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Una collonada
es torna, a la

mà de Vintró,
delicada

figura poètica

La Bíblia en vers
ordi Vintró és una de les veus
més fascinadores i, alhora,
més desconcertants de l’ac-
tual poesia catalana. Un poe-

ta no gaire prolífic que sempre ha
anat a la seva, construint una obra
sòlida, amb un domini de la llengua
i dels recursos expressius que, de
tan alt i sofisticat, resulta gairebé
insultant. El seu primer títol va ser
Cançons per a en Jaume (1985),
en què, com el llibre que presento,
els poemes s’acompanyaven de di-
buixos propis. Va seguir-lo Ludwig
(1992): el rigor en la construcció
del poema avançava uns quants
passos. Cinc anys després, publica-
va un llarg poema molt brillant, ex-
hibició de múscul i de lucidesa, que
va guanyar la quarta convocatòria
del premi Aula de Poesia: Insufi-
ciència mitral. Ben mirat, però,
aquest no era un poema, sinó dos,
perquè la versió castellana (del ma-
teix autor) es podria considerar
una composició autònoma, de qua-
litat comparable a l’original que li
servia de model. Ara fa cinc anys,
Vintró treia Cartes de sotamà, en
què tornava a la concepció del poe-
ma de Ludwig: peça breu, ben feta,
amb pretextos molt diversos i una
suggestiva varietat de veus. I, com
sempre, la rica gradació de la ironia
articulant el to de tants versos,
concretant-ne la distància.

J
La bassa de les oques és una

obra coherent amb aquests antece-
dents, però al mateix temps una
superació de tots els títols ante-
riors. Per l’ambició, pot recordar
Insuficiència mitral: Vintró ha es-
crit un llibre que dóna una explica-
ció global del món (del món de l’au-
tor, que és un món heterogeni i
ric). S’assembla, també, a Cartes
de sotamà pel recurs a personatges
i a pretextos que diríeu poc poètics
i, sobretot, per l’estratègia formal:
la poesia és, abans que res, forma.
Si partim d’aquesta premissa, la de
Vintró és de les més potents que
s’escriuen actualment en llengua
catalana.

El llibre es planteja com una
gran auca o, encara millor, com un

joc de l’oca que té tantes caselles
com poemes (al començament
també se’ns anuncia que, per ela-
borar-lo, “s’han emprat unes certes
tècniques pròximes a l’enigmísti-
ca”. Deixo al lector interessat en
aquestes tècniques que les vagi
descobrint, perquè, a més, se’ns
proporciona una adreça d’internet
–la d’un bloc– que les il·lumina.
S’hi consignen, igualment, models
poètics internacionals per a alguns
dels poemes). Francament: si no
fes tanta por (o tanta mandra) la
lectura de poesia, aquest volum
hauria de guanyar el premi Llibre-
ter. La seva vàlua no és inferior a la
d’algunes novel·les distingides pel
guardó. L’excel·lència del llibre, pe-
rò, potser farà que s’endugui algun
premi de la crítica. S’ho mereix.

“Neden mosquits sobre les ai-
gües mortes”. Amb aquest vers ful-
minant i anticlimàtic, acaba un
poema formidable sobre una colla
familiar que visita una església
amb la intenció d’admirar-ne el re-
taule barroc. Es parteix, doncs,
d’una ècfrasi figurada. En aquest
poema, com en tants altres del lli-
bre, sembla que s’hi concentri la
tradició, que hi fruiti el bo i millor
de la poesia catalana: els March i
Jordi de Sant Jordi; Jaume Roig i
Roís de Corella. Vintró no recorre
al pastitx, però els seus versos ens

duen la memòria d’altres versos
(Carner, també; Guerau de Liost;
Pere Quart; i no parlo de meres pi-
cades d’ullet). Els pretextos sem-
blen de poca importància: un home
gras, adipós, que ha deixat d’exer-
citar-se en un gimnàs; les sardines
que cuinen en una fonda (Ca l’Enri-
ca); la dona madura que es mira en
un mirall; una antiga merceria, cai-
guda en desgràcia i objectiu de l’es-
peculació immobiliària; un home
que sembla que testi... Tant se val
de què parli: una collonada es tor-
na, a la mà de Vintró, delicada figu-
ra poètica i ritme impecable, rima
portentosa (en un cas, fa rimar un
“discurs fugaç” amb un “plat de vi-
chyssoise”), poesia autèntica.

