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Queda, com a factor de cohesió, el
vast univers de les afinitats. A primera
vista, en els seus poemes costen de per-
cebre. Què tenen en comú l’expressió
a b rupta i sinuosa de Maria Josep
Escrivà i l’exuberància enigmàtica de
Susanna Rafart, o la fantasiosa piro-
tècnia d’Hèctor Bofill i les entotsolades
indagacions a peu pla de Joan Elies
Adell? No res que siga obvi. Amb tot,
aquesta perplexitat inicial no ens hau-
ria de retraure, sinó més aviat incitar a
la lectura. Una memorable sentència
d’Heràclit ens recorda que l’harmonia
oculta és millor que l’evident. Podria
ser que un dels objectius del llibre fóra
demostrar que, entre aquests autors,
l’afinitat de fons és substantiva. 

Imparables s’obri amb un manifest,
consensuat pels poetes, que evoca
aquelles invectives jocosament sag-
nants de l’antiga avantguarda. Avui,
tot això sona massa pueril i grandilo-

qüent, i fa una mica de pena. No obs-
tant això, convé llegir-lo, perquè al
darrere de les petulàncies i les atroci-
tats que ostenta hi ha algunes idees —
i algunes aspiracions— que ens poden
orientar a l’hora d’escatir què tenen en
comú els autors que el subscriuen. Això
ho subratlla bé Francesco Ardolino en
el text que tanca el llibre: el mateix fet
de reunir-se a discutir, redactar, corre-
gir i firmar un manifest, ha establit ací
una comunitat de diàleg. Els «impara-
bles» són, en primer lloc, una colla d’a-
mics que es llegeixen i discuteixen
junts. I això implica una afinitat de pen-
sament entre els seus membres, però
sobretot una proximitat vital. Les múlti-
ples referències compartides entre uns
i altres en els poemes —dedicatòries,
citacions, etc.— ens confirmen que
aquesta proximitat és productiva.

L’epíleg de Francesco Ardolino és
valuós també per uns altres motius.
D’entrada, perquè subratlla amb força
l’ambició de la proposta. El que els
«imparables» pretenen, en última ins-
tància, és «trobar una sortida al pantà
de la postmodernitat». No és cap
objectiu extemporani; al contrari,
pense que qualsevol poeta actual amb
un mínim instint de supervivència ha de
pretendre el mateix. El que és insòlit no
és l’objectiu com a tal, sinó la plena
consciència del propòsit. El seu caràc-
ter, com diu l’antòleg, programàtic,
molt rar de trobar, fins ara, en català.

El text d’Ardolino és ple d’observ a-
cions lluminoses, llastades per genera-
litzacions massa imprecises. La seua
definició de postmodernitat és d’una
s o r p renent vaguetat, tractant-se com
es tracta del principal obstacle q u e
a rticula, per oposició, l’estètica «impa-
rable». De fet, només en subratlla bé
dos trets —sens dubte importants—: la
p è rdua dels grans relats cohesiona-
dors i l’anivellament cultural falsament
democràtic (de passada, cal dir que
atribueix a Umberto Eco una idea, l’e-
quivalència entre pobresa lingüística i
feixisme, que ja va enunciar, abans —
in situ, de fet— i amb més clare d a t ,
Victor Klemperer). Hi ha també algun

Deia Jaime Gil de Biedma en una
e n t revista del 1977 que les antologies
tenen una finalitat utilitària. Així, la que
ell contribuí a ord i r, Un cuarto de siglo
de poesía española, «fue una opera -
ción de política generacional, como lo
fue en 1932 la antología de Gerardo
D i e g o». Probablement, l’antologia de
Diego va ser això que Gil de Biedma
diu; la seua ho fou sens dubte. O més
exactament, com ell mateix reconeix en
un altre lloc, va ser «una operación de
lanzamiento literario» d’un grup d’a-
mics poetes que s’abillà amb oripells
generacionals per fer passar millor el
p roducte. Al cap dels anys, el principal
responsable de la maniobra la re m e-
morava amb un punt d’orgull. Al cap-
davall, Un cuarto de siglo va tenir un
èxit tal que va canviar el rumb de la
poesia espanyola, igual com la seua
antecessora. Una antologia, quan re ï x ,
s e rveix precisament per a això.

