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Q ui dia passa, any literari empeny. I aquest 2022,

juntament amb Guillem Viladot i Joan Fuster, toca

festejar el centenari del naixement i el mig segle de

la mort de Gabriel Ferrater. D’entre tots els actes programats per

enguany, personalment m’interessen quatre novetats editorials: la

imminent biografia Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater de

Jordi Amat, l’assaig Posseït d’Albert Roig i el proper monogràfic

de la revista digital Veus baixes. La quarta, per sort, ja es pot

trobar a les llibres: l’antologia Donar nous als nens (Comanegra,

2022) amb selecció i pròleg a càrrec de Marina Porras.

Segons han dit, Gabriel Ferrater va capgirar la poesia catalana

contemporània. Literàriament parlant, mai un autor amb una

obra tan curta no ha influït tant en el passat com en el futur d’una

tradició. Per començar, perquè Les dones i els dies compleix els

tres punts bàsics d’un poemari exitós: es troba fàcilment, és barat

i et cap a la butxaca. D’ençà aquella rònega edició MOLC per

nomes tres euros, màxim sis, a qualsevol Canuda de proximitat, el

lector ha disposat de múltiples reedicions i actualment ja

disposem tant de la versió definitiva i en butxaca (Ed. 62, 2010)

com de l’edició crítica (Ed. 62, 2018) Les dones i els dies. En

aquest aspecte, per tant, a raig fet. En canvi, si parlem de l’obra

assagística, a galet: la disponibilitat i coneixença ha estat molt

més precària. És veritat que els darrers anys han aparegut volums

com el Curs de literatura catalana contemporània (Empúries,
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2019) o Tres prosistes (Empúries, 2010), però molt del publicat a

Quadern Crema només és a les biblioteques i alguns altres papers,

ni així. Ateses les circumstàncies, mentre els gabrielivers de ferro

colat n’esperen l’obra completa, l’antologia preparada per M.

Porras permet descobrir-me la vessant més desatesa i alhora

redescobrir-li noves facetes des d’una perspectiva valenta i

arriscada.

A més del pròleg, Donar nous als nens disposa d’un total de vuit

epígrafs que podem agrupar en dos grans seccions. La primera i

de registre més formal està conformada per «Sobre literatura»,

que es diferencia entre autors catalans (I) i estrangers (II), i per

«Sobre lingüística» i «Sobre pintura», amb un únic i respectiu

article. La segona gran secció, en canvi, recull els textos més

personals dins els apartats «Cartes públiques», «Cartes privades» i

«Entrevistes i qüestionaris». Així mateix, el conegut postfaci del

Da nuces pueris esdevé una excel·lent autopresentació amb què

obrir el conjunt, i les indicacions bibliogràfiques tant del pròleg

com de la provinença dels textos seleccionats tanquen el llibre.

En aquest punt, però, toca una estirada d’orelles ja que algunes

referències no citen la font original. Per exemple, es diu que la

primera entrevista amb B. Porcel prové de Destino però en canvi

la segona, que aparegué a Serra d’Or, ens adreça als reculls

editats per Joan Ferrater. El mateix passa amb l’entrevista amb

Federico Campbell. Per sort aquests errors, juntament amb



d’altres tipogràfics i normatius, seran esmerçats en la més que

segura segona edició.

