
com un riu inclement., (p. 53). Per a tota 
la mort Cs un recull escrit l'any 1963 (uns 
mesos després de Quadern per a ningti, pu- 
blicat dins Les pedres de l'cimfora, el segon 
volum de l'ctobra  completa^); consisteix en 
la crbnica d'un amor, formada per setze poe- 
mes d'extensió variable, amb un tractament 
del tema que en destaca els aspectes mate- 
rials, i que continua, doncs, la miilor tra- 
dició de la poesia erbtica catalana (de Sal- 
vat-Papasseit i Gabriel Ferrater, poso per 
cas). Són uns poemes cenyits, en els quals 
el sexe apareix de manera directa, sense ex. 
cessives concessions a la retbrica: 

ctet vaig besar aquell dia a la boca, 
oberta i gran, aquells llavis tendrals. 
encara més, et vaig besar les dents. 
i mis delit encara: les genives},. (p. 185) 

Les Acaballes de Catul i Ora mavitima 
són els reculls més interessants del volum. 
Són recreacions sobre Catul i Rufus Fest 
Avié, respectivament, on, a partir de la ((fi- 
delitat, del poeta a les lletres llatines (de la 
qual ja havíem tingut ocasió de veure'n algun 
fruit en el primer volum de l'aobra comple- 
tas, les Horacianes), barreja reflexions sobre 
el present de la seva vida, sobre l'amor i 
sobre la mort, l'arnistat, etc. Aquests reculls 
són interessants per tres raons: 1) Per la 
barreja que fa de temes i motius extrets de 
la poesia clissica, dels autors citats, amb te- 
mes i motius extrets de la realitat personal, 
veritable o fingida, de Vicent Andr6s Este- 
llés; 2) Per les reflexions, sovint irbniques, 
que fa sobre la seva poesia, i el tractament 
crític que aquesta pot rebre: 

((Un molt tenac professor alemay, 
excavador entossudit a Iberia, 
trauri senyals i guies dels meus versos, 
orientant, des d'ells, les seves passes. 
M'editari, inencontrablement, 
amb els ajuts d'un jove catah.)> (p. 145); 

3) Per les declaracions de principis que s'a- 
maguen també sota/dins alguns poemes d'a- 
quests reculls. Sobre la seva concepció de 

la tecnica poetica: ccM'agrada molt mesurar 
els meus versos / com he vist fer, i és molt 
estimulant, / a catalans poetes que rn'estime),. 
(p. 101); o la seva concepció de la vida: <El 
meu secret, de que et faris confident / 6s 
aquest gust general per la vida., (p. 144); O 
bé, l'explicació d'una de les obsessions que 
mouen la seva obra poetica: 

ccSols he sabut -si alguna cosa s6- 
narrar allb que passa al meu davant, 
uns accidents, una geografia, 
uns litorals de perfumada línia...)> (p. 152) 

Gs en aquests reculls on trobem definida la 
seva preferencia per una forma treballada, 
extreta dels clissics. La utilització sistemi- 
tica i obsessiva d'un model de vers (el de- 
casíliab amb cesura a la quarta síilaba) dóna 
a la seva poesia una musicalitat, un sentit 
del ritme, i fa que la lectura del poema es 
faci &una manera quasi mecanica, que sor- 
pren de vers en vers el lector. 

A mi acorda un dictat, subtitulat ctcrbnica 
farcida,, és un llarg poema de 445 versos, 
que conté reflexions sobre el seu temps i 
la seva obra, i que, en certs moments, re- 
corda el *Poema inacabat)> de Gabriel Fer- 
rater. Esti escrit en versos alexandrins, fet 
que contrasta amb els altres reculls, escrlts 
amb decasíuabs. També contrasta, des del 
punt de vista metric, l'úitim recull del vo. 
lum, de qualitat molt desigual, Primera audi- 
ci6, escrit en versos molt curts. Es l'intent 
de fer un ctcanGoner,, i la versió que dóna a 
coneiver aquí és incompleta. 

Llegir una nova obra de Vicent An+és 
Estellés ens fa patent no sols les qualitats 
i les limitacions del poeta, sinó que tambt 
ens recorda la riquesa i la diversitat d'una 
obra ignorada del p6blic durant molt de 
temps, i que, lentament, surt a la llum. Mal- 
grat les desigualtats de la seva producció, 
Vicent Andrés EstellCs és, sens dubte, un 
dels poetes més importants de la poesia ca- 
talana contemporinia. Cada nova icrtura. ca- 
da nova obra ens 110 confil.n;a. 

Robert  SAL~ADRIGAS: Aquell gust agre de  l'estel. Barcelona, Selecta, 1977. (Col- 
lecció <(A.ndlop>>, núm.  14.) 473 ps. 

