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Octubre/novembre del 1985 
 
IMATGE ENLLÀ 
 
Per referir-nos a l’obra de creació de Josep Iglésias del Marquet cal que ens remuntem 
al final de la dècada dels seixanta i al començament de la dels setanta, època que la 
poesia concreta —i, per extensió, la visual— es va manifestar amb força a Catalunya. 
Els tres primers expositors d’aquest nou tipus de pràctica poètica van ser Joan Brossa, 
Guillem Viladot i el mateix Josep Iglésias del Marquet, que, juntament amb Santiago 
Pau i, més tard, Albert Ràfols-Casamada, van fer algunes peces que es poden situar, 
sense cap temor i al marge del ressò que van tenir, entre les millors d’aquest corrent 
artístic internacional. 

Durant els primers anys de la dècada dels setanta van proliferar, a tot 
Catalunya, les mostres d’aquesta activitat artística, i moltes les va organitzar l’autor 
que ens ocupa. Ell treball d'aquest nucli de poetes visuals catalans —al qual se 
sumarien posteriorment alguns altres noms— va tenir una certa consagració 
internacional amb la mostra de “poesia experimental” de tot el món que l’Institut Ale-
many de Barcelona va presentar, el 1973, al Col·legi d’Arquitectes de la ciutat, i també 
amb la participació en mostres i publicacions fetes a diversos països europeus. 

Però, a pesar de tota aquesta activitat i dels esforços individuals que han 
persistit, la poesia visual no ha arribat a quallar entre nosaltres, fenomen que es pot fer 
extensiu als altres països. 

El motiu d’aquest estancament caldria buscar-lo en la falta d’especificitat 
d’aquesta pràctica poètica, que, a cavall de la literatura i de la plàstica, no ha 
aconseguit conformar un gènere que els creadors puguin sentir suficient. 

Per constatar-ho només cal repassar els noms citats al començament: tret 
d’Iglésias del Marquet, ningú no ha treballat en el camp poètic visual d’una manera 
única o, si més no, prioritària. 

Brossa començava a publicar la seva obra literària completa precisament durant 
els anys d’efervescència de la poesia visual. Viladot escrivia novel·les, narracions i 
poemes paral·lelament als experiments poètics. Pau no va abandonar mai la literatura i, 
tot i que no es coneix gaire, és autor d’una breu obra poètica de caire discursiu. Ràfols-
Casamada ja era prou conegut com a pintor abans de fer poemes visuals. 

I ja he dit abans que en l’àmbit internacional ha passat un fenomen semblant. 
Com a mostra indicativa citaré els casos de dos autors pioners d’aquest corrent poètic 
que han vingut no fa gaire a Barcelona. El txecoslovac Jiri Kolar, que fa dues 
temporades va exposar la seva obra “escultòrica” a la Galeria Maeght, i l’italià Spatola, 
que durant l’última Fira del Llibre barcelonina se’ns va presentar com a poeta 
discursiu. 

En realitat, la poesia visual ha quedat com una pràctica complementària on 
sovint van a parar materials indefinits. I no han servit de res alguns ingenus 
voluntarismes. 

Tota pràctica artística demana un llenguatge autosuficient per mitjà del qual qui 
l’usa intenta referir-se i recrear-se, i, evidentment, els mecanismes específics de la 
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mateixa pràctica són sovint un dels mòbils i dels objectius de la creació perquè 
constitueixen el centre, gairebé hipnòtic, de tota l’aventura vital de l’autor. 

La poesia concreta va intentar crear la seva especificitat a partir de l’actitud 
límit —i reduccionista— de treballar els aspectes “significants” del poema: el text com 
a fet gràfic, la pàgina com a espai, el llibre com a objecte. Però aviat això no va bastar i 
es van començar a assimilar elements aliens a la practica “significant” de la literatura, 
elements agafats de la pintura, de l’escultura i de les múltiples pràctiques conceptuals. 
I tot i que aquesta manera de fer va semblar que n’ampliava les possibilitats, de 
seguida va desvirtuar aquest nou tipus de poesia, i els mateixos poetes visuals ja no 
podien afirmar que el seu treball fos —poètic— en el sentit de gènere —o, si es vol, de 
liquidació del gènere—. 