Pel que fa al gruix de llibre, s’evidencia que la literària és la

secció més rellevant del conjunt i on es demostra millor la

sagacitat analítica com associativa de G. Ferrater. La brillantor en

el cas dels autors estrangers, de fet la que ocupa més pàgines, és

extraordinària i demostra com G. Ferrater realitza una lectura

que avui anomenem com a comparatística —es nota que és

l’especialitat de la prologuista. En l’apartat català la tria

majoritària de fragments del Curs de literatura contemporània,

que Jordi Cornudella tingué a bé d’editar reproduint-ne el

registre oral, permet adonar-nos del caràcter discursiu,

anacolútic i al·lusiu, entrebancat i rogallós, tan característic i

seductor del personatge. Al respecte, els recomano de llegir les

conferències al mateix temps que escolten les gravacions

disponibles a la Fonoteca Ferrater de la Càtedra Màrius Torres és

Tota una experiència immersiva. Així mateix, aquesta vessant

diguem-ne més maièutica es veu completada en llegir les cartes i

les entrevistes, on s’endevina el Gabriel Ferrater més íntim i

complex. Per una banda a les cartes amb Helena Valentí es

descobreix un home dolgudament enamorat, d’una vulnerabilitat

amb qui costa molt poc empatitzar. Per altra banda, a les

entrevistes sorgeix el personatge més conscient del seu paper

públic, frívol i rebentaire o seriós i pedant a conveniència, i
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il·lustradament impertinent si és necessari i d’un collonar propi

d’empordanesos. Escriure a Jill Jarrell que «Josep Pla és un home

prou sensat, de tracte gens difícil…» és o bé una petita revenja o

bé una presa de pèl, però ambdues colossals.

No cal dir que, sigui quina sigui, qualsevol tria sempre és injusta,

i que ja deu existir algú a qui l’absència de «Madame se muir» li

sembla imperdonable. Globalment, però, la selecció s’ajusta a la

voluntat de l’antòloga, el criteri de la qual es desenvolupa en un

pròleg llarg i biografista amb diversos punts força interessants.

Basat en múltiples fonts que s’ha tingut l’encert de no citar a peu

de pàgina per no enfarfegar el text, aquesta repassada diacrònica

de la vida i obra de G. Ferrater ajuda a definir l’autor des dels

seus excessos i ens dona una imatge gens ximple ni simplificada

per mítica o maleïda. En tant que presentació biogràfica, per

tant, fa que el total del llibre adquireixi més cos i autonomia.

Salpebrat a vegades per sentències arriscadament psicologistes,

l’estil general és expositiu, majoritàriament ben trenat, encara

que la comparació argumental d’El gran Gatsby amb què Porras

fila el text no acabi de reeixir potser per reincident —a banda de

l’obvietat que G. Ferrater té més d’Amory Blaine que no pas de

de Jay Gastby, i molt menys F. S. Fitzerald. Dividit en onze

epígrafs, el pròleg és especialment prolífic quant a la infantesa de

G. Ferrater, para prou esment a les relacions sentimentals que

motiven el seu esdevenir i sap tractar els capítols més foscos del



personatge sense fer-ne un safareig impúdic. Per exemple,

l’anècdota del viatge frustrat a Ginebra des del Marroc explicat

per J. Ma Castellet aporta una imatge entre patètica i vitalista que

ens l’humanitza. Ara bé, en comparació, l’últim apartat dedicat

als dos darrers anys de la seva vida acaba sobtadament i queda

descompensat tant per llargada com per contingut. Ja no és que

no s’esmenti Marta Pessarrodona i els cercles socials del moment,

sinó que es podria haver aprofundit més en el G. Ferrater

lingüista o els fets immediatament posteriors al sepeli. Encara

més, l’absència d’alguns noms propis de l’anomenada generació

del setanta, cofrares i condeixebles directes de G. Ferrater, es pot

entendre com una queixa al desistiment de no haver-se’l pres com

a «empresari de si mateixos» i que acabés essent un simple

llepaculs—ni boss ni escriptor— de Barral i companyia. Si més

no, per sort seva, a Josep Murgades no li ha tocat seguir

postil·lant necrològiques per antic estudiant seu, reusenc i

mostatxut.

