
Pere GIMFERRER, Lágentprovocador. Barcelona, Edicions 62, 1998 («El Balan- 
cí», núm.  334). 86 ps. 

Resulta relativarnent facil posar-se blemes de I'home)), pero a travks d'una con- 
d'acord sobre la dimensió de docurnent de ce ció de la literatura «que toca la riba on 
I'últirn llibre de Pere Gimferrer. El rnateix el 7 lenguatge deixa de designar i es diu a si 
autor ens perrnet aquesta qualificació en mateix~ (p. 16). Així, allb que se'ns repre- 
dir-nos que «és, a més d'altres coses, un text senta corn la situació particular de la veu 
de caire autobiografic que relata nornés fets narrativa es planteja a partir &un dels refe- 
estrictarnent verídics; perb no és pas el Ili- rents típics en la tradició poktica contem- 
bre de membries que potser escriuré al un porhnia, aquell que se situa sernpre corn a P dia» (p. 9). 1 la possibilitat s'acaba de re or- punt de partida del problema de I'escissió 
car perque el text se'ns presenta en relació del jo lligada a la de I'oposició vida-litera- 
complementhria, si més no, arnb Mascara- tura (deixo de banda l'altre referent mític 
da, perb amb un canvi en el procediment. citat en el primer capítol, Lautréarnont, 
Ja no es tracta, corn en la resta de la seva perquk ens obligaria a una marrada que 
poesia, d'objectivar-se en el personatge po- nornés serviria per reforcar el punt final del 
ktic construit a través del text, per tal de trajecte). Plantejat així, ens trobern davanr 
conkixer-se, &escrutar-se des de diferents d'un conflicte personal que pren sentit, i 
biaixos, sinó que «el centre és aqui: no pas pot trobar la seva resolució, en la tradició 
en el personatge poktic, sin6 en l'individu. poetica en que el rnateix Gimferrer ha ten- 
Fins ara, els poemes em portaven del per- dit a inscriure's i sobre la qual ha fonarnen- 
sonatge a mi rnateix; ara he d'anar, en tat la seva obra, tot el seu projecte vital. Per 
aquest text, des de mi mateix cap a aquell tant, resulta inevitable que el llibre pugui 
que esdevindré en I'acte d'objectivar-me en ser vist corn un docurnent en el sentit no 
I'escriptura. Esdevenirpersonatgepo2tic? Es solament de la crisi personal, sinó corn una 
pot veure així, si pensem en personatge po- fase del rocés de resolució d'aquest con- 
ktic en termes rnolt estrictes: el que és ca- flicte en p a poesia contemporhnia que, evi- 
dascú, fet autoconscient per I'escriptura.)) dentrnent, en el seu cas, no pot prescindir 
(p. 26). El problema, perb, es troba en sa- de les solucions que l'han precedit. Aques- 
ber, exactarnent, quk podem documentar a tes solucions han tendit a articular-se al 
través del text, d'aquest fil és d'on en pot voltant de dos grans models: d'una banda, 
sortir una vaioració de I'obra i de la seva la negació de la possibilitat de reconciliar 
possible ~i~nificació. aquestes polaritats (dada, surrealisrne) i, de 