He explicat tot això perquè el cas d’Iglésias del Marquet és, com he dit mes 
amunt, únic —i, en aquest sentit, exemplar— dins de la poesia visual catalana: al 
marge de la qualitat dels resultats de cadascú, només ell l’ha conreada amb 
exclusivitat. I, significativament, la majoria dels poemes que ha fet s’han centrat en el 
món de la impressió, que, d’alguna manera, era l’origen d'aquest tipus de poesia. 
D’altra banda, en el moment de resoldre el conflicte que suposava la nul·la entitat com 
a gènere d’aquesta pràctica, Iglésias del Marquet no s’ha desdoblat en una altra 
pràctica artística, sinó que s’ha dedicat de ple a la investigació de l’art d’imprimir com 
a mitjà històric de transmissió cultural, i que era, al capdavall, allò que, en part, l’havia 
portat a la poesia concreta. 

L’aparador que ara ens presenta és l’expressió simbòlica d’aquests interessos de 
l’autor. Una linotip situada entre el ready-made i l’enyorança ens sorprèn i alhora ens 
evoca un temps aviat arqueològic. Diu Iglésias del Marquet, com si fes una paradoxa 
sobre el seu treball poètic, que “la pàtria és la llengua”. Però, en realitat, l’actitud 
nostàlgica que suposa l’elecció d’un aparell arraconat per l’eficàcia dels ordinadors, 
l’intent romàntic de simbolitzar i retenir —mostrant-lo— un món en declivi que per 
 l’autor és el seu medi vital irrenunciable, ens hauria de fer exclamar que “la pàtria són 
els mitjans”, i entendríem molt millor tants i tants exilis. 
 

● 
 

Novembre del 1985 
 
PERSISTÈNCIA DEL CERCLE 
 
Dins de la sèrie d’exposicions dedicades a algunes personalitats artístiques catalanes 
que aquesta temporada 1985-86 presenta l’Espai d’Art Ferran & Jordi (Balmes, 315), 
s’ha inaugurat el muntatge de Josep Iglésias del Marquet titulat La llengua és la pàtria, 
que, centrat en una linotip, recull i resumeix les inquietuds i els interessos poètics i 
professionals que han caracteritzat —com una constant— el treball de l’autor de la 
proposta. 

Iglésias del Marquet, poeta visual i crític d’art, que des de fa molts anys es mou 
en l’àmbit de les edicions i de la premsa, en la seva obra poètica visual ha sabut mani-
festar perfectament la predilecció que sent per l’art d’imprimir: els caràcters tipogràfics, 
els tipus de paper, les tintes i els diversos sistemes d’impressió sempre han estat en la 
base del seu treball creatiu, gairebé com si fossin la tècnica “literària” que necessitava 
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el seu “discurs” líric. I cal no oblidar la importància d'aquest fet, perquè tots els 
elements que acabo de citar es troben, d’una manera latent, en l’origen d'aquest 
moviment poètic internacional, nascut en la dècada dels cinquanta i que, des de bon 
començament, va intentar “fer parlar” els aspectes gràfics del poema. Però aquestes 
qüestions. I les conseqüències que, per mi, se’n van derivar, ja exposades en l’opuscle 
de presentació de la proposta, no són exactament l’objectiu d'aquest article. 

La intenció que em guia a l’escriure aquestes ratlles és fer una lectura —
inevitablement parcial— de l’obra de creació de Josep Iglésias del Marquet i descriure 
els motius “extrapoetics” que, a parer meu, n’han dificultat de vegades la comprensió. 

La primera mostra a Catalunya de poesia concreta —corrent que va ser l’origen 
de la poesia visual— es va fer l’any 1971, a Lleida, i els tres expositors que hi van 
participar són Joan Brossa, Guillem Viladot i Josep Iglésias del Marquet. 

