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En el centenari del naixement d’Auden

El dolor, la
indiferència; la poesia

A
quest mes de fe-
brer ha fet cent
anys que va néixer
Wystan Hugh
Auden. Un dels

grans poetes en llengua angle-
sa, ben del cert. La seva poesia
presenta la marca d’una dicció
molt nítida, precisa, d’un sen-
tit que sol derivar d’un paisat-
ge, d’un encadenament de sen-
tències, de les imatges, en defi-
nitiva, del poema; un sentit que
no sol ser directament proferit
sinó presentat: per tal d’acon-
seguir que el lector, la gent, vegi
realment el que passa, el que
és. Hi ha un seu poema molt cè-
lebre, Musée des Beaux Arts,
que diu d’entrada que el pati-
ment, la sofrença, el dolor,
quan s’esdevé, els humans fan
com si no passés res, però això,
diu que ja ho sabien “els vells
mestres”; explica en termes
gnòmics, amb trossos de vida o
de pintura, aquesta indiferèn-
cia que ni arriba a ser-ne (men-
tre el sofriment, potser brutal,
s’esdevé, algú està menjant o
passejant o fent una altra cosa,
aquest és el fet); la segona part
del poema es refereix a un
pagès que llaura i a un vaixell
que salpa en un quadre de Bru-
egel al Museu de Brussel·les del
títol: és el moment en què Ícar
–que era jove i valent i volia el
progrés de tots; dades, totes,
no recordades en el poema–
cau precipitat al mar, foses pels
raigs del sol les ales de cera que
haurien permès als homes
volar; el que mostra el pintor és
que la vida continua: “l’home
que llaura”, explica el poeta,
“pot / ser que hagi sentit el xi-
polleig, el crit desemparat, /
però per a ell no es tractava
d’una caiguda important”, “el
vaixell, car i elegant, que havia
d’haver vist / alguna cosa es-
tranya, un noi que cau del cel, /
hi havia un lloc on havia d’anar
i salpà tranquil·lament”; en el
quadre, a mà dreta de qui el
mira, a poca distància del vai-
xell, l’escuma de les ones que el
sol fa brillar revela les cames
d’Ícar que s’enfonsa (“el sol feia

ment assenyat ni de sentit
comú –dit sigui en anglès– no
veure el sofriment. Però
veure’l, fer-lo veure amb pa-
raules justes, mobilitzant els
recursos de la llengua, de la
tradició poètica, fins al joc i a
l’artifici, això és el que és propi
de la poesia. Una part impor-
tant de la poesia del segle XX
s’ha produït sota el signe del
realisme, més d’un cop entès
com a calc de la realitat, com
a producció d’un sentit explí-
citament referencial. Per da-
munt de les etapes i dels mo-
ments de la seva obra, la poe-
sia d’Auden mostra un tracte
amb la realitat, fonamenta un
tractament de la realitat en
un objecte, el poema, tendent
a fer-ne sortir la veritat, im-
plícita en les coses: a mos-
trar-les com són per mitjà de
les coses com són.

Per a la mena de relació

amb la realitat que els bells po-
emes d’Auden revelen, ara
també i tothora –i també en
català, per mitjà de molt belles
traduccions de Manent, Vi-
llangómez, Oliva, Comadira,
Feliu i d’altres–, el poeta trobà
fonament en el marxisme i en
el cristianisme. Un fet que a
hores d’ara deu resultar incò-
mode però que potser val més
mirar d’entendre en comptes
de dividir la poesia d’Auden i
els seus tractes amb la realitat
entre dos Auden, el d’abans
(marxisme; marxisme freu-
disme per a segons què) i el de
després (cristianisme) d’esta-
blir-se als Estats Units.