Ens trobem en el mes de mar5 del 1979 I'altra, diverses fórrnules de reconciliació. 
(recordin el paisatge histbric perque el text Les primeres porten a l'abandonament de 
no en diu res, tot i que és una dada bksica la rnateixa noció d'art. En canvi, entre les 
de l'«argument»), el personatge que parla segones, trobem aquelles que progres- 
en el text ens descriu, en el primer capítol sivament s'adonen que tota representació 
dels set ue constitueixen el llibre, «el fons dual acaba plantejant un fals problema i 9 del prob ema -i, si voleu, I'argument de que precisament el que hem fet, quan hem 
I'obra)). Quin és? La perspectiva a quk abans caigut en aquest parany, ha estat projectar 
feiern referencia posada a contribució de sobre Rirnbaud un conflicte que és més 
resoldre un conflicte: una escissió del jo for- aviat de qui el formula i I'utilitza a el1 corn 
mulada en forma, o a causa, de l'aparent a referent. La descoberta és que si precisa- 
irreconciliabilitat entre I'artifici literari i la ment el poeta necessita arribar a les ribes 
«vida», I'aparent irnpossibilitat d'unificar on el llenguatge nornés remet a el1 rnateix 
reflexió i acció, etc. D'aquí la serie de mi- és perquk vol solucionar els problemes de 
tes ue hi desfilen, en els dos 01s: Trostski, I'home, i només els solucionarh en la me- \ P sírn o1 &un ideal irrealitzab e d'una revo- sura en que, a través d'aquest llenguatge po- 
lució permanet encarnada en la síntesi re- etic, mostri i faci prendre consciencia que 
flexió-acció, i Rimbaud, aquell qui topa, la realitat 6s representació-representacions, 
segons hern tendit a atribuir-li, amb I'apa- pero també que, al revés, les representacions 
rent contradicció de voler ((resoldre els pro- són el que constitueixen les nostres reali- 
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tats, i ens assenyali totes les conseqüencies, 
d'ordre rnolt divers, que deriven de la qües- 
tió. Per tant, el que progressivarnent se'ns 
va irnposant és rnés aviat que q u m  un horn- 
poeta es troba davant la sensació subjectiva 
que la vida és una cosa i la literatura és una 
altra, esta partint d'unes nocions absolu- 
tarnent nucleades dels dos conceptes, és 
aquesta rnateixa manera de representar-se- 
les el que fa irnpossible qualsevol reconci- 
liació. 

Girnferrer, tot intentant reunificar les 
dues tradicions, entén que la salvació s'ha 
de trobar a través del rnateix instrurnent 
que provoca el problema: la literatura. 
Només la construcció d'un tipus de text 
cohesionat al voltant d'un deterrninat mo- 
tiu pot reunificar allb ue es percep escin- 'i dit, aquesta és una de es conclusions del 
segon ca ítol: si el text ha de ser I'agent 
provoca B or, I'instrurnent a través del qual 
es resolgui el problema, nornés pot partir 
d'un rnotiu que hagi constituit aquest re- 
vulsiu en la propia existencia i observar-se 
a través d'ell, d'aquella revulsió que repre- 
senta en el passat, per tal de projectar-la 
sobre el present, de realimentar-se d'a uell 
origen de sentit. Aquí apareix, per una 1 m- 
da, una figura femenina que, corn una 
Nada, tot i que de característiques i de fun- 
cions arcialrnent diferents, ha de ser inde- 
ectzb ement qui ens ha mostrat els carnins f . f  

de reunificació d'aquelles dualitats, i apa- 
reix tarnbé una data, l'any '70, el rnornent 
de la troballa fruit de ((l'atzar objectiu)). Els 
cinc capítols restants refan diferents aspec- 
tes i conseqüencies d'aquesta descoberta. 1 
la conclusió última que ens explicita el text 
no pot ser altra que la resolució del proble- 
ma des d'un dels caires, el més estrepitós, 
arnb que ha plantejat la crisi en l'inici del 
llibre: ~Rirnbaud o Lautréarnont nornés 
donaran a qui tingui alguna cosa. On ne 
rete q u h w  riches. 1 aquest eclipsi de Ili- 

gres corn a dipositaris &un absolut és tam- 
bé un eclipsi (o, corn a rnínim, un ern- 

al.lidirnent, un enfosquirnent, un enter- 
folirnent) de la rneva consciencia de l'ab- 
solut» (ps. 22-23). Doncs bé, ens trobern 
amb la crbnica d'una conclusió anunciada. 
Mentre tota la oesia conternporania ha 
topat arnb el pro E lema de no trobar l'abso- 
lut que donés sentit ni en els llibres ni fora, 
i la rnés operativa ha aconseguit de redefinir 

