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«Un
exercici de la ment»

Vers a vers, estrofa a estrofa, poema a
poema, llibre a llibre, al llarg de quaran-
ta- tres anys ja, l’obra poètica de Marta
Pessarrodona sempre ens ha arribat amb
la sòlida garantia de la seva inevitabili-
tat, consciència moral, altura de pensa-
ment, ironia, autenticitat, veracitat, vita-
litat i exigència i inventiva formal. I
aquest llistat  de nou conceptes, des de
la inevitabilitat fins a la inventiva formal,
està ordenat de manera deliberada per
mirar de reconstruir o emmirallar justa-
ment el procés creatiu que ha seguit la
nostra poeta.

El terme «inevitabilitat» descriu el punt
de partida de cada poema de Marta
Pessarrodona, en el sentit que ha de ser
absolutament necessari  per la seva obra
en conjunt, si no és preferible el silenci.
Al llarg de quaranta-tres anys de dedica-
ció literària d’ofici, és a dir, entre 1960,
data d’escriptura dels seus primers poe-
mes en català, i el 2003, data de l’es-
criptura dels seus darrers poemes, enca-
ra inèdits, Marta  Pessarrodona ha publi-
cat en deu reculls, de Setembre 30 (Ari-
el, 1969) a Selecció de poemes (Aula de
Poesia, 2001), un total de 153 poemes.
I cal tenir en compte que he deixat fora
del còmput la plaquette, 8 poemes
(1964), que l’autora no reconeix ni ha
reeditat mai. Això vol dir que estem da-
vant un ritme creador de 3.5 poemes
l’any o, encara més  gràfic, un poema
cada 100 dies. Aquest fet situa la poeta
entre aquells creadors, com ara T. S. Eliot
o Elizabeth Bishop, d’una producció limi-
tada però altament significativa.

En una mena de poè t ica de l’any
1980, Marta Pessarrodona confessava
obertament la volguda i assumida càrre-
ga moral de la seva obra poètica: «En
una carta del romàntic Wordsworth (acu-
radament guardada al museu Fitzwilliam
de Cambridge) vaig llegir que ell com a
poeta volia ésser moralista, o res. I em
va agradar i em vaig solidaritzar.» La
poeta s’ha mantingut absolutament fidel a
la seva declaració, perquè cada nou po-
ema, en superar les exigències de la
inevitabilitat, intenta ser una exploració
d’un altre aspecte de la vida moral de
l’ésser humà.  La poeta no concep un
poema que no ens ajudi a examinar so-
cràticament el sentit i l’orientació de les
nostres vides.

L’obra poètica de Marta Pessarrodona
es pot dividir en quatre èpoques ben cla-
res.  Els anys d’aprenentatge entre 1960
i 1969 (de 8 poemes, 1964 a Setembre
30, 1969).  Primera maduresa entre
1970 i 1981 (Vida privada, 1973; Me-
mòria i, 1979; i, A favor meu, nostre,
1981). Segona maduresa entre 1982 i
1997 (Berlin Suite, 1985; Homenatge a
Walter Benjamin, 1988; Eros més que
Thanatos, 1994; L’amor a Barcelona,
1997). I, darrerament, amb els dos works
in progress, Animals i plantes i Variacions,
ha encetat encara una nova època  que
s’anirà definint. Ara bé, tot i que cada
etapa tingui els seus trets distintius, hi ha
un denominador comú que les lliga totes:
el pensament. De fet, podríem descriure
l’evolució poètica de Marta Pessarrodona
com la progressiva assumpció de la pro-
funditat i l’abast del propi projecte intel·-
lectual, començant pel salt qualitatiu en-
tre els anys d’aprenentatge i la primera
maduresa, provocat, en part, per la pèr-
dua d’un amic, Marià Vancells, i per uns
anys de vida compartida amb Gabriel
Ferrater. En una conversa amb Montserrat
Roig a la revista Catalan Writing, la po-
eta deixa aquesta qüestió ben clara: «La
poesia que més m’interessa és la que al
darrera hi ha pensament [...] Concebo la
poesia com un exercici de la ment.»

La poesia de Marta Pessarrodona és
irònica en el sentit que li donava al mot

el crític nordamericà Kenneth Burke, és a
dir, de discrepància entre aparença i in-
tenció real en una obra literària. En apa-
rença l’obra de la nostra poeta és molt
propera, molt immediata, molt càlida, de
manera que molts lectors es queden amb
el resultat d’una lectura superficial, quan,
en definitiva, és una poesia que va molt
a fons i  molt enllà.  Al capdavall, és una
obra que cal llegir una i altra vegada per
aprofundir-hi per molt que una primera
aproximació ens pugui convèncer que ja
hem tret tot el que havíem de treure.

Autenticitat, veracitat i vitalitat es po-
den abordar juntes. La  poesia de Mar-
ta Pessarrodona és el resultat final d’una
aferrissada lluita per trobar un punt
d’equilibri entre dues realitats a priori ir-
reconciliables: la humanitat de la vida i
l’artifici de la poesia. La poeta sempre
ha sabut que, si s’inclinava cap a la
vida, perdia la universalitat de l’art i, si
tendia cap a l’artifici, sacrificava l’escalf
de la veritat de la vida. Apostar per la
vida només significa acabar amb notici-
ari de poca volada, i apostar per l’art
només significa acabar amb una artefac-
te bell però buit. La poesia surt de la
vida, s’artitza a través de la forma, però
conserva la veritat i la força de la vida.
La forma potencia la veritat i la vida a
la poesia de Marta Pessarrodona.

El dia de demà, quan els crítics espe-
cialitzats en poesia catalana vulguin dei-
xar de banda la seva ortodòxia i el seu
conservadorisme, veuran en l’obra de
Marta Pessarrodona la creació d’una veu
inimitable i d’una prosòdia pròpia crea-
da a partir d’una subtil subversió del sis-
tema de la mètrica tradicional. En aquest
sentit, es pot afirmar amb veu ben alta
que Marta Pessarrodona entronca direc-
tament amb la gran línia de poesia mo-
derna experimental, una línia que arren-
ca amb Eliot i Pound, i es prolonga
Wil l iam Carlos Wil l iams, Marianne
Moore, Charles Olson i Robert Creeley,
per esmentar només alguns noms.

Inevitabilitat, consciència moral, altura
de pensament, ironia, autenticitat, vera-
citat, vitalitat, i exigència i inventiva for-
mal: nou conceptes que vertebren una
fita indispensable de la poesia catalana
contemporània.
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