
27

El poeta 
brut de culpa

Va tenir lloc en unes jornades a
Barcelona, en què es parlava de
«Poesia i subversió». No recordo la
data exacta d’aquest acte però quan
se’m va preguntar quin era el poeta
que jo considerava més «subversiu»
del panorama poètic català, no vaig
tenir cap mena de dubte en donar el
nom de Màrius Sampere. S’acabava
de publicar l’antologia Si no fos en
secret (1999), i jo encara estava fas-
cinat per la pulsió envers l’impossible,
per la insolència i la càrrega de pro-
funditat tèrbola dels poemes de
Demiúrgia (1996). Es va acceptar la
proposta i Sampere va ser un dels
convidats a les jornades, en què ens
oferiria una lectura dels seus poemes,
un cop jo hagués fet una introducció
al tema central que ens ocupava.
A meitat de l’acte, però, uns «espon-
tanis polipoètics» van tallar inespera-
dament el recital de Màrius, mig boi-
cotejant-lo, entrant de sobte a la sala
recitant en veu alta poemes suposa-
dament trencadors. Sempre recordaré
la mirada desconcertada de Màrius
davant d’aquella interrupció, provi-
nent d’aquells ulls clars seus, inconfu-
siblement lluminosos: entre nerviosa i
tendra, molesta i alhora còmplice
davant d’aquells joves que, pensant-
se que estaven duent a terme una
acció que devien considerar com a
veritablement épatant i divertida,
estaven fent el major dels ridículs. Van
fer callar un poeta que ens estava ofe-
rint una proposta artística radical,
potent, voraç i actual, per donar-nos,
a canvi, una provocació banal, bufo-
nesca i irrisòria. Després del descon-
cert inicial, però, Màrius Sampere va
exhibir una modèstia i una humilitat
que —penso— són trets característics
de la seua persona i de la seua poe-
sia. En disculpar-me, en nom de l’or-
ganització, per aquell tall brusc, no
desitjat, em va respondre, amb un
mig somriure encara nerviós: «No et
preocupis. Suposo que tenen més
necessitat de dir coses que no pas
jo». Em vaig quedar pensant en aque-
lles paraules. Sobre la idea de neces-
sitat, precisament perquè sempre he
pensat que Màrius Sampere és un
poeta que necessita escriure poemes,
és un «necessitat» de la poesia.
Evidentment, estava parlant d’un altre
tipus de necessitat, per part d’aquells
joves. Però van fer callar momentà-

niament una veu que ells devien con-
siderar poc moderna, de «vell», pol-
sosa i antiquada, quan en realitat
tenia, i encara té, una vitalitat i una
joventut que ultrapassa amb escreix la
d’aquells txitxarel·los. Sampere, però,
va evitar enfadar-se o molestar-se.
Comprensiu envers la feblesa dels
altres. Només exhibeix la mala llet i la
rebel·lia procaç quan ha d’escriure,
quan ha d’enfrontar-se als temes que
l’ocupen i preocupen: la reflexió
sobre l’absència o la ridiculesa de
Déu (la definició de Déu com «un bell
infant / vestit de pensament / que
juga entaforant-se pels racons / del
pis» que podem llegir al poema
«Malalta» de La cançó de la meta-
morfosi (1995) és una de les més pun-
yents que he llegit mai); les preguntes
constants sobre la soledat de l’e-
xistència, i la incomprensibilitat de la
mort («la instintiva / certesa de l’ho-
me: moriré»). 

Us explico aquesta anècdota perquè
il·lustra a la perfecció per què alguns
dels escriptors de la meua generació
considerem Màrius Sampere com un
dels nostres referents ineludibles. No