les funcions del genere en el rnón contern- 
porani sobre aquestes bases, Girnferrer pre- 
tén instal.lar-lo ja no en el centre del dis- 
curs, sinó en el fulcre entre el discurs i la 
vida. Plantejat així, que pot ser? Ho  ende- 
vinen? Sí, la síntesi superadora de totes les 
dualitats, una rnena d'ésser producte de la 
fusió E11-Ella: ((1 ara no ens poden insultar, 
ningú no ens sabria insultar, sorn bblids al 
cel nocturn, als garfis de la el1 de bruixa 
de les teulades, cel de gargo f es, cel de car- 
casses i carotes, ternps de caragirats, giren 
la cara i ens veuen; "puix que ern plau el 
gir" deia Foix, perb el1 girava la cara per 
alliberar I'EnllA, i nosaltres, ara, esrnunyint- 
nos als plecs del ternps del farsejar, quan 
ningú ni gosa ni vol "poder dir-ho tot", corn 
volia Eluard (pouvoir tout dire ), nosaltres 
dos ens rnirern cara a cara i ho dirern tot, 
ho hern dit tot.» 

M'he saltat, perb, una part de ((l'argu- 
rnent)) i aauest. corn s'insinua en la divinit- 

I 

zació, té a veure arnb el ternps, clau i cons- 
tant dels altres ca ítols. Ja ho advertia: cri- 
si el 79, recerca l 'uns orígens en el 1970 i 
escriptura d'una part del llibre el 96-98. 1 
aquí hi ha un conjunt dels elernents que 
justifiquen la conclusió. L'a ent provoca- 
dor, la substancial provoca d ora, el 1970, 
ens descobreix corn qualsevol gest, q u e e -  
vol paraula, diferenciada de la necrosi i el 
discurs-silenci oficial del franquisrne (I'au- 
tor en diufeixisme, pero no penso discutir 
sobre tecnicisrnes d'aquest tipus) és provo- 
cador, és vida perquh, de fet, tot és rnort. 
Perb uan la necrosi literal afecta el dicta- 
dor i%s rnanifestacions de vida, gestos i 
paraules ja no es projectaven sobre un fons 
de rnort i silenci, calia que repren uessin el t sentit, calia rejustificar-los (aixb o dic jo, 
el text rnés aviat tendeix a amagar aquest 
rerefons real de la crisi), perque, en darrer 
terrne, el roblerna és trobar sentit al gest i 
a Ia parau f a. ~ i x b  ens espetega a la cara quan 
la diversitat de la vida, dels mons, ens rnos- 
tren els nostres gestos-paraules indiferen- 
ciats, una dilució ((drarnatica)) del jo en el 
rnón, i provoca que qualsevol rnanifestació 
del nostre jo ja no ens ajudi facilrnent a 
construir-nos, la rnort ja no serveix de mi- 
rall a la nostra vitalitat i potencia creadora. 
Davant d'aquest problema, l'autentic a ent 
provocador en poesia el que hauria dex- 
posar-nos és que, en la relació text-context, 
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no odem prendre el darrer com un teló 
de Lns  sobre el qual projectar les nostres 
ombres xineses, sinó que només poden re- 
integrar-se i, per tant, trobar la via de sal- 
vació del jo-poesia, assumint, fins a les ú1- 
times conseqükncies, el que es descobreix 
en aquesta mena de crisis: si la paraula és 
gest i el gest és paraula, en la mesura que 
aquesta I'impulsa i I'interpreta, cal tenir el 
valor d'assumir que tota la seva forca crea- 
dora, la seva potencialitat es troba en la 
capacitat que tenen de crear context. La fal- 
sa solució a un fals problema consisteix en 
I'opció que pren Gimferrer, inventar-se un 
context o caracteritzar-lo de manera tan 
unidimensional que només serveix com a 
autojustificació i, en el fons, de paisatge 
protector: si el franquisme és mort, el re- 
sultat ha perpetuat, sembla que ens vulgui 
insinuar I'autor, un dels seus components, 
el que té a veure amb el mateix tramat lin- 
güístic, vivim una epoca de silenci i 
desmemoria. Com que els prota onistes del Y llibre continuen essent també e s mateixos 
(quan s'ateny l'absolut deuen passar aques- 
tes coses), la seva paraula continua tenint 
sentit, tot i que pugui to ar amb aquest 
mur de desmembria i de si f enci. Per aixb el 
llibre de Gimferrer ens retrotau a una mena 
de nova elegia per des Esseintes, perb mal 
interpretada, des d'aquest punt de vista, 
fora d'kpoca. Almenys, aquel1 assumia que 
tot I'artifici artístic li servia de paravent per 
protegir-se d'un «vendaval», perb mai se li 
acudí &inventar-se, com, ara, Gimferrer, 
un paisatge histbric a la seva mida per tal 
de preservar-se, un paisatge que, inventat 
així, l'ajuda a donar sentit al gest, a encar- 
nar-se com una manifestació de l'absolut 
en el temps, pero tot oblidant -oh para- 
doxa!- que són a uells que en formen part 
els que han contri 1 uit a construir-lo. Aquí 
hi ha el punt culminant de tota la falsifica- 
ció: Com s'explica que sigui aquesta kpo- 
ca, la dels desmemoriats i silents, la que 
construeix el Sr. Gimferrer com a perso- 
natge públic? Com s'explica que siguin al- 
guns dels sectors més caracteritzats per dur- 
nos a I'amnksia i fer callar els autkntics 
agents provocadors una part dels qui pro- 
mouen a I'oficialització la seva suposada 
provocació? Com s'explica que ho facin 
amb el seu silenci i sense cap mena de gest 
per part seva? 