Els dos primers, Brossa i Viladot, com és prou conegut, també han fet una 
extensa obra discursiva; en canvi, l’obra artística d’Iglésias del Marquet s’ha cenyit úni-
cament a la poesia visual. Això, que el significa clarament entre tots els poetes catalans 
d'aquest corrent, a la llarga l’ha perjudicat pel que fa a la valoració dels seus poemes, 
perquè, si els altres dos autors citats han resistit bé la progressiva desaparició de 
l’activitat poètico-visual gràcies al fet que l’obra literària els mantenia d’actualitat i 
evitava —per raons que no són tan sols la qualitat— que l’obra visual de tots dos 
quedés oblidada, Iglésias del Marquet ha passat a ser un autor desconegut per un 
públic més ampli que l’estricte dels iniciats. I crec que això ha pogut fer pensar que les 
virtuts de la seva obra visual eren menors que les de la dels dos primers. 

Però ara, quan analitzem aquell període d’activitat de la poesia visual catalana 
amb una certa perspectiva, podem concloure que això no és pas així, o que no es així 
d’una manera absoluta com l’oblit podia fer pensar. De vegades, el temps no té tota la 
raó. 

Si repassem els cinc llibres —actualment introbables— d’Iglésias del Marquet 
(Les arrels assumptes, 1972; Persistència del cercle, 1972; Postals nord-americanes per a una 
noia de Barcelona", 1972; Progressió icònica, 1973, i Imatge enllà, 1973), ens adonem, al 
marge de l’estètica final dels resultats o de l’actualitat d’aquesta estètica, que, llibre a 
llibre, l’autor va anar defugint l’esquematisme típic de molts poetes visuals —encara 
present, en part, en Les arrels assumptes— i va saber evitar el parany trivial de 
l’anècdota, del missatge simple i evident, en benefici de la recerca d’un cert hermetisme 
—necessàriament ple de suggeriments—, que, si parléssim de literatura escrita, ens 
faria afirmar que l’acostava, cada cop mes, al concepte de poesia pura. 

Per il·lustrar aquesta afirmació, que potser algú pot considerar excessiva 
tractant-se de poesia visual, vull remetre el lector als dos llibres més simptomàtics 
d’aquesta recerca i, per mi, els més aconseguits de l’autor. 

El primer és Persistència del cercle, en el qual Josep Iglésias del Marquet, com si 
tingués com a divisa aquelles paraules d’Ezra Pound que diuen que “tot poema ha de 
tendir a ser una única paraula (en aquest cas, un únic signe) carregada de sentit”, ens 
presenta per mitjà de diverses imatges circulars —amb la “paraula” cercle com a 
base— una sèrie poètica en què la manipulació dels materials queda substituïda per 
l’acte primigeni de l’elecció. 

El segon es Progressió icònica: una cara repetida moltes vegades va 
desapareixent fins a quedar reduïda a una de sola, que en l’última pàgina de la sèrie 
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deixa pas a la lletra H, la inicial d’home: és a dir, finalment la “paraula” substitueix la 
vida. 

Al marge dels resultats que s’aconsegueixin, ¿no és això, aquest intent de 
vegades fallit de tant portar-lo al límit, l’autentica dimensió que ha de buscar el 
creador? ¿O ens haurem de conformar amb petits jocs de mans que, tot sovint, no tenen 
ni l’encant de la trampa perquè l’autor, com un mag inhàbil ha d’acabar collint, avergo-
nyit, les cartes que li han caigut a terra? 
 

● 
 

Març del 1987 
 
SOBRE POESIA VISUAL 
 
D’entrada, m’agradaria fer una precisió personal que potser servirà per aclarir un 
possible malentès a aquells de vostès que coneguin una mica la petita història de la 
poesia visual catalana. Una precisió personal sobre el motiu de la meva presència en 
aquesta taula. 

