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LÍDIAPENELO
Pere Gimferrer (Barcelona, 1945)
arrossega l’etiquetad’hermètic.Les
caricatures el presenten com un
personatgehistriònicdeparlapecu
liar que surt al carrer parapetat per
un barret i un paraigua. Ell mateix
admet, amb certa objecció, que
abraça l’excentricitat, peròéscapaç
compocsdetransformarelquel’en
voltaenimatgespoderoses,idecon
rearambbrillantorlapoesia,l’assaig
ilanarrativa.Lasevaésunaerudició
generosa però en perill d’extinció.
Coneix la història de tots els qua
dres deMax Ernst i no es perd cap
pel∙lícula de zombis. Recita versos
depoetesoblidatsamblafacilitatde
qui deixa anar un refranymeteoro
lògic. I si està de bon humor, canta
amb notable gràcia un popurri de
velles cançons italianes i cuplets.
Estàaldiadetoteslespel∙lículesque
apareixen i aconsegueix veure la
majoria de les que li interessen, en
cara que moltes d’elles no arribin a
les sales de cinema. A sobre, ho ha
llegit gairebé tot i encara continua
llegint.
Va començar a escriure quan en

caraeraunnenienelseumóninfan
tilhihaviauntòtem, l’aviPereGim
ferrer Cassany, l’únic familiar amb
quivaaconseguircongeniariaqui li
ha dedicatMarinejant, el seu últim
poemari en català. No és la primera

vegada que aquest avi apareix en la
sevapoesia.“Todavíamiabuelolee
rá Rojo y negro al final del pasillo, /
viendogotearel jardín sombrío tras
los cristales empañados” (1960).
L’aviGimferrerhaviadirigituna fà
bricatèxtil, ipassavaelsdieslleginti
escoltant la ràdio gràcies a les ren
des que li proporcionava un immo
ble. “Elmeu avi tenia dos llibres fo
namentals, Rojo y negro i Cumbres
borrascosas. Se sabia els passatges
de memòria, me’ls llegia, feia una
pausa per comentarlos i abans de
continuar teatralitzavaunaavança
da. Quan va morir jo tenia 16 anys.
Era un personatge excèntric, tea
tral, ipocconformista”,afegeixamb
unsomriure.
Aquest avi amb qui comparteix

nomialtresafinitatsundia livadei
xar anar una observació que li va
quedar gravada: “En un concurs de
redacció, entre 1.000 participants
guanyaries tu,peròaixònosignifica
res,noméséselprincipi”.Elcomen
tarilivaagullonarlaconsciènciaiva
decidir concentrarse en allò que
realment ja el fascinava en aquell
moment: la poesia. “No és una cosa
tan rara ni tan difícil d’entendre, és
que la gent no sap que li agrada el
futbol quan és un nen? I per què no
potpassarelmateixamblapoesia?I
ara que no s’interpreti que tinc res
en contra del futbol... A Albert Ca

Acaba de publicar el seu darrer poemari,
‘Marinejant’ (Proa). Als seus setanta anys es troba
en plena forma creativa. Tracemaquí el seu retrat
humà i en repassem la trajectòria literària

“Mai no
he volgut
sentirme
adult”

Gimferrer posa per a ‘Cultura/s’ a la biblioteca de la Fundació Tàpies

perfil de Pere Gimferrer
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quitxada,ésclar,pel surrealisme.El
contacte el va iniciar Gimferrer en
viant a Paz un exemplar d’Arde el
Mar el 1966, i des d’aleshores van
mantenir una llarga relació epis
tolar. “Personalment el vaig veure
perprimeravegadael 1968.Octavio
Paz va arribar aBarcelona ambvai
xell, veniade l’Índia!Aixíqueespot
dirqueelvaigconèixeralMollde la
Fusta. Érem diversos els que ens
vam reunir al port. En un cafè pro
per l’esperaventambéCarlosFuen
tes iGabrielGarcíaMárquez.Aque
llanitvamacabaracasadeJaimeGil
de Biedma que havia organitzat un
sopar per a l’ocasió”, recorda di
vertit.
Delasevatascacomaeditorelsa

tisfàhaverpublicat lesprimeresno
vel∙lesd’autorsquedespréshantin
gut un llarg recorregut comEduar
do Mendoza (amb qui l’uneix una
profunda amistat), AntonioMuñoz
Molina, Jaime Bayly o Roberto Bo
laño.“ABolañonolivampublicarla
primera novel∙la, però sí La Litera
turanazienAmérica.Finsaleshores
Bolaño no havia tingut cap èxit, i a
partird’aquellmomentvavenirtota
laresta”.
Si lacuriositat llaminerad’aquest

