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Es nota
la preocupació
pel llenguatge
poètic
del conjunt

La glacera de Perito Moreno, a la Patagònia, zona geogràfica que centra aquesta antologia poètica. DANIEL GARCÍA / STF

Opinió

F
ins i tot quan ens
creiem ciutadans
del món, com a
mínim des d’un
punt de vista cul-

tural, hem de reconèixer la
nostra ignorància més abso-
luta respecte de la creació ar-
tística i literària d’avui dia
–com també de la vida en ge-
neral– en un nombre ben con-
siderable de països. És clar
que molts ens són llunyans en
la geografia –d’altres ni això:
l’exemple portuguès és prou
clar–, però no per força més
que d’altres dels quals sí que
tenim una informació cons-
tant. Si allò que sabem sobre
l’actualitat cultural de l’Ar-
gentina és, diguem-ne, relatiu,
la regió concreta de la Patagò-
nia és un de tants indrets dels
quals ho ignorem, en general,
gairebé tot; la qual cosa no vol
dir, evidentment, que no s’hi
faci res que no pugui merèixer
el nostre interès.

La poeta cordovesa Con-
cha García, resident a Bar-
celona des de fa molts anys

i prou coneguda entre nos-
altres, ha publicat una an-
tologia de poesia de la Pata-
gònia –fruit d’una estada a
la zona–, en la qual ha se-
leccionat deu autors, nas-
cuts entre el 1949 i el 1972,
i que no respon a l’eclecti-
cisme que aquestes últimes
dècades sembla envair la
creació literària i, doncs, els
criteris de les antologies.
D’entrada, Concha García
ha seleccionat poemes en
què el motiu del viatge sigui
més o menys present i en
què les “distàncies estepàri-
es” comuniquin així una
certa sensació de buit i no-
res. Això confereix al llibre
una forta unitat, a més d’as-
pectes com ara la preocupa-
ció pel llenguatge poètic en
tant que signe distintiu i re-
ivindicatiu, o bé el vers lliu-
re i torrencial, amb absèn-
cia ocasional de puntuació,
o una constant alternança
de narrativitat i reflexió, de
quotidianitat i de rerefons
de reflexió existencial.

Espurnejant

Clàssics juvenils

Res a veure amb La infancia recupe-
rada, de Fernando Savater. Ni amb
Si un matí d’estiu un nen, de Rober-
to Cotroneo. Ni amb Com una

novel·la, de Pennac. Coincideix amb ells en
claredat i capacitat assagística. Però ni té l’ori-
entació directament personal de Savater, ni
l’enfila dens com Cotroneo, ni fa contrició i pe-
nitència com Pennac el dia que el francès va
descobrir que la seva fe podria haver acollonit
i apaivagat el plaer lector dels fills.

El de Vicenç Pagès és, si de cas, el llibre que
ha escrit un professor d’escriptura desenga-
nyat d’intentar impossibles i el d’un pare lec-
tor content de poder compartir experiències i
plaers lletrats amb la filla. Així que va al gra:
reivindica que, per entendre l’excepció que
representen les ruptures de la literatura del
segle XX, primer cal conèixer les regles de la
del XIX; escriu un decàleg clarivident en què
assegura, entre altres meravelles, que llegir
qualsevol cosa pot no servir formativament
de res; i entén la lectura literària com una
malaltia verbívora que només es contagia per
contacte, mentre pensa que l’aventura hi pot
fer d’ham i per això recomana aparcar els tre-
balls sobre el llibre (un punt en què sí que co-
incideix amb Pennac), en una aposta pel club
de lectura, pel comentari en conversa, perquè
pares i mestres no deleguin

Aplicat a la literatura, De Robinson Cru-
soe a Peter Pan. Un cànon de literatura juve-
nil (Proa) és un bon exemple de la màxima
popular que afirma que si tinc pressa val més
que em vesteixis a poc a poc. No hi ha drece-
res per segons quin viatge. I, davant un pano-
rama escolar que sovint confon l’ensenya-
ment de la literatura amb el de les primeres
lletres, i immersos tots en un cos social que
molts cops substitueix la democratització de
posar el màxim de coneixements a l’abast de
tothom amb el populisme més barat de fossi-
litzar-nos en una cultura de mínims que no
exigeixi cap esforç (ni tampoc cap plaer dura-
dor), Pagès subratlla que tornar als clàssics
juvenils de tota la vida és la millor garantia
per preparar ciutadans que hagin fet alguna
cosa més que mirar-se al mirall de segons qui-
nes novel·les merament presentistes, i també
per formar lectors amb prou recursos per
atrevir-se algun dia a escriure amb cap i peus
pel seu compte, i fins i tot per gaudir d’històri-
es, passar-s’ho bé i guanyar imaginació
d’acord amb l’ascens progressiu de dificultat
que planteja el cànon obert dels vint-i-vuit tí-
tols proposats per ell. Un cànon que també as-
segura diversió, però no pas com una manera
de matar el temps, sinó com una bona mane-
ra d’aprofitar-lo. El millor de Pagès és que rei-
vindica la modernitat d’aquest model literari
de base mentre que, a dalt, com a crític exer-
ceix de postmodern: és a dir, llegeix i proposa,
lluny de cap classe magistral, amb criteri i
molts materials sempre rellevants (en la lec-
tura és el text el que fa el context), però no
imposa cap interpretació i convida el lector a
discutir-ne tantes com no entrin en contra-
dicció amb les dades objectives de la novel·la.
Apunta fi. Les guies que ofereix a propòsit de
cada llibre no te les acabes. La de Peter Pan i
la de Moby Dick, per dir-ne dues, són antolò-
giques. I quan planteja preguntes en lloc de
fer afirmacions no amaga cap cop amagat: és
simplement que l’única resposta possible és
discutir-les. Aquest és el seu avís per a nave-
gants, pares i mestres.

de Jorge Spíndola; els vio-
lents encavallaments de Cris-
tian Aliaga, en la zona en què
la poesia suggereix la prosa;
les instantànies de la vida
quotidiana, gairebé epigra-
màtiques, de Macky Corba-
lán, i els dialectalismes indí-
genes i l’accentuat ritme mu-
sical d’Ariel Williams. En tots
hi ha una visió sovint desola-
da tant del paisatge propi
com de l’existència en gene-
ral, matisada sovint per la
ironia i el distanciament po-
ètic; com hi ha uns lligams
profunds amb aquest paisat-
ge alhora que una aposta de-
cidida per les formes carac-
terístiques de la modernitat.
Aquesta és, doncs, una mos-
tra personal, que pren partit
i que demostra una acusada
coherència; mèrits no pas
gaire freqüents en el món so-
vint asèptic de les antologies.
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Paisatge i modernitat
A partir d’aquí, podem

parlar de les particularitats
que distingeixen cadascun
dels autors, set homes i tres
dones: per exemple, la ironia
propera al sarcasme i
l’humor negre de Graciela
Cros; el caràcter discursiu de
Ricardo Costa; el paisatgis-
me desolat i l’automatisme
amb certs ressons beatniks


