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Walt Whitman,
el gran patriarca

De llarga barba blanca icònica, Walt Whitman és
considerat el pare –el patriarca– de la poesia nord-

americana. Benzina ha volgut copsar fins a quin punt ha

fet fortuna l’autor de Fulles d’herba entre una selecció

de diversos noms de referència en el camp dels llibres,

d’aquí i de fora. (Text: Jordi Llavina)

Tinc davant dues fotos de Walt
Whitman. Pel cap baix, hi deu haver quatre dècades
de distància entre la primera i la segona. Pensem que
va viure setanta-tres anys (va néixer el 1819 i va morir
el 1892, cosa que, per l’època, no està gens malament.
Baudelaire, per exemple –que és l’altre poeta modern a
l’altra banda de l’oceà; l’un, fulles; l’altre, flors–, va
néixer només dos anys més tard, però va anar-se’n
d’aquest món vint-i-cinc anys abans que l’americà).

La primera imatge és del llibre Six American Poets.
An Anthology, a cura de Joel Conarroe (Vintage
Books, 1993). A més de Whitman, el crític hi in-
clou Emily Dickinson, Wallace Stevens, William
Carlos Williams, Robert Frost i Langston Hughes.
Walt hi du barba, però és una barba que encara per-
fila la mandíbula, que no embardissa la cara, i que
comença a ser blanca. Els ulls, ben clars. Té una
mirada com aquelles que de vegades es pinten a les
cares dels sants: hi són i no hi són alhora. Sembla a
punt de somriure, però se n’està. Hi ha alguna cosa
de sorneguer, en aquest somriure que no ho és del
tot. Sense ser guapo, se sap atractiu –que es diria
ara. ¿Què pot tenir: trenta anys, trenta-pocs? No crec
que arribi a la quarantena.

La segona fotografia ha donat més la volta al
món. De retratista anònim, ens mostra un Whitman
vell, amb camisa blanca, armilla i jaqueta. Una
panxota de terratinent acabalat. Només li falta el puro
(tot i que el puro no és un detall que s’adigui gaire
amb un home que, en molts aspectes, va escriure
com un veritable socialista utòpic i com un profeta

laic i profà). Aquí l’alopècia que de jove ja feia la
guitza s’ha consolidat de manera incontestable. Ara
bé, els cabells perfectament blancs s’escampen per
darrere el clatell i es troben davant, damunt el pit,
emboirant el que endevinem una papada generosa.
Es tracta d’una senyora barba, de Déu de l’Antic
Testament. Whitman, però, més aviat s’identifica-
ria amb Jesús (a més, com Jesús, Whitman era fill de
fuster). La veu tan potent que fa retrunyir pels seus
cants –la d’aquell jo que conté multituds– és una
veu que congrega els éssers (els éssers americans i els
éssers humans en un sentit més ampli) i que celebra
la vida (la vida en general i la vida de la nació emer-
gent en particular). Les barbes, a més, li encanten
(no és estrany que ell mateix se’n deixés una de tan
florida com aquesta). També Wallace Stevens es va
fixar en aquesta barba-quasi-símbol (quasi símbol
de virilitat, de puixança): “His beard of fire”.

Aquesta segona foto il·lustra la sobrecoberta de
la nova edició d’Hojas de hierba que acaba de treure
l’editorial Visor. L’edició i la traducció són de
Francisco Alexander. No és una traducció nova:
Alexander la va enllestir el 1952. Un total de 1.136
pàgines, de format gran.

És, ja ho dic, una foto canònica de Whitman.
Aprofitem la nova aparició d’Hojas de hierba per de-
manar a algunes veus acreditades del país (i a alguna
de fora i tot) sobre la vigència del poeta. Hi ha una
coincidència força estesa: els testimonis interpel·lats
fa temps que han deixat de llegir-lo. Sovint desta-
quen l’halo gairebé mític de l’autor de Fulles d’herba.

Ara, també hi ha un cert consens a destacar l’ambi-
ció gairebé còsmica dels seus versos –una cosa com-
pletament nova.

“WHITMAN EM VA FASCINAR FA MOLTS
ANYS PER QÜESTIONS EXTRALITERÀ-
RIES” ( JAUME VALLCORBA). El poeta Jordi
Cornudella –que reconeix que és “molt poc
whitmanià, o potser gens whitmanista”– també l’evo-
ca, sobretot, per mor de la barba: “Vaig llegir-lo pels
volts dels vint anys, em penso que en una mala edi-
ció bilingüe, i no hi he tornat sinó molt ocasional-
ment i per atzar. O sigui que no me l’he fet mai
meu; per tant, per mi és molt poc més que un nom,
que associo, si de cas, a la salmòdia del versicle i a
una gran barba blanca”.