Veuran: el meu treball en aquest camp va durar uns sis anys, del al 1973. 
Després no hi he tornat mai més. I, a sobre, si n’he dit alguna cosa, les meves opinions 
han sigut crítiques. Per això sospito que el paper que se m’ha assignat avui aquí és el 
del dolent de la pel·lícula, en el sentit d’aportar-hi la visió negativa. 
Totes aquestes coses —que, com poden veure, no tenen cap mena d’interès—, les 
explico perquè, en part, vull defraudar els encarregats del repartiment estel·lar: a pesar 
de la meva inactivitat i de les meves reticències, alguns resultats de1s companys que 
seuen en aquesta taula, i també els de molts altres poetes visuals, em semblen 
excel·lents. Excel·lents en el sentit més conceptual de la paraula. És a dir, considero que 
sovint tenen els requisits estètics suficients per ser considerats peces —o accions— de 
valor artístic. 

No és pas aquest —el dels resultats— el problema que he constatat en l’exercici 
de la poesia visual. Com vaig dir en un text dedicat a Josep Iglésias del Marquet, que 
també és avui en aquesta taula, la insatisfacció respecte a aquesta pràctica artística 
sorgia, al meu entendre, de la falta d’especificitat, de la incapacitat que tenia i que té 
d’inscriure’s en un gènere o de formar-ne un de nou. Ben clar, crec que la poesia visual 
no posseeix sintaxi pròpia i viu sempre rellogada, cosa que és crucial en una pràctica 
d’avantguarda; una pràctica, a més a més, que, sense gènere, no pot recórrer a la 
història per replantejar-se. 

M’explicaré una mica millor. La poesia visual —contràriament a allò que 
demanava Horaci amb la frase que serveix de lema d’aquest seminari— no pretén 
representar la realitat externa i, per tant, no pot actuar híbridament, clàssicament; al 
contrari, ha pres partit. Perquè en e1s seus orígens, ¿què va ser si no la “intentona” 
sediciosa de desmuntar el discurs poètic tradicional just en el moment que semblava 
que la retoricitat —atacada per tota mena de codis visuals— balbucejava en excés? En 
lloc de reconstruir-se, destruir-la, se’ns proposava. I aquí és on es topa amb una 
dificultat insalvable. Actualment, el discurs poètic, un cop superada l’etapa d’excessiu 
tartamudeig gracies a la teràpia de rellegir en veu alta la història, parla una altra 
vegada més fresc que una rosa. Com la de Rilke, per exemple. I, en canvi, la poesia 
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visual ha quedat muda d’estupor, sense poder fer un discurs del seu mateix discurs, 
sense poder-se referir mai a ella mateixa amb certesa. 

No tinc cap inconvenient a tornar a dir que hi ha resultats excel·lents, però, per 
desgràcia, sempre ho són “a pesar de”. Si vostès tenen e1 gust, o la paciència, d’anar 
passant poemes visuals, veuran que el fet que ho siguin depèn sempre i en exclusiva de 
la voluntat de l’autor; mai d’unes característiques històriques. E1s gèneres tenen tots 
uns trets formals que, sense que ens ho anunciïn en la portada o en un rètol, fan que 
tothom sigui capaç d’identificar-los. La poesia visual no, i per això la podem assimilar 
fàcilment a altres pràctiques artístiques. Vet aquí la contradicció que no ha pogut 
resoldre: una poètica híbrida que no pot actuar híbridament. 

Si vostès van rebre al mes de febrer una postal que anunciava l’exposició 
conferència EL POEMaCCIÓ, preparada per tres dels components d’aquesta taula —
Josep M. Calleja, Xavier Canals i Jordi Vallès—, hi van poder veure aquests tres artistes 
posant amb una peça —de Brossa, em van dir a posteriori— que consistia en una roda 
de carro muntada sobre una plataforma de fusta amb rodetes, com aquelles que 
servien de base dels antics cavalls de cartó. Mirin, el resultat en si no estava gens 
malament i la relació que s’hi estableix és força afortunada; però, genèricament, ¿què 
és? La insatisfacció de què els parlava sorgeix precisament d’aquesta indefinició. Com 
no fa gaire es va dir, en aquest mateix centre, en una intervenció sobre pintura, per un 
artista “compondre és compondre’s”, i això difícilment es pot aconseguir sense sintaxi. 
Així és titula, "Sintaxi", el poema que ara voldria que escoltessin. És del poeta 
expressionista alemany Gottfried Benn, i vostès em permetran que el llegeixi en 
castellà, perquè és l’única traducció que n’he trobat. Diu el següent:  
 
