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Q ue l’art ensenya i que de la poesia se’n poden treure coneixements

diguem-ne vitals és sabut, notori i, sovint, exagerat. Hi ha un tipus de

«coneixement poètic» que té a veure més amb una fiblada emotiva més

propera a l’eslògan que no pas a cap via cognitiva específica. Podem veure com a

Twitter se celebren els poemes més insípids o buits només perquè un lector —o el

mateix poeta, ep— els ha fotografiat. El vers esdevé eslògan, i el coneixement, un joc

de complicitats entre autor i lector que habitualment no va més enllà de la gracieta o el

reconeixement d’un mateix en una situació absolutament genèrica —una mica com qui

es reconeix en l’horòscop. I la moral venal que es deriva de tot plegat ja la coneixem. O

ja tocaria.

 

PAGANINIPAGANINI

Poesia, coneixement i moral seria una mica el tema d’assagets, el darrer llibre d’Enric

Casasses. El llibre, editat per Poncianes i amb un disseny marca de la casa, està format

per un romanç dedicat a Niccolò Paganini i al seu Le Couvent du Mont Saint Bernard,

uns rodolins encadenats dedicats al pensament d’Antoni Gaudí i un tercer assaig en

vers lliure sobre Josep Blanch i Reynalt a partir de la seva sardana Amb el porró en

fresc. Casasses agafa i comenta obres i pensaments dels tres artistes, però hi ha un tema

constant en els tres textos que és una nova expressió de l’univers moral del mateix

poeta i de la poesia com una via de transmissió de coneixement.

El primer assaget, sense finor prô amb tota claredat, parla d’una peça conegudíssima de

Paganini, La campanella, del seu Concert per a violí i orquestra n. 2, que el violinista,

en les seves gires, tocava com una peça autònoma i a la qual va acabar donant una

introducció religiosa que va rebre el nom de Le Couvent du Mont Saint Bernard.

Casasses relata i descriu l’escolta de l’obra, i el seu poema és sovint la impressió que li

fa. Podríem dir que tota la lectura parteix d’aquests versos:

Es pot considerar

que és obra introductòria

i que el que introdueix

és la claror del dia

i no sols el rondó:

una obra que s’ho valgui

fa de pròleg del món,

és prefaci del viure,

concret, del viure teu,

el teu que comença ara

La idea és l’obra com un despertar de la fosca nocturna per començar un nou dia, la

campaneta que fa de despertador i la veu del cor que no diu cap paraula concreta però

perquè el missatge ja queda clar. La veritat és que la lectura del poema no és gaire

diferent de l’escolta de Paganini: sovint té el punt erràtic i envolat de l’italià, que en

ocasions distreu i fa perdre. O quan als versos 302 a 317 descriu una cosa molt bonica

que fa el violí al tercer moviment de la introducció i ho fa d’una manera igual de

bonica i que si vols seguir la peça musical amb la guia de la peça escrita, funciona; i per

a un no-músic és com quan sense voler afines cantant i t’adones que alguna cosa ha

funcionat tot i no saber ben bé què ha passat.

En aquest assaig hi ha també la glosa de la figura de Paganini, que és d’on ve la

fascinació per l’artista, el personatge apartat de l’Església que viu de l’art i treballa l’art

i que és associat al dimoni només per les seves habilitats. És una figura que per força ha

d’agradar a qui es declari més o menys antisistema: en el moment de la consolidació de

la burgesia i la seva moral, Paganini va més a la seva que ningú i tot el que fa és lliure i

és dedicat a la bellesa del món —i contribuint-hi. Es converteix en l’heroi romàntic

fins i tot en la mort: «El seu cadàver féu / de cadàver romàntic / per exce!ència». La

figura de Paganini es vinculà també amb el diable, com si només per la possessió

diabòlica es pogués ser lliure de les constriccions humanes, lligades per la força de

l’Església —de fet, va trigar 36 anys a poder ser enterrat en un cementiri catòlic. Ara

bé, per a Casasses aquest alliberament no és només el de l’home que trenca cadenes,

sinó el del romàntic que crea un nou ordre, com el fàustic Leverkühn de Mann.

 

POESIA I CONEIXEMENTPOESIA I CONEIXEMENT

A part de la fascinació pel compositor i per la bellesa de la música, el que sembla més

interessant de l’assaget és el que comparteix amb els altres dos. Deia que als assagets es

mostra, un cop més, la visió artística i espiritual d’en Casasses. Però no és només una

qüestió casassiana, sinó plenament catalana. I és alhora una virtut i un defecte —o

efecte de jugar amb una mà lligada—, com gairebé tot el que és català. La idea

fonamental és la del coneixement per experiència i per amor a la vida. Això s’insinua en

aquest primer text, es desenvolupa una mica en el de Gaudí i s’explicita, ja trencant les

formes del discurs, en el tercer, que és directament una celebració.