El judici coincideix, en part, amb el que formula
l’editor Jaume Vallcorba, que tampoc mostra una
gran tirada al poeta fundacional de la nació ameri-
cana: “Després d’haver llegit Whitman al final de
l’adolescència (i primera, molt primera joventut), i
d’haver-me’n sentit fascinat (per qüestions natural-
ment extraliteràries, de celebració de la vida i del jo,
i de la carn, i etcètera), me n’he anat allunyant del
tot, i es pot dir que avui gairebé no l’agafo mai. El
veig com a propi d’un moment de la meva vida i, per
tant, són coses que, si hi torno, van més enllà i no
depenen per a res d’un determinat gust literari, sinó
d’un descobrir la vida. Però és ben curiós que, si me’l
miro avui, el vegi llunyà. La vida ha anat canviant
(que no vol dir pansint)”.
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Tinc la impressió que, per a molts lectors,
Whitman ha fet la fortuna que han fet altres, com
ell, presumptes hippies avant (però molt avant) la
lettre. Penso en els inefables Lawrence Durrell i
Henry Miller.

Alexander, el traductor castellà més competent,
va dedicar mitja vida a conviure literàriament amb
Whitman. En la seva introducció, ens alliçona so-
bre el gran projecte de Leaves of Grass: un llibre riu,
per entendre’ns, que va anar tenint diverses edicions
que l’anaven ampliant i enriquint. Ralph Waldo
Emerson va ser el gran avalador de Whitman (tot i
que també li va propinar algun clatellot). Per
Alexander, Whitman és el primer poeta autèntica-
ment nord-americà. “Poe, Whittier, Bayard Taylor,
Longfellow van ser, sens dubte, poetes nord-ameri-
cans, però només per l’accident del seu naixement:
les seves odes i sonets, les seves balades, reflecteixen
tan poc l’ambient físic del seu vast i meravellós país
com els sentiments i els ideals del seu poble”.

“WHITMAN COMPLEMENTA LA VISIÓ
EUROPEA DEL ROMANTICISME” (MI-
QUEL DESCLOT). El nostre traductor més re-
cent és el poeta Miquel Desclot. El va llegir per pri-
mera vegada de ben jove, i llavors va trobar que
Whitman era un autor excessiu. Amb els anys, no
sols s’hi va acabar interessant, sinó que va donar-nos
en català alguns poemes del Cant de mi mateix: “Em
llego al fang per renéixer de l’herba que estimo, / si
em tornes a voler, cerca’m sota la sola de les sabates”.

“Pel que fa a la traducció de Whitman, el princi-
pal problema era trobar un equivalent musical
d’aquells versos tan expansius. La música del vers
whitmanià és simfònica; no es pot encabir en el
decasíl·lab o l’alexandrí”. Vers lliure, sí, però vers
pensat en i des de la música. Desclot cita el poeta rus
Vladimir Maiakovski, que va deixar escrit que al-
guns dels seus versos els pensava musicalment. “Lliu-
res, potser sí, però molt meditats, i meditats des d’una
sensibilitat musical”.

Les versions de Whitman de Miquel Desclot es
troben en un volum imprescindible, que aquest pe-
riodista no dubta a qualificar com el millor llibre de
traducció poètica dels últims, posem-hi, deu anys:
De tots els vents. Selecció de versions poètiques (Angle
editorial). “Whitman complementa la visió del ro-
manticisme. Des d’Europa, la nostra visió d’aquest
corrent estètic és incompleta sense el gran poeta
americà”.

