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són una font primordial d’informació. L’Arxiu de la Corona d’Aragó conserva més 
de 6 000 registres, que contenen milions de documents. Aquest volum de documen-
tació palesa l’àrdua tasca que suposa seleccionar documents per a crear una col·lecció 
d’aquestes característiques. A banda del doble objectiu, lingüístic i historicocultural, 
del projecte, una lectura dels documents aplegats ofereix al lector una imatge fidel del 
funcionament de la Cancelleria Reial i de l’ampli i divers camp d’actuació dels mo-
narques catalanoaragonesos i de la resta de membres de la família reial, especialment 
les reines. Ja hem vist que els documents seleccionats abasten aspectes molt diversos, 
que van des de problemes polítics i militars fins a qüestions personals, però també 
deixen entreveure les relacions entre els membres de la monarquia i els seus al·legats. 
Alhora, convé destacar la utilitat que des del punt de vista didàctic presenta un llibre 
d’aquesta mena per a la investigació universitària, la qual cosa obri múltiples possibi-
litats d’estudi, si bé la singularitat de l’obra radica en la doble finalitat que presenta: 
des del punt de vista filològic, l’estudi del desenvolupament i la construcció de la 
llengua cancelleresca catalana, i, des del punt de vista històric, l’estudi de la història 
i la cultura de la Corona d’Aragó en l’època medieval. 
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Universitat de València
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Jordi Marrugat, Aspectes de la poesia catalana de la modernitat, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013, 558 pp.

El llibre de Marrugat consta de tres parts. La part primera, la més curta i polè-
mica, s’anomena «Notes per a una (des)construcció de la història de la poesia catalana 
de la postmodernitat». El sabadellenc hi fa un incisiu i pregon repàs a la historiografia 
que analitza la poesia des dels anys 70 del s. XX fins ara mateix des d’una tesi molt ben 
fonamentada: el que succeí al «darrer moviment modern» (el realisme històric dels anys 
60) cal batejar-ho com a «postmodernitat» i no pot ser analitzat mitjançant mètodes 
o conceptes historiogràfics moderns com «generació», «història com a procés», anys 
frontissa, guies o mestres, «grans relats», cànon o estètica dominant. I ho demostra amb 
algunes reflexions lúcides com aquestes: «La dinàmica de la diferència generacional no 



282
Caplletra 58 (Primavera 2015), ISSN 0214-8188, pp. 265-286

Caplletra 58 (Primavera 2015)

pot funcionar perquè prèviament no hi ha hagut semblança generacional» (pp.36-37), 
«la societat postmoderna canviava la idea de progrés per la de simultaneïtat temporal» 
(p. 60) o els postmoderns «només són una generació cronològica en el continuu de 
generacions cronològiques de la modernitat, període que no permet l’establiment de 
moviments estètics» (pp.71-72). 

Ara bé, serà el temps qui diga si els termes «generació dels 70, 80, etc.» es 
mantenen o no; malgrat llur poca base crítica, demostrada a bastament per Marrugat, 
semblen conceptes «inevitables» sociològicament o cronològica per la seua utilitat 
pedagògica i taxonòmica. Sovint emprem unes altres etiquetes imprecises i a més 
connotades positivament com Renaixement o negativa com Decadència o fins i tot 
intrínsecament contradictòries com afirma Berlin del Romanticisme a Les arrels del 
Romanticisme. Per tant, per què no podria sobreviure, per exemple, la «generació dels 
70» com a calaix de sastre amb el rebuig del realisme històric com a nexe comú, com 
Marrugat i d’altres afirmen? Per què és necessària l’equivalència època nova / crítica 
nova? Si el mètode modern emprat per Molas o Gabancho, com indica el mateix 
Marrugat, permet bendefinir la societat anomenada «postmoderna», no vol dir que 
el mètode modern funciona? Encerta més Molas quan es dedica a la modernitat amb 
mètodes moderns que quan els aplica a la postmodernitat? Poden el(s) mètode(s) 
postmoderns ser aplicats com féu el marxisme, Foucault o la psicoanàlisi a èpoques 
anteriors? I sobretot: quins són els mètodes crítics postmoderns? 

