
Els països que, a l’època moderna i contemporània,
han tingut poques glòries militars o poca gent eleva-
da a la santedat, tendeixen a convertir en herois i en
sants el primer que troben proveït ni que sigui d’una

pàtina d’excel·lència. No és obligat que aquestes persones
siguin genials, i per això poetes menors de l’Osona, cantants-
tabarra de l’Empordà o entrenadors de futbol amb cara de
gendre perfecte han estat ascendits adés a la categoria de
superhomes, adés a la de sants. Amb el temps es descobreix
que no n’hi havia per tant, però la població, moguda per
aquesta necessitat d’elevar a l’ordre del sagrat el que només
era de l’ordre de la vida quotidiana i tot sovint més que
pagana acaba elegint un altre passavolant per omplir el buit
que, com ja s’ha dit, hi ha sempre en tot país que no hagi
conegut ni Nelson ni Wellington, ni Napoleó ni Joffre, ni
Bismarck ni el mariscal Von Hindenburg.

A Gabriel Ferrater li va succeir una cosa així, a títol
pòstum per a fortuna seva: un suïcidi induït, potser, per
una malaltia dolorosa i irreversible va fer que, casual-
ment, morís als 50 anys, que era l’edat que ell mateix
havia insinuat que era més que suficient com a termini
d’una vida decorosa. Després, pels efectes que ja hem
comentat, la seva figura va créixer d’una manera no pas
desmesurada, però sí frenètica, que és tota una altra cosa.
Com passa sempre en aquests casos, tot Catalunya diu
que va conèixer “en Gabriel”, i aquests, tot sovint, han
entès poca cosa de la seva poesia, malament la seva vida, i
res dels seus escrits teòrics, carregats d’una intel·ligència
que no es troba a l’abast de cap turiferari. Per això hem de
considerar molt benvinguda l’edició d’una peça de DVD
amb idea d’Enric Juste, producció d’Emilio Manzano i la
col·laboració de Jordi Cornudella: Metrònom Ferrater,
Barcelona, Bellveure, 2009. Lluny de caure en exclamacio-
ns sentimentals, aquest vídeo presenta entrevistes a una
vintena d’amics i coneguts del nostre home de lletres,
algunes una mica desafortunades, però la major part
d’una gran categoria —encara que massa concentrada, de
la qual cosa se’n desprèn, erròniament i inevitable, una
vaga idea de trivialitat.

Jaime Salinas i Félix de Azúa hi estan molt llestos i
educats, com és habi-
tual en ells; Francisco
Rico opina amb encert
que la intel·ligència de
Ferrater estava per so-
bre de la seva poesia
-tot i que és una evidèn-
cia històrica que no cal
ser molt intel·ligent
per escriure’n—; Caste-

llet subratlla que el seu amic va ser, per damunt de tot, un
gran lector, i tampoc no s’equivoca; Rosa Regàs també
l’encerta quan diu que, en un país normal, Ferrater hauria
estat una gran figura —com encara no ho són ni Carner ni
Foix ni Riba, no ens enganyéssim—; Amàlia Ferrater, la
seva germana, assenyala els beneficis que va comportar al
seu germà el fet de no haver anat a estudi fins als deu anys;
Laureano Bonet coincideix amb Rico en apreciar que Ferra-
ter era capaç de verbalitzar coses que es troben als antípo-
des de la paraula, com ara la pintura —igual com és dificilís-
sim escriure un poema sobre un gest o una mirada—; i
Carmen Balcells, després de rumiar-hi molt, engega aquesta
frase que figura que resumeix el món de Ferrater: “Si s’és
poeta i s’és genial, no es pot ser pobre”: i ens quedem amb
el dubte si vol dir que un poeta genial hauria de tenir la vida
pagada, o si ja és prou ric pel fet, incomptable en paper
moneda, de ser poeta i genial alhora.

Potser les intervencions més rellevants són les de Mario
Vargas Llosa, Jordi Cornudella i la dona legítima de Ga-
briel Ferrater, Jill Jarrell. Vargas Llosa demostra d’una
manera fefaent no haver entès gaire res de Gabriel Ferrater,
perquè diu textualment que era “un gran cosmopolita” i
que la seva poesia estava “molt poc condicionada per allò
local” —quan tota la seva obra en vers, com la de W. H.
Auden, neix del fet de creure que el millor poeta és aquell
que més arriba a assemblar-se a un home qualsevol o a un
“hijo de vecino”, en expressió traduïda de Stephen Spender
(World within World)—, i, cosa pitjor, que havia conduït la
seva llibertat fins al “llibertinatge”: aneu a saber quins
vapors tenia aquell dia Màrius a la testa. Jordi Cornudella
és el que parla amb més saviesa, i, en aquests moments,
potser al costat de Salvador Oliva, és dels pocs crítics que
seria capaç de reconstruir el sentit amagat de tots els poe-
mes de l’autor.