“WHITMAN VA RENOVAR COMPLETA-
MENT EL CONCEPTE D’ÈPICA” (D. SAM
ABRAMS). A mesura que vaig recopilant testimo-
nis d’autoritat, m’adono que Whitman, si he de creu-
re la majoria dels meus conterranis i contemporanis,
no passa per un bon moment. Estava convençut que
no era ben bé de la corda del poeta i crític D. Sam
Abrams. Però Abrams em proporciona una explica-
ció plausible sobre el que ell anomena el Gran Papa
Whitman: “És l’autor del poema fundacional dels
Estats Units. Va renovar completament el concepte

d’èpica. L’èpica europea era aristocratitzant, distant
en el temps. Tot al contrari de la que ell va popula-
ritzar amb els seus versos. Per altra banda, Walt
Whitman i Emily Dickinson són els pares de la
modernitat poètica. Whitman és una figura colossal
del romanticisme tardà, mal que això pesi (i de qui-
na manera!) als exponents de l’alta modernitat del
segle XX: Eliot, Stevens, Pound, Moore. Ho vulguin
o no, aquests poetes també vénen de Whitman. En
canvi, poetes posteriors com William Carlos
Williams, Charles Olsen o Robert Creeley l’han re-
ivindicat amb fermesa, el consideren un mestre”.

Pregunto a Sam Abrams quina és la imatge que li
ve al cap quan sent el cognom Whitman. “Un con-
cepte, de fet: ‘Si agafeu aquest llibre, agafeu la vida
d’un home’. Tenia una veritable obsessió per copsar i
per transcriure la seva vida i la de la seva civilització”.

A El Cànon Occidental (1994), Harold Bloom va
situar Whitman en el centre del cànon americà. No
és el centre del cànon –que ocupa Shakespeare–, però
sí que és el centre del cànon ianqui. I si Amèrica (del
Nord, s’entén) és el rovell de l’ou de la immensa pa-
tata del món, doncs ja ens podem fer una idea de la
valoració admirativa del nostre Premi Internacional
Catalunya 2002.

Referint-se al poeta, Bloom fa servir els termes
d’“impacte i sublimitat”. Ens aclareix l’enrevessada
distinció filosòfica entre “my soul” –‘la meva ànima’:
la seva part fosca– i “my self” –pròpiament Walt
Whitman, ‘el meu jo’. Ara bé, el “meu jo” es divideix,
al seu torn, en dues parts constitutives: “el meu jo
real” i “el jo mi mateix”. A la part més coneguda de
Fulles d’herba, el Cant de mi mateix, Whitman ex-
plora les relacions entre la seva ànima i els seus dos
jo. Sigui com vulgui, per Bloom Walt Whitman és
el “poeta de la religió americana”.

Pel que fa a l’actualitat, si hi ha un poeta
whitmanià als Estats Units, ni que sigui per la llar-
gada del vers, aquest és John Ashbery.

“AGAFO WHITMAN EN MOMENTS D’HI-
POTENSIÓ” (VALENTÍ PUIG). “Ni un solo
momento, viejo hermoso Walt Whitman, / he dejado de
ver tu barba llena de mariposas”. Lorca associava l’im-
pacte que li va produir la ciutat de Nova York amb la
magnificència del discurs líric whitmanià.

“Amb Whitman jo hi faig dues associacions im-
mediates –argumenta el poeta Francesc Parcerisas–:
Poeta en Nueva York de Lorca, un llibre esplèndid, i
Cebrià de Montoliu, un dels primers coneixedors
de Whitman, traductor dels seus poemes, i un cata-
là amb una trajectòria novel·lesca i apassionant”.

Parcerisas, però, s’arrenglera més aviat en el bàn-
dol dels Cornudella i Vallcorba: “No és un poeta que
rellegeixi sovint; ben diferent del que em passa amb
Wallace Stevens o T. S. Eliot. Però això no vol dir que,
en algun moment, hi torni com si fos el primer cop”.

Valentí Puig, poeta, crític i narrador, associa el
nom de Whitman a les nocions que segueixen: “am-
plada, generositat democràtica, l’empenta d’un gran
riu, la litúrgia renovada d’una nació excepcional”.
Què li sembla que aporta, Whitman, a la poesia
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universal: “És l’home que assumeix l’esperit
d’Amèrica a les granges de Long Island. No em sem-
bla poca cosa”. Puig també confessa que no l’ha lle-
git mai d’“una tongada”. “L’agafo en moments d’hi-
potensió i de cop i volta sento la descàrrega d’ener-
gia benèfica i sempre caòtica”. Ja ho sabeu, els hipo-
tensos: una dosi generosa del Cant de mi mateix o de
Fills d’Adam, molt millor que qualsevol altre remei.

