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OPINIÓN

Gabriel Ferrater: Home, poeta, mite
FRANCESCA PONS ORTEGA

G abdel Ferrater poeta del pas del
temps i de les relacions perso
nals, qualificat com el primer

en tractar les relacions sexuals amb
franquesa i llibertat. Gabriel Ferrater
home obsessionat per la seva própia ve
Ilesa, per les dones que passen per la
seva vida. Gabriel Ferrater mite, geni
ürndaptat que fa servir l’alcohol per eva
dir-se i que acabará suicidant-se abans
de fer els cinquanta anys. Amb tots
aquests trets seda difícil que no s’ha
gués format una mitologia al voltant
d’aquest personatge fascinador, térbol,
contradictori, torturat, seductor; i més
si consideram el fet que va viure en un
país tan necessitat d’éssers singulars
com és Catalunya.

L’obra de Ferrater no es limita a la
poesia, car: “Professionalment, i ádhuc
vocacionalment, fou sempre un tastao
lletes, peró cal dir també que allí on es
ficá sempre hi deixá una llántia. Tot el
que tocaya era per il•luminar-lo. (1). La
seva producció abarca camps tan di
versos com la crítica pictórica, literá
cia, estudis matemátics, lingüístics, fra
duccions, prólegs, assajos, conferéncies,
doc~ncia.

Seria útil de separar l’home del po
eta, de quina manera les obsessions
personais són tractades en la seva obra
i evitar caure en el parany de confon
dre trets de l’home amb trets del poe
ta —encara que la línia divisória sigui
sumament fina i, per tant, fácilment
traspassable.

Gabriel Ferrater en una entrevista
anib Federico Campbell defineix les se-
ves inquietuds i interessos personals:
“[?única cosa que ens interessa, que in
teressa les persones, els homes i les do
nes, són les relacions entre els homes

lles dones, o sigui, les relacions per
sonals. O entre un home i un home, o
una dona i una dona”. (2).

És difícil no sentir-se atret per una
personalitat com la de Ferrater, a qui “Ii
agradava ápater i anar contra corrent”
(3), que “va viure cinquanta anys d’in
certituds, d’ angoixes vitais, de somnis,
de dificultats económiques, de temp
ieigs intel•lectuals, de fracassos amo
rosos, d’il~lusions, de solitud i de yo
luntária marginació”. (4). Peró aquesta
lnmtgeens ha anibat mitificada, perqué
-com diu Joan Margarit (5)— la notí
cia que ha acompanyat Ferrater ha es
iat esquemática i basada en opinions de
les persones que el tractaren. Les opi
nions es contradiuen i moltes vegades
són massa rotundes.

Joan Ferraté fa unes apreciacions so
bre la percepció que en tenia la gent de
I’entorn de Gabriel i resitua la figura
del germá en la justa mesura: “La gent

Ii atribueix al meu germá dues obses
sions que són falses: les dones i l’alco
hol. Les dones eren tan importants per
a eh com per a qualsevol home hetero
sexual i les relacions que lii tenia eren
tan freqüents o infreqiients com ho són
les d’un altre. La gent creu que es pas
saya el dia perseguint noietes. Menti
da! Justament en Gabriel les respecta
va moltíssim. Si t’hi fixes, en la seva
obra surten tres noms femenins només.
Quant a l’alcohol, sí, és cert que bevia
molt, peró en aixó també se l’ha miti
ficat. A la gent els agrada fixar-se en
aquestes coses. Així els dóna com a re
sultat una imatge més romántica. [.4].
Mira, del que estic segur és del fet que
no es va suícidar perqué fos un al
cohólic, ni perqué estigués malalt. Els
perqués no hi ha manera de saber-los.
Potser cal relacionar-los amb l’edat”.
(6). Joan Ferraté estableix i aclareix els
aspectes que han constituYt la figura mí
tica del seu germá: les dones, l’alcohol,
el suYcidi i el pas del temps. Hem de ser
conscients que el motiu últim i defini
tori que ha contribuít a crear el mite ha
estat la personalitat, el carácter, la in
tel•ligéncia, la lucidesa de Ferrater com
binat amb 1’ inconformisme, la inadap
tació i la rebel•lia.

Es determinant en l’home Ferrater el
sentiment de vellesa. Ferrater ahí com
es va fent gran, no se sent bé amb el seu
cos. Aquest tema constitueix una cons
tant en tractar l’amor i l’erotisme. Fe
rrater se sent prematurament vell, per
aixó comença a vestir-se amb blue fe
ans i camises quan tomba els quaranta
i cerca reviure la joventut a través de la
jovenesa de l’estimada.

Hamo poeticus
“Només tinc idees d’estructura”.

Aquesta és la magnífica i reveladora

resposta de Ferrater a la pregunta “Su
bordineu les idees a l’estructura del po
ema?”, formulada al poeta en una en
questa. Resulta prou clarificadora pel
que fa a la seva concepció del procés de
la própia creació poética. Aixó match
és expressat en el poema El arte de ha
cer versos de Jaime Gil de Biedma,
amic i col•lega seu:

Aprender a pensar
en reglones contados
—y no en los sentimientos
con que nos exaltábamos—, (vv 21-24) (7).

