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olt ha plogut des de la publica-
ció de In dreams begin respon-
sabilities el 1938. Era el primer

recull de contes i poemes que va publicar
Delmore Schwartz, un extraordinari es-
criptor de l’escola jueva de Nova York,
nascut a Brooklyn el 1913 i que després
d’una atzarosa existència, marcada per
l’esquizofrènia i l’alcoholisme, va acabar
els seus dies en un pèssim hotel de Broad-
way el 1966. Podríem situar-lo al costat de
Karl Shapiro i dels malaguanyats Theodo-
re Roethke i John Berryman. Com els dos
últims, Schwartz destaca a la universitat i
aterra en la docència, on les crisis nervio-
ses i els problemes psíquics l’acosten a
l’abisme. Schwartz i Berryman coincidei-
xen a patir les dificultats del divorci dels
seus pares, fet que condicionarà part de la
seva obra.

Ha costat que sortís un llibre exclusiu
de Schwartz al mercat espanyol i ho ha fet
a través d’una col·lecció mínima d’Alpha
Decay, on l’epíleg és gairebé més extens
que el magnífic relat En los sueños empie-
zan las responsabilidades. De fet, el conte
ja havia estat publicat dins l’Antología del
cuento norteamericano, de Richard Ford
per a Galaxia Gutenberg, amb una traduc-
ció més àgil i nítida, sense tantes expres-
sions antiquades com la d’Alpha. El conte
descriu els diferents paral·lelismes entre
realitat i ficció, somni i vigília, d’un home
que evoca els primers dies de la relació
entre el seu pare i la seva mare, amb una
intensitat poètica que realment commou.
Passat i present es fonen en la ment del
narrador mitjançant un relat oníric d’una
força abassegadora. El fracàs de la relació
es mou endavant i endarrere de manera
magistral, fins a l’extrem que Schwartz se-

M ria considerat una de les grans promeses
del seu temps fins que la follia el va devo-
rar. Coneixíem aquest escriptor en català
gràcies a l’antologia d’Agustí Bartra de la
poesia nord-americana publicada a Mèxic
el 1951 i reeditada per Reduccions el 1983.
També per l’esplèndida que Sam Abrams
va compilar per a Edicions 62 el 1994,
amb la publicació dels impactants poemes
del geni. Les revistes literàries també van
augmentar la difusió del poeta i narrador.
Quimera, Revista Atlántica, Asimetria i Ul-
tramar van presentar relats i poemes de
l’escriptor de Brooklyn. No estaria mala-
ment aplegar tot aquest material i acos-
tar-se a la seva obra breu per copsar la
grandesa d’un home singular. Surant en la
tempesta de l’esquizofrènia, Schwartz no
tan sols va crear una obra de referència si-
nó que va servir perquè alguns dels seus
deixebles generessin interessants aporta-
cions. Per exemple, Saul Bellow el va con-
vertir en el protagonista d’El llegat de
Humboldt (Edicions 62), per mi la millor
novel·la nord-americana de la segona mei-
tat del segle XX. Bellow descriu el procés
de deteriorament mental del seu mestre i
l’home, totalment embogit, el denuncia
per plagi després que Bellow triomfés. La
tragèdia de tots dos arriba a cotes d’emo-
tivitat mai vistes, amb episodis patètics
com el dels falsos advocats que Bellow
paga per satisfer la desfermada ira del seu
amic. Lou Reed va ser, també, alumne de
Schwartz a la Universitat de Syracuse i no
s’ha cansat de reivindicar-lo, a part d’es-
criure algunes cançons esfereïdores de
mimesi de la bogeria, tant en l’època de la
Velvet Underground com en solitari. Fins i
tot un petit tast de Schwartz és un deliri de
sensibilitat. No se’l perdin, és diferent. ❋

Narrativa David Castillo
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a se sap que això dels anys de-
dicats als escriptors pot apun-
tar cap a la saturació i aconse-

guir un format de parc temàtic que
no sempre acaba sent el més adient.
Però també és veritat que en bona
part dels casos serveix per situar i
ordenar l’autor i la seva obra. Les ce-
lebracions del centenari del naixe-
ment del lleidatà Màrius Torres es
poden emmarcar en aquest segon
apartat, encara que només sigui per
aquest llibre.

Margarida Prats s’ha convertit en
la persona que més ha estudiat la vi-
da i la poesia de Torres i aquesta no-
va edició n’és una prova fefaent. En
una publicació feta fa 17 anys ja va
sotragar de manera profunda i do-
cumentada la publicació que fins
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aleshores havia servit de base a les
successives reedicions del corpus
del poeta, la que el seu amic Joan
Sales va fer a Coyoacán l’any 1947,
quan Torres feia cinc anys que havia
mort.

Prats, gràcies a l’estudi de docu-
mentació inèdita relacionada amb el
poeta i amb la gent que el va conèi-
xer i tractar, torna a fer obligatòria
l’edició de l’obra amb noves aporta-
cions. La documentació trobada per
l’estudiosa demostra que hi ha es-
menes i versions posteriors a les de
Sales i que, per tant, ens trobem da-
vant l’edició que hauria volgut l’au-
tor, en un ordre cronològic que
l’acosta a la idea de dietari privat que
reflecteix l’evolució dels pensaments
i dels sentiments i amb les últimes

versions retocades o modificades
pel mateix Torres.

I per no deixar-ho en el terreny de
les hipòtesis i de les especulacions,
mentre no es publiqui l’edició crítica,
el llibre presenta reproduccions de
poemes retocats, cartes i detalls que
avalen l’exhaustiu i magnífic treball
de recerca de l’autora a més de con-
vertir-se en un gran document de
coneixement i anàlisi de la manera
de treballar de Torres.

Obra neta i endreçada
Sigui com sigui, el treball de Margari-
da Prats i l’edició de Pagès serveixen
per deixar neta i endreçada l’obra
d’un gran poeta, per acostar-lo al
gran públic, que podrà comprovar
que hi ha substància més enllà de la

Cançó a Mahalta que va popularitzar
Llach i que ens trobem davant d’un
dels grans poetes contemporanis
que es pot comparar sense risc de
perdre amb qualsevol dels seus
grans contemporanis europeus.

I dues fites imprescindibles més
que veuran la llum abans de tancar
l’any i també editades per Pagès. La
traducció al castellà dels 96 poemes
canònics de Màrius Torres feta per
Alfonso Alegre, que es presentarà a
la Fira de Guadalajara, i Versions de
poesia europea, un treball de Pere
Ballart i Jordi Julià que ha servit per
rastrejar les traduccions que Torres
va fer de poetes europeus, que ales-
hores es veien com una aposta es-
tranya i que el pas del temps ha con-
vertit en canòniques i visionàries. ❋

L’obra de Torres, ordenada
Poesia Jordi Cervera