Prestidigitació verbal
Els únics perills d’un llibre tan ad-
mirable com aquest són l’excés de
poemes, d’una banda, i el fet que la
poderosa prestidigitació verbal i re-
tòrica pugui distreure en excés, de
l’altra. És per això que cal llegir-lo a
poc a poc, convé anar-lo abando-
nant i recuperar-lo al cap d’uns
dies. És molt ple de coses que no es
poden descobrir totes de cop: de-
mana temps. És un gran retaule lí-
ric que no es pot abastar d’un cop
d’ull: exigeix que focalitzem la nos-
tra atenció en els detalls, que hi
acostumem la mirada. ❋ 

Assaig D. Sam Abrams

Crònica d’alt voltatge
ovament, l’historiador i poe-
ta Ferran Aisa ens ha sor-
près exposant a la llum del

dia un nou capítol de la memòria de
Barcelona que descansava sota ca-
pes successives d’oblit i indiferència.
A Poetes en temps de revolta. Barce-
lona 1936-1939 Aisa ens acaba
d’oferir una trepidant, detallada i ri-
gorosa crònica de la reacció de l’ex-
tensa comunitat cultural de la ciutat
davant els diferents estadis que van
tenir lloc en el desplegament de la
campanya de la Guerra Civil.

El mot poetes que ostenta el títol
de l’obra s’ha de prendre de dues
maneres: en el seu ús literal de per-
sones que escriuen versos i en el
sentit més figurat de creadors artís-
tics, perquè la visió d’Aisa abasta to-
tes les arts, de la lírica a la dansa i el
ball, passant per la fotografia, el car-
tellisme, la pintura, la música...

N El nostre autor repassa fil per ran-
da l’agitada vida cultural de Barcelo-
na des de totes les òptiques possi-
bles: les opcions individuals dels
creadors i intel·lectuals, les posi-
cions col·lectives dels creadors (as-
sociacions, clubs, grups sindicals del
POUM, UGT, CNT), les respostes de
l’administració pública (Generalitat,
Ajuntament, i el món de l’ensenya-
ment, sobretot), l’aportació del món
editorial i dels mitjans de comunica-
ció (llibres, premsa i ràdio).

A més, Aisa sempre adopta una
actitud oberta i plural davant del fet
cultural. Observa el món de la cultu-
ra des de dins i des de fora. Té en
compte totes les persuasions políti-
ques i les contribucions de certs
grups específics com ara el col·lectiu
de dones o d’anarquistes. Només es
troba a faltar certs grups extrems
com els maçons o els teòsofs. La se-

va mirada, sense apriorismes i pre-
judicis, recorre tots els nivells de
creació des de la cultura popular fins
a la cultura d’elit.

Dades suplementàries
També la seva visió d’aquells anys a
la capital catalana desborda el marc
físic específic i rebem informació, i
dades suplementàries com el ressò
dels fets en l’àmbit internacional, a
través de documents d’autors de la
talla de Tristan Tzara, George Or-
well, León Felipe i W.H. Auden, i la
constant interacció entre la ciutat, i
l’esforç de guerra a través dels di-
versos serveis culturals al front.

Tot i que la crònica d’Aisa se cen-
tra sobretot en els anys de guerra, al
final de l’obra hi ha alguns capítols
que ressegueixen la supervivència
durant els llargs anys de l’exili i els
primers anys de la Transició.

Poetes en temps de revolta. Bar-
celona 1936-1939 és una obra ambi-
ciosa i imprescindible. El llibre és
d’una gran densitat per la quantitat
d’informació que posa en circulació.
Hi ha documents de tenen un valor
sobretot històric i després n’hi ha
que tenen un valor marcadament
artístic. En aquest sentit, és un llibre
de molts i grans rescats. Ens permet
llegir la gran Oda a Barcelona, de
Joan Oliver / Pere Quart, l’extraordi-
nària elegia de Ramon Vinyes sobre
Guernica, i les insòlites reflexions i
impressions líriques de C.A. Jordana
i Agustí Bartra sobre les seves expe-
riències al front. Aisa ens dóna ex-
cel·lents mostres de la poesia ideo-
lògica de l’època com l’himne anar-
quista Fills del poble i els romanços
populars escrits per gent de fora del
gremi de les lletres. I salva de la des-
memòria colles especialitzades com



20 DE GENER DEL 2011 13

La bassa
de les oques
Autor:
Jordi Vintró
Editorial: Labreu
Barcelona, 2010
Pàgines: 440
Preu: 25 euros

El poeta Jordi
Vintró, amb un
llibre anterior
seu a les mans,
ha publicat fa
poc ‘La bassa
de les oques’,
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el famós Grup Literari Oasi que va
organitzar munt d’activitats poèti-
ques i va publicar obres d’autors de
Palmira Jaquetti, Ramon Bech i
Agustí Bartra.