La situació de la poesia en el món
contemporani –en un període
que per a molts era, a Angla-
terra, el de l’ocàs de la burgesia
que havia esclatat plena de vi-
talitat a l’època de Shakespea-
re–, podia convertir-la en pa-
radís perdut i pauta privilegia-
da del progrés, del canvi que
calculaven que havia de pro-
duir el final del capitalisme.
Perquè en el món contempo-
rani, la poesia, última activitat
sense mercat i doncs residual,
abandonada de la burgesia,
podia oferir una alternativa,
mostrar una realitat no detur-
pada, no feta malbé pel capita-
lisme: la realitat veritable, en
la qual molta gent va esperar,
al llarg del segle XX, que el
marxisme acabaria situant, o
tornant a situar, la humanitat.
Una cosa així, Auden no fou
l’únic poeta a anhelar-la. Que
es desenganyés, d’ençà de la
Guerra d’Espanya, que la polí-
tica arribés a aconseguir-ho
mai i que cregués que la poesia
no havia de ser políticament
parcial, això no implica que
abandonés l’esperança no en
les possibilitats del marxisme
sinó de la poesia per revelar la
realitat de debò i tornar-la als
homes –ni tampoc que aques-
ta possibilitat de la poesia dei-
xés de tenir arrels en la terra

El mes de febrer passat va fer cent anys del naixement del poeta britànic
Wystan Hugh Auden (York, 1907 - Viena, 1973), considerat un dels autors
més influents des de T.S. Eliot ● Per: Carles Miralles
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brillar, / com li correspon, les
cames blanques que s’enfonsa-
ven dins l’aigua / verda”); ni el
llaurador s’atura ni gira el cap
ni es veu en el vaixell cap se-
nyal que algú s’hagi adonat de
res: el dolor, el sofriment d’Ícar
s’ofega davant de la indiferèn-
cia dels qui tenen una feina per
fer, un viatge per emprendre, o
sigui tots llevat dels que s’arris-
quen i volen –o, simplement,
llevat dels que sofreixen.

No voldria pas dir que aquest
poema sigui tot Auden ni que
no hi hagi a la seva poesia les
etapes que assenyalen els en-
tesos i que il·lustren una rela-
ció dels seus poemes amb la re-
alitat no sempre igual, unifor-
me, sinó amb graus diferents
de transparència. Però, en ge-
neral, aquest poema diàfana-
ment exemplifica allò del sen-
tit que deriva del que va mos-

trant, assenyalant, sense
imposició i de manera implíci-
ta. Per mitjà d’un quadre que
és evocat, al·ludit, el lector –a
les portes de la Segona Guerra
Mundial, en la dècada de la
Guerra d’Espanya– pot pensar
fins a quin punt és cosa de tots,
encara que tinguem feina i es-
tiguem per una altra cosa, el
sofriment, la desgràcia. És dut
a pensar-hi, però no perquè el
poema explícitament en parli:
el poeta se les té més aviat amb
la bellesa, per les paraules i a
través d’un quadre i del que hi
és representat –que és el ma-
teix que representa la indife-
rència, la urgència del que cor-
respon, del que cal.

Indica un lloc, una funció
per a la poesia. Mostrar aques-
ta situació sense oblidar el
tracte amorós amb les parau-
les, el necessari fulgor del que
és bell en el poema. No és real- PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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de les preocupacions socials,
econòmiques i culturals del
marxisme.

El capitalisme havia separat
la poesia de la gent, la realitat
de la natura; per la paraula, la
poesia podia ser capaç de res-
catar el real d’abans, la realitat
no renyida amb la natura. Això
ho mostren bé els poemes
d’amor d’Auden: les tonades,
les formes de la cançó tradici-
onal –idealitzada per molts
aleshores com a viva encara, ja
agonitzant, a Irlanda– poden
rescatar el sentiment, l’impuls
natural –convertir Bristol
Street en camps de gra, per
exemple, o fixar en el riu el per
sempre i la fugacitat de l’amor;
en el riu com toca que el riu
sigui, en el riu que és com són
els rius.