Els dos versos darrers d’ aquest frag
ment ens remeten al text de Maciá i Per
pinyá: “La poesia no ha de ser l’ex
pressió de la subjectivitat, sinó
1’ objectivació d’ aqueixa mateixa sub
jectivitat”. (8). 1 aixó, Ferrater ho acon
segueix distanciant-se del contingut del
poema i del sentiment que aquest con-

tingut li podria provocar, i servint-se del
recurs de la ironia en l’ús de la qual és
un mestre. “Tendra, de vegades, bru
talment mordaç, d’ aitrçs, la ironia pos
seeix una contundéncia eficaç i sug
gerent en l’obra de Ferrater. Es,
d’alguna manera, la solució feliç d’un
personatge que se sabia sentimental
com a home i volgudament racional
com a poeta i com a intel~lectual”. (9).

És important tenir en compte que Fe
rrater és un autor amb un immens ba
gatge cultural, com ell mateix diu, va
dedicar la seva jovenesa a llegir, rebut
jant per dolents uns poemes que havia
escrit als vint anys. Ferrater llegeix i pa
eix; és essencial tenir ben present la tra
dició literária a l’hora de llegir Ferra
ter: “Hi ha persones que viuen de cara
al futur; d’altres de cara al passat. Jo
sóc dels qui viuen de cara al passat. No
penso gaire a organitzar ni cauviar el
génere. Penso a saber d’on vinc i com
he arribat a on sóc. No cap a on vaig.
Per aixó el contingut ha de ser anterior
a l’obra”. (10).

Es essencial per comprendre la poe
sia de Ferrater partir del coneixement
de les seves preferéncies literáries. Car
les Riba, Josep Carner i J.V. Foix són
els tres autors catalans contemporanis
que més admira. És un gran lector de
literatura medieval: des deis trobadors,
Ausiás March flns Shakespeare. La in
fluéncia anglesa i francesa és també re
marcable: recordem els tres anys al ¡y
cée, llegeix Verlaine, La Fontaine,
Valéry, escriu poemes en francés... Lle
geix, admira i segueix Frost, Auden,
Hardy, Graves, Lowell, Eliot, poetes an
glosaxons amb els quals comparteix les
preferéncies poétiques pel que fa a l’as
pecte formal.

L’eterna dicotomia entre fons i for
ma no va salvar-se de ser tractada per
Ferrater. Ja s’ha fet famosa la frase de
Jaime Gil de Biedma, la qual Ferrater
subscriu (11), que diu que un poema ha
de tenir tant de sentit com una carta co
mercial. La poesia ha de tenir sentit, ha
de transmetre un contingut. Si rebut
java la poesia de la generació del 27 és
precisament “perqué no diu res” (12).
No hem de pensar que pel fet que Fe
rrater atorgui més importáncia al con
tingut que a la forma, les seves com
posicions no són elaboracions formals
ben construides. Tenia molta cura per
la forma. La majoria deis seus poemes
estan acuradament regits per mesures
sil~lábiques, posseeixen ritme, musica
litat, dma interna i demostren un gran
coneixement i domini del llenguatge.
Diu Ferrater: “He arribat a allunyar-me
molt de l’estética romántica4 dins la qual
ha nascut el meu temps. Ara veig que
és del tot legítim de distingir el fons de
la forma d’un poema, i no sé per qué

m’he d’obligar a confondre un viatge
per l’infern amb el pairé estrófic de la
terza rima”. (13).

Quins són els temes tractats perla se-
va poesia? “El meu únic tema és eh pas
difícil del temps i les dones que han pas
sat per mi”. (14). Així respon Ferrater
sobre quina és la formulació de la seva
poética. Es veritat que les dones i els
dies són els seus dos temes cabdals, peró

també és veritat que per mitjá de les re
flexions sobre les rçhacions personals i
ha tirania i els efectes del pas deis anys,
Ferrater du a tenue una introspecció per
sonal: pors, desitjos, certeses, inquie
tuds... Una refiexió sobre la vida, si be
una vida condicionada pel gasiu pas del
temps i les relacions sentimentais. Peró
l’interés últim és observar la vida, el
món, entendre els conflictes i experién
cies personals. Entendre’s a si mateix.
Ell mateix ho diu: “Entenc la poesia com
la descripció, passant de moment en mo
ment, de la vida moral d’un home ordi
nari, com sócjo”. (15)
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“Ja s ‘ha fet famosa la frase de Jaime Gil de
Biedma, la qual Ferrater subscriu, que diu que

un poema ha de tenir tant de sentit com una
carta comercial”
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“Ferrater se sent prematurament vell, per aixó
comença a vestir-se amb ‘blue jeans’ i camises

quan tomba els quaranta i cerca reviure la
joventut a través de la jovenesa de 1 ‘estimada”


