LES UTILS
I PLAENTS RELECTURES
Salvador OLIVA.
Tenes perdudes / Campkments circumstanciah.
Quadems Crema, Poesía deis Quadems Crema, 40 i 41Barcelona, 1998. 51 i 74 pagines.
SEMPRE ÉS D'AGRAÍR que els editors ct facilitin el profitós i
agradable exercici de rellegir aquells poemes que t'impressionaren
fa temps en un vel! Ilibrc manllevat o reproduít il-lícitament, o
aquells altres que t'han fet somriure amh els dits ombrejats de tinta
de diari.
Sempre és d'agrair retrobar la veu d'un poeta que sap alternar
els registres i fins i tot dissoldre'ls, que coneix el sentit just de cada
mot, que supera amb má de mestre els paranys de la métrica i que
et fa veure nua Tánima del món sense exercir la violencia deis
sentimental ismes.
Tenes perdudes, ja des de! títol, és un Uibre de marcar to
elegíac, molt evident en les seves dues primeres parts, no tant, a la
tercera i úlrima. A «Seduccions», la primera, hi regna l'amor que
ens fa «sords a les passes de la nostra mort» -des de la paradoxal
naturalesa del desig, sóbriament descrita a «Lament», fins al
desamor que deixa «Tánima deserta», artificiosament narrat a
«Elegía». «Terres perdudes», la segona, ens proposa un passeig
«pels soles de la memoria» que ens fa evident el pas del temps i les
pérdues que l'acompanyen -la mort hi senyoreja: la mort real deis
éssers estimats i adnürats, la mare del poeta a «in memoriam» i
Maria Callas a «16 de setembre de 1977», per exemple; i la mort
com a única veritat absoluta, alliberadora i feli^, a «Cant de la
bona Mort», per exemple. «Festa», la tercera i última, és la porta
oberta «al pou mes dol^ d'un altre somni», l'esperan^a -en un
futur millor construít amb l'amor, a «Promesa», o en el fiitur
encamar per una nova vida, a «Lingüística natural».
Complements drcumstanciais, ja des del tito!, és un Uihre de
marcar -volgudament, ironicament marcar?- to menor, Es una
antología -formada per quaranta-un poemes i una mica retocada,
cal dir- d'aquclls «Versos d'actualitat» que, iMustrats per Romeu,
l'autor va anar pubiicant al «Quadern» del diari E¡ País entre el
juny de 1995 i el setembre de 1996. Pero aquest to menor que, peí
títoi, podria fer pensar en els poemes de circumstancies deis
humanistes o en els epigrames deis classics llatins deu mes a
Horaci que a Marcial, per entendre'ns, s'apropa mes a la sátira que
a l'epigrama. L'autor ens ha volgut «fer mes soportable la rutina de
viure» usant com a diana deis seus dards moralment saludables i
lúcidament enverinats qualsevol manifestació del poder i de
l'estultícia humana. Així dones, reben els polítics, els gestors
culturáis, els escriptors del mes, el papa, la reialesa, el club que és
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mes que un club i la gent que es deixa entabanar per tot píegat. La
varietat temática té el seu complement formal en la varietat de
metres, ritmes i estrofes saviament construídes amb má d'orfebre
-vegeu, per exemple, la carneó dedicada al president Chirac. La
ironia ho impregna tot i fins i tot s'adre^a al propi jo poétic per
abaixar-li els fums i convidar-lo a fer ver d'humilitat -vegeu «El
poder de les rebaixes» on el jo del poema, una mica com PAIfí del
Beatm ilk d'Horari, després de criticar el consumisme abandona el
lector amb presses per «sortir a comprar quelcom».
Pero és inconcebible que, tractant-se d'edicions de textos ja
publicats en premsa -Complements circumstcnciah- o de segones
edicions corregides de ¡libres ja editats -Terre'i perdudes, publicat
per la Gaya Ciencia el 1981-, no hi hagi cap proleg o nota
explicativa que ho adverteixi al lector desprevingut que no coneix
la trajectoria literaria de l'autor.
I és encara mes inconcebible la incuria de l'editor a Tenes
perdudes. M'explico: deia abans que es tractava d'una segona edició
corregida; com a tal, inclou variants d'autor -des de la reescriptura
d'un vers («Ningú no va romandre a plorar per l'heroi», esdevé
"No vaig veure ningú que plores per l'heroi», al final de
«Nightmare», per exemple) fins a la supressió d'un poema (el cas
d'«Idüls», indos a la segona part del Ilibre el 1981 i eliminat el
1998)- i també correccions lingüístiques o d'altre tipus -com la
substicució, a «Seduccions», d'un redundant «on s'hi instaMava»
per un corréete «on s'instaMava». Pero el que una segona edició no
bauria d'incloure mai son mes errors que la primera, Deixant de
banda els nombrosos buits de puntuació provocats per la supressió
gairebé sistemática deis guionets -voluntat de l'autor o de l'editor?,
em pregunto-, la segona edició conré cinc errors que afecten una
part essencial del poema, la métrica; hi trobem cinc versos coixt>s
per manca o afegit d'una síMaba (només un exemple: a «Elegia»,
l'originari «Plena d'esculls i de paranys» de la darrera estrofa esdevé
«Plena d'esculls i paranys»).
Aixó no obstant, o potser precisament per aixó, la lectura, o
millor la relectura, deis poemes inclosos en aquests dos Uibres és
un exercici plaent ais sentits i útil a la intelligéncia, o viceversa.
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