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En una pàgina críti-
ca encara avui in-
explicablement in-
èdita, Gabriel Fer-

rater sentenciava amb
l’exactitud habitual quina és
la singularitat de Philip Lar-
kin, després del verbalisme
de Dylan Thomas i les deri-
ves ideològiques d’Eliot i
Auden: allò que el distingeix
com a poeta és el to gris i una
actitud autoirònica, d’“ac-
ceptació del prosaisme quo-
tidià i de la igualació moral
que se suposa que ha dut
l’Estat del benestar”. En efec-

te, qui llegeixi Finestrals, el
recull del 1974 que ara publi-
ca Labreu, tindrà ocasió de
descobrir –encara que des-
conegui els seus llibres ante-
riors, The less deceived i The
Whitsun weddings– unes
composicions amargues i al-
hora, tanmateix, d’un fons
extraordinàriament civilitzat.
Qui les escriu és algú (com
revela l’entrevista del 1979
que inclou aquesta edició)
per al qual el sentiment de
pèrdua tenia el mateix valor
que els narcisos per a Words-
worth.

Un poema com el que
presta el seu nom al volum
representa prou bé per ell sol
la invariant larkiniana: una
perfecta intersecció d’enyo-
rança per les il·lusions perdu-
des i la mordacitat de qui ar-
reu se sap outsider, barreja
que, en el terreny de l’estil, fa
alternar el líric i el trivial, la
procacitat amb el vers elevat
i memorable. En l’amalgama,
indispensable, un distancia-
ment irònic que posa com un
fre resignat a la inequívoca
misantropia: Larkin és, com
si diguéssim, un Hardy més

mundà, més biliós i sarcàstic.
Poemes com ara Cap al mar,
L’edifici o Dissabte de fira
són, en el seu retrat minucio-
síssim de la rutina d’una pe-
tita ciutat portuària, l’exem-
ple modèlic de com Larkin
dissecciona la hipocresia so-
cial i sap comunicar-nos una
impressió de solitud i d’infe-
licitat completes.

La nota esperançada d’Ar-
bres o la nostàlgia de Passes
tristes –que prova que una
oda a la lluna ja no es pot es-
criure sense confessar que
hom tornava de fer un pipí–

són un fugaç contrapunt a la
terrible lucidesa d’un poema
com Els vells ximples, que
ens diu com serem quan ja el
nostre cap, senil, no visqui
“ara i aquí, sinó on tot va pas-
sar una vegada”.

Sobre la traducció
Fins i tot algú tan contrari a
la traducció de poesia com
Larkin (que trobava abomi-
nable que High windows es
pogués convertir, per exem-
ple, en Hautes fenêtres) hau-
ria de convenir que la que
Marcel Riera li ha fet al cata-
là és d’una qualitat molt per
damunt de la mitjana. Faran
bé aquells que s’animin a
passar en aquest cas a través
d’uns textos d’una composi-
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Nit de vetlla és una novel·la
sobre la descomposició moral
i anímica que tard o d’hora
sobrevé als individus que han

estat o són víctimes dels embats de la pit-
jor història; en aquest cas concret, de la
Guerra Civil Espanyola, de l’exili o de la
postguerra, i del franquisme.

El protagonista, Eduard, és un home de
quaranta-cinc anys, amb un passat tortu-
ós i un present sense esperances, que la
Nit de Nadal del 1962 arriba a l’estació de
tren de Remansa –un transsumpte de
Manresa, ciutat natal de l’autor, Jaume
Serra Fontelles (1946)–. Tot i que és la ciu-
tat on va néixer i va viure fins al 1938, quan
es va exiliar a França en plena Guerra Ci-
vil, a l’Eduard ningú no l’espera i tot li re-
sulta aliè: els seus pares ja són morts i el
paisatge –humà i urbà– és molt diferent
delqueellvaconèixer.Narradaenpresent
i en primera persona, la frase inicial de
l’obra –“Tant de bo no hagués tornat, tant
de bo no hagués marxat”– ja defineix a la
perfecció el caràcter indecís i l’actitud gai-
rebé somnàmbula del protagonista, el
qual es passarà les dues-centes pàgines
que té el llibre deambulant amunt i avall
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de la ciutat sense propòsit, recorrent els
llocs que freqüentava quan hi vivia i en-
trant en contacte amb una galeria de per-
sonatges més o menys representatius de
la tristor i la misèria d’aquells temps.