Infinitat de camins diferents
El llibre d’Aisa és un llibre en què
l’apassionament i l’entusiasme de
l’autor ajuden a crear un ambient
que permet que als lectors, sense
gaire esforç, puguin reviure els fets
que narra la crònica. El nostre autor
ha reavaluat tota una època i ha
obert una infinitat de camins de re-
cerca per a futurs investigadors. És
per aquest motiu que hem de la-
mentar la poca cura de l’edició per-
què falta un aparell de notes per
identificar tots els documents i falta
un bon índex onomàstic per poder
resseguir transversalment els dife-
rents protagonistes de la crònica. ❋

El poeta i historiador Ferran Aisa
ens ofereix un nou assaig sobre
determinats aspectes de la Guerra
Civil Espanyola JORDI PLAY

ot va començar amb un article de Javier Cer-
cas al dominical d’El País. Es titulava Un silen-
cio de Josep Pla, i l’autor de Soldados de Sala-

mina hi parlava d’un tal Joan Granés, nascut el 1905 i
mort de grip el 1928. Cercas es preguntava per què
Granés, escriptor, palafrugellenc i amic o almenys co-
negut de l’autor d’El quadern gris, no era esmentat ni
un sol cop en la popular obra planiana.

L’olfacte sempre despert de l’editor Quim Torra el
va portar a interessar-se per l’assumpte. Es va posar
en contacte amb Xavier Xargay, l’estudiós que havia
posat Cercas sobre la pista de Granés, i va assaben-
tar-se de l’existència d’una mena de dietari, El mirall
inhumà, que Granés va escriure entre el juliol i l’oc-
tubre de 1925. Aquest dietari és el llibre que avui
comentem.

El volum, pulcríssim, acompanyat per prop de
mitja dotzena de fotografies, va encapçalat per
l’article de Cercas traduït al català i per una interes-
sant introducció de Xargay. A més, es completa amb
uns fulls solts trobats dins
el quadern del dietari i
amb una agenda –l’es-
quema d’un programa de
vida integral– elaborada
per Granés, que fa pensar
en el famós “schedule for
the day” de Benjamin
Franklin.

Atès un llibre d’aquesta
naturalesa, fet per un
aprenent d’escriptor que
per culpa d’una mort pre-
matura mai no va poder
demostrar la seva vàlua,
cal fer-se la pregunta se-
güent: més enllà de la cu-
riositat històrica de desco-
brir una veu inèdita de la
literatura catalana dels
anys vint, i més enllà també de la morbositat pietosa
de prestar atenció a les provatures d’un joveníssim
autor malaguanyat, pot tenir algun interès la lectura
d’El mirall inhumà?

Depèn d’allò que el lector esperi trobar-hi. El mirall
inhumà és un dietari escrit de portes endins. Les notes
que el formen no pretenen donar testimoni d’uns fets
externs –relat d’una època, retrat d’una gent–, sinó
que serveixen a l’autor per explorar-se a ell mateix, per
posar ordre al seu caràcter tempestuós i per purgar o
aplacar els dimonis que el torben. Vull dir que la majo-
ria dels textos són filosofades introspectives en què
Granés, abúlic, indecís, tímid, amb un extremat sentit
del ridícul, fa palès el disgust que sent per ser com és i
la incomoditat amb què transita per la vida. En resum,
s’assembla més a un dietari, com ara L’ofici de viure,
de Pavese, que a qualsevol de Pla. Com a document
sobre un temps passat, per tant, no té cap valor.

Ara bé, Granés era un noi amb moltes virtuts, lite-
ràriament ben dotat –la prosa és destra i, sovint, subs-
tanciosa–, d’una maduresa considerable, amo d’una
intel·ligència penetrant. En aquest sentit, El mirall inhu-
mà és una mostra molt interessant i autèntica dels
vaivens anímics i intel·lectuals d’un jove culte i ambi-
ciós, però també inestable i ferit, ple d’il·lusions però
amargat per una salut delicada, massa sensible i mas-
sa poc cínic per entrar il·lès en l’edat adulta, un jove
carregat de turments però amb unes ganes enormes,
nietzscheanes, de ser feliç. No puc dir si Granés hauria
arribat a ser un gran escriptor. Sé que hauria estat un
bon home. ❋
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L’autor que no
va poder ser-ho
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Assaig

Pere Antoni Pons
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