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«Els poemes
cauen de dalt»

L’home i el límit (1968), Poemes de baixa
freqüència (1976), Samsara (1982), Llibre
de les inauguracions (1986), Oniris i el tret
del caçador (1987), L’ocell que udola
(1990), La taula i les estrelles (1992), La
cançó de la metamorfosi (1995), Demiúrgia
(1996), Thanatos suite (1997), Subllum
(2000) i ara, amb l’aparició recent de Les
imminències (Proa, 2002), ja són dotze els
títols que integren l’obra poètica de Màrius
Sampere i Passarell.

De fet, en el cas concret de Màrius
Sampere seria més indicat, com volia Juan
Ramón Jiménez, que parléssim de la seva
Obra amb majúscula perquè aquests dotze
reculls formen, en conjunt, un cos poètic
d’una insuperable excel·lència artística. 
Certs crítics han volgut veure punts d’infle-
xió o canvis d’orientació en la trajectòria
de Sampere des que va irrompre en el món
de la poesia catalana l’any 1963, ara fa
justament quaranta anys, en guanyar el
premi Carles Riba amb el seu primer llibre,
però una lectura global de la totalitat de
l’obra del poeta revela que els dotze reculls
dibuixen una espiral ascendent, on l’únic
que ha passat ha estat una progressiva as-
sumpció de la pròpia veu.

En aquest sentit, recordem que al principi
de la seva carrera Sampere desentonava
amb les coordenades estètiques dels anys
seixanta i setanta, però amb el pas del temps
el poeta ha anat esdevenint cada vegada
més ell mateix, i cada vegada ha gaudit de
més acceptació i més audiència per part del
públic lector perquè el panorama de la poe-
sia catalana ha anat modernitzant-se, obrint-
se i diversificant-se, i, com a resultat, ha
acabat reconeixent la vàlua extraordinària
de la seva obra. En definitiva, a la mesura
que Sampere desplegava una obra cada cop
més consolidada, la literatura catalana ha
anat desenvolupant les eines necessàries per
llegir-la i apreciar-la.

A hores d’ara, i a la vista de Les imminèn-
cies ho dic amb veu més ferma, Màrius
Sampere s’ha convertit en un clàssic vivent,
allò que al món anglosaxó anomenem un
living classic, és a dir, un autor davant de
l’obra del qual no haurem d’esperar llargs
anys per tenir la perspectiva suficient per
saber si sobreviurà l’embat del temps perquè
en aquests moments la seva excel·lència és
tan òbvia, tan clara, que no planteja dubtes.
Per dir-ho d’una manera més directa o expe-
ditiva, Sampere és a la poesia catalana con-

temporània el que John Ashbery és a la po-
esia anglosaxona o Philippe Jaccottet a la
poesia francesa o Wislawa Szymborska a la
poesia polonesa.

Les imminències fa bona aquella famosa
asseveració categòrica de W. H. Auden on
deia que es podia detectar, entre altres
coses, un gran poeta a base de comparar
la seva darrera creació amb les seves pri-
meres produccions de cara a constatar la
necessària evolució artística i aprofundiment
en el projecte literari global de l’autor. En
definitiva, això vol dir que Sampere, amb
el seu darrer llibre, ha estat capaç de do-
nar continuïtat i més volada al seu projecte
literari al mateix moment que aporta nove-
tats rigoroses. Com William Butler Yeats,
Sampere és capaç de renovar-se encara ara
als setanta-quatre anys i després de publi-
car onze llibres anteriors.

Pel que fa a les novetats artístiques, el
primer que hem de dir és que els poemes
del llibre són més extremats, més despullats,
més directes i més intensament personals
que molts dels seus predecessors. Amb
l’edat Sampere poèticament s’ha anat tor-
nant més i més hàbil i eficaç, tot provocat
evidentment per la imminència de la visita
definitiva de la Vella de la Dalla. En aquest
sentit els poemes de Les imminències tenen
una qualitat especial que només puc quali-
ficar d’incontestables. Si A. E. Housman
deia que un bon poema et posa de punta
els pèls del clatell i Octavio Paz deia que

el bon poema és com una pedrada en la
sien, aquests bons poemes de Les imminèn-
cies són incontestables en el sentit que et
deixen desarmat, suspès en un clima mo-
mentani de completesa humana.

Per una altra banda, Sampere ha assa-
jat noves tècniques poètiques com ara els
cinc poemes llargs, de factura més aviat
narrativa, que clouen el llibre en una mena
d’annex final. I també ha introduït novetats
a l’hora d’estructurar els materials del llibre
de manera que el recull no tingui una es-
tructura ascendent o descendent, sinó que
la segona de les quatre parts serveix d’in-
terludi líric mentre les altres tres són d’un
voltatge molt elevat que fa que el conjunt
no decaigui en cap moment.

Un dels leit motifs centrals del llibre, i
d’aquí el títol del recull, és la imminència
de les coses, és a dir, la immediatesa im-
previsible, irreductible i amenaçadora de la
successió de fets que dóna substància a la
vida humana, a les nostres vides.  Estem
subjectes a la vida i tot, fins i tot els poe-
mes (per això cauen de dalt segons el po-
eta), ve de dalt o des de fora o d’abans,
però no exactament des de dins.

I davant d’aquesta terrible comprovació
de l’autèntica fragilitat de la condició hu-
mana i la nostra falta real de control sobre
l’existència, Sampere adopta una clara
actitud escèptica. Això vol dir que un cop
que Sampere ha comprovat la nostra situa-
ció sense enganys o subterfugis lluita en
contra amb les úniques armes que té:  el
dubte sistemàtic i les preguntes constants. 
A partir d’aquestes preguntes (i cal recor-
dar que tots els poemes de Sampere són
preguntes, en forma de monòlegs, llençades
contra ell mateix i contra la vida) el poeta
furga ben a fons en les nafres com el sentit
de la vida, el pas del temps, la mort, la
identitat humana, la justificació del mal i del
dolor, l’actuació de Déu, la necessitat de les
contradiccions, el món de les emocions i de
les relacions humanes, etc.

Al final del llibre Sampere no ha trobat
respostes definitives a les seves preguntes,
però ha demostrat la grandesa i noblesa de
l’ésser humà en oposar resistència davant
l’injustificat i l’inexplicable, i, de passada,
posa de relleu dons especials de la huma-
nitat:  la consciència, l’impuls creatiu i la
capacitat d’estimar.

D. Sam Abrams