Les novel·les amb un protagonista am-
bulant tenen, és clar, el referent ineludi-
ble de l’Ulisses de Joyce, però l’operació
narrativa de Jaume Serra és justament
l’oposada a la del geni irlandès: si aquest

utilitzava Dublín com un pur marc o punt
de partida per expressar el riquíssim món
interior de Leopold Bloom, Serra fa ser-
vir el seu personatge com si fos un guia
que explora, d’esma, el món exterior que
l’envolta, que és el d’una ciutat i una gent
fetes malbé pels records de la guerra i per
la realitat rància de la dictadura.

El to general
de l’obra és d’un

humor entranyable
i alhora devastat
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Jaume C. Pons Alorda (Caimari, 1984) és una força
de la naturalesa. És un vendaval que està pas-

sant per la poesia catalana. Viu la poesia fins al
màxim. La poesia que ell escriu, la poesia dels seus
amics, la poesia dels seus mestres, la poesia cata-
lana, la poesia universal de tots els temps.

Fins ara Jaume C. Pons Alorda ha publicat en rapi-
díssimasuccessió des del 2007 cinc poemaris i enca-
ran’hihaunparellqueestanapuntdesortirdel forn.

Amb Cilici (Pre-
miCiutatdePal-
ma Joan Alco-
ver) Pons Alor-
da ha fet una
importantpassa
endavant.Si fins
al moment l’en-
tusiasme i la
passió pesaven
mésquel’ofici,a
Cilici Pons Alor-
da ha sabut do-
minar-se iposar
cada cosa al lloc
que realment li
correspon.

Cilici és un
recull format
per la interacció
tensa entre tres

suites poètiques autònomes. Al llibre cada poema
és una explosió de vitalisme, reflexió, fisicitat i ima-
ginació que, en primera instància, es tanca en si ma-
teix, però alhora deixa anar una ona expansiva
d’energiaqueacabaafectant,a lafi,elsaltrespoemes
delasèrie i lesaltressèriesdelconjunt. I cadapoema
del llibre desplega l’ansietat amorosa que sent el po-
eta davant de tota la realitat que l’envolta.

Cilici és una tumultuosa i fastuosa celebració de la
vida, amb tot el que té de glorificació i d’humiliació.
Amb tot el que té de meravella i deliri, contradictori i
paradoxal, de repulsió i
sublim, lletjor i bellesa,
anatòmic iplatònic,salva-
ció i condemna, racional i
irracional,silenci ibullícia,
diàleg i entotsolament,
plaer i dolor, sexe i visce-
ralitat, quotidianitat i xoc,
i un llarg etcètera.

Cilici és un crit estento-
ri i bellíssim contra les es-
tafes contínues de la vida
contemporània, les esta-
fes de la conformitat, la
comoditat, la resignació,
la dimissió, la submissió,
la grisor, la simplificació,
la indiferència, la indo-
lència, la repressió, la su-
blimació... Pons Alorda
ha fet un bon ús de les lli-
çons de Salvat-Papasseit,
Blai Bonet, Miquel Bauçà
i Andreu Vidal.❋