Tot plegat té una tradició: un exemple de com durant el Renaixement és molt viu el

tòpic del beatus ille el trobem en l’oda primera de Fray Luís de León dedicada a la vida

retirada. Aquest poema ressegueix els motius clàssics de l’oda horaciana: canta les

bondats del camp, de la vida lluny de la ciutat, el brogit i les riqueses. Hi ha un rebuig a

les passions més baixes pel poder i pel domini terrenal i un enaltiment, en canvi, de la

vida senzilla: «qué descansada vida / la que huye el mundanal ruido». Una segona

lectura va més enllà i proposa de llegir en aquesta crítica al «mundanal ruido» no només

un blasme als vicis sinó un elogi de la mística. Hi ha una crítica a la institució

universitària, a la filosofia escolàstica dominant, i un elogi d’una via d’accés a la

divinitat que aniria adquirint importància tant en el camp religiós com en el purament

literari: la mística. El secretum iter —«escondida senda»— per on uns pocs savis

caminen no és només el camí apartat que du al mas, a la possessió; és sobretot la via de

coneixement allunyada de les institucions, tant acadèmiques com religioses: la mística

és pràcticament impossible de controlar, ja que és segurament l’acte més íntim que hi

pot haver, que paradoxalment és un acte que fa sortir del propi jo, que fa sentir eixit.

Com explica Uría Maqua (2009),  quan el poeta parla d’aquests pocs savis no es

refereix als filòsofs en un sentit acadèmic. Els savis no són els escolàstics sinó els que

accedeixen al coneixement per altres vies no sempre fàcils d’expressar. D’una banda,

com deia, tenim els místics; de l’altra, la poesia. El poeta és un intèrpret dels senyals de

la mística: si no n’és, de místic, és potser capaç de comprendre’n la dialèctica i

expressar-la seguint uns jocs lingüístics que li venen de la tradició.

Uns altres motius que els autors renaixentistes recuperen són els que es relacionen amb

la filosofia d’Heràclit i d’Epicur. D’una banda hi ha una consciència de la inestabilitat

del món i de la inefabilitat de l’ordre que el regeix; però, d’una altra, en la renúncia als

vicis de la ciutat —per ciutat entenem la societat en el sentit més polític del terme—

hi ha un materialisme epicuri, democritià, que celebra la bellesa del món i la seva

bondat, animant els homes a viure tranquils i estimar-se. Diu Pere Sera":

retornarem ab molta alegria,

hont, visitant nostr·amistança molta

de jorn en jorn nos trobarem en festa

I diu Casasses:

Si ho escoltessin bé

els rics i els poderosos,

haurien de plegar

de ser rics poderosos,

cosa de molt profit

per ells perquè podrien

així conèixer gent

i viure coses guapes.

Aquella via de coneixement que va de la mística a la poesia deia que és alguna cosa

pròpia de la cultura catalana, encara que fos a la vegada una virtut i un defecte. Em

referia al fet que la tradició filosòfica, a Catalunya, és pràcticament inexistent, però a la

vegada allò que deia Pujols del pensament català és, de moment, perfectament vàlid.

No és que els catalans no pensem, és que no fem filosofia, generalment. Passa en aquest

país que la universitat ha estat sempre en mans dels altres, i la filosofia és una activitat

que va íntimament lligada a la institució acadèmica. Ara bé, és evident que, com a

qualsevol altre lloc del món, l’home genera alguna mena de cosmovisió i d’ètica i,

encara, alguna mena de traça per expressar això.

Al pròleg a l’Obra poètica de Vinyoli, Casasses ja parla de la tradició que passa per

Llull, March, Verdaguer i arriba al mateix Vinyoli. És una tradició entre misticitzant —

potser March és el que menys hi encaixa— i hedonista. Tota la mística de Llull

s’articula al voltant de la idea de l’amor com una via de creixement i de coneixement: el

coneixement més valuós és el que ve de l’amor i hi va. El mateix passa en la mística

verdagueriana i amb el Vinyoli dels poemes místics, però també de Domini màgic:

Qui d’amor s’abriga

puja l’esglaó

que el deixa a l’artiga

del saber major.

