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El dia 25 d abril de 1970, 
Pere Quart fou una de 

les veus mes vibrants del 
memorable Festival de 

Poesia al Price.

Pere Quart era un poeta tan lucid que, 
encara avui, la seva obra i la seva humani- 
tat resulten incomodes per a alguns dels 
seus col-legues. Pere Quart era el poeta 
de Tequilibri dels extrems, i em sembla 
imprescindible que qui vulgui seguir la 
seva poesia entengui al millor possible 
quina era la seva poetica. Per aixd, cen- 
trant-me en «No goso», el primer poema 
del recull que va dir que ens deixava de 
testament, Poesia empirica, i que obre 
tambe la seccid «Del mester», es a dir, de 
I'ofici de fer versos, voldria desenrotllar 
allo mes tons i mes precis del seu pensa- 
ment relatiu a aquest «mester», de mane
ra que no hi pugui haver equivocs ni 
interpretacions superficials, possibles 
perque els seus textos tenen sovint una 
aparentja anecdotica, temporal, que pot 
satisfer el lector distret, al qual ningu no 
discuteix el privilegi de trobar-hi unica
ment allo que mes el toca i I'interessa. Per 
al critic, es clar, la cosa canvia: ha d'inten- 
tar copsar tota la carrega ideologica i 
emocional d'una poesia concreta fins a 
poder esbrinar els fonaments i els signifi- 
cats i les al-lusions de I'obra d'art, tenint 
en compte els artificis de I'artifex.

En llegir el proleg de Poesia empirica, ens 
assabentem que Pere Quart atacava un 
tipus d'hermetisme poetic, aquell que ni 
els mateixos autors no poden justificar, 
perque com a poeta no concebia que un 
poema esdevingues un frau o una paro- 
dia de la mes pobra de les arts, que es 
com ell acostumava a definir la poesia. 
Per primer cop, a vuitanta anys, ell, que 
sempre es distanciava del text que escri- 
via, per mes personal que fos el tema, ens 

va mostrar com era partidari de la comu- 
nicacio poeta-lector a traves del poema, 
comunicacio que volia que es dones 
intensament i plena, tot i que no descarta- 
va que la comprensio fos dificil, car la 
dificultat d'un text, un cop superada, si el 
poeta es genui, fa que ens apassioni 
encara mes el mon que hi descobrim. 
Pero no era aquesta Tunica escomesa del 
proleg; calia tambe evitar les germanes, 
si em permeteu dir-ho aixi, de Thermetis- 
me: Telitisme i Tavorriment.

Observem-les de la vora: Telitisme es 
defectiu perque comporta una restriccio 
vital que no escau a la poesia; si hom 
empra un llenguatge nomes a I'abast 
d'una minoria, potser experta en literatu
re, potser experta a jugar a la gallina cega, 
no solament redueix I'ambit dels lectors, 
sino tambe el motiu i el contingut del 
poema. Que la poesia sigui economics en 
paraules no te res a veure amb Telitisme. 
Que la poesia digui les coses indirecta- 
ment, que les calli o que les insinui, 
perque aixo es sovint mes fort i atraient 
que dir les coses pel seu nom, no s'ha de 
confondre amb el preciosisme que escap- 
qa tantes possibilitats i ignora la realitat. 
Un exemple ben evident es Tus del mot 
«fotre» —que Pere Quart ha emprat algu- 
nes vegades, i ja ho va fer al seu primer 
recull, Les decapitacions. Aquesta paraula 
no pot ser substituida per altres d'eufe- 
mistiques, que encara que arribessin a 
donar sentits semblants sempre estarien 
mancades del so «fotre», i sense el so 
tampoc no podrien assolir els mateixos 
significats, perque avui ja ningu no dubta 
que so i significat son indivisibles. Es a 

dir, Telitisme es una limitacid alhora artis- 
tica i vital, i si be hom pot arribar a 
construir dins d'aquesta «escola» unes 
composicions respectables que agradin a 
certs lectors, hi haura una despreocupa- 
cio, volguda o inconscient, de la totalitat 
de la condicio humana. Treballar, depurar 
el llenguatge, potser ho fan tant Telitista 
com el poeta, la diferencia es que el poeta 
ho fa a partir d'encarar-se a tot el que viu 
—i aixd explica que Pere Quart consideres 
poetics tots els mots del diccionari—, 
mentre que, a I'altre, li manca aquesta 
receptivitat; per aixd qui tendeix a Telitis
me dificilment podra dir-se poeta, car per 
a anomenar-se estrictament tai, si es 
necessari partir del coneixement d'un 
mateix, tambe ho es identificar-se amb la 
resta de la humanitat.
El darrer defecte que Pere Quart ataca es 
el de Tavorriment, demana al poema 
«centres d'atraccio, d'interes, de novetat i 
de sorpresa». I mes encara, per a ell, la 
poesia, a mes de ser un joc, es jocosa, i 
pot alhora divertir-nos i commoure'ns, i 
aixi ho va practicar; nomes cal que recor- 
dem les «Corrandes d'exiliw (del recull 
Salo de tardor), escrites en un dels mo
ments mes tragics de la nostra historia, 
en que el sentiment de la catastrofe i 
I'humor van de bracet: si els extrems 
s'equilibren, el «producte» no sera mai 
avorrit, almenys objectivament parlant o 
per al bon entenedor.
Fins aqui hem vist com d'una critica 
aparentment negativa, la impugnacio de 
Thermetisme, Telitisme i Tavorriment, ha 
sortit allo que en diem una critica positi
ve: I'afirmacio de la comunicacio, enca-