Per què no es poden emprar a la literatura catalana coetàniament mètodes 
«moderns» i «postmoderns» si com dirà en la part segona conviuen poetes d’un i altre 
tipus? El mateix Marrugat defineix al pròleg la seua tasca com a crítica «filològica i 
d’arrels modernes» (p. 12). Un poc més amunt afirmava que qüestionar el que s’ha escrit  
«És l’únic camí que pot arribar a conduir a una futura història de la poesia catalana 
de la postmodernitat que, encara que sigui parcial, resulti comprensiva.» (p. 11); 
segurament té raó però l’adjectiu «únic» és poc postmodern; parafrasejant Marrugat 
mateix (p. 70), segons el punt de vista, i ben argumentat, un període literari pot ser 
«llegible» o «illegible» d’una manera o d’una altra, o com titula l’annex final del seu 
brillant Escriure la vida i la mort, hi ha «altres camins per comprendre». 

De la part primera podríem retraure només dues coses a Marrugat. La pri-
mera és que se sorprenga que els estudiosos no empren, a priori o a posteriori, el 
mot «postmodernitat» com si fos obligatori; la segona és que, de la mateixa manera 
que opina que Dolors Oller practica un «acarnissament especial, i poc just» (p. 27), 
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pensem que Marrugat és just però s’acarnissa massa amb alguns; ens expliquem: és 
innegable la seua precisió i lucidesa per trobar defectes i contradiccions teòriques en 
els altres, però al nostre parer se’n passa contra Julià, Cònsul, i sobretot contra un 
Àlex Broch que esdevé el gran antagonista en el «relat» de la part primera. Mentre a 
alguns se’ls perdonen errors «moderns» (Martínez-Gil), a d’altres se’ls castiga fins i 
tot quan canvien a posicions i metodologies «postmodernes». En resum: que podria, 
parafrasejant Gimferrer, colpir sense nafrar, ja que al capdavall aquells tres autors també 
han participat —com concedeix a Broch a la p. 39— del «coneixement crític de la 
pròpia cultura tal com s’ha produït» (p. 547). 

En el fons, el que es tracta quan hom s’ocupa de la diversitat dins de la «post-
modernitat» o com es vulga anomenar, és de fracassar millor (Beckett) encara que 
ens equivoquem o justament per açò: necessitem «relats» o microrelats, encara que 
siguen a la manera del nouveau roman o l’Oulipo que ens expliquen la història de la 
literatura. En la tria de cada crític ja es pressuposen els/les mestres, les línies i tota la 
resta. D’acord, sense generalitzacions. Però haberlos haylos. Marrugat estudia, excel-
lentment, una línia, la seua línia: Hac Mor, Navarro, Sunyol. Els seus models. Als dos 
darrers dedica uns excel·lents microrelats a la part tercera. Però cal esperar. 

La segona part duu com a títol «Els anys 70: un nou començament per la poesia 
catalana». Marrugat, molt ben documentat, opta per espigolar l’obra dels autors/es, 
sobretot els dels 70, per concloure i destacar-ne els trets postmoderns. O moderns, ja 
que «entre la multiplicitat de discursos en què es disgreguen les concepcions unitàries 
de la humanitat i la història en la postmodernitat, també s’hi troba la continuació del 
discurs modern» (p. 189); en aquesta línia inclou Solà. Hi ha també autors i autores 
que només «obrin» la poesia a la postmodernitat (Fiol) i uns altres que s’adeqüen millor 
teòricament i pràctica a la postmodernitat i al discurs marrugatià: Gifreu, Hac Mor, 
xargay i sobretot Altaió i els seus projectes solidaris; sobre alguns d’ells com KRTU 
trobem reflexions lúcides com aquestes: «l’accent de la reflexió sobre la creació literària 
quedava desplaçat de l’estètica als processos pels quals es pot compondre una obra» 
(p. 197). Però fins i tot en projectes «plenament postmoderns», com «Àrtics» (p. 186), 
Marrugat denuncia contradiccions i trets «moderns» com la «creença en el fet que hi 
ha un nombre delimitat d’artistes que són com «pilastres del segle» o en l’«estètica de 
la segona meitat dels vuitanta com a unitat representativa» (p. 187). 