Aquest poema, que l’autor dels assagets comenta precisament al pròleg, és d’herència

clarament lu!iana, recull el testimoni d’aquesta tradició i, amb un to relativament

alegre, cançonesc, ens el passa. Doncs Casasses recupera aquesta idea, que s’escampa

per tots tres assajos, però que podem trobar condensada en aquests versos, per

exemple:

quan l’ànima s’enfila

fins al coneixement

més elevat no es troba

sentències sinó

ballant, ballant airosa,

ballant amb la bondat

entre arrels de follia

És per l’ànima que s’arriba al coneixement d’un mateix i del món; és l’ànima, subjecte

d’amor, qui permet a l’home d’arribar a alguna mena de coneixement. Però quan arriba

al coneixement no s’hi troba «sentències», no hi ha tractats en el món del coneixement

més elevat, sinó intuïció —en aquest sentit, no deixa de ser curiós de veure com el

neoplatonisme va traient el cap encara el 2020—. Això encaixa perfectament amb

aquest estroncament de la tradició catalana plenament filosòfica i la necessària

continuïtat del pensament a través de l’art, ja sigui l’arquitectura, la música o la poesia.

Les circumstàncies de la cultura catalana han impedit que hi hagi una tradició filosòfica

normal, i ens hem hagut d’empescar una tradició de pensament que s’expressa en uns

termes molt concrets d’amor, amor a la terra i una espiritualitat rampant que no pot o

no ha pogut articular-se.

 

AMB EL PORRÓ EN FRESCAMB EL PORRÓ EN FRESC

El tercer dels assagets, dedicat a Blanch i Reynalt, pren el títol de la sardana Amb el

porró en fresc, del compositor de Castelló d’Empúries. No és pas per ser una de les

obres preferides de Casasses ni la més rellevant de l’empordanès, sinó per tot el que

ressona en el títol. Les paraules «amb el porró en fresc» són capaces de fer reviure en

Casasses tot un món pràcticament desaparegut. Tot aquest assaig, amb les idees que

venen de Gaudí i de tota la tradició que comentava, és un cant al món preindustrial, a

la societat dividida en oficis i gremis i amb una igualtat entre els del poble. Casasses

evoca un món menys democràtic, menys avançat en moltíssimes qüestions, però un món

a la vegada molt més lliure i equilibrat. No és una nostàlgia ingènua, o no del tot. No és

un rebuig al pas del temps i al canvi; no és un poema dedicat a cantar els privilegis que

l’home hauria tingut en el passat. És una observació d’una manera de viure que ha

durat segles i que ha desaparegut amb l’avenç del capitalisme i que en l’etapa actual tan

decadent d’aquest sistema socioeconòmic encara fa notar més la seva pèrdua.

En Casasses hi ha una certa nostàlgia en el record constant dels oficis antics, de

l’urbanisme dels pobles, de la manera de socialitzar que a vegades ratlla la ingenuïtat.

Hi ha, en poemes i fora, declaracions de no saber, més o menys voluntàriament, de què

va el món o de voler-se’n allunyar. Això va acompanyat d’una observació sovint aguda

de la realitat i li resta credibilitat. A vegades sabem que aquesta ingenuïtat i aquesta

nostàlgia hi són per alguna manera de fer del poema o del text en qüestió, que pel joc

que fa ha d’anar així. Altres vegades, però, la ingenuïtat acompanyada d’agudesa

grinyola.

Un dels aspectes més destacables del tercer assaget és l’abandonament de la mètrica

regular per convertir el text en un riu que ara s’eixampla i ara s’estreny i ara cau en

cascada, com aquests versos que venen d’uns trisí!abs i tetrasí!abs moderadets que

diuen que Blanch i Reynalt parla d’amor i no de sentimentalismes barats:

ell només diu i canta

la presència agradabilíssima

del plaer de sentir néixer la possibilitat del desig

la dolça força primaveral de la vida manifestant-se

i la força encara més de la bellesa que ho desperta

i l’alegria fonda que hi batega hi és

perquè estic molt content que existeixi aquesta

bellesa de la noia del molí

vincladissa com un jonc de ribera

que ve als concerts i balla

mirant els músics.

en trobador se’n diu joi.

En aquests versos hi ha l’amor, la tradició, el vitalisme, el costumisme, el pensament

sobre l’amor, sobre el plaer i sobre el desig. En aquests versos hi ha els motors de la

poesia de Casasses i del seu pensar, que hi flueix en un riu heraclitià, canviant i

romanent a la vegada.
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(Manresa, 1989). És llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona i màster

en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Es dedica a la docència

en educació secundària. Ha publicat el llibre de poemes D’epitalami, res,

(Meteora, 2017; Premi Cadaqués a Rosa Leveroni), la plaquette «Bolets»

(Gnurf, 2012) i les traduccions Poeta de les Cendres, de Pasolini (Edicions

Poncianes, 2015) i la selecció de poemes «Milestones, 13», d’Allen Ginsberg

(Edicions Poncianes, 2015).
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