No és ara el moment de dilucidar si
aquest valor instrumental es pot predi-
car de tota antologia; només ens cal
precisar si és aplicable a la que ens
ocupa, i crec que sí, que ens trobem
davant una operació de política literà-
ria amb la voluntat de cridar l’atenció
sobre uns poetes, i també amb l’ambi-
ció, prou explícita, de canviar el rumb
—o com a mínim d’afectar-lo— de la
poesia en català. Propòsits, siga dit
d’entrada, que em semblen plenament
oportuns.

Ara bé, què fa que aquests poetes
formen un grup, més enllà de la mera
voluntat d’aparéixer junts? El que
Imparables ens presenta no és una
g e n e r a c i ó. No solament pels onze
anys que separen el més veterà del
més jove, sinó perquè presentar-los
així contradiria les alineacions —sem-
p re convencionals— actualment en
vigor entre nosaltres (Susanna Rafart o
Lluís Calvo són molt més pròxims, per
edat, als poetes que antologà fa anys
David Castillo en Ser del segle que no
a Txema Martínez o Hèctor Bofill).
Revisar aquestes fites seria una empre-
sa cansada, i probablement banal,
que ací ningú s’ha proposat.

AA.DD.
Imparables. Una antologia

Ed. de Sam Abrams 
i Francesco Ardolino 

Proa, Barcelona, 2004
209 pàgs. 



t ruc retòric indigne d’una arg u m e n t a-
ció civilitzada. Ardolino acusa de bes-
t reta els hipotètics crítics del manifest
d’«agents de la re p ressió intel·lec-
tual», etiqueta més aviat ingrata.
P rejutjar així la llibertat de la lectura
c o n v e rteix l’objecció, qualsevol objec-
ció, en un acte de maldat. Oblida,
doncs, que, entre les formes de
« re p ressió intel·lectual», poques n’hi
deu haver de més inhibidores que la
censura prèvia.

E n t re les moltes observ a c i o n s
d ’ A rdolino que em semblen lúcides, hi
destacaria la descripció de l’actitud
dels autors, no com a columna —rígida
i unidireccional— sinó com a xarxa —
combinatòria i oberta. Això és sagaç i
és just. Davant de l’autoritarisme art i f i-
ciós que ha predominat al llarg de tot el
segle XX en el cànon català (sempre un
«isme» triomfal, sempre una jerarquia i
un d u c e al capdamunt), els nostre s
autors opten pels dibuixos complexos i
les formes orquestrals —molt més
riques, per tant—de llegir la pròpia tra-
dició. En efecte, en les seues obres són
molts els indicis que ens parlen d’una
visió pluralista del món. Aquesta no és
la menor de les aportacions que poden
fer a una tradició poètica com la cata-
lana, tristament raquítica a base de
dràstiques i absurdes autoamputacions.

Siga com vulga, no hem d’oblidar
que, al cap i a la fi, una antologia val
tant com els poemes que recull. En
aquest cas, podem dir que ens tro b e m
davant d’una d’excel·lent. Sens
dubte, el pitjor d’aquests poetes és el
reclam que els identifica com a gru p .
Les obres de tots ells són notables i
estic segur que algunes, efectivament,
canviaran el rumb de la poesia cata-
lana, si no ho estan fent ja. Com que
es tracta de poetes coneguts, m’exi-
miré de fer-ne un comentari detallat,
ara, però voldria destacar, almenys,
el barroquisme pictòric, suggestiu fins
a la pura fascinació verbal, de
Susanna Rafart; la sorpresa dels
últims poemes de Lluís Calvo, exten-
sos, meditatius i sàviament serens (per
c e rt, en un poema com «El comte i el
mesurador» hi ha un manifest ro m à n-
tic més precís i molt més exigent que
el que obri, en prosa, aquesta antolo-
gia), o la veracitat interior d’Isidre
M a rtínez Marzo, qui fa temps que em
sembla un dels grans poetes que il·lus-
t ren, amb la seua llum secreta, el con-

fús periple de la poesia catalana
actual, tot i que ací la tria de poemes
subratlle massa un dels components
de la seua paleta —el de l’espant
davant l’opressiva opacitat del passat
pròxim que predomina en La tristesa
de Sòcrates— en detriment d’altre s
més inquisitius i pro f u n d s .