Todos poseen el cielo, el amor y la tumba,  
no queremos ocuparnos de eso, 
ya se ha discutido y estudiado bastante en nuestra civilización. 
Pero lo que es nuevo es la cuestión acerca de la sintaxis  
y esto es urgente:  
¿por qué expresamos algo?  
¿Por qué rimamos, o dibujamos una muchacha  
del natural o de un espejo  
o garabateamos en un trozo de papel  
innumerables plantas, copas de árboles, murallas,  
estas últimas como gruesas larvas con cabeza de tortuga  
arrastrándose aterradoramente diminutas  
en un orden determinado?  
 
¡Cuestión aplastante y sin respuesta!  
No es a causa de los honorarios:  
muchos son los que mueren de hambre por ello. No, 
es un impulso de la mano,  
gobernada desde lejos, un estrato del cerebro,  
quizá un brujo que llega con retraso, o un totem  
un priapismo formal a costa del contenido,  
ya pasará,  
pero hoy día la sintaxis es lo principal. 
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“Los pocos que de ello han comprobado algo.”  (Goethe).  
¿De qué?  
Yo pienso: de la sintaxis. 

 
Fins aquí, el poema. Ja veuen que l’he llegit pel que diu, perquè, la veritat, com 

a poema, el trobo molt tronat. Aclarit això, ara m’agradaria acabar aquesta intervenció 
amb una breu consideració sobre la idea d’art total que, durant uns anys, va promoure 
l’avantguarda. En aquell context llegíem amb fervor de congregant coses com les que 
havia escrit Gropius en un dels manifestos de la Bauhaus: l’arquitecte hi parlava d’una 
construcció total on s’unirien l’arquitectura, l'escu1tura i la pintura, i l’anomenava la 
Catedral del Futur. El teatre també va tenir la pretensió d’aglutinar les diverses activitats 
artístiques per aconseguir un espectacle sintetitzador. 

Si ara es paren a pensar com han anat les coses, s’adonaran que, d’aquesta 
ambiciosa utopia integradora, només n’han quedat aquells edificis pretensiosos en què 
l’arquitecte encarrega a un amic pintor i a un altre amic escultor una obra per decorar-
ne la porteria o aquells espectacles teatrals com els d’un grup català força popular que 
sembla que es dediqui a fer síntesis de coses com Els Pastorets i la revetlla de Sant Joan. 

La poesia visual va ser filla d’aquesta ingènua pretensió de superació dels 
gèneres. Però el que ha passat és que els mateixos poetes visuals no han deixat mai 
d’escriure i, per acabar-ho d’embolicar, s’hi han afegit artistes d’altres camps que 
tampoc no han deixat mai de fer el que feien. Per descomptat que el resultat de tot això 
no és tant un art total com una pràctica artística a la baixa, perquè, massa sovint, ha 
servit per donar carta de naturalesa a aquelles idees sense prou entitat per ser 
el·laborades dins d’un gènere determinat. ¿No troben que aquest assumpte de la poesia 
visual s’assembla molt al de l'art conceptual? I, amb tot —tampoc no em sap greu dir-
ho—, els artistes conceptuals també van tenir unes quantes idees memorables. 
 

● 
 

Juliol del 1987 
  
APRENDRE A CALLAR 
 
Dies enrere, la lectura d’un llibre de poemes escrit en transdialectal (“Batecs del bàtec 
bateguen els vidres / guspires d’aigua gronxades pel torb / música i llàgrimes del cel 
són torb / pel llenç llevat el besllum per mil hidres / líquides serps i la bafor et fan orb / 
el bassiol dels ulls cristalls enhidres / torca la torba que t’orba l’Orbe orb”) em va fer 
recordar la polèmica entre Joan Ferraté i Francec Vallverdú sobre la veritat literària que 
hi va haver fa un parell de mesos en aquest mateix diari. Tot i que no tinc ni la més 
mínima intenció d’intervenir ara en aquella discussió concreta, m’hi refereixo perquè 
voldria recuperar el concepte de veritat aplicat a la literatura, un concepte que em 
sembla força clarificador per abordar el problema sempre ambigu de la qualitat d’una 
obra de creació. 