poeta és una de les característiques
que ajuden a definirlo també ho és
el seu bilingüisme, tant literari com
personal. Domina el català i el cas
tellà (una cosa queno és gaire habi
tual), però finsal 1970noesvadeci
dirapublicarenelcatalàambelqual
va aprendre a anomenar les coses.
(Encara que li agrada objectar que
pensem en imatges i no en parau
les).Bendotatpera les llengües, lle
geix en anglès, francès, italià i du
rantunaèpocaesva interessarmolt
per l’àrab tot i queconfessaque se li
va resistir.Desdel 1985ocupa la ca
dira O de la Reial Acadèmia Espa
nyola. Aliè a modes i prejudicis, de
l’experiència acadèmica agraeix “la
coexistènciadediferents escriptors
de generacions diverses. Segura
ment, si no estigués a l’Acadèmia hi
hauria molts autors que no conei
xeria”.
Els premis i les distincions van

creixent en el seu currículum però
també les absènciesdegent estima
da.Enelsúltimsdosanyshaperdut
gent important per a ell com Joa
quim Molas, Ana María Moix, Jo
sep Maria Castellet, Rosa Novell,
José Manuel Lara... (Per desgràcia
lallistaencaraésmésllarga).Parlar
ne l’incomoda, no ho verbalitza ex
plícitamentperòeldolorpassejapel
seurostre(trobarinterlocutorsdela
seva talla li deusercadacopmésdi
fícil). “La mort ens situa en la línia
del temps i de la vida”, assevera per
concloure laqüestió.
Amb70anys complerts continua

treballant a Seix Barral, llegeix

Flash Forward

Els carrers em semblaven coses ja mai no vistes;
he fet del meu present el meu passat,
he fet del meu passat el meu present;
els carrers em semblaven aparadors en somni,
com si la meva vida fos un aparador;
pintura al tremp, colors damunt la fusta,
la gelatina d’una foto antiga,
Paris after the dark el meu destí.
La vida de les boires, els vestits
fets de la llum de plata dels anys trenta.
Prendre comiat és ser acomiadat:
m’han acomiadat aquests carrers.
Els meus ulls ja no veuen el recapte,
la flor del foc de l’aire recaptat.
He recaptat només paraules d’aigua,
les paraules que diu el brollador,
les jeux d’eau à Villa d’Este, l’aigua a Tívoli,
efímera i lluent com el dibuix de l’aire,
l’esplendor de la vida en l’instant d’aquest vers.

Congeniava amb el seu avi,
que, després de dirigir una
indústria tèxtil, es passava
els dies llegint i escoltant la
ràdio; li dedica ‘Marinejant’

>

“Per a un poeta
l’adolescència i la joventut
són fonamentals, el
problema és començar a ser
bon poeta a partir dels 50”

mus li agradava el futbol i va ser un
gran escriptor”, assegura com per
treure importància a la seva deter
minació de prescindir de tot el que
considera anecdòtic (encara que es
tractindedetallsbàsics ielementals
de lavidaquotidiana).
El Gimferrer poeta neix del nen

que vivia en una Barcelona mosse
gadaper lapostguerra i quees refu
giava en la lectura. Ell és dels que
creuenque l’impuls que ens porta a
escriureésmimètic, i lamimesielva
portar a novel∙lar l’àlbum il∙lustrat
d’unwestern.Tot i això, laveritable
seduccióesvaproduirel 1958,quan
amb13anysvadescobrirRubénDa
río. “Era l’únic que em donava un
dring, un so contemporani, encara
quetambéhihaviaCarner,Aleixan
dre...”, puntualitza amb la precisió
suïssaqueelcaracteritza.
Va passar el temps i aquell poeta

adolescentva inaugurar lavidauni
versitàriamatriculantseendretifi
losofia i lletres, dues carreres que
mai no va acabar. “Vaig saber molt
aviatquenoemdedicariaaferd’ad
vocat ni a fer classes. En canvi, el
món editorial connectavamés amb
la meva vocació”, aclareix Gimfer
rer.Aquell jovequeesdistreiaensu
mant les fullesdelsarbresdelclaus
trede la facultatde lletresde laUni
versitat de Barcelona va guanyar el
premi Nacional de Poesia el 1966
perArdeelmar,peròasseguraquela
distinció no va canviar la seva ruti
na. “La gent no estava per aquestes
coses, i a mi em preocupava com
quedariaelmeupròximllibre”,dei
xaanarambmodèstia.
En el terreny laboral es va estre

