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SOM al sud de França, en con-
cret al Dépôt de Triage, un
antic seminari de La Ferté

Macé, petita població prop de Mar-
sella. Corren temps difícils, som
en plena fragor de la Gran Guerra.
El vent, sols du sospites, fredor i
pors. En aquestes dependències hi
ha una seixantena de persones
acusades d’alta traïció. El nostre
personatge s’havia enrolat volun-
tàriament en les files del Cos Nord-
americà d’Ambulàncies Norton-
Hajes que pertanyien a la Creu
Roja. Ara, sense saber ni com, s’hi
troba en una situació delicada. Té
ben clar que en un intercanvi de
cartes en el qual havia estat invo-
lucrat l’amic i company, William
Staler Brown, han estat inter-
ceptades i llegides pel servei d’in-
tel·ligència de l’Estat francés. Ell
no ha amagat mai les seues idees
pacifistes ni tampoc no s’ha privat
d’opinions crítiques. A més, s’ha
negat a jurar que odiava els ale-
manys. Les coses són així. L’espai
és repugnant: la cambra, els patis,
la cuina, els cabinots... però hi ha
entre els presos una molt bona re-
lació de companyonia. La major
part dels detinguts, igual que ell,
estan acusats per raons falses. Allí
coneix Jean le Négre, Sobrepe-
lliz, Zulúo el Rodamón (gitanos,
anarquistes, africans... gent fàcil
de convertir-se en més que dub-
tosa). D’aquesta experiència que
va durar tres mesos naix el seu pri-
mer llibre The Enormous Room
(1922). Aquesta novel·la junta-

ment amb Adéu a les armes de He-
mingway i Tres soldats de John
Dos Passos, són els tres grans
clàssics de la literatura nord-ame-
ricana sobre la Primera Guerra
Mundial.

El nostre escriptor, Edward
Estlin Cummings, havia nascut
a Cambridge, Massachusetts, en-
cara que aviat s’individualitza el
nom, irònicament, a partir d’una
crítica que intenta menystenir-lo,
des d’aquest moment, e.e. cum-
mings, havia cursat estudis de li-
teratura anglesa, llatina i grega a
Harvard on es va llicenciar. Aviat
marxà al Greenwich Village de
Nova Yok i sovintejà els cercles ar-
tístics. De seguida s’allista com a
voluntari i ja coneixem l’experièn-
cia. Tant ell, com Hemingway i
Dos Passos van anar a conduir am-
bulàncies i van conèixer de prop la
brutícia i la sang del front. Quan
hom va signar la pau, aquesta ge-
neració ja era tota una altra, en cer-
ta manera havien perdut la inno-
cència i els discursos altisonants
dels estadistes els feien fàstic: «un
polític és un cul sobre / el qual tot-
hom s’ha assegut excepte un home».

El nostre artista es va dedicar a
pintar i a escriure. Sols a això. Com
l’autèntica dimensió de la vida dels
éssers humans. Se n’oblida de la
història per a construir una mena
d’individualisme transcendent a
partir dels soterranis del llenguat-
ge. El traç del dibuix i de la parau-
la caldrà reinventar-lo. Cisellar-los
de nou, buscar nous sentits per-
sonals. Feia falta oposar-se amb la
creació als «polítics i generals que
han tornat el nostre idioma del re-
vés, s’han apropiat de les paraules
que parlaven els nostres pares i les
han convertides en alguna cosa an-
èmica i estúpida» dirà una altre
company de generació com fou
Thomas Wolfe.Per aquest motiu
tornen, sovint, a Europa. Beuen en
l’herència de Flaubert i la poesia
simbolista a través de Joyce, Pro-
ust, Eliot o Pound. Van més en-
llà i es capbussen en els nous mo-
viments, i xuplen, així mateix, en
les teories de la psicoanàlisi. Na-
turalment, els resultats en cadas-
cun van ser molt diferents. Fins i
tot, oposats.

