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JOSEP MASSOT
Barcelona

J
orie Graham va néixer
a Nova York, va passar
la infantesa a Roma, va
estudiar Filosofia a la
Sorbona fins que van

expulsar els estudiants estran-
gers el maig del 68, i amb 18 anys
va haver d’anar a viure als Estats
Units. Avui és, amb la canadenca
Ann Carson, la poeta més llegida
en llengua anglesa. Grahamno va
voler perdre’s el Festival de Poe-
sia (celebrat ahir), malgrat estar
tractant-se un càncer (amb el
doctor Baselga) i vivint a Boston,
on va substituir en la càtedra de
Literatura a Harvard a Seamus
Heaney.

Quina és la seva relació amb
Barcelona?
Per començar, lamevamare (l’es-
cultora Beverly Stoll Pepper) va
ferCel caigut, l’homenatge aGau-
dí al parc de l’Estació del Nord.
El meu pare (Bill Curtis Pepper),
que ara té 95 anys, era correspon-
sal de Newsweek de tot allò que
passava “al sud de París” i va co-
brir guerres al Congo o a Israel.
La meva primera màquina d’es-
criure va ser una Olivetti que te-
nia encara el forat d’una bala. El
meu pare anava sovint a Espanya
i ens deia: “El dia que mori Fran-
co obrirem aquesta ampolla de
conyac”. I treia una ampollamag-
nífica. Quan va morir Franco, la
va obrir. Va ser un dels dies més
feliços de la seva vida.

I de la literatura en castellà?
Neruda, Vallejo i Lorca ens van
ensenyar a llegir Whitman. A la
meva generació, la de la guerra
del Vietnam, la poesia en espa-
nyol ens va influir molt, sobretot

en el gest dramàtic. Aquesta con-
junció de realisme i surrealisme
és espanyola, no francesa, i els
poetes nord-americans no la
teníem.

Vostè va començar parlant
italià, francès i només als 18 va
començar a viure en anglès.
Com li va influir?
L’anglès, un idioma mercantil
que ha absorbit paraules de tots
els altres idiomes, és la meva ter-
cera llengua. Quan veus que hi ha
moltes paraules per dir el mateix
–flor, muntanya o una idea–
t’adones que no tens una única
cultura o llengua mare i sents la
fragilitat d’allò que es pot nome-
nar i la gran solidesa i indepen-
dència del no-nomenat. La poe-
sia és transnacional i l’únic llen-
guatge real és el del silenci. En el
soterrani de casa meva de Roma
hi havia unpou etrusc on unes an-
guiles s’alimenten, moren i es re-
produeixen, diuen que des de
l’Antiga Roma. Hi anava moltes
vegades quan era petita. De vega-
des penso que aquestes anguiles
que serveixen per netejar l’aigua
i mantenir-la pura són una metà-
fora de la poesia. El poeta ha de
netejar les paraules del mal ús

que en fan mercaders i polítics.
La llegenda assegura que l’aigua
d’aquesta font va salvar Roma de
la llarga sequera que va patir al
segle IV. La poesia és allà, en
aquelles anguiles, en aquelles pe-
dres, en aquella aigua.

La sevapoesia dónamolta im-
portància al cos, encaraquedes-
prés posi a treballar la ment.
He dedicat tota la meva vida a
demostrar que els sentits nomen-
teixen. L’única manera de saber
si una emoció que sorgeix és
genuïna és la de sotmetre-la a
prova dels sentits. I igual una
idea per saber si és veritable o
falsa. Als meus alumnes els ense-
nyo a utilitzar els seus cinc sen-
tits. Ulls, què veieu? Olfacte, què
percebeu?, amb quina intensitat?
Tacte, amb quina força sentiu? Si
ho demanes a persones de dife-
rents cultures totes sentiran el
mateix, però si els demanes què
entenen per justícia o llibertat,
llavors tots et donaran una in-
terpretació diferent. Per això les
noves tecnologies ajuden a supri-
mir el cos.

Això està relacionat amb la
seva reivindicació d’una nova
relació amb la naturalesa.
Sí. La gent ha perdut la seva expe-
riència directa amb la naturalesa.
Una vegada vaig citar els meus
alumnes a les quatre de lamatina-
da perquè sentissin com apre-
nien a cantar les cries dels ocells.
Al principi, encara que allò sem-
blava la Filharmònica de Berlín,
no sentien res. Després van co-
mençar a sentir els refilets. Van
ser feliços. “És veritat, és veri-
tat”, deien, “ens has despertat”.

I en poesia?
La poesia està escrita per un cos
que parla a un altre cos. Comuni-

ca sensacions, sent, toca al cor i
al final arriba a la ment, que és el
menys important. Allò que no es
perd en la traducció és allò que
ve del cos, no de l’intel·lecte. Una
vegada que sentim aquesta ex-
periència, s’eleva a les idees.
Aquesta és la funció de la poesia,
fer-nos participar d’aquesta expe-
riència, que és el que intenta evi-
tar la tecnologia amb els joves
atrapats a les xarxes. No sempre
és un procés agradable, de vega-
des és dolorós, però la poesia és
com aquest tornar a fluir de la
sang que recorre de nou una ca-
ma o un braç que s’havia quedat
adormit pel fred.

Què expressa la poesia que
no pot expressar cap altre art?
És una lògica alternativa que par-
teix de la complexitat paradoxal
d’aquest poder sentir por i ale-
gria, dolor i plaer, simultània-
ment. Com la vida mateixa que
és plena de contradiccions. Walt
Whitman deia: “Em contradic?
Doncs sí, em contradic. Jo sóc im-
mens. Contincmultituds”. De ve-
gades no volem veure allò que
ens contradiu i que pot fer-nos
canviar el que som o el que cre-
iem que som.c

FUNCIÓ DEL POETA

“Neteja les paraules
del mal ús que en
fan el mercader
i el polític”

Jorie Graham, poeta nord-americana

SAVIESA DE VIDA

“La poesia ens
fa veure les
contradiccions de
les nostres vides”

DAVID AIROB

Jorie Graham, que ha participat en el Festival de Poesia de Barcelona

“Els sentits són l’única
cosaquenomenteix”