Tres dones causen un gran efecte en el vídeo: la germana
al·ludida, que hi parla amb tendresa fraternal; Yvonne Hor-
tet, que expressa un afecte de gran amiga; i Jill Jarrell, que
enraona més bé que ningú, encara que no domini el català,
impregnada d’aquesta manera anglesa tan discreta de par-
lar de les coses més íntimes, i amb un deix de melancolia
pròpia d’una gran enamorada. De tot plegat en surt un
DVD sobre Gabriel Ferrater no pas exhaustiu, però que té
l’avantatge de no caure en l’error de convertir en màrtir
—heroi o sant— un home d’una enorme i contradictòria
humanitat.

Les habitacions tancades
s’ajusta al naturalisme més net i
cru, d’ecos cinematogràfics, i a
les tres unitats aristotèliques
—un sol espai, temps real, acció
única— per atorgar el màxim
protagonisme als sentiments,
les actituds i els comportaments

contradictoris dels dos perso-
natges. Allò que interessa pot-
ser és afrontar, sense vels ni pal·-
liatius, la brutalitat que supo-
sen els abusos sexuals i les
seqüeles per als qui els pateixen.

Teatralment, si bé té l’encert
de crear un clima claustrofòbic

i de mostrar bé la presa de cons-
ciència de la filla, resulta tanma-
teix molt lineal, estàtica, sense
gaires replecs dialèctics, i voreja
un cert tremendisme i mani-
queisme sensacionalistes que di-
lueixen la força de la reflexió
ètica de fons.

propòsit de fer-nos arribar la seva
clara veu enmig del drama col.lec-
tiu. Cal esmentar també el Poema
sense heroi, una complexa
composició, reelaborada al llarg de
vint anys, entorn de l’acte creador
que incorpora múltiples referències
a autors coetanis. Malgrat tot, no
se’n va anar mai del seu país, i amb
un cert punt d’orgull no se’n va estar
de remarcar-ho; fins i tot, en ocasió
de la segona guerra mundial, va
practicar la poesia patriòtica però
no per guanyar el favor del règim
sinó per una íntima obligació. Una
consciència de la missió del poeta
com a intèrpret de la veu del poble
—res a veure amb l’estètica oficial
del realisme socialista, en la qual el
compromís es realitza en la
transmissió de consignes— recorre
tota la seva obra.

En català, disposàvem només
d’alguns poemes d’Akhmàtova
—com l’antologia de Maria Mercè
Marçal i Monika Zgustova—; ara
ens arriba l’obra poètica sencera, co-
sa que no es troba en espanyol ni en
francès.

El treball de Jaume Creus, en qui
conflueixen l’ofici de traductor i una
llarga trajectòria com a poeta, sor-
geix indiscutiblement d’una “volun-
tat de crear cultura per al país”. Les
seves versions prescindeixen de la ri-
ma però no del metre, i deixant per
als coneixedors del rus el judici estric-
tament lingüístic, podem dir que fun-
cionen com a poemes a plena
satisfacció. Fet el més difícil, que és
la traducció, només un parell de
lleus retrets a l’edició: la lectura seria
més còmoda si hi hagués més espai
en blanc de separació entre els poe-
mes, i d’altra banda, tot i entenent
que no és una edició crítica, el lector
agrairia que la informació
introductòria fos una mica més ex-
tensa, que li estalviés recórrer a al-
tres fonts. Que de cop i volta apare-
guin milers de versos ben escandits
és tot un esdeveniment en la literatu-
ra catalana, encara més si ens perme-
ten atansar-nos a una de les grans
veus del segle XX.

“El vídeo presenta la gran

i contradictòria humanitat

de Ferrater”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

“Metrònom Ferrater”
JORDI LLOVET

El despertar de la primavera, obra de Frank Wedekind, està en el substrat de la de Sebastian, premi Octubre. / G. N.

Anna Akhmàtova o la
consciència de la missió
del poeta com a intèrpret
de la veu del poble.
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