poemes, un text que
Ashbery té entre els seus pre-
ferits de la prosa anglesa de
tots els temps i que encara re-
llegeix de tant en tant. No és
casualitat, doncs, que també
Tres poemes sigui encara el lli-
bre del qual Ashbery està més
orgullós.
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El poeta John Ashbery va néixer a Nova York el 1927

L’exorcisme de la culpa
A L B A A L S I N A

N A R R A T I V A

Philippe Claudel, Les ànimes
grises. Traducció Anna
Casassas. La Magrana.

Barcelona, 2005.

L
a memòria és un uni-
vers fràgil i intrincat
com la selva amazòni-
ca. A vegades ens juga
males passades i con-

verteix el blanc en negre. D’al-
tres ens corrou, immisericor-
de, i ens torna una vegada i
una altra a un paisatge, unes fi-
gures o uns fets que no només
voldríem oblidar sinó que fins
i tot desitjaríem no haver vis-
cut. Curiosament, l’única de-
fensa contra aquest desassos-
sec, l’únic exorcisme que ha
trobat l’humà normal i corrent
és l’escriptura. Plasmant en un
full en blanc els fets tal com
s’han viscut (o com es recorden
o s’han reconstruït), l’humà as-
saltat pel record s’allibera de la
gangrena que a poc a poc se li
menja l’ànima. L’escriptura es-
devé una mena de confessió de
culpes tan diverses com les sor-

gides d’errors induïts per la su-
pèrbia, les nascudes de la im-
potència o les destil·lades per
la mateixa consciència d’un
acte funest. I, al mateix temps,
es converteix en l’única arma
per atrapar una realitat en
canvi constant, ja des que suc-
ceeix el fet que ens tortura (per-
què ni tan sols aleshores tenim
accés a tota la informació) fins
que el rememorem temps més
tard (quan l’arribada de noves
dades transforma o afegeix ca-
res a un fet que, a base d’agafar
volums, es transmuta de figu-
ra plana en políedre). Sobre
aquest procés reflexiona Phi-
lippe Claudel en aquesta es-
plèndida i sòbria novel·la, me-
reixedora, amb tota justícia,
del Renaudot –un dels premis
que engalanen les lletres gal·les
i les ajuden a mantenir el seu
estatus de literatura de prime-
ra línia–, i que m’ha reconcili-
at amb la narrativa francesa. I
ho fa amb l’ajuda inestimable

d’un narrador sense nom, un
antic policia, superat per les
circumstàncies, incapaç de viu-
re en un món de feres de dues
cames i convertit ell mateix en
fera pel capritx de la voluble
Fortuna.

LA LLUITA DEL BÉ I EL MAL
Però enfocar només l’aspecte
de la memòria no seria fer-li
justícia a aquesta fascinant (per
ben narrada i estructurada)
obra, que té, també, l’encomi-
able voluntat de destriar l’es-
sència de l’ésser humà, a partir
d’encarar-lo a la lluita més
vella, la del bé i el mal, i dels es-
quemes d’una història antiga
des que el món és món: la mort
d’una persona a mans d’una
altra. En aquesta novel·la suda-
ri ambientada en el veïnatge
torturat de les trinxeres fran-
ceses de la Primera Guerra
Mundial, la dama de la dalla
treballa a preu fet, com un
obrer en una cadena de mun-

tatge sense ni tan sols temps
per a l’entrepà: el front fabrica
cadàvers, però també la rere-
guarda n’escup la seva quota,
gràcies a les arts del fiscal Des-
tinat i del jutge Mierck, tan efi-
caç el primer com abjecte el
segon. I encara tres morts més
–la d’una jove mestra enamo-
rada, la d’una nena de deu anys
i la de la jove partera esposa del
narrador– engreixen el saldo
de la Descarnada. No són morts
gratuïtes (tot i que la majoria
són incomprensibles) perquè
fan corpòria la grandesa i la mi-
sèria d’aquestes ànimes grises
que deambulen per un món
embogit com fantasmes atra-
pats entre la terra i el cel. Tam-
poc ho són perquè, tot i l’aspror
de la peripècia vital que ama-
guen, donen al lector l’ocasió
d’assaborir moments d’alta li-
teratura: encertats retrats que
en set línies contenen tota una
vida, descripcions d’una gran-
deur amb tuf de formatge, vi i

boines de llana, secundaris que
ens capbussen en la follia del
món a l’inrevés, com l’impres-
sionat mestre veterà de guerra
boig i els dos joves desertors, i
malvats com el jutge Mierck i
el coronel Matziev, i derrotats
per la fatalitat, com el narra-
dor sense nom. Encara que en-
cetem la lectura frisant per des-
cobrir qui ha mort la petita
Meravella, aviat ens adonem
que això no importa, ni trobar
el culpable i fer-li purgar el seu
crim. Aviat descobrim que tots
els personatges tenen la seva
part de culpa i que ja fa temps
que la purguen. Uns perquè
van fer massa, els altres perquè
no van fer prou i alguns per-
què sempre paguen justos per
pecadors. Aquesta és la gran-
desa d’una novel·la que re-
prèn, amb elegància i magis-
tral subtilitat psicològica, la
tradició de les grans epopeies
dramàtiques franceses habi-
tades per un Jean Valjean i un
Julien Sorel. Però explicades
amb el distanciament fred
d’un Simenon, la contundèn-
cia d’un Echenoz i la sobrietat
clarivident d’un Houellebecq.
Un autèntic plaer.

ens mostra una magnífica sus-
pensió del sentit, on sempre hi
ha alguna cosa més enllà de la
contemplació immediata de
l’instant present. La literatura
catalana –i també l’espanyola,
ens ho fa veure Jiménez
Heffernan al pròleg– hauria
d’estar atenta a propostes in-
novadores com la d’Ashbery,
que replantegen la concepció
de la lírica en tot el que ens ha
esdevingut des de la moder-
nitat ençà.

Els tres poemes en qüestió
són El nuevo espíritu, El sistema i
El recital, que amb una vintena
de pàgines és el més breu de
tots. Al primer, Ashbery tren-
ca ocasionalment la prosa per
acostar-se al vers lliure (a l’in-
revés del que passa en molts
poemes de l’autor que es
mouen del vers cap a la prosa).
Escrit en segona persona i par-
tint del to intimista de
l’Ashbery més líric, el poema
reflexiona sobre diferents ma-
neres d’expressar-se (l’el·lipsi
o exclusió i la inclusió o dis-
persió que hi practica el
poeta), però més que poesia
d’idees, la poesia d’Ashbery és
–aquí i sempre– poesia de pen-
sament, és a dir: poesia que
no ens explica les idees sinó
que ens mostra el mecanisme
que les produeix. El pensa-
ment poètic no és aliè al pen-
sament filosòfic, però la seva
organització no és racional
sinó orgànica, musical. A
Charles Baudelaire li agrada-
va presumir del fet que era
poeta fins i tot en prosa, i
Ashbery ens mostra aquí que
la prosa també té, a través de
la sintaxi, un plantejament
musical.

El sistema, per la seva banda,
s’obre des d’un punt de vista
més impersonal, sense arribar
al to assagístic, erudit, que té
el seu poema més cèlebre, Au-
toretrat en un mirall convex: amb
gairebé un centenar de pàgi-
nes, El sistema és la peça cen-
tral del poemari. Finalment, El

Ens mostra aquí
que la prosa
també té, a través
de la sintaxi, un
plantejament
musical