nar amb20anys enundiari deTer
rassa escrivint sobre cinema i lite
ratura, i molt aviat les seves col∙la
boracions es van estendre a altres
publicacions com El Ciervo, Film
Ideal, Ínsula, Destino i LaVanguar
dia. Als anys 60 va fer els seus pri
merspròlegs i traduccionsdels tex
tosde llibresde laPolígrafa (unsvo
lumsmeravellososiextints).Ésfàcil
imaginar un jove Pere Gimferrer
embadalit amb la traducció del lli
brededicataWilfredoLam;assabo
rint ambespecial interès els passat
ges que descriuen l’esperit surrea
lista d’aquest artista cubà que va
arribar a tractar. Dels treballs per a
la Polígrafa, destaca Miró. Colpir
sense nafrar (1978), un dels assajos
més interessants dedicats a Miró i
en el qualGimferrer exposa la radi
calitat d’unartistaqueva saberunir
el món quotidià amb l’imaginari.
Unaunióqueell tambéexercita.
A partir del 1965, arran dels seus

inicis comaeditor, vaentaular rela
cions amb Cortázar, Octavio Paz,
J.V.FoixiVicenteAleixandre,entre
d’altres. Amb el Nobel i diplomàtic
va mantenir una gran amistat es

Ell mateix admet que abraça
l’excentricitat, però és capaç
compocs de transformar
el que l’envolta en
imatges poderoses

LAURA GUERRERO

Gaudeix amb elmenjar,
un bon plat de pasta i
una escalopamilanesa
al Tramonti li poden
arreglar unmal dia
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(unbonplat de pasta i una escalopa
milanesa alTramonti li podenarre
glar unmal dia): “Deixant de banda
les qüestions físiques no em sento
unapersonade70anys...Defet,mai
no he tingut gaires ganes de sentir
meunadult.Peraunpoeta l’adoles
cència i primera joventut són fona
mentals, per això hi ha tants bons
poetes joves,elproblemaéscomen
çaraserunbonpoetaals50.Totiai
xò, pots debutar tard en la novel∙la i
ser molt bo”. Anuncia que al cap té
unanova idea denovel∙la,moltmés
complicada que Fortuny: “El que
em fa por és que la documentació
em devori com em va passar amb
unanovel∙laquevaigcomençaraes
criureel1984idelaqual tincunpri
mer capítol, però que vaig abando
nar perquè la tasca de documenta
cióera ingent”.
El vast corpus literari deGimfer

rerelvertebrenarticles,assajos,die
taris i poemaris. Ferlo bussejar en
treelsseusversosperarrencarlial
guna preferència no és fàcil. “No
tincopiniódelsmeus llibres.Els lle
geixomoltesvegadesmentreelses
cric però rares vegades torno a ells.
Encaraque... sí queés certqueRap
sodiaésuntítolapreciatpels lectors
i lacrítica”,afirmaambcertescepti
cisme elGimferrer que ambArde el
marvasalparventenpopa.
Curiosament, cinquanta anys

més tard, torna a recórrer a un títol
mariner(malgratqueelspolíticsha
ginposat en voga lesmetàforesma
rines, Ausiàs March i Góngora són
alguns dels que tenen veritable ex
pertise en la matèria). Tot i això, la
d’araésunanavegacióperaigüesdi
fícils. “Marinejant és un títol que té
unsentitmetafòricquecorrespona
lamevavidapersonal, un sentit que
Ardeelmarnotenia”,confirma.
El 2015 ha estat un any ple d’es

culls, iaquestnoullibreésunamena
dediariescritenunmomentdesus
pensió de la seva vida habitual. A
aquells que els diverteix llegir en
clau potser els agradarà saber que a
Prora, el poeta parla en passat i en
tercera persona sobre ell; mentre
que El passatger, l’últim poema,
apunta un final de cicle. Així doncs,
Marinejant és un poemari oberta
mentpersonal,comhosónaltreslli
bres deGimferrer, comho és Inter
ludio azul en què narra la història
d’amorambCuca, laseva fadablava
particular.
Pere Gimferrer arrossega l’eti

quetad’hermètic,però lasevacons
titució, tant poètica com vital,
s’ajusta més a l’“Humà, massa hu
mà”deNietzsche, comassenyala el
catedràtic Giuseppe Grilli. És cert
queelsseusversosdescartenlesop
cions fàcils però apunten a l’essen
cial, al back to the basicdeWilfredo
Lam,almagmaprimigenicompartit
per tots nosaltres. “El que ens crida
l’atenció des d’un principi és el que
ensempenyifinalmentensfascina”,
subratlla Pere Gimferrer, un poeta
que escriu a mà servintse de qual
sevoltrosdepaperigairebéenqual
sevolcircumstància. |

