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■ Pere Ballart

En uns versos que el ma-
teix Xavier Farré va tra-
duir fa temps, Czeslaw
Milosz deia que el guany

de la poesia és “que ens recorda /
com és de difícil romandre la ma-
teixa persona, / perquè la nostra
casa és oberta, a la porta no hi ha
clau / i hostes invisibles hi entren i
en surten”. En un cert sentit es po-
dria dir que tota la producció fins
avui d’aquest poeta tarragoní (en
què abans del que ara signa ja es
comptaven tres llibres: Llocs co-
muns, Retorns de l’Est i Inventari
de fronteres) ha estat una perma-
nent interrogació sobre aquella di-
ficultat que contorbava el gegant
de la poesia polonesa.

La casa de Farré no solament ha
estat oberta sempre als quatre
vents de la lírica occidental contem-
porània, sinó que ha posat els seus
fonaments en paisatges molt diver-
sos de l’Europa Central i de l’Est. I
això explica, per començar, que el jo
que parla en els seus poemes no
hagi parat mai de demanar-se si la
pròpia identitat és igual d’arbitrària
que les fronteres que ratllen els
mapes o que els signes diversos
amb què pobles distints designen la
mateixa pena, o el mateix destí.
D’altra banda, explica també que la
seva poesia no hagi pogut sinó be-
neficiar-se de la descoberta
d’aquells grans territoris que una
nova llengua li permetia albirar pri-
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parla d’identitats
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mer i recórrer del tot més tard a
còpia de temps i treball. Territoris
que duen noms com ara Zagajews-
ki, Herbert i el ja mencionat Milosz.

Amb La disfressa dels arbres,
Farré ens ofereix el seu exercici po-
ètic més depurat i seriós fins a la
data. No és cap fotesa succeir dins
la mateixa col·lecció un llibre com el
Nura, de Ponç Pons, i aquest volum
ho fa amb èxit gràcies a unes com-
posicions d’un to meditatiu d’una
sobrietat i una meticulositat analíti-
ca extraordinàries. Farré escriu amb

un estil sec, molt paratàctic, que es
revela molt eficaç quan els poemes
s’obren al “somni profund” d’uns ho-
ritzons que es perden dins el fred,
com els de les Elegies centreeurope-
es que conformen la secció més ex-
tensa del llibre. Aquí i arreu, però, un
tema comú, vertebrador: el persis-
tent desig de copsar un alfabet,
aquell codi secret dels signes que
facin entendre el perquè d’una his-
tòria tan absurda com la que ha mar-
cat la pell del Vell Continent. Ani-
mem l’autor a seguir-lo desxifrant.❋

■ D. Sam Abrams

Ens n’adonem o no, en el camp de la poesia
hi ha una colla de noves veus que es con-

soliden sense estridències com a valors segurs.
Aquest és el cas del poeta Sebastià Sansó (Ma-
nacor, 1980), que ens acaba d’oferir el seu ter-
cer recull: Cartografies devastades.

D’entrada, el nou poemari és més madur,
més complex, més complet, més exigent que
els anteriors. El poeta ha assolit aquest nivell
més alt de domini a partir d’un procés de des-
pullament i concentració de caràcter expressiu
i formal i, al mateix temps, en sentit contrari i
provocant un element de tensió, ha eixamplat
els seus registres temàtics i intel·lectuals.

Sebastià Sansó aixeca acta sobre el món ac-
tual amb la seva càrrega esclafadora d’angoi-
xa, por, dolor, oblit, fracàs, pèrdua de valors, fu-
tilitat, fragilitat, fugida i desengany. I després,
com un excel·lent poeta realista d’esperit ele-
gíac que és, malda per trobar alguna cosa mí-
nimament duradora entre
tanta devastació i runa:
l’amor i el sexe (“per fugir
de la mort cal estimar”),
moments inesperats, re-
gals del temps (“hi ha in-
cendis breus, / instants
perfectes, / llampecs de
far, / que perduren tota
una vida”), un terrible lli-
gam amb els orígens (“he sentit l’atracció cap a
aquesta / eixorca i moribunda illa meva”),
l’exercici implacablement honrat de la raó (“no
hi ha miracles. Posseïm l’absència”) i la lluita per
una poesia més autèntica (“m’atreuen les pa-
raules / només si la tinta és de sang”).

Un jove que decididament ha passat de la
promesa a la confirmació.❋
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Fer desaparèixer
la misèria

Qüestions d’ofici

El llibre de Josep M. Espinàs El
meu ofici (La Campana) és alguna cosa
més que una reflexió serena i lúcida,
una mica desencantada i tot, de la
professió d’escriptor. Els llibres de
viatges de l’Espinàs també van una
mica més enllà de l’estricta descripció
d’un viatge determinat. Sempre hi ha,
per sota de la prosa neta i entenedora,
una espècie de diàleg secret amb els
que han escrit, opinat o trepitjat els
camins que ara fa l’autor. Sempre hi ha
un intercanvi de mirades i fins i tot
d’imatges que sovint s’han convertit en
tòpics que el nou recorregut que fa
l’escriptor desmunta tranquil·lament,
sense solemnitat, prescindint –com diu

ell– dels pensaments lírics, sentimentals
o suposadament filosòfics.

Espinàs sempre rebaixa la inflor de
les grans paraules i de les pretensions
pretesament grandioses. El lector que
esperi consells concrets i receptes
exactes per cuinar els seus treballs, val
més que es desencanti. Penso en la
quantitat de manuals que prometen la
fórmula de l’èxit o el mètode eficaç cap
al triomf, en els 10 manaments de McKee
per escriure guions televisius, com ara
“portaràs les situacions al seu límit,
negaràs la negació”, i en sentències com
aquella de Txékhov: “Si al començament
del primer acte d’una obra de teatre hi

surt un ganxo clavat a la paret és perquè
al darrer moment del darrer acte el
protagonista s’hi pengi”. Espinàs no
predica cap fórmula ni surt a convèncer
el lector, és el lector el que ha d’entrar
en el món de l’Espinàs com si entrés en
el seu estudi mentre l’escriptor treballa a
la seva vella Olivetti, i tafaneja els papers
i blocs de notes que hi troba.

L’autor confessa que com a
escriptor mai no s’ha proposat
resoldre cap problema del lector i
menys de la humanitat, ni evangelitzar
els descreguts, ni estimular els
desanimats, ni..., només escriure. Però,
malgrat això, el lector hi trobarà punts

interessants i molt profitosos, com ara
l’elogi de la paraula en el capítol sobre
Idees, el tracte amb els editors, els
lectors admiradors i la professionalitat
i el rigor de l’ofici, entre d’altres. O la
distinció entre escriptors de llengua i
escriptors d’argument. O les tres
condicions, manllevades a Thomas
Merton, per sortir-se’n bé de qualsevol
activitat, també de l’escriptura: tenir-
ne ganes, tenir aptituds i la tercera,
que jo creia que era la pràctica diària i
ell diu que són les circumstàncies
favorables. Com es pot veure, l’Espinàs
dóna més del que no promet,
exactament com fa amb la seva
fermesa disfressada de senzillesa.❋
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