De tot plegat n'apareix I'autkntica di- 
mensió del document, no ens trobem da- 
vant d'un text que és capa$ de convertir la 
crisi personal en una de les propostes de 
solució que s'ajustin a les necessitats de la 
poesia de I'epoca que l'aucor voldria repre- 
sentar, que ens donin un estadi de la mena 
de solucions generiques prbpies d'un pro- 
blema que, en la seva base i en la manera 
de plantejar-lo, ha de ser sernpre personal, 
pero que en la seva resolució es generalitza 
i ens il.lumina. El llibre i la seva relació real 
amb el context tenen la gran utilitat, per 
als eterns pessimistes de tots els presents, 
de permetre'ls de constatar «en quin món 
vivim», per a altres, refermar-nos en una 
sos ita: l'ambició de I'obra de Gimferrer, 
d e P a manera com la situa en la continui- 
tat-transformació d'una tradició, només es 
pot acomplir en la mesura en uk aquesta 
ambició es correspon a una va 9 entia sense 
limitacions i a un coneixement real del que 
es porta entre mans, i que consti que no 
crec que a ningú se li pu ui exigir un valer 
il.limitat, el que és exigi le és no simular- 
ho, tot parlant de sinceritat. El llibre em 
sembla que demostra fins a quin 
mitjans es troben allunyats dels o l~: i : t  
no només en ell, sinó en I'obra paral.lela. 
Tot i que sempre es podrh valorar que l'am- 
bició hi és i un cert senderi en la selecció 
dels roblemes, encara que excessivament P topi icats en la seva formalització, i uns co- 
neixements bisics en I'instrumentai tam- 
bé, i que tot legat el situa a anys llum de P la majoria de s nostres poetes actuals, bona 
part d'ells doblats de crítics, al uns -per 
quk no dir-ho- de censors, J u n a  i$o- 
rhcia  poktica corprenedora. Per aixo e seu 
text 6s un document de possible debat i en 
el cas dels altres són ells els que haurien de 
ser motiu de debat, sense cap possibilitat 
d'un text mitjancer, ells són la constatació 
irrefutable, per als pessimistes, del seu ar- 
gument de la desmembria i el del silenci, 
pero aixb, com pot comprendre, d s  qui ens 
neguem a alimentar-nos del essimisme i, 
per tant, no fem posat de v af ents, mentre 
amb les mans a la butxaca mirem, tot xiu- 
lant, cap a la banda contrbia d'on hi ha el 
motiu que reclama el nostre valor, no ens 
serveix de consol, més aviat el contrari. 

Tots els déus tendeixen a compartir un 
dels trets que justifiquen el meu profund 



ateisme: són molt asimetricament sensibles que no som déus i, per tant, tenini la di- 
a l'elogi i a la crítica, en un cas callen, el vertida mania de comportar-nos corn si ho 
silenci presideix el seu gest, només en 1'4- fóssim, sobretot quan ens concedeixen, o 
tre no hi ha manera que deixin de gesticu- ens concedim, la paraula i, sense que nin- 
lar. Sera cert, en aquest cas, que: «ja no ens gú ens ho demani -pam!-, hi diem la 
poden insultar, ningú no ens sabria insul- nostra. 
tar». Un altre ham que el nostre autor no 
hauria de picar, si la sinceritat, el despu- 
llament ha estat el que ha resolt I'escissió. JOSEP M. BAI~AGUER 
Perb em temo que la gracia dels humans és 

Ramon SOLSONA, DG. Barcelona, Quaderns Crema. 1998. 254 ps. 

