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Assaig
Al voltant de Kant
Lluís Alegret (editor)
La Busca Edicions. Barcelona, 2006

Xavier Filella

A l voltant de Kant
aplega un conjunt de
conferències que es

van pronunciar a l’Ateneu
Barcelonès durant el curs
2004-2005 amb motiu del bi-
centenari de la mort d’Im-
manuel Kant (1724-1804).
Enl’obrahiparticipenalguns
dels filòsofs catalans més sig-
nificatius del moment, que,
des d’angles ben diversos,
ens acosten acuradament a
la figura del filòsof de Königs-
berg. Obre el volum una pre-
sentació de Lluís Alegret, edi-
tor d’aquest llibre, que exa-
mina la feble presència del
pensament kantià a Catalu-
nya, una anomalia que justa-
ment aquest assaig contribu-
eix a corregir. A continuació,
Pere Lluís Font perfila el
mapafilosòfickantià,mentre
que Raúl Gabas, Arnau Puig
i Salvi Turró revisen l’actua-
litat del kantisme des de dis-
tints punts de vista, que
abasten des de l’estètica fins
a la moral i la ciència.

La resta d’aportacions ens
ofereixen una actualització
crítica del filòsof de Königs-
berg, que inclou qüestions
tan diverses com ara el paci-
fisme kantià (a càrrec de
José Manuel Bermundo), la
responsabilitat en un mo-
ment de predomini de l’inte-
rès privat (a càrrec de Nor-
bert Bilbeny, que alerta
sobre l’egocentrisme impe-
rant), el perillós idealisme de
la raó (a càrrec de Gonçal
Mayos, que subratlla la ne-
cessitat de convertir la raó
en jutge de si mateixa) i la re-
consideració ecològica dels
imperatius categòrics kanti-
ans (a càrrec de Ramon Al-
coberro, que proposa refor-
mular el que hem de fer kan-
tià per un què cal fer per a la
supervivència del planeta).

Aquestes aportacions oferei-
xen una oportuníssima re-
flexió sobre la vigència dels
postulats kantians que ha
d’interessar no tan sols el
lector especialitzat, sinó
també qualsevol lector atent
al nostre present. L’obra,
doncs, a més d’un ajustat ba-
lanç del que ha estat la con-
cepció kantiana de la filoso-
fia, presenta una argumen-
tada reconsideració dels
postulats kantians en temps
de la postmodernitat i la tec-
nociència. De tot plegat, en
resulta un mesuradíssim
estat de la qüestió sobre el
kantisme a Catalunya.

Crítica

Assaig
Los días en rojo
Grupo Surrealista de Madrid
Pepitas de Calabaza. Logroño, 2006

Ferran Aisa

L’editorial Pepitas de
Calabaza, especialit-
zada a recuperar i

publicar textos exhaurits
d’autors com ara William
Morris i Alfred Jarry, i de
temes com ara la Internaci-
onal Situacionista i la Revo-
lució espanyola, presenta
un recull d’articles apare-
guts a la revista surrealista
Salamandra. Els textos són
dels integrants del Grup
Surrealista de Madrid que,
des de fa gairebé vint anys,
publica aquesta revista.

El col·lectiu Salamandra
considera que el surrealis-
me és un estat de perma-
nent revolta contra tot i
contra tots aquells que no
aspirin a l’alliberament total
de l’ésser humà. La ideolo-
gia postmodernista i la ide-
ologia del progessisme buit,
que defensen la raó del sis-
tema actual, han manifes-
tat en el seu relat oficial que
el surrealisme havia cobert
ja el seu cicle vital al ser as-
similat pel sistema.

Luis Navarro, a la pre-
sentació del recull, mani-
festa que el surrealisme de
Salamandra s’oposa a
aquest surrealisme conver-
tit en la tendència domi-
nant de la cultura burgesa,
“que renunciando a su vo-
cación insurreccional se
desprende al mismo tiem-

po de sus fundamentos
para mejor flotar en la
nada del arte contemporá-
neo”. Cal tenir present que
la sensibilitat rebel de l’ori-
gen del surrealisme, que ra-
dicava sobretot en el nihi-
lisme Dadà, va haver de re-
plantejar-se les seves bases.
La mort de Breton va signi-
ficar un punt d’inflexió en
el moviment, però fou a
partir del 1968 quan es va
refer el moviment al calor
del Maig de París i de la Pla-
taforma de Praga. Un expo-
nent d’aquest surrealisme
el trobem amb el grup edi-
tor de Salamandra, que,
allunyats dels moviments
artístics habituals, mani-
festa una activitat col·lecti-
va en procés de desenvolu-
pament dels somnis. El
llenguatge, la creació, el tre-

ball, la relació amb la natu-
ra salvatge, el joc, l’esport,
etcètera, aporten matèries
suficients per activar la cri-
tica al model actual de civi-
lització. El Grup Surrealis-
ta de Madrid fa ús d’aques-

ta percepció que es
concreta, en el pla pràctic,
en un projecte polític de
vida poètica, que demostra
que la càrrega subversiva
del surrealisme continua vi-
gent en el món global.