La part segona avança i amb aquesta els anys 80, i els 90 i els autors/es cada 
vegada són tractats més puntualment fins acabar en els anys 2010 amb una immensitat 
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de dades que reflecteix molt bé la varietat dels temps més actuals però que aclapara 
el lector. Tot açò mentre va arribant a conclusions o resums interessantíssims en 
cadascuna de les subparts. Creiem que aquesta opció marrugatiana transversal i sin-
tetitzant per enfrontar-se amb tant de nom és coherent amb l’assumpció a la primera 
part de noves tècniques per a èpoques noves, però un poc pesada com a lectura. Com 
a curiositat assenyalem que a la fi de la part segona admet, per fi, un mestre dins la 
postmodernitat-secció espectacular: Casasses. Pel que fa a punts criticables, no estem 
d’acord en alguns passatges per acarnissats i pensem, ara sí, injusts; tres exemples: 
quan acusa Bru de Sala de servir-se de la poesia per professionalitzar-se, com si no 
poguera tothom dedicar-s’hi només puntualment i, a més si és brillantment, com ho 
féu l’atacat. Tampoc ens sembla un criteri crític vàlid qualificar l’obra de Margarit de 
«sentit immediat i poca elaboració» o de «camí fàcil i productiu» o despatxar ràpida-
ment els imparables com una operació comercial; l’important en art és el resultat, no 
el procés (només si és el resultat) ni l’embolcall, i tant l’obra d’un com la dels altres 
és perfectament vàlida. 

A la part tercera Marrugat analitza l’obra de tres autors sota el prisma de la 
postmodernitat: Pere Gimferrer, Joan Navarro i Víctor Sunyol. En cada capítol estudia 
l’evolució de l’autor i a la fi inclou un subapartat anomenat «Construint tradicions», 
com a la fi de la part segona, on repassa les traduccions fetes pels estudiats. El capítol 
primer, dedicat a Gimferrer, és el menys interessant dels tres perquè és el més curt. 
Així i tot, destaquem l’anàlisi de la importància de la «màscara» i del component au-
tobiogràfic com a trets definitoris «postmoderns» que afecten fins i tot el bilingüisme 
de l’autor; molt interessant ens sembla la conclusió del capítol (pp. 293-294). Sobre el 
paper «exagerat» que ocupà Gimferrer dins dels 70 no estem d’acord ni amb Aulet ni 
amb Marrugat. Almenys des d’una perspectiva valenciana setantina Gimferrer sí que 
és el «model», com ja va indicar Cabanilles al pròleg a La vella pell de l’alba; ací tots el 
citen i fins i tot Jàfer l’anomena «mestre». El català havia estat per a alguns valencians 
un model ja en castellà; per exemple per Navarro, com assenyala molt bé Marrugat 
mateix en el capítol següent; però és que a Gimferrer encara se l’admirà més quan 
canvià de llengua i esdevingué un mirall exemplar. A més, des de qualsevol perspectiva, 
moderna o postmoderna, Gimferrer sí que és el «millor» poeta català els anys 70; i és 
inqüestionable que Miralls, espai i aparicions és la gran obra, la que restarà, d’aquella 
època i L’espai desert la fita indefugible. Estudis hi ha a manta que ho demostren i 
Marrugat, ho podem jurar i no ens cremem, se’ls ha llegit tots. 
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El segon capítol és dedicat a Navarro. Com a curiositat recordem que aquest, 
amb Jàfer i Bonet, eren malanomenats a la València dels 70 no «postmoderns», sinó 
«els moderns». Al nostre parer Marrugat destaca en la interpretació i interrelació dels 
títols navarrians i en la lectura barthiana i foucaltiana de l’obra de l’oliver. El Marrugat 
més lliure i creatiu tracta Magrana i els llibres posteriors sense perdre, és clar, el fil 
d’una interpretació rica en exemples i suggeriments impagables. Agosarat i lúcid ens 
sembla el comentari de les obres conjuntes Navarro/Salinas, sense allunyar-se dels 
originals amb massa elucubracions però sense ser un Pierre Menard, en un difícil però 
aconseguit equilibri. Per posar alguna falta direm que, segurament per manca d’espai, 
passa per damunt d’espant al pit en benefici dels poc interessants éssers verds; també 
que ens sobra gran part l’enumeració dels especials de la revista electrònica seriealfa 
de Navarro; i per acabar, volem anotar que de vegades, poques, força massa la lectura 
per quadrar-la a la de la postmodernitat; un exemple: la seua aplicació als cabells de 
la por en grills (p. 306). 