Des de Tulius and Chimenys, el
primer recull de l’any 1923 fins 73
Poems, llibre pòstum, e.e. cum-
mings construeix una llengua ben
particular, podríem dir única, per
a la pròpia república personal. «No
ser ningú més sinó tu mateix, en un
món que fa tot el possible, dia i nit,
per a fer que tu sigues algú distint,
significa lluitar la més dura bata-
lla que qualsevol ésser humà pot en-
frontar i mai no deixar de lluitar».
D’aquesta manera reordena la re-

alitat des del seu punt de vista i
juga amb els mots com joguets ar-
tesans que fabrica ell mateix «“res”
es va lamentar l’injust / “no és just”
(“ni in-” va replicar el just».

Els trets característics que més
criden l’atenció de la seua escrip-
tura són el seu inconformisme ti-
pogràfic, el joc de les distorsions
sintàctiques, una puntuació ben in-
usual, una transformació de les
parts de l’oració com verbs o ad-
jectius en substantius, retall de pa-

raules segons li convé, tendència a
la creació de neologismes i un em-
prament lliure dels ritmes propers
als del jazz. Sense oblidar, en cap
moment, d’entendre la literatura
com una arma i com un artifici al-
hora. Una actitud de profunda dis-
sidència i a favor de l’ésser humà.
Ho observem en aquests versos
ben cèlebres sobre l’objecció de
consciència: «cante l’alegre i gran
Olaf / el cor ardent del qual reculà
en la guerra: / un objector de cons-
ciència / el seu benvolgut coronel
(polit/ cadet de west point molt suc-
cintament educat) / mamprengué
prompte l’esgarriat Olaf; / però-mal
que una multitud d’eufòrics / ser-
gents (primer colpejant-li el cap) /
entre gelades aigües fa rodar / aque-
lla impotència que altres acaronen
/ amb rapells acabats d’usar / en
una enllotada latrina, (...) Olaf (per
a tots els efectes / un cadàver i no de-
sitjant més embolics / que els que li
donà Déu) / contesta, sense enutjar-
se / “No besaré la vostra f.uda ban-
dera”». O sobre les relacions amo-
roses: «porte el teu cor amb mi(el
porte en / el meu cor) mai no me’n
separe(a tot arreu / on vaig hi vas
tu,estimada;i tot el que existeix / grà-
cies a mi només és obra teua, amor
meu) / no tem / cap fat(perquè tu
ets el meu fat, vida meua)no anhe-
le / cap món(perquè preciosa tu ets
món meu, veritat meua) / i tu ets tot
allò que ha significat sempre una llu-
na / i tot allò que sempre el sol can-
tarà ets tu».

Hom ha comentat sovint la di-
ficultat, inclús la impossibilitat de
traduir la seua poesia. Santiago
Perednik, un estudiós argentí de
l’obra cummingsiana apunta al-
guns dels motius d’aquesta tasca
arriscada: «La cuestión más ardua
de resolver al traducir los poemas
de e.e. cummings es el hecho de que
en muchos de ellos la oración o la
frase no existen más, al menos en
sus formas usuales, y la palabra no
és una unidad simple sino un con-
junto compuesto —y muchas veces
descompuesto— de unidades me-
nores. Más que un signo, és un com-
plejo de signos más que una pala-
bra, una palabra de palabras, una
palabra-conjunto cuya unidad está
armada con múltiples fragmentos,
las palabras-partes cada una de
ellas reconocible como palabra au-
tónoma, y a la vez como parte de un
signo mayor».És ben cert, això. En
la nostra llengua hi ha hagut al-
guns intents de versionar textos
solts, ara en recorde algun d’A-
gustí Bartra i també de Marià Vi-
llangómez. Després s’han realitzat
dues exemplificacions excel·lents,
l’una, ara fa més de vint anys, 44
poemes, traducció d’Isabel Robles
i Jaume Pérez Montaner, i l’altra,
molt recent, (a)poemes d’Alfred
Sargantal. Dues apostes d’una fei-
na ben complexa i d’un extraordi-
nari enginy lingüístic i poètic. Ben
reeixides. És curiós com l’obra de
cummings que en un principi va
despertar i provocar no poques re-
sistències, s’haja convertit, en l’ac-
tualitat, en una de les veus poèti-
ques contemporànies més popu-
lars del seu país.
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POETA I PINTOR AMERICÀ. Edward Estlin Cummings (1894-1962).
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