Aquell gust agre de l'estel, guardonada biogrific del protagonista, Agustí, amb el 
amb el premi ctLa Didan, de 1976, és la no- &un narrador omniscient que explica els 
vella més ambiciosa que fins ara ha escrit fets del present i del passat immediat (a 
Robert Saladrigas. El llibre es divideix en partir de l'arribada d'Agustí a Barcelona) 
dues parts: la primera alterna el relat auto- La segona part té tres temps: primer, segon 



i zero. primer és una alternanca entre 
els monblegs d'en Bernat, personatge foll 
tancat a una torratxa, i el relat del mateix 
narrador omniscient. El temps segon és una 
successió de quasi quaranta planes, sense 
parhgrafs delimitats, tot ell un monbleg con- 
tinu, adés d'Agustí, adés d'en Bernat, fins 
al punt de confondre's en un únic monb- 
leg, ja que les situacions de tots dos per. 
sonatges coincideixen: éssers tancats, i amb 
la imaginació com a Snica liibertat. Al temps 
zero assistim al fina! de la histbria, unes ve- 
gades per boca del narrador, d'altres per bo. 
ca d1Agusti. 

L'argument de Ia novella és la vida d'A- 
gustí Corts, emmarcada en el món de la post- 
guerra. Fiu de menestrals amb aspiradons, 
va creixent &at, ja que la seva mare pro- 
cura que no es barregi amb els nens del bar- 
ri. Un estel que vola al terrat el durh a co- 
ntixer en Bernat, contraposició constant de 
l'Agusti: el seu pare va estar a la presó des- 
prés de la guerra, el germh estudia per ca- 
pelli protestant a Sdssa, i ell no va a esca- 
la perqui: no ho considera interessant i es 
passa la vida llegint i pintant a la seva ha- 
bitació. Les converses d'en Bernat i després 
del seu germi Ramon, obriran un nou món 
a 1'Agustí. Perb aquesta etapa d'eufbria aca- 
bari aviat, &una banda amb l'empresonament 
d'en Ramon, per la seva activitat política, 
que Agustí gairebé desconeixia, i, de l'al- 
tra, amb Pa decisió d'aquest de no continuar 
estudiant arquitectura, com era el desig de 
la seva família, i dedicar-se al cinema. S'en- 
fronta, aleshores amb la família, i fuig. Se'n 
va a estudiar a ItUia, on viurh uns primers 
temps de solitud i decepció, ja que el centre 
d'estudis cinematogrhfics no li ofereix allb 
que ell desitjava; després coneixeri una noia 
piemontesa, Mariangela, amb qui intimarh, 
que li obre les portes de noves amistats, se- 
miintellectuals i semianarquitzants, que se- 
ran el seu món a Italia. Al mateix temps, 
Emma, la germana d'en Bernat, vindrh a 
ItUia i viurh amb ell una breu histbria d'a- 
mor. Aquesta felicitat queda violentament 
tallada quan la policia italiana agafa Agustí, 
el qual, tot i ésser innocent, és acusat &ha- 
ver c o h a t  unes bombes. A partir &aquí 
comenca l'etapa del seu enfonsament: em- 
presonat, els interrogatoris i les tortures el 
porten a sentir un fistic extrem (mentres- 
tant, a Barcelona, Bernat, a'illat, enfolleix 

progressivament). Perb l'absurd de la situa. 
ció no se soluciona i passarh quatre anys a 
la presó. L'aiiiament i l'abandó per part 
dels amics li faran experimentar una profun- 
da angoixa. De manera que quan el deixen 
anar i el porten a Barcelona, ni el record, ni 
el reencontre amb la família, ni el contacte 
dels carrers enyorats seran suficients per ex- 
tingir la nhusea constant que l'ofega. Acaba- 
rh per engolir un tub de barbitúrics, pen- 
sant que ell, com aquell estel que l'encisava 
de petit i que mai no havia sabut fer anar, 
vola. 

Les citacions literhries que encapcalen ca- 
da part i cada temps són una mena de re- 
sum del seu contingut. Així podem dir que 
la primera part 6s determinada per la por 
(ja que el món exterior és opressor i anul 
la l'individu), mentre & i s  la segona part 
s'intenta donar unes respostes a aquesta si- 
tuació: bogeria o imaginació, als temps pri- 
mer i segon, i la mort (comparable a la so- 
ledat) al temps zero. Així, cada part est2 
marcada, en certa manera, per l'estel que 
dóna títol a l'obra: a la primera 6s el som- 
ni inassolible d'infant; a la segona (i  aixb es 
fa més evident al final dels temps segon i 
zero), aquest estel acaba per ser el símbol 
de la llibertat aconseguida a través de la 
ment: I'home pot volar. 

Aquests temes no són nous a I'obra de Ro- 
bert Saladrigas, sinó que han constitu'it una 
preocupació constant al llarg de la seva obra. 
A Aquell gust agre de l'estel s'han bastit 
com a centre de tota una vida que, d'algu- 
na manera, és resum i testimoni de la ma- 
laguanyada generació que ara té de trenta 
a quaranta anys. Ara bé, crec que aquest 
testimoniatge s'hauria vist enriquit si l'am 
bicid literiria hagués estat més controlada. 
Temes com la par, l'angoixa i la tortura 
són prou vilids ( i  vigents, últimament, dins 
la narració catalana actual), com per no ha- 
ver d'acudir als clhssics temes de la fugida 
a I'estranger (crec que haurien fet més efec- 
te les escenes de tortura situades a casa nos- 
tra) o el desvetllament del sexe, per posar 
un exemple. Altrament, la novella és prou 
ben pensada i estructurada, i r e u  en aspec- 
tes ttcnics, com poden ser els diversos punts 
de vista alternats o, sobretot, el monbleg 
interior barrejat dels dos personatges prin. 
cipals. 

GL~RIA BORDONS 