Poètica rebel del surrealisme

La
vigència
de KantPoesia

Hiverns suaus
Alexandra March
Guanyador dels Jocs Florals
de Barcelona. Edició de Jordi Julià
Edicions 62. Barcelona, 2006

Andreu Gomila

Fa només un segle,
una encara jove es-
criptora catalana
va decidir fer-se

home per evitar els condici-
onants socials en la lectura
de la seva obra: volia ser
més lliure. Caterina Albert
es convertia en Víctor Cata-
là, així com una mica abans,
a Anglaterra, Mary Anne
Evans havia esdevingut
George Eliot. A la mateixa
època que l’autora de Soli-
tud, Fernando Pessoa es
transmutava en Álvaro do
Campos, Alberto Caeiro i Ri-
cardo Reis. Als anys 80,
Doris Lessing també va fer
servir un pseudònim. I Blai
Bonet deixava clar que no el
busquéssim en els seus ver-
sos. Tota una evolució del jo
literari que demostra com la
modernitat i la postmoder-
nitat han anat trastocant
l’art fins al punt que és pos-
sible parlar d’una obra
sense un autor. El que im-
porta és l’altre, no pas el jo.

Jordi Julià (Sant Celoni, 1972)
fa temps que intenta trans-
formar-se, crear-se de nou.
Ho va intentar sense gaire
èxit a Tornar el dilluns
(2002). Però ara ha reeixit
en el seu intent de mirar
amb ulls de dona el món que
l’envolta. A partir d’ara ja no
parlarem de Julià, sinó
d’Alexandra March, el seu

heterònim femení, més ela-
borat i versemblant que
l’Eleonora del poemari ante-
rior. Tot citant unes parau-
les de l’Alexandra, el poeta
ens recorda al pròleg que
ella “era conscient que la re-
generació i la innovació de la
lírica contemporània actual
passa per la creació de per-
sonatges protagonistes que
poden no coincidir amb el
modus vivendi, les idees o
les creences dels autors, i
que, per tant, aquests s’han
de distanciar sempre d’ells
mateixos”. Tota una decla-
ració d’intencions, tant
d’Alexandra March com de
Jordi Julià. En aquesta nota
a l’edició, el compilador dels
poemes de la seva amiga
morta ens presenta la seva
creació, la dota d’elements

biogràfics, de com la va co-
nèixer a Birmingham, com
va morir a Jerusalem, i com
va passar d’Àlex a Alexan-
dra, en un trànsit que s’acos-
ta molt al mecanisme que fa
servir Julià per vestir-se
amb una altra roba. La nota
inicial, de fet, comença amb
uns versos d’Anna Dodas,
dos dels quals diuen: “i con-
tinuràs sense saber / que jo
hi sóc, aquí, asseguda”. Una
manera de fer-nos avinent
que l’altre està sempre pre-
sent i que les dones sempre
han existit, tot i la voluntat
de negació i ocultació del
patriarcat.

‘Hiverns suaus’ és un gran ho-
menatge a la poesia occi-
dental escrita per dones.
Cadascun dels poemes està

encapçalat per uns versos
d’una poeta. Hi trobem
Marta Pessarrodona, Sylvia
Plath, Maria Antònia Salvà,
Elisabeth Barrett
Browning, Elisabeth Bis-
hop, Adrienne Rich, Wisla-
wa Szymborska, Marianne
Moore, Emily Dickinson,
Rosa Leveroni, Clementina
Arderiu, Gabriela Mistral,
les germanes Brontë, Else
Lasker-Schüler, Maria
Mercè Marçal i un llarg et-
cètera. A sota dels epígrafs
hi ha el poema de March,
que busca imitar la poesia
de les seves heroïnes, no
sempre amb la mateixa
sort. Hi ha poemes fantàs-
tics, com Boira, en què
capta la força lírica de
Szymborska a través de la
desaparició del ser i el seu

entorn entre la broma. O
com Per selves i deserts, en
què planteja amb encert la
dicotomia home-dona i
l’amor d’ella envers ell, tal-
ment Barrett Browning. O
Els anys, en què mostra la
veu clarivident de Christina
Rosetti: “Hi ha dies d’una
estranya claredat / que ens
adonem dels anys que ja
hem perdut”, es clou el
poema. O els decasíl·labs
perfectes de la composició
que dóna títol al llibre, Hi-
verns suaus, amb encapça-
lament d’Annette von Dros-
te-Hülshoff, en què a través
d’una escena continuada
amb un ànec perdut de pro-
tagonista ens acosta la di-
mensió de l’existència hu-
mana. “Va descobrir que
amb un hivern suau / pot-
ser, n’hi ha prou per cada
vida, / que es feia breu com
la felicitat”, escriu March.

Altres poemes, però, no
corren la mateixa sort. A La
pomera, per exemple, ad-
quireix un to dogmàtic final
difícil d’explicar. És cert que
Salvà procedia de la matei-
xa manera moltes vegades.
No obstant, la poeta espat-
lla una composició molt llar-
ga, de to narratiu, amb una
moralina que s’hauria pogut
estalviar. Sala d’espera pa-
teix un altre problema:
l’allargament innecessari
d’una acció. March vol ex-
plicar el sentiment de pèr-
dua i es perd en els detalls.
La poesia és concreció. De
tota manera, celebrem el
debut literari del binomi
March-Julià, i esperem que
el compilador d’aquests ver-
sos continuï remenant els
papers que va deixar l’auto-
ra i ens serveixi nous home-
natges d’aquesta intensitat.

Enfrontaments entre estudiants i policia el Maig del 68,
quan es va refer el moviment surrealista. ARXIU

Homenatges

Jordi Julià ha publicat un poemari amb l’heterònim Alexandra March. LAURENT AIS