El dia 25 de maig de 1978, a Roda de Ter, 
en I'homenatge a Miquel Marti i Pol.

rar-se a tota la realitat humana i la 
necessitat de mantenir I'interes del lector; 
i ho hem vist arran del proleg de Poesia 
empirica. Ara fem un pas endavant i 
endinsem-nos en el primer poema d'a- 
quest recull: «No goso».

«M'agrada dir les coses sense embuts, 
si cal amb patinades
fins al pla de baix.
Quant al despull
me'n fixo els limits jo mateix;
ja n'es hora, sembla.

M'agrada parlar clar forqa sovint.
I bressolar-me en versos de poc preu 
—frivol deport ara i ades— 
a rise de perdre barretades.
Ensenyar el joc, les trampes, 
I'aspre amb el qual apuntalo el bastigi 
a benefici de la meva 
sinceritat quasi sencera 
i en espera d'un eco 
finalment no rebec; el necessito.

No em plau gens d'ocultar-me dins la 
[brolla 

—els rebrots que resten 
entre tala i tala— 
de paraules, paraules i paraules 
que no creen ni crien 
i no compleixen res del que prometen.

M'agrada obrar a pie dia.
Que els altres vegin la rodella 
contra la qual disparo 
amb bona o mala punteria; 
ajupir-me a vegades 
i que algu s'adoni 
que m'ajupo per veure 
quins arbres sobresurten 
i quins s'acoten sota el pes del sol 
—la Hum meridiana denuncia 
els qui pretenen creixer de puntetes 
i sense arrels, 
esnobs o llepaesnobs 
que baraten "dretura e claredat" 
per oripell, al mercat negre 
de la filosofia cursi.

Em plau I'escarn o la insolencia 
—sovint luctuoses per a mi— 
quan les adreqo als credits, 
als prestigis fumosos, 
xemeneies com totes acimades.

Compreneu el que em passa? 
Provo de dir aixd i allo, 
potser amb escandol, 
de dret en dret, de cara. 
No me'n se estar.

No goso.»

Estructuralment el poema en si es una 
excepcid. Ell acostuma a obrir els seus 
reculls i fins i tot algunes de les seccions 
amb un poema de tall noucentista, amb 
rima i metre tradicionals, i aixo aqui no 
succeeix. Hi ha una intencionalitat del 
poeta en aquest canvi, hi ha una actitud 
nova que consisteix a obrir escletxes del 
seu secret, dira tot el que vol dir, i aixo es 
el que hem d'esperar de la totalitat del 
recull. El primer vers es la clau: «m'agra- 
da dir les coses sense embuts», pero ja no 
amb poesia anonima —la signava amb 
diversos pseudonims i no la «reconei- 
xia»—, sino amb poesia-art. La seva cons
tant de I'equilibri dels extrems arribara a 
una culminacio, «Nomes allo que veig 
amb claredat I colpeix els meus sentits de 
veil madur» («Escoli demesiat»), des de 
lirismes com «Els u I Is eren rodons i verds 
i rics, I com dues gemmes vives, com dos 
Ilacs» («La germaneta») fins a prosaismes 
com «Prou que es veu, papa» («Primera 
lligo de coses in situ»).