Un suplement presumptarnent literari 
d'un diari fet a Barcelona publicava no fa 
aire (novembre del 98) un reportatge so- 

%re la literatura humorística que es fa a 
Catalunya, corn a embolcall tebric (és una 
manera de dir) per presentar aquesta 
novel.la de Ramon Solsona. Probablement 
sense voler-ho, aquell article era la millor 
empenta que DG podia rebre, ja que per 
comparació en resultava sens dubte el ca- 
val1 vencedor: la llista, magra i trista, partia 
d'un pressuposit que la limitava enorme- 
ment, que era el de confondre la conya arnb 
la sitira política. Aixb devia haver estat la 
causa ue el periodista, desesperat a la re- 
cerca ] e material amb que omplir aquel1 
calaix, hi hagués inclbs objectes tan dispars 
corn una obra teatral (l'operació Ubú de 
Boadella) o una novel.la tan DOC sosoitosa 
d'aspirar a fer riure com El cir de lGPiral, 
del diputat socialista i ex-president de la 
Diputació de Barcelona Antoni Dalmau. 

Deduir d'aauell oobre oanorama aue 
I I 

els escriptors catalans no saben fer riure fira 
un error: primer, perque molts sí que en 
fan, encara que involunthiament (i per aixb 
no apareixen en aquesta mena de reportat- 
ges); i segon, perque n'hi ha que s'ho pro- 
posen, corn és el cas de Solsona, i se'n sur- 
ten. Ara bé, cal no confondre fer riure arnb 
fer humor. Entes corn un entreteniment, 
corn una, per dir-ho a la manera de 
Mendoza, comedia Ileugera, DG funciona 
perfectament: els personatges, comengant 

er la insblita maruja que arriba rocam- 
polescament a una Direcció General de la 
Generalitat, són caricatures eficaces; les si- 

tuacions, d'una comicitat sovint a la ratlla 
de I'absurd, aconsegueixen arnb certü 
soltura la rialla del lector; i el punt de vista 
de la historia (la narració dels fets per part 
d'un Ramon Muntaner observant des del 
més enllk) facilita el que sens dubte és la 
millor arma de I'autor, un domini dels re- 
cursos lingüístics francament notori, exem- 
plificat en el contrast entre els barroers exa- 
bruptes arnb ~e sol expressar-se la prota- 
~onis ta  i la deyicada interoretació arnb au& 
el narrador els filtra al pú61ic. Perb vet aquí 
que la caricatura és precisament el plom a 
les ales de la novel.la. 

Solsona no és pas cec, i ja s'adona dela 
objectius a abatre per un projecte corn el 
seu: el monopoli informatiu per part del 
poder, la mania persecutbria corn a excusa 
per augrnentar els privilegis persorials, la 
rentada de cervell contínua en nom &una 
patria que s'acaba al fons de la butxaca ... 
Perb es limita a assenyalar-los arnb el dit, 
de Iluny, corn dient «veieu, aquell d"all& 6s 
el dolent de la pel.licula», perb nosaltres 
amb rou feines el distingim entre la boi- 
ra. I 1 Y avors ens en comenga a ex Iiear acu- 
dits, igual que abans fkiem am Y, els &en 
Franco, que ens en reiem perque era baixet 
i tenia veu de flauta i li tremolava la mi, 
pero ningú no ens va dir mai que de petit 
el1 i sa mare havien estat abandonats el 
pare, un despota que els va maltractar ? ins 
que se'n va cansar, i que el1 es va fer militar 
per combatre el fantasma de la figura pa- 
terna. 1 s'acaben els acudits i mira, ens que- 
dem tan panxos, no ens fa mal res per u2 4 en cap moment no ens han tremolat els la- 
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