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Joc nou

La botànica literària

Una mena de botà-
nica literària. Així
comenta Marcel
Proust el mètode

que Sainte Beuve aplicava
instintivament a la crítica,
tal com diu el llibre acabat
de sortir en català Contra
Sainte Beuve. Records
d’una matinada, amb edi-
ció i pròleg d’Antoni Marí i
Manel Pla, a Tusquets. Men-
tre no ens haguem formulat
i haguem contestat un cert
nombre de preguntes sobre
l’autor, diu el crític, encara
que només sigui per a nos-
altres mateixos, no podrem
estar segurs de dominar-lo
del tot, encara que aquestes
preguntes semblin d’allò
més estranyes a la natura-
lesa dels seus escrits: ¿Què
pensava de la religió?... ¿Era
ric, era pobre?, i tota una
colla de preguntes que arri-
ben a detalls de la seva vida
quotidiana i al règim de vida
que portava.

Proust es pregunta una mica
més enllà en què permet
jutjar millor Stendhal el fet
d’haver estat amic seu. Al
contrari, pensa, és probable
que l’amistat amb Stendhal,
o l’autor que sigui, fos un
gran obstacle. Perquè el jo
que produeix les obres està
amagat per aquests amics
del jo exterior que coneix la
gent. La mostra és que ha-
vent conegut Stendhal,
Sainte Beuve jutja les seves
obres, que intenta llegir, de-
testables. El jo de l’escriptor

només es mostra en els seus
llibres. Un llibre es el pro-
ducte d’un altre jo que
aquell que manifestem en
els nostres hàbits, en la so-
cietat, en els nostres vicis.
Tots els punts de la biogra-
fia d’un autor, no ens expli-
quen res del jo veritable que
es troba només en la seva
obra. Les pàgines del llibre
dedicades a rescatar les
obres de Gérard de Nerval,
Baudelaire i Balzac són es-
plèndides i confirmen que
l’home que viu en un mateix
cos amb un gran geni “té
poc a veure amb ell, és
(aquest home extern) el que
coneixen els seus íntims i
per això és absurd jutjar
com fa Sainte Beuve el
poeta per l’home o pel que
en diuen els seus amics”. Pel
que fa a l’home mateix, no
és més que un home, i pot
ignorar perfectament el que
vol el poeta que viu en ell.

Joseph Brodsky diu en
unes converses que va tenir
amb Salomon Volkov, que
l’interès en les biografies, i
en particular en les biografi-
es dels poetes, es basa en
dues circumstàncies: la pri-
mera és que les biografies
són el darrer bastió del rea-
lisme. L’únic gènere en el
qual els lectors encara poden
trobar una narració cohe-
rent amb un principi i un
final, capítol primer, capítol
segon, etcètera, fins a l’aca-
bament. I la segona és que en
una societat secularitzada
com la nostra, en què l’Es-

que el fa tornar boig el fet
que els estudiosos dediquin
la seva vida a demostrar que
l’Albertina de Proust era de
fet Albert. Això, afegeix, no
té res a veure amb l’erudició
literària sinó que és un mè-
tode enemic de l’art. És com
desfer un per un els fils amb
què l’artista ha teixit el seu
tapís. L’ocultació és, sovint,
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Les biografies
sónel darrer
bastió del
realisme, afirma
Joseph Brodsky

Una de les pedres de
toc de tota la vida per
als poetes és si reci-
ten bé o no els seus

propis versos. N’hi ha que sí i
n’hi ha que no, es diu, i tot
depèn d’una combinació de
factors no sempre fàcil d’esta-
blir: bona presència, bona veu,
sentit del ritme, sentit escè-
nic, i d’altres coses més sub-
tils, tot al marge de la qualitat
intrínseca dels poemes, enca-

ra que, tampoc no ens enga-
nyem, tractar amb material de
primera sempre és un punt de
partida avantatjós. Ajuden a
l’èxit els poemes amb un ritme
marcat o amb algun altre dels
trets que Poe desgranava en la
seva Filosofia de la composi-
ció: un element significant
fort cíclicament repetit també
hi fa molt.

Hi ha igualment una divisió
entre els que per sentir poesia

prefereixen els actors. Amb al-
guna excepció, jo sóc dels que
no. La majoria d’actors fent de
rapsodes declamen, i, cosa que
és pitjor, interpreten, i tot i que
la poesia, com s’ha dit, és un gè-
nere de ficció, en la majoria de
casos un to de conversa –que
pot arribar a ser una conversa
exaltada si cal– és més que sufi-
cient. Els mateixos poetes
tenen a més l’avantatge de
saber què diu allò que llegeixen.

Edgar Allan
Poe va es-
criure ‘Filo-
sofia de la
composició’

Illes perdudes

Marcel Proust, autor de ‘Contra Sainte Beuve. Records d’una matinada’. SP

Miquel
de Palol

Recitadors

una font de creativitat. Des-
cobrir el vel amb què l’autor
ha amagat la seva obra és
un acte directament con-
trari al procés creatiu. És
com cremar un llibre. Puix-
kin va escriure una carta al
príncep Wyazemsky perquè
aquest es planyia d’haver
perdut unes notes perso-
nals de Byron. “La gent –li
deia Puixkin– llegeix con-
fessions i tota mena de de-
talls personals amb avidesa
perquè en la seva baixesa
s’alegra de les humiliacions
dels més alts i amb les feble-
ses dels més poderosos.
Quan descobreixen qualse-
vol vilesa, somriuen satis-
fets pensant «és petit, com
nosaltres o és detestable,
com nosaltres». Però els mi-
serables menteixen, perquè
el poeta pot ser petit i de-
testable, però d’una manera
diferent, mai com aquesta
genteta”.

capaç de ser-ho. Per això el
poeta W.H. Auden és un
exemple per a Brodsky –i
per a molts més–, perquè
Auden va lluitar constant-
ment per treure’s del da-
munt aquesta càrrega.

Brodsky posa més exemples
d’aquesta separació entre
biografia i literatura. Diu

glésia ha perdut la seva auto-
ritat, en què gairebé ningú fa
cap cas dels filòsofs, els poe-
tes són considerats com una
mena de profetes. Els lectors
veuen els poetes com l’única
possible aproximació a un
àmbit sagrat. La societat
atribueix erròniament al
poeta el paper de sant, tot i
que l’artista és totalment in-