Venint dels ritualistes de
Cambridge i d’Engels, G.D.
Thomson, a Marxism and Po-
etry (1945), havia posat en
l’inici del cant, abans i tot de la
paraula, el gest i la dansa, el
ritme. La folk ballad que hi ha
a l’origen, com a forma, de les
cançons d’amor d’Auden es diu
així perquè té l’arrel de ballar,
com ha recordat Joseph Brods-
ky; les balades d’Auden, ha
suggerit, no les ballen els peus
sinó els dits del lector: tant
més com “més fort és l’accent
líric”, o sigui, com més força hi
assoleix la poesia. Les formes
tradicionals, la força del ritme
d’abans, no renyit amb la na-
tura, poden revelar així la rea-
litat de l’amor, l’amor tal com
és, el seu batec.

En el fons d’aquest anhel hi ha
una bona dosi també de freu-
disme –entre el marxisme i el
cristianisme, en sentit gene-
ral–, però, en el curs del que
deia, hi ha un retorn als grans
romàntics, per exemple a P.B.
Shelley. I a Goethe, sobretot.
Però amb una contenció tota
tècnica, la naturalitat de la
qual resulta d’un art depurat,
controladíssim. Fins i tot en els
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seus poemes més extensos,
Auden tempera el geni de Go-
ethe –en un dels seus darrers
poemes, com qui dóna gràcies
en un comiat o un testament
(A Thanksgiving), el conside-
ra “un devot de les pedres” i
manifesta que va endevinar
una ciència alternativa de la de
Newton– amb la traça d’Hora-
ci, “el més destre dels artífexs”.
En aquest mateix poema diu,
ara sí ben explícitament, que
Hitler i Stalin “m’obligaren a
pensar en Déu”. I és que sem-
pre hi ha el sofriment, el dolor
del qual partíem. No continuar

com si res no passés implica
“pensar en Déu”, que és per a
Auden obligada missió de la
poesia per superar la indife-
rència i aconseguir que els
homes entrin en el ritme del
món de debò, de la realitat
com ha de ser.

Un poema molt cèlebre, que
dóna títol a un seu recull de po-
emes, L’escut d’Aquil·les
(1955), pot ben il·lustrar com
el mite, la religió, susciten en
el poema, mitjançant l’ús
d’imatges cristianes, una
mena de desolada redempció
del món per la paraula. És cris-
tià, ve a dir, mirar, veure la de-
vastació, la crueltat del pre-
sent. Una cosa que es fa en
aquest poema des d’uns ulls de
dona, per damunt de l’espatlla
de l’heroi.

Cal tenir present la descrip-
ció en el cant XVIII de la Ilíada
de l’escut de l’heroi; hi és re-

presentat el món, el poder de
la poesia, l’ordre, la justícia de
la ciutat. Tot això és explícita-
ment negat en el poema d’Au-
den, en el qual no hi ha cap po-
blat sinó una plana nua però
on s’aplega un milió de perso-
nes: “a million eyes, a million
boots in line, / without ex-
pression, waiting for a sign”,
també dos decasíl·labs en la
traducció de Marià Manent
(“ben bé un milió d’ulls, de
peus en rengle, / esperant un
senyal, inexpressius”); o bé,
més endavant, en un espai tan-
cat per filferros, davant d’una
“gernació d’homes corrents,
honestos”, que “no deien res,
immòbils”, tres homes són cla-
vats en tres pals; o el noi de
després, que no sap cap lloc
“on, perquè plori un altre, algú
pugui plorar”.

És la Musa i és la Terra, que
mira per damunt de l’espatlla
de l’heroi, buscant el paisatge
original, el ritme del món en el
cor del qual batega la poesia;
en el centre hi ha ara el sacrifi-
ci, la massacre, envoltat de la
indiferència; els ulls que
miren, els mots que diuen el
que no veuen i el que veuen,
són cristians; en el poema
queda també el que no veuen,
el record del que hi havia, del
ritme antic del món.