MIQUEL ANGLARILL

La intenció panoràmica de
l’obra queda clara veient la
poca importància que l’autor
dóna a la confusa missió polí-
tica que el protagonista ha de
complir, la qual l’acaba duent
a un final previsiblement trà-
gic. Fins i tot quan pareix que
l’obra dóna un tomb cap al
thriller polític, la intriga –l’es-
mentada missió i la persecució
policial que provoca– es man-
té en un segon pla, com si fos
un simple pretext per diversi-
ficar encara més els escenaris
per on es mou l’Eduard –una
pensió, alguns cafès i un pros-
tíbul– i els personatges amb
qui es topa –un tèrbol confi-
dent de la policia, un artista
amargat per tot el que la cultu-
ra ha perdut amb el nou règim,
un taverner sarcàstic, un vell
antifeixista ideològicament

crispat, i un grup de meuques angelicals.
Tot i l’ambient tan fúnebre que s’hi re-

trata, el to general de l’obra és d’un humor
entranyable i alhora devastat, que remet
–atmosfera hiperbòlica i grotesca– a una
mescla entre els mons de Jesús Moncada
i Valle-Inclán. Serra, però, no arriba a
transmetre ni la sàvia comicitat del primer
ni la lúcida mala llet del segon. De totes
maneres, la novel·la es llegeix sense fati-
ga, amb interès: la prosa és mesurada i ex-
pressiva, la recreació històrica és acurada,
els diàlegs són creïbles i ocurrents, i a més
sovint estan esquitxats per un enginy sen-
tenciós força efectiu. Nit de vetlla no estre-
meix ni commou, però s’hi fa palès el do-
mini notable que l’autor té de l’ofici.❋

“Batejar
és insultar”

Poesia
D. Sam Abrams
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ció tipogràficament deplora-
ble, perquè la recompensa
s’ho val. Per si no fos prou la
prodigiosa capacitat del po-
eta anglès per treure profit
del seu idioma i saturar el
vers de matisos, els seus en-
dimoniats patrons de rima
farien desistir qualsevol tra-
ductor menys dotat i imagi-
natiu que Riera, que preser-
va tot allò que és raonable i
reïx a fer-nos escoltar aquell
to gris inconfusible. El to que
ens recorda per moments
que tots els seus lectors po-
dem sentir-nos, tal com el
poeta esquerp i emocionant
que va ser Larkin, “en aque-
lla edat vaga en què / ja no
tens elecció i se t’acaba l’es-
perança”.❋1 2 3 4 5

Marcel Riera ens
ofereix una traducció
excel·lent del darrer
poemari de l’anglès
Philip Larkin
(1922-1985), un
dels màxims
representants de
la lírica de realisme
crític i contenció
irònica de la tradició
anglosaxona

El poeta anglès Philip Larkin (1922-1985)

Un cilici de poemes de plaer i dolor

Tampoc no és que el
lector acabi la novel·la
sense haver descobert res
de res sobre la biografia i
la intimitat del protagonis-
ta. A petites dosis, anirem
sabent que l’Eduard és un
antic cenetista que va
combatre en defensa de la
República, que l’any 1938
va ser ferit i traslladat a
Bordeus, que a l’hora de
tornar a Espanya per re-
prendre la lluita va decidir
d’instal·lar-se a Tolosa –on
es va acabar casant amb
una francesa–, que en el
període en què transcorre
l’obra ja s’ha divorciat i a
penes té relació amb els
seus fills, i sobretot que el
còctel de desencisos ide-
ològics i de fracassos per-
sonals que ha estat fins
ara la seva vida fa que estigui absoluta-
ment fart de tot.

Més que no pas servir per donar una
entitat més persuasiva i forta al personat-
ge, però, el lector té en tot moment la im-
pressió que aquestes informacions ser-
veixen sobretot per justificar novel·lísti-
cament la panoràmica de l’espai social i
de l’època històrica que l’autor ens ofe-
reix. Vull dir que, si aquestes informaci-
ons tenen una raó de ser, no és tant pel
que revelen de l’Eduard, sinó perquè
complementen i confirmen allò que veu i
viu durant el seu periple. Com un mirall
que reflectís –costumisme espectral: i el
terme costumista no és, aquí, pejoratiu–
la vidriòlica vulgaritat de l’entorn.

Jaume Serra
ens ofereix

el periple de
l’Eduard per

la Manresa
del 1962

Nit de vetlla

Jaume Serra
Edicions de 1984
Barcelona, 2009
Preu: 16 euros
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1 2 3 4 5

AV
U

I


	av091008_07
	av091008_08

