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«La veu que salva»

Una de les nocions més esteses i més ar-
relades en el món de la poesia és la idea
que un autor escriu la part més important
de la seva obra durant els seus anys de
joventut.  En alguns casos es pot afirmar ca-
tegòricament que així va la cosa:  John
Keats va morir als 26 anys i Georg Trakl
als 27, i em sembla que no hi ha ningú que
vulgui discutir la magnitud de les seves res-
pectives obres.

Però és pot argumentar justament el con-
trari, que la maduresa, i fins i tot la velle-
sa, és l’època de les grans produccions dels
poetes.  En aquest sentit, recordem que
Thomas Hardy va encetar la seva carrera
de poeta als 58 anys.  T. S. Eliot tenia 55
anys quan va publicar Four Quartets.  Un
dels grans llibres de W. B. Yeats és New
Poems (1938), editat quan tenia la venera-
ble edat de 73 anys.

I aquí, en aquest grup de poetes que ens
sorprenen amb obres de pes a la maduresa,
és on hem de situar el poeta i prosista eivis-
senc Jean Serra, amb el seu darrer llibre, Des
de la quietud (Viena, 2003), un conjunt de
40 poemes en prosa, i el poeta, traductor i
assagista de la Catalunya Nord Patrick
Gifreu, amb el seu Via dels ossos (Proa,
2003), un recull de 40 textos, una barreja de
poemes, poemes en prosa i prosa poètica.

A més, els casos dels dos poetes i els seus
dos llibres nous s’assemblen en alguns de-
talls.  Els dos poetes, nascuts l’any 1952,
acaben de complir la cinquantena.  Els dos
autors pertanyen a comunitats perifèriques
i tots dos han optat pel camí dels premis,
Serra el premi Vila de Martorell i Grifeu el
premi Cadaqués a Rosa Leveroni.  I els dos
reculls han estat publicats per editorials co-
mercials de Barcelona.

Qualsevol lector o lectora que hagi pogut
seguir amb un mínim d’assiduïtat el desenvo-
lupament de les carreres literàries d’aquests
dos grans lírics no s’estranyarà gens del salt
qualitatiu que hagi significat l’aparició de Des
de la quietud o Via dels ossos.  El problema
és que aquests dos magnífics reculls agafa-
ran un bon nombre de lectors i la pràctica
totalitat de l’establishment literari per sorpre-
sa perquè la crítica literària en llengua cata-
lana és extraordinàriament indolent i no fa el
seguiment dels escriptors al llarg de les seves
carreres, i, després, és terriblement centralis-
ta perquè no presta atenció als escriptors que
elaboren la seva obra lluny de la Megàpolis,
Barcelona.

Fa un cert temps que Jean Serra ha anat
passant de ser un poeta discret a ser un po-
eta important.  Crec que aquest fet és atri-
buïble a dos factors que són les dues cares
d’una sola moneda:  el pas del temps.  Per
una banda, Serra, als 50, ha entrat
indefugiblement a la maduresa, i, per l’al-
tra banda, la vellesa i la desaparició de
don Marià Villangómez Llobet, ha fet que
el nostre poeta es veiés obligat a assumir
un paper central a la literatura a les Illes
Balears i a la comunitat de llengua catala-
na en general.  Sigui com sigui, a partir de
Retorns (1980-85), la darrera secció d’una
obra conjunta de l’any 1996 o Herència
clara (1990), un aplec primicer de poemes
en prosa, Jean Serra ha anat fent el seu
camí de pujada fins a l’esplèndid Des de
la quietud d’ara mateix.

El cas de Patrick Gifreu és força diferent.
Després d’una etapa incial radicalment ex-
perimental a finals dels 70 i a principis dels
80, amb reculls de «poesia literària» tan re-
presentatius com Telediari (1980) o Ics
(1983), Gifreu ha anat diversificant i apro-
fundint la seva obra a partir de la seva de-
dicació a la prosa poètica, el poema en
prosa, l’assaig profundament literari i cre-
atiu, la traducció literària i altres formes
d’expressió relacionades amb les arts plàs-
tiques.  Aquí podem citar Autoplàstia del
caragol tocat pel bolet (1988), l’obra que
ha estat qualificada de «dietari metafísic»,
o Dalí, un manifest ultralocal (1996), una

autèntica fita de l’assagisme creatiu en ca-
talà.  Ara bé, aquesta diversificació de la
seva obra ha coincidit amb una retirada
gairebé total de la vida literària pública de
Gifreu.