L’antic mite ha trobat en el cris-
tianisme l’espai del que és sa-
grat. “Un artista que vol ser
també un cristià”, deia Au-
den, autor d’un assaig sobre
Cristianisme i art (a La mà
del tintorer, un dels més
excel·lents llibres de poeta
sobre la poesia: The Dyer’s
Hand, 1963), que hauria de
ser politeista, perquè en una
societat politeista “els artistes
són els teòlegs”. Despertar els
déus que hi ha al món, desvet-
llar-los per desvetllar els ho-
mes, per mitjà de la paraula,
hereva del més antic dels rit-
mes, vet aquí una missió que
podria considerar-se parado-
xal per al cristianisme; no se-
gons la poesia segons Auden.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Directors de cinema

Mirades
infinites

L
a Filmoteca de Ca-
talunya i Pòrtic
van emprendre a
finals del 2006 la
publicació de la

col·lecció Cineastes. Es tracta
d’una iniciativa dedicada als
principals directors de cine-
ma catalans, la trajectòria
dels quals es glossa exhausti-
vament. Els llibres, que a més
a més inclouen versions en
castellà i en anglès, compten
amb l’essencial participació
de la veu en primera persona
dels seus protagonistes, cosa
que hi aporta un plus de qua-
litat i rigor molt destacable.
De moment s’han publicat els
volums dedicats a Antonio
Isasi-Isasmendi, Francisco
Macián, José Maria Nunes,
Joaquim Jordà, Jordi Cadena
i Jaime Camino. Donem un
cop d’ull a algun.

Jordi Batlle Caminal és
l’autor d’Antonio Isasi-Isas-
mendi. El cineasta de l’acció.
El subtítol no pot ser més elo-
qüent. Isasi, nascut a Madrid
el 1927 però català d’adopció
a partir del 1936, és conegut
essencialment per les pel·lícu-
les d’acció que va rodar als
seus ja mítics estudis d’Esplu-
gues als anys 70. Films com
ara Estambul 65, Las Vegas
500 millones i Un verano
para matar són les més em-
blemàtiques d’una etapa en
què algú va dir una frase que
va fer fortuna: “Barcelona
semblava Hollywood”.

El segon volum de la col·lec-
ció és el més curiós. L’objecte
d’estudi és Francisco Macián,
figura fonamental del cinema
d’animació espanyol. Jordi Ar-

tigas ha escrit Francisco Ma-
cián. Els somnis d’un mag, en
el qual repassa la intensa vida
i obra d’un autèntic precursor
que malgrat que només va di-
rigir dues pel·lícules, El mago
de los sueños i Memoria, va
donar cos a un imaginari per-
sonal inconfusible.

La curiosa i molt iconoclas-
ta obra de José Maria Nunes,
nascut a Faro (Portugal) el
1930, però que ha desenvolu-
pat tota la seva obra a Catalu-
nya, és difícilment com-
parable amb la de qualsevol
altre cineasta. Figura essenci-
al de l’Escola de Barcelona,
Nunes s’ha caracteritzat sem-
pre pel seu treball extremada-
ment personal i fora del siste-
ma que ha donat lloc a films
com ara Noches de vino tinto,
Biotaxia i Gritos a ritmo fuer-
te. Com diu el subtítol del lli-
bre de Joan Minguet, Nunes
és El cineasta intrèpid.

Desaparegut recentment i
amb una obra pòstuma –Més
enllà del mirall–, Joaquim
Jordà (Santa Coloma de Far-
ners, 1935) ha deixat una
obra personal i apassionada
molt marcada els darrers
anys per una malaltia cere-
bral que, paradoxalment, li
va aportar una frenètica acti-
vitat. El llibre de Laia Manre-
sa, ajudant de Jordà als seus
darrers films, destil·la esti-
mació i també erudició res-
pecte a la figura del director
de films com ara Dante no es
únicamente severo, Mones
com la Becky i De nens.

És una bona col·lecció, Ci-
neastes, de la qual esperem
els següents volums.

Novetats de la col·lecció
‘Cineastes’, de Pòrtic i la
Filmoteca ● Per: Toni Vall

Joaquim Jordà el 1979. JOSÉ GONZÁLEZ / FILMOTECA / PÒRTIC

Auden va trobar
fonament en
el marxisme i
el cristianisme
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