“WHITMAN VA CREAR EL PROGRAMA
POÈTIC DE LA MODERNITAT” (XUAN
BELLO). “Los maricas, Walt Whitman, te señalan”,
va escriure Lorca. I penso que tothom llegeix en fun-
ció dels seus interessos. Altrament, el tiet Harold no
hauria tingut aquesta feinada desacreditant les Es-
coles del Ressentiment. Però aquí no parlem d’acti-
tuds íntimes: si Walt era homosexual o li agradaven
els nens. Si va fer mai l’amor o no. Bloom hi veu un
impuls autoeròtic molt fort. Que es matava a palles,
per dir-ho clar i català, si em passeu la grolleria: “My
own hands carried me there”.

El poeta i escriptor asturià Xuan Bello afirma
que “dir Whitman, a aquestes altures, és dir (per
aquest ordre) Álvaro de Campos, Jorge Luis Borges
i Ezra Pound –tres poetes que m’interessen molt per
diversos aspectes. L’autor de Fulles d’herba va crear
el programa poètic de la modernitat (la creació d’un

discurs que es confonia amb el jo i que, d’allò senti-
mental, en feia èpica). Com la Revolució americana
està francament superat (en la teoria) i en la praxi
encara està per realitzar”.

Ara sondejo el crític Pau Dito: “És un dels diver-
sos poetes moderns que encara tenen vigència, un dels
profetes de la modernitat en el sentit de democràcia
atlètica i de defensa dels anhels individuals. Un cele-
brador de la vida viscuda amb intensitat –amb tot, el
seu cant a la llibertat sexual no va tenir un correlat
biogràfic, però literàriament tant se val. Whitman
representa el relleu cultural al món anglosaxó, el tras-
pàs de poders als Estats Units; un cert populisme, un
cert menyspreu a la tradició, una recerca de la novetat
exaltada. Dins de la literatura universal és un cas únic,
però com a autor, de vers a vers, és molt desigual, si
no fos per alguns esclats irrepetibles”. I continua Dito:
“Hi ha una cosa d’ell que em fascina i que em sembla
una troballa: tot i la seva grandiloqüència –és capaç
de dir que coneix la forma perfecta i equànime de les
coses–, aconsegueix contenir una mena de cant col·-
lectiu, fer-nos creure que representa i alhora és un
més entre multituds, o que ha viscut i ha mort milers
de vegades, i que la vida és un creixement constant de
la llibertat i la gratitud”.

De les paraules de Dito, em quedo el terme atlè-
tic. Em ronda pel cap que al Cant de mi mateix n’hi ha

una referència. La trobo: és al poema 47. En la tra-
ducció d’Alexander: “Soy el maestro de los atletas”. Penso
que estaria molt bé que algú s’endinsés en un estudi
comparatiu entre el nostre Ausiàs March i Walt
Whitman. Whitman, sovint, és molt marquià: “I am
he bringing help for the sick as they pant on their back”.
És a dir: “Jo sóc aquell que auxilia els malalts mentre
panteixen ajaguts”. Si no s’ha fet fins ara, potser es
deu al fet que fins ara ningú no ha llegit Whitman
amb prou atenció (i temo que tampoc March, a ban-
da dels il·lustres marquians de l’acadèmia).

“WHITMAN ÉS L’ESTENDARD DE LA LLI-
BERTAT DE L’INDIVIDU” ( JAUME
RADIGALES). Demano l’opinió al crític musical
Jaume Radigales. “Recordo que vaig llegir-lo en tres
moments: un, en la meva postadolescència, a l’en-
torn dels vint anys, en plena crisi amorosa. Buscava
refugis i els vaig trobar en Fulles d’herba. Després,
quan vaig veure El Club de los Poetas Muertos (pel-
lícula que sempre he detestat [bravo, Radigales, bra-
vo!]). Em van venir basques amb allò de “¡Oh Capitán,
mi Capitán!” que s’apropiaven de Whitman. I no el
vaig llegir més. Cinc o sis anys després, en una altra
crisi (ara religiosa) vaig tornar a fullejar-lo, i hi vaig
trobar l’opció de fer-se Déu a la mida de cadascú,
sense intermediaris. Aquesta és per mi l’aportació
de Whitman: ser un estendard de la llibertat de l’in-
dividu per damunt de la col·lectivitat”.

El fet és que individu i col·lectivitat, jo i altres són
conceptes que Whitman no es va inventar, per des-
comptat, però en canvi sí que els va revigoritzar amb
els seus versos inflamats, mig oraculars. “‘Res, ni Déu
és més que un mateix’. Veus?, llegia versos com aquest
paral·lelament a Del sentimiento trágico de la vida,
d’Unamuno. No sé per què vaig relacionar una cosa
amb l’altra”.