El tercer poeta estudiat és Víctor Sunyol. Marrugat analitza excel·lentment 
l’evolució complexa i zigazaguejant de la seua obra. Ens ha interessat la descripció al 
detall que fa d’alguns llibres d’autor introbables de Sunyol. Gràcies a l’anàlisi mar-
rugatiana descobrim el pensament lúcid de Sunyol i la seua pregona reflexió fins i 
tot a la seua obra d’aparença més fútil. Marrugat poques vegades compara dos o més 
poetes però quan s’anima encerta; per exemple amb Comadira i Parcerisas a la part 
segona o amb Camps i Sunyol en aquesta tercera. El sabadellenc no deixa de banda 
els encontres personals, crítics i creatius de Sunyol amb companys artistes i poetes (en 
especial Clapés i Hac Mor); a l’inrevés, els posa en contacte i afegeix nous matisos als 
breus apunts que a la part segona els dedicà, sense perdre mai el fil evolutiu de Sunyol. 

Ja és hora d’afirmar-ho: deixant de banda l’assaig sobre Gimferrer, al nostre parer 
no gaire interessant, ens trobem davant d’un gran llibre. Tant per gosar fer una vasta 
panoràmica poètica des dels anys 70 fins ara, com, i sobretot, per incloure la millor i 
més completa aproximació crítica feta mai sobre Navarro i Sunyol; aquests estudis, al 
costat del seu La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura 
de Carles Hac Mor com a origen de la revolució, ens permeten qualificar Marrugat com 
el gran crític del moment de la literatura catalana «postmoderna» o com es vulga dir.  
Ja ens avancem: això de «gran» o «del moment» no li agradarà, però, com dèiem abans 
sobre el mestratge de Gimferrer, hi ha coses objectivament afirmables i aquesta n’és una. 

En conclusió: creiem que Marrugat aconsegueix l’objectiu que es proposa amb 
aquest assaig: analitzar «un llenguatge particular —i, per tant, no traslladable a aquest 
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llenguatge crític des del qual intentem ara acostar-nos-hi, però no substituir-lo, ni tan 
sols parafrasejar-lo» (p. 486). Marrugat té el mèrit de parlar del que es pot i cal parlar 
ara i ací superant la por al present i la deixadesa crítica envers veus fins ara massa si-
lenciades. I parlar-ne des de la curiositat i el rigor crític inherent a l’ofici, però també, 
i açò sí que és marrugatià, des de la passió, continguda en aquests Aspectes de la poesia 
catalana de la postmodernitat i esponerosa en Escriure la vida i la mort. Marrugat ha 
escrit un llibre imprescindible per conèixer la poesia catalana del darrer terç del s. XX i 
inicis del XXI: hi trobareu dades, obres, crítics i crítiques i crítica als ídems. No defuig 
polèmiques i és audaç, gaudeix de les obres i sobretot fa gaudir el lector/-a i l’agullo-
na a (re)llegir autors i més autors. En fi, un gran llibre que —i encara que l’adjectiu 
neguitege l’autor sota el seu ull «postmodern»— esdevindrà un model. 
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