tant perquè tractem d’imitar o de seguir
la seua proposta poètica. Això resulta
impossible. La poesia de Màrius
Sampere és d’una autenticitat tan extre-
ma, punyent i agosarada, d’una com-
plexitat obsessiva, tan personal i prò-
pia, que difícilment ningú, amb dos
dits de front, es pot proposar d’imitar-
lo, de seguir-li el pas. Sampere és un
poeta herètic, oblic respecte a movi-
ments i generacions, i ens ha anat ofe-
rint una obra inactual i sempre actual,
imperfecta i imprevisible, lliure d’ismes
i de categories, de tics obvis, irrepro-
duïble. D’on ve, però, la reivindicació
de la seua obra? Sampere ha estat per
a molts de nosaltres un exemple d’acti-
tud: perseverant, impertorbable davant
l’acritud, la incomprensió i el silenci de
la recepció crítica que, al llarg de
molts anys, va ignorar una poesia bas-
tida sobre l’eix d’un únic compromís:
ell mateix. En el poema «Poeta», de
L’ocell que udola (1990), se’ns dóna
una explicació d’aquesta actitud: «em
donaràs la mà / perquè salti amb tu al
jardí quadriculat del seny / i no voldré.
[...] Mes ai, finalment algú, reconei-
xent-me / la veritable veu, potser no la
meva / sinó del qui m’habita sense
límit, / em comprendrà i cridarà des
del més fondo / dels ulls desesperats:
tu dius / la veritat, tu em fas horror!».
Versos com aquests se’ns encasten a la
ment amb glacial lucidesa. És fascinant
aquest exercici infatigable de llibertat,
aquesta insubornable fe en una mane-
ra d’entendre la vida a través de la
poesia, en la insistència en no voler-se
baixar mai els pantalons davant dels
qui li exigien, implícitament o explícita-
ment, que entrés «en raó», que es dei-
xés d’excessos, que posés seny, fins
esdevenir un poeta «net de culpa».
Hem de celebrar que Sampere mai no
haja volgut escoltar aquests cants de
sirena, que no s’haja convertit en un
poeta funcionari, mesurat i prudent,
com el cobejat a «Ofici»: «Jo voldria
escriure /els versos més amables i pla-
ners / com ho saben fer els poetes nets
de culpa, / evitant l’excessiu, la dis-
sonància, / sense caure en el parany
del mot pervers, / amb la minsa mesu-
ra de no comprometre / ànima ni món.
Com ells voldria escriure» (Demiúrgia).
Sampere, doncs, és un poeta que com-
promet ànima i món en l’escriptura,
des d’una llibertat total, des d’un vita-
lisme irredempt, irat i desesperat, que
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li fan tenir ganes de viure i d’escriure
al límit: «I encara tinc la set original»,
escriu a «Innocència» (Les imminèn-
cies, 2002).

Sampere també ha exercit el seu
mestratge en l’ús que fa del vers lliu-
re. Sabem que els orígens del princi-
pal instrument de la poesia moderna,
com és el vers lliure, són múltiples,
però el motiu principal fou la reacció
dels poetes, en el primer quart del
segle XX, contra la música «a priori»
dels metres tancats, contra la seua
previsibilitat. La podem anomenar
una recerca de frescor expressiva, ins-
pirada en el desig, per dir-ho amb
Ezra Pound, de «fer nou». En altres
paraules, es va tractar d’una tria estè-
tica. Amb Sampere ha estat diferent.
Si ell és un poeta modern, no és
modern perquè utilitza el vers lliure
sinó perquè són molt modernes les
raons per les quals l’utilitza.

Sampere pertany a aquella classe
de poetes (i no penso només en poe-
tes catalans) que, potser amb certa
dosi d’ingenuïtat, han associat instin-
tivament la poesia formal amb el vell
ordre social que havia portat el seu
país (i la seva pròpia vida) a la catàs-
trofe. Per això busca la solució en una
forma de llenguatge, desguarnida,
directa, simple, obsessiva: lluny de
preceptives i d’encotillaments. La de
Sampere, doncs, és una avantguarda
real, explícitament contemporània,
sense acrobàcies experimentals, cosa
que no vol dir que sovint hi haja
empremtes, i fortes, del surrealisme,
per exemple.

El seu vers lliure sorgeix per neces-
sitat, i ell el busca i l’adapta dels
seus immediats predecessors i con-
temporanis d’altres literatures. En els
versos de Sampere la propulsió cap
a un vers lliure no prové de l’extra-
vagància o de la recerca de nous
mitjans de seducció, sinó de la lògi-
ca immanent de l’absurd i del desen-
cantament, del seu coratge mental
absolutament únic. És aquesta una
lliçó que pocs altres poetes catalans
contemporanis ens han donat. I és
que per a Sampere: «la poesia és fer
emmudir / el llavi de la terra amb la
paraula justa» («Un dia vaig escriu-
re», de La cançó de la metamorfosi,
1995).
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