“FULLES D’HERBA VA ESDEVENIR UNA
ICONA POÈTICA DELS ANYS SEIXANTA I
SETANTA” (ROSA LENTINI). Amb poetes com
aquest (vull dir d’alt rang: passa també amb
Hölderlin, Baudelaire, Rilke, Kavafis, Pessoa, Eliot),
els bons lectors, els lectors habituals, sovint recor-
den molt bé el volum que els va obrir la porta. El
llibre en qüestió, vaja. Les paraules de la poeta i edi-
tora Rosa Lentini i les del poeta Bartomeu Fiol il-
lustren molt bé això que dic. Primer, Lentini: “En
recordo un volum en rústica, gruixut. A la coberta,
la figura d’un adonis repenjat en un arbre enmig de
la naturalesa –cel, arbre i adonis, tots en verd. Quan
penso en Whitman, sempre em ve a la memòria
aquell primer contacte amb el llibre que dic. L’havia
publicat l’editorial Novaro de Mèxic l’any 1964 (pri-
mera edició). La traducció estava realitzada directa-
ment de l’anglès sobre l’edició definitiva de l’autor
de 1891-1892 per Francisco Alexander, i duia un
pròleg de Sculley Bradley. A casa, també hi havia
una quarta edició, de l’any 1965 (aquesta encara
m’agradava més). Era de Losada (l’Argentina), i la
traducció la firmava León Felipe. Duia un epíleg de
Guillermo de Torre del Cant de mi mateix, que va
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ser la que vaig adoptar aleshores. Vaig traduir algun
poema de Whitman en les classes de traducció de
l’anglès al castellà que vaig realitzar a l’Institut d’Es-
tudis Nord-americans de Barcelona i posteriorment
vaig apreciar una bona influència en part de la poe-
sia nord i sud-americana com un deute a l’obra
whitmaniana. Em meravellava el poder del poema
llarg, del ritme imparable i hipnòtic, de les repetici-
ons que menen la lectura en un crescendo, en què gai-
rebé ens manca l’alè, i després, de sobte, uns versos
fulgurants, totalitzadors, com aquest: “Yo no soy más
que un hombre que riega las raíces de todo lo que crece”.
Però també vaig trobar el mateix rastre a Poeta en
Nueva York, de Lorca, que recull la figura paternal
de Whitman, o en els nadaistes colombians dels anys
seixanta. Fulles d’herba es va convertir en la icona
dels anys seixanta i setanta, en aquell llibre que tot-
hom duia sota el braç i del qual es llegien fragments
obrint-lo a l’atzar per qualsevol punt”.

Pel que fa a Tomeu Fiol: “Adquirit en una llibre-
ria de vell del carrer dels Oms –per quaranta pesse-
tes (veig el preu a llapis)–, fa tres o quatre decennis
que tenc una edició de Leaves of Grass que reprodu-
eix l’edició de 1891 amb unes xilografies molt cone-
gudes, però pertany al contingent gairebé monstru-
ós dels llibres pendents de llegir. Això vol dir que el
que he llegit de Whitman ha estat majorment a tra-
vés d’antologies, com la preparada per Jorge Luis
Borges. Òbviament, em sembla un poeta nord-ame-
ricà fonamental, malgrat que sempre m’ha interes-
sat més l’obra d’Emily Dickinson”.

Per l’escriptora i professora Carme Riera,
Whitman “és un referent literari i humà. Un clàssic
de la literatura universal”. També confessa que de

seguida que sent Whitman pensa en els versos de
Lorca, de la seva cèlebre Oda: “tus barbas llenas de
mariposas y tus muslos de Apolo virginal” [Riera ha
convertit la barba original en barbas. En la mateixa
barba, o barbes, Walt sosté que un dia se li va engan-
xar l’ànima sencera, i que feia pràcticament la ma-
teixa alçada que ell].