Al llarg de la dècada dels 90 Gifreu s’ha
dedicat gairebé en exclusiva a la traducció
literària al francès d’obres catalanes de
Ramon Llull (Le livre des Bête i Le livre de
l’ordre de chevalerie, 1991 i Felix ou le
livre des Merveilles, 2000), Joan Vinyoli
(Promenade d’anniversaire, 1990), Miquel
Bauçà (Rue Marsala, 1991), Miquel Martí
i Pol (1993), Quim Monzó (1994), etc.
Això vol dir, al capdavall, que l’aparició de
Via dels ossos ha significat un retorn al camí
ascendent de la pròpia obra a partir d’Au-
toplàstia ... i una reassumpció de la pròpia
veu després de llargs anys de ventriloqüisme
traductori.

En definitiva, podem afirmar que amb
Des de la quietud i Via dels ossos estem
davant dues obres imprescindibles, de dos
creadors amb majúscula, que vénen de
lluny dins la seva trajectòria artística.

El primer que s’ha de dir de Des de la
quietud és que es tracta d’una cosa força
difícil d’aconseguir:  un llibre sencer de po-
emes en prosa, cosa ben i ben difícil, que
aguanta la tensió poètica de cap a cap sen-
se defallir.  En aquest sentit és un llibre que
mereix un lloc al costat de predecessors des-
tacats com Raval de Feliu Formosa, La vida
silenciosa de Lluís Solà o Del clam de Jasó
de Vicent Alonso.

Serra aconsegueix aquesta unitat d’efec-
te del llibre a partir de tres factors molt sub-
tils.  En primer lloc, l’ordenació curosa dels
textos per formar fils temàtics, que pauten
el ritme de lectura musicalment, amb temes,
subtemes i variacions, de manera que el lec-
tor arriba fins al final del recull sense can-
sar-se gens.  Després trobem l’alternança
intel·ligent de dos formats del poema en
prosa:  per una banda, el poema presen-
tat com un sol text compacte i, per l’altra,
el poema subdividit en paràgrafs, que dis-
cretament fan la funció de formes estròfi-
ques.  I finalment el gran treball que el
poeta ha invertit en cada text perquè cada
text funcioni independent de la resta i, al-
hora, formi part del conjunt.  Curt i ras, no
hi ha textos fluixos en el recull que facin
malbé l’efecte total.  Aquí també cal esmen-
tar un altre element d’unitat que és l’hàbil
sistema d’ecos literari gràcies a una sèrie
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de cites d’autors com Montale, Hölderlin,
Vinyoli o Bartra, incrustades en els textos
dels poemes.

Un poema en prosa és un poema que uti-
litza o pot utilitzar tots els recursos de la lí-
rica convencional o tradicional menys un:
la segmentació artitzada del discurs en ver-
sos.  I Serra, al llarg de Des de la quietud,
fa una excepcional demostració del seu
domini d’aquests recursos artístico-expres-
sius, recursos com ara la creació d’imatges
(en això demostra una imaginació poètica
molt fèrtil i una insòlita resposta sensorial i
sensual davant el seu entorn) o el domini
dels elements del ritme, tant pel que fa a la
«música» de les idees a partir de la cons-
trucció de les frases, com pel que fa a la
música fònica dels mots a partir dels sons i
la distribució d’accents.

Pel que he dit fins aquí algú es podria fer
la idea que es tracta d’un llibre molt ben
treballat a nivell formal i prou, quan això
només és una part de la veritat d’aquest lli-
bre.  Efectivament, és un llibre molt treba-
llat, però també, al mateix temps, és un lli-
bre molt intens, molt imperiós, molt profund
i molt autèntic.