Gimferrer dedica l’última obra al seu avi, que li feia llegir Stendhal LAURA GUERRERO

anàlisi

J.A.MASOLIVERRÓDENAS
AraquePereGimferrerhacom
plertelssetanta,és inevitable
recordar l’impactequeensva
produirelseuprimerllibrede
poemes,publicatalsseusvinti
unanys,Ardeelmar (1966);un
impactesemblantalquevare
presentar l’aparicióel1945de
Sombradelparaíso,deVicente
Aleixandre.Unanovasorpresava
serelseuprimerllibreencatalà,
Elsmiralls (1970),queculminaria,
enaquestaprimeraetapa,amb
l’esplèndidL’espaidesert (1977).
Ja llibresd’assajoscomRadicali
dadesoLosraros indicavendes
delsseusmateixostítols laperso
nalíssimavisió–visiódevisiona
ri–delesdiferentsarts.Siafegim
elsseusDietaris, l’evocaciódela
sevajoventutaL’agentprovoca
dor, elsseus llibresdenarrativa i
lessevestraduccions,podem
fernosunaideadeladimensió
delasevaobra.Unaaltranova
sorpresa larepresentariaels
poemesitaliansdePerriguardo
(2014).
Marinejantés laculminació

d’aquestapoderosatrajectòria.El
pròlegdeGiuseppeGrilli, respec
tatcervantista,excel∙lentconei
xedordela literaturacatalanai
molt familiaritzatambl’obrade
Gimferrer,assenyalaelquehiha
aquíd’autènticaruptura, sense
trairencapmomentunaestètica
enlaqualhaanataprofundintun
llibrerere l’altre.Estractade
setzepoemesescritsentreel22

dejulioldel1974iel24defebrer
del2015,ambunafortaunitat.El
llibrenoestàdedicataraaCuca,
sinóalseuavi,“queemfeia llegir
Stendhal”.Desapareixelpoeta
eròtic,enpoemesquegirenen
torndelpasdel temps.Unes
vegadespassat ipresentestroben
id’altress’oposen,compassaamb
unaaltrapresènciadominant, la
llumi la foscor.“Poemafosc la
mevajoventut,quanhemviscut
massatempsalafosca”,pertan

carelcercle:“Hefetdelmeu
presentelmeupassat, /hefetdel
meupassatelmeupresent”.El
tempsdelahistòria iel temps
personaldelpoeta,enunavisió
universalqueexplica lanaturale
sadelseullenguatge idelesseves
lecturesque,hereudeJ.V.Foix,
esremuntenal’edatmitjanaen
unatrajectòriaqueesprolonga
finsalsnostresdies ienlaqual
integraelsseuscompanysde
viatge,entrealtresVirgili, el
JaumeRoigdeLospill,Guillem
d’Aquitània,FrançoisVillon,
Leopardi,MallarméoRaymond
Roussell,perarribaraMaria
MercèMarçal.
Nomenysimportantés la

presènciadelapintura idelcine
ma.Gimferrernoésnomésl’orfe
bredela llengua,sinóqueésun
artistaplàsticenunapoesiavisual
plenad’imatgessorprenents.De
lamateixamanera,aquíhiha
moltderepresentacióteatral.
Poetadelanaturalesaqueens

tornael llenguatgedelmónrural i
delsboscos, ialmateixtemps
poetadelsespaispúblics,aquí
dominatsper lapresènciade
l’italià.Esremuntaa l’origendela
nostrahistòria i,comassenyala
Grilli, ésunpoetacompromès
ambelseutemps,on“lesvetesde
lesbenesdelanit/ratllenla llum
desangalaparet”,enunaviolèn
ciaqueensremuntaa l’any36del
seglepassatoa l’ocupaciónazide
París.Poesia,doncs,del tempsi
enel temps,ond’unabandahiha
l’“acostumarseaesdevenir
mortal” i,de l’altra, larecercade
“l’instanteterndela immortali
tat”.Enunmónpoblatdefantas
mes,defiguresdisfressades,de
densafoscor ideresplendor.A
l’ombra,comassenyalaGrilli,de
LlullodeTàpies,“dosmestresen
sabersquetenenmoltd’espiritual
alhoraqueexercirenunatensió
material”.“Notoquemcapde
bestiar:paraulestanferides/que
sónsagradescomunllum
votiu”. |

PereGimferrer
Marinejant
PROA.PRÒLEGDEGIUSEPPEGRILLI.64PÀGINES.

16EUROS

Impactes d’una trajectòria

>

A ‘Marinejant’
desapareix el poeta
eròtic i emergeixen
els poemes sobre
el pas del temps
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