El millor del pròleg és que M. Porras destapa i es posiciona

públicament en la picabaralla cultural que s’està produint al

voltant de la figura de G. Ferrater. Com E. Vila va fer amb Josep

Pla però amb molta més ciència i menys mala llet, l’autora

reivindica un G. Ferrater un intel·lectual independent,

decididament català i que no es deixa entabanar pel fals

cosmopolitisme de l’escola de Barcelona ni pel teòric



progressisme resistencialista de la revista Laie i la futura gauche

divine. En mans de l’autora, G. Ferrater deixa de ser un peó dins

el taulell de la reconstrucció del sistema literari barceloní de la

dècada dels cinquanta, aquell «sparring de Gil de Biedma», per

coronar-se com a rei del seu particular i caòtic camp propi. O sia,

s’obre la veda a tractar G. Ferrater des d’un marc conceptual, per

dir-ho segons Lakoff, antagònic al predominant fins ara, d’arrel

unionista i més interessat a defensar l’status quo del polisistema

literari vigent. El fet que la biografia escrita per Jordi Amat

s’editi tant en català com en castellà, ambdues dins la mateixa

gran casa editorial, és prou significatiu d’aquesta pretesa

equidistància. En canvi, M. Porras no s’està de denunciar «la

Catalunya colonitzada» —G. Ferrater i J. Ma. Castellet dixit—,

fet que causarà agrors a tots els avesats a dir que el mal crònic de

la literatura catalana moderna és el nacionalisme aliè però mai el

propi. Però si recordem que al maig del 1977 la secció de

literatura del Congrés de Cultura Catalana ja parlava de

«descolonització cultural», potser entendrem que aquesta

terminologia neix al 1939. O estrafent Joaquim Rubio i Ors, que

Catalunya potser pot aspirar a la «descolonització no política […]

però sí literària…»

Amb l’any G. Ferrater se’ns ofereix l’oportunitat de desmitificar-

lo i, si no descavalcar-lo, sí esfullar-li el sabre. Curiosament

aquesta aurèola d’intocable ha provingut d’un respecte o d’un



menyspreu nodrits més per raons biogràfiques que intel·lectuals.

O bé menysprear-lo com un borratxo inconstant de mans

llargues, o bé la idolatria d’un geni iconoclasta. Rere aquest

garbuix, però, un home de vida complexa i adolorida,

seriosament alcoholitzat i d’una notable immaduresa pràctica. La

maledicció familiar, gairebé labdàcida… Sense voler caure en

diagnosis de fària i cigaló, ni la vida no explica l’obra ni l’obra no

abdica de la vida. I potser deixant-nos de commiseracions

gratuïtes i manies personals podrem aterrar-lo i gosar dubtar si

era tan bo com diuen. Gosar poder assenyalar que es contradiu

quan afirma que desconfia de la psicoanàlisi aplicada a la

literatura però que hi cau de quatre grapes en valorar Solitud o

Nabí. Gosar discutir-li si les seves traduccions són prou acurades

quan aprengué a traduir amb un cronòmetre a la vora. Rebatre-li

estirabots com l’analfabetisme de Puig i Ferrater, la petitesa de

Salvat-Papasseit o la mediocritat de Mallarmé. Preguntar-se si la

seva poètica compositiva s’encasta a la que va de Poe fins a Valéry,

o si es pot llegir Carner des d’una altra clau interpretativa que no

l’heretada per ell i son germà, si encara hi ha distància moral o no

entre el sentiment i la imaginació… Atrevir-s’hi.

És ben sabut que Da nuces pueris remet a un vers d’un epitalami

de Catul i que per a G. Ferrater representa una frase a favor de la

felicitat. En principi, en anar cap a l’altar el nuvi romà regalava

als infants nous i altres fruits secs perquè hi juguessin i encabat



menjar-se-les, així com les nostres bales i anissos. Ritualment,

aquesta entrega representava l’entrada a l’edat adulta del nuvi, el

lliurament simbòlic de les joguines als qui més endavant repetiran

el procés. Amb aquest llibre M. Porras ens ofereix passar d’aquell

imperatiu jovial a un infinitiu més calm i incert, fràgilment humà.

Perquè nous i textos poden estar corcats, la infantesa no

s’abandona mai sobtadament i les joguines ja no són teves fins que

no te les treuen de les mans.
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(Maó, 1976). És llicenciat en Teoria de la Literatura i

Literatura Comparada per la UB. Col·laborador en

diverses revistes literàries i publicacions semblants.
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