De fet, el títol ens dóna la clau per en-
tendre el recull quant als registres temàtics:
«des de la quietud» de la meditació provo-
cada per l’arribada, a la cinquantena, a
una mica més enllà de la meitat del camí
de la vida.  Des d’aquest punt de mira el
poeta medita sobre els límits (del temps, de
la comprensió, de la llengua i del món) i
passa la seva vida en conjunt pel sedàs
poètico-crític.  I aquesta llarga i sostinguda
meditació serveix de suport del gran ven-
tall temàtic del llibre, un ventall que va des
del significat del silenci fins a l’encarament
amb un món hostil i bàrbar, passant per la
importància de la memòria, l’aprenentatge

del dolor, l’educació sentimental o el valor
del moment.  I tot això ens arriba a través
de «la veu que salva», és a dir, la poesia
que tot ho redimeix.

Via dels ossos comparteix amb Des de la
quietud la seva preocupació pel pas del
temps perquè Gifreu també ha assolit el
mezzo del cammin.  En el cas de Gifreu,
però, aquesta pressió del pas del temps i
la consegüent meditació vital que suscita vé-
nen acompanyades del fet culminant de la
recuperació de la pròpia veu després d’un
llarg temps de prestar-la a altri per mitjà de
la traducció literària.

En aquest sentit, es tracta d’un llibre ar-
riscadament despullat, que, a primera vis-
ta, pot semblar fràgil o inconsistent.  I res
més lluny de la veritat:  és un llibre subtil-
ment contundent, un llibre volgudament re-
duït a uns mínims molts calculats, un llibre
inaugural o fundacional, és a dir, un llibre
sòlid, segur, de fonament.

Justament per la seva qualitat fundacio-
nal, fruit d’un replantejament general,
Gifreu enceta Via dels ossos amb una de-
claració de principis bàsics sobre l’orienta-
ció de la seva vida i la seva obra, que té
una aplicació directa i particular en el cas
del seu nou llibre.  Al breu però substanci-
ós pròleg l’autor es declara fill d’una cultu-
ra fronterera, és a dir, fill d’una «cruïlla
múltiple, transitada en direccions molt diver-
ses, amb el risc de contradiccions i
d’extraviaments i amb la superposició, har-
mònica o conflictiva, de diferents maneres
de sentir, analitzar i interpretar el món».  I
com a reflex natural d’aquesta existència
fronterera, l’obra en general i el darrer lli-
bre en concret són una frontera rica i pro-
blemàtica on és troben gèneres (poesia,
assaig i traducció) i subgèneres (poesia en
vers, poesia en prosa i prosa poètica).

Així, de base, Via dels ossos és un llibre
d’«agermanament», és a dir, de «connexi-
tat» (els termes són del poeta), d’acumula-
ció normal o de resolució de conflictes i con-
tradiccions en una síntesi major, en defini-
tiva un eixamplament dels límits de la vida,
una conquesta de nous espais vitals. Per
això conviuen en el llibre espais culturals di-
ferents (Orient i Occident), èpoques dife-
rents (prehistòria, Edat Mitjana, temps pre-
sent), personatges diferents (reis, gripaus,
Racine, Tàcit, amics, persones anònimes) i
els diversos subgèneres de la poesia.

I a partir d’aquesta síntesi de gran angu-
lar de rerafons, Gifreu va desplegant en pri-
mer terme els altres temes del llibre:  el po-
der de l’art («la foto els honora i els redimeix
de tot»), l’art i el món del coneixement («El
poeta ens fa llegir el seu blasó»), el sentit
profund de l’art («Poesia, no és pas aquesta
perfecció del món quan no hi som?»), l’au-
tenticitat de l’art («Res no és més humil i exi-
gent que el poema»), la vitalitat de l’art («En
les venes del marbre blanc corre una sang
...»), la força de la passió humana («Sols els
mots de l’amor atien la llum»), la fonda ne-
cessitat de la natura («mots remots per dir
l’amor a la terra»), la fragilitat del món
(«aquesta pau és ben fràgil i friables són les
certituds»), la presència del passat («Imagi-
no els ancestres, al vespre, retirant-se al fons
de la cova»), i el pas del temps i l’art de la
memòria («Muralles té la catedral contra els
estralls del temps»), entre altres.

Explicava Robert Frost que, a partir de
certa edat, els únics llibres que ens poden
interessar són els llibres que d’entrada sa-
bem que hem de rellegir.  Us garanteixo
que «Via dels ossos» i «Des de la quietud»
en són dos.

D. Sam Abrams