A més, tenim els exercicis de Joan
Elies Adell, formes indirectes de l’auto-
retrat que ens mostren el poeta, per-
plex i cautelós, davant les coses i el
llenguatge, combinant-los; l’aspra i
esquiva veu de Maria Josep Escrivà,
que potser ens dóna el millor de si
quan dibuixa paisatges com correlats
d’una sensibilitat intensament reticent
—la voluptat de l’ordre en l’aparent
serenitat dels versos—; els densos i
taciturns poemes de Txema Martínez
Inglés, sèrie d’exploracions de l’om-
bra, entre l’evocació i l’angoixa, que
esdevenen corprenedors emblemes
d’uns vastos i foscos oceans interiors;
els dons de Manuel Forcano, que és el
poeta més receptiu a la claredat vital
de la tradició grecollatina, no solament
d’aquest grup, sinó de tota la poesia
catalana recent. En el sentit de la mesu-
ra, alhora elegant i estremidor, dels
poemes de Corint hi ha, per descomp-
tat, la colpidora saviesa de Kavafis i la
llum elegíaca de l’antologia palatina.
En canvi, els fragments triats de l’ex-
tens poema unitari d’El tren de Bagdad
aposten per una mixtura de passió i
decoració que corre el risc de caure en
l’orientalisme del XIX, afortunadament

conjurat per la força expressiva d’un
anhel de fons que el poema sap deixar
transpirar.

Haver de seleccionar fragments de
poemes unitaris és obligar-se a oferir
disjecta membra, restes mutilades que
han perdut el sentit que els donava for-
mar part orgànica d’un tot. Cal dir,
però, que Francesco Ardolino se n’ha
eixit molt bé, especialment en el cas
de Sebastià Alzamora, potser perq u è
la causticitat rabiosa dels seus versos
— u rgits com una vomitada i calculats
com un tercet— és tan compacta i tan
potent que pot resistir intacta qualse-
vol forma d’envasament. Deia Fuster
que el sarcasme no és sinó una ira ate-
nuada per la insídia. Per això, no és
difícil de veure en l’esperpent gro t e s c
del món d’Alzamora (com en el
d’Espriu) una revulsió moral tempera-
da per un humor molt lúcid. També els
fragments d’Hèctor Bofill conserven la
seua peculiar exaltació, entre la cos-
mogonia i l’erotisme, amb aquella fri-
sança de travessar, rabent, els labe-
rints del geni.

To rnem, doncs, a la pregunta de l’i-
nici. Quina és l’afinitat de fons entre
aquests poetes? De què ens parla,
més enllà de les proclames i el teatre ,
el manifest comú? Crec que ens parla
d’ambició i sobretot de r o m a n t i c i s m e,
és a dir, d’una actitud estètica, però
també moral i, si se’m permet, metafí-
sica i cognoscitiva. Contra la fre d a
a rtesania cartesiana, el romàntic cre u
en l’il·limitat misteri del món i del llen-
guatge i, per tant, en el valor del
poema (i de les seues armes analògi-
ques) com a eina d’un coneixement
més profund. Diria que el poeta
romàntic creu en la força vital de la
poesia perquè viu en un món que
encara no ha perdut, o que ja ha re c u-
perat, la màgia que el relliga. Sospite
que és això el que té en comú aquest
aplec de poetes poderosos: la seua
h a rmonia oculta. I ben mirat, una eixi-
da al pantà de la postmodern i t a t
podria ser aquesta: un exercici, ple de
deliberada obstinació, de re g r a c i a-
ment del món (en el sentit de torn a r- l i
la gràcia perduda o ignorada) i de
qui el mira. Que la jove poesia cata-
lana sàpia oferir-nos ambicions com
aquesta vol dir que estem de sort .
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