“WALT WHITMAN NO M’ÉS ÚTIL” (EN-
RIC SÒRIA). Ara és el torn del crític i poeta En-
ric Sòria: “Sóc ben conscient que Whitman és allò
que els pedants en diuen un poeta epocal, un d’aquells
que marca un abans i un després i que transforma
d’una manera decisiva l’art a què es dedica, i que ja
no tornarà a ser ben bé el mateix després del seu
pas. En aquest sentit, em pense que Bloom l’encer-
ta quan el posa –en la companyia només aparent-
ment paradoxal d’Emily Dickinson– en el centre
del que serà l’evolució de la poesia del segle XX i
quan jutja a partir de la resposta als reptes de
Whitman poetes com Neruda, per exemple. Ara,
el fet és que vaig llegir Whitman fa molts anys, quan
em dedicava a intentar escriure versos d’una corda
completament diferent de la seua (i també de la de
Neruda, per exemple). I els poetes no solem gastar
gaires contemplacions amb allò que no hem de de-
vorar sencer perquè no ens aprofita. És a dir, m’ado-
nava que allò era important i valuós, i també veia
amb claredat que, a mi, no em servia de res. En
resum, ho vaig deixar córrer prompte i en tinc un
record admiratiu, però més aviat vague. I sempre
que m’hi he acostat, ho he fet sense passió, perquè
sabia, senzillament, que Whitman no m’és útil. Amb
el pas dels anys, sovint m’he fet el ferm propòsit de

fer-ne una lectura atenta i a fons (per entendre’ns,
una lectura de lector, i no una lectura de poesia),
però ja saps què passa amb els bons propòsits, quan
la urgència no ve en el seu auxili. Per a mi, Whitman
és, sens dubte, un geni poderós, un baríton de pit
amplíssim i un poeta demiúrgic que, segurament,
em podria apassionar si li concedia el temps i la
disposició que demana. Emily Dickinson, en can-
vi, m’enlluerna sempre per sorpresa i, per dir-ho
així, em lubrica la imaginació: m’incita a l’escriptu-
ra. No li he de concedir temps, perquè ella ja se
l’agafa. No crec que estiga superat, Whitman. Els
poetes genials mai no són superats”.

“VERSOS SEUS SEMBLAVEN AXIOMES
D’AÇÒ QUE ARA EN DIUEN LLIBRES
D’AUTOAJUDA” (PONÇ PONS). El poeta Ponç
Pons insisteix en el context en què va rebre el gran
poeta americà: “Whitman és Fulles d’herba, i sobre-
tot un poema que em va impactar, Cant de mi ma-
teix. En aquells anys del franquisme va representar
la descoberta d’un poeta diferent, original, vitalista,
que parlava de la llibertat, el sexe, la democràcia i
sobretot de la comunió amb el cosmos, la naturale-
sa, els animals, tots els éssers vius.

Amb ell, que reivindicava pletòric la identitat
individual, tot es feia universal. Aquells poemes en
forma de salms bíblics van representar també la pos-
sibilitat de fugir d’esquemes mètrics rígids, tradicio-
nals, i la de deixar-se endur per la salmòdia del vers
lliure torrencial”.

El menorquí avala la vigència del de Long Island:
“A part de ser el primer gran poeta genuïnament
americà, que romp amb la tradició europea, crec que
és un poeta viu, actual i fundacional”.

I quant a la seva particular imatge whitmaniana,
Ponç Pons torna a insistir en la barba: “Quan pens
en Whitman el primer que em ve al cap és la seva
imatge de profeta bondadós amb la seva llarga bar-
ba i el seu capell. Després, tot allò de –el vaig llegir
en castellà traduït per Jorge Luis Borges– ‘Yo me ce-
lebro y yo me canto... / Me aparto de las escuelas y de las
sectas... / Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo
comprendo en lo más mínimo / ni comprendo cómo puede
existir algo más prodigioso que yo mismo...’. Era incre-
ïble. Aquell home es cantava a si mateix com si fos
un home còsmic, com si tot l’univers fos part dels
seus poemes i feia la sensació (a jo, que era d’un po-
ble petit d’una illa petita) d’estar recitant, de salmo-
diar, d’escriure per a multituds.

Hi havia versos que semblaven axiomes d’açò que
ara en diuen llibres d’autoajuda: ‘No abandones las
ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. / No dejes
de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar
el mundo’. Era l’explosió del jo, la demiürgització del
jo elevada a totes les potències, un cant d’amor a la
bellesa del cos humà, un convit modern al gaudi de
tots els sentits i un intent de comunió amb el tot. En
aquella època, la majoria dels adolescents amb vel·-
leïtats literàries aspiràvem a ser romàntics desespe-
rats i ell va ser com una alenada de vitalisme i d’ale-
gria, de llibertat”.