El tftol, «No goso», del poema es parado
xal, vol dir que si que gosa; la frase 
completa seria «no goso estar-me'n». Es 
la nova fita de la seva evolucio poetica; 
no gosa estar-se de ser un rebel —condi- 
cio essencial del poeta— i ens explica 
com li agrada presentar el seu art verbal 
com una cosa personal seva, en un to 
absolutamentsubjectiu i com excusant-se 
—«Compreneu el que em passa?B—, i tot 
i aixi mante una distancia respecte al text, 
grades als termes que escull i perque la 
llengua catalana ho permet especialment, 
que fa que trobem en el poema sencer 
una extrema subjectivitat i una extrema 
objectivitat, unides pel ritme i I'actualitat 
del contingut, i aixd fa que tambe hi hagi 
un equilibri entre allo temporal i allo 
intemporal, es a dir, el mon immediat a 
que es refereix i el que aixo representa 
com a poetica. Ens trobem, doncs, davant 
d'un clam personal que suggereix al 
mateix temps tot un tractat de poesia.
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El poema conte sis estrofes. A la primera, 
la segona, la quarta i la cinquena, el poeta 
ens explica que li agrada, i a la tercera allo 
que no li plau, essent tot ell un manifest 
de com s'ha de fer poesia. Amb els inicis 
repetitius de gust es mante aparentment 
en el mer subjectivisme, desenvolupa la 
seva actitud poetico-ideoldgica, tot dema
nant —retdricament— comprensio. Com 
que ara ja diu les coses sense embuts, pot 
usar la llengua mes vulgar, el «pla de 
baix», i fixar-se els limits de la seva 
llibertat (o el destape que en diuen 
alguns barcelonins), el «despull». A la 
segona estrofa ens anuncia no solament 
que ens obrira les escletxes del seu 
secret, cosa que no havia fet fins ara, i que 
sap el que es juga fent-ho, sobretot si es 
bressola «en versos de poc preu», sino 
tambe que ensenyara al lector el secret de 
I'art que practica, de manera que aquest 
perdi la innocencia —«el joc, les trampes, 
l'aspre»— i vegi el puntal on s'aguanta 
I'artifici poetic. Aixi espera que el public 
I'escolti i el coregi, i aquesta es la primera 
escletxa del seu secret que ens obre: diu 
que necessita un eco.

A la tercera estrofa, subjectivament nega- 
tiva, rebutja la possibilitat de I'abus de la 
tecnica, la poesia com a creacio —ningu 
no pot crear res— i la composicio pretesa- 
ment estetica en la vacui'tat, i en aquests 
rebutjaments se sobreenten que el poeta 
ha de ser un col-laborador de I'evolucio 
del pensament i del sentiment i ha de dir 
el que son les coses, no pas donar una 
visio utopica. Per aixo, a la quarta estrofa 
es posa a la Hum, es dona a coneixer 
plenament, desitja ensenyar els seus mo- 
viments i tambe «la rodella contra la qual 
disparo». I als set versos finals d'aquesta 
estrofa, en forma parentetica, tecnica que 
usa per apropar-se mes al lector, explica 
que la «llum meridiana denuncian els 
falsos poetes «que baraten (canvien) 
"dretura e claredat" (citacid de Ramon 
Llull) per oripellx (or fals). A la cinquena 

1970, a la 
segona 
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Maig de les 
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Catalanes, 
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d'Honor, 
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seva muller 
i la seva 

filla.

estrofa especifica que, la seva satira i el 
seu sarcasme, els dedica als personatges, 
«als prestigis fumosos», no pas al poble, i 
que aixo li es ocasio de dol, i ho diu altre 
cop entre parentesis, com una confiden- 
cia, car preferiria no haver de recorrer-hi, 
que no hi hagues gent envilida pel poder. 

A la darrera estrofa, el poeta solitari i 
solidari Pere Quart, sobre el qual tants 
coincidim en I'opinio que era un dels mes 
joves d'aquests anys vuitanta, ens promet 
amb el seu «provo de dir aixo i alld» que 
ja no callara com abans, que ha arribat el 
moment, per a ell, d'esbatanar les cam- 
bres secretes, els mons intocables, no 
improvisadament, sino amb I'escriptura 
presidida per la rao poetica. Ho ha decidit, 
no gosa estar-se'n. Aixo vol dir que el que 

seguira es una fita nova en la poesia 
catalana. El llindar del seu recull es una 
promesa d'una immediata i futura esteti
ca vital, i convido el lector que llegeixi els 
restants noranta-un poemes que integren 
Poesia empirica, i per posar-li la mel a la 
boca anoto aqui alguns dels temes inso- 
lits que hi trobara: la mentida dels poetes, 
el despull heterosexual i gai dels joes 
florals, el demofeixisme dels darrers 
anys, el vaticanisme, la consentida buidor 
dels valors dels burgesos i els seus ser- 
vents i idols, la lluita per sobreviure, el fet 
de ser veil i cadaver imminent, I'esperan- 
qa en la Catalunya jove i, amb lletra 
menuda, la defensa de Jesus de Natzaret 
com a home i revolucionari.
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Posse'idora d'un magnific estil, abrivat i 
fluent, Tautora ens ofereix sis magnifies 
relats que foren guardonats amb el 
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contes i narrations.