Reconec que, d’entrada, pot semblar una entelèquia excessiva l’intent de 
concretar qüestions tan abstractes, i, com el cas de la bellesa en art, les plomes pragmà-
tiques que tan sovint ens il·lustren amb la prosa del seu seny segurament dirien —i 
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alguna ja ho ha dit— que tot depèn del punt de vista que s’adopti i que no es pot parlar 
amb una terminologia únicament significant i, per tant, de difícil maneig. I, com que la 
literatura catalana s’ha fet més amb topònims que amb idees, no els costaria gens ni 
mica ometre que justament els conceptes més inaprehensibles són l’eix fonamental de 
tota autèntica aventura creativa. Els nostres intel·lectuals abans orgànics i ara qui sap 
que —però no oblidem que la vida és un procés de descomposició— són massa raona-
bles per perdre el temps considerant, ni que sigui uns minutets, coses com aquella que 
el poeta i crític d’art francès Marcelin Pleynet va proposar com a conclusió d’una con-
ferència dictada a la Facultat de Belles Arts de Barcelona: “L’artista hauria de perseguir 
sempre la bellesa, tot i que sap que no l’aconseguirà mai, perquè la bellesa no existeix.” 
És clar que, quan ja són més elevats els ingressos que les utopies, és ben comprensible 
que no trobin prou segura la paradoxa de Pleynet i, en conseqüència, no li concedeixin 
cap crèdit. ¡Que hi farem! 

Però, amb tot, no em resigno a pensar que la creació és tan sols una forma de 
gestió de la raó més contingent. I per això, encara que sigui esquemàticament (tot s’ha 
de dir, no ho sabria fer de cap altra manera), voldria intentar definir el que jo entenc 
per veritat literària, un concepte contradictori més pròxim al dubte que a les certeses. 

En principi, no em sembla un problema de continguts evidents ni tampoc 
d’ofici —d’altra banda, essencial—, sinó més aviat un problema de ressò, d’eco. Amb 
això vull dir que, si —a imitació dels impossibles borgians— féssim una història-ficció 
del que hauria pogut ser la literatura i consideréssim que el que ha sigut és un error, a 
partir d’ara els decantaments irreversibles d'aquest error serien, tot amb tot, la veritat i 
per tant, per sedimentació, la història literària seria, des de sempre, certa. Una mena de 
mecànica, doncs, que esborraria —i que, de fet, esborra— els voluntarismes 
redemptors. 

Creativament, tot i els esforços de marginalitat —o d’originalitat en el sentit 
adialèctic d’apocalipsi i gènesi— a què sovint hem assistit, tothom pren posició 
respecte a la tradició. No es pot fer res més, perquè fins la ignorància i els localismes 
s’encadenen amb la història com a anacronismes. I la capacitat de decantar 
irreversiblement la tradició en benefici de la veu pròpia, la capacitat de ser l’Eco d’un 
Narcís sempre renovat i renovant, i d’enriquir, amb la resposta entre interrogants, no 
les paraules, sinó els símbols compartits que se’ns ofereixen com a testimoni, això, i 
només això, és la veritat a què em refereixo. 

Uns versos del Llibre d’Amic, de Joan Vinyoli, ens poden il·luminar sobre la 
qüestió:  
 
[...] De genolls he caigut,  
flectat segueixo invisibles passos:  
no hem d’assolir-te mai.  
Ressono tot com el buc ple d’abelles.  
 

La capacitat de ressonar amb el to laboriós que connecta amb allò que Hugo 
Friedrich anomena, en el cas de la poesia, la “columna vertebral” de la creació —una 
columna que la història ha anat redreçant humanament fent-la tradició, fent-ne 
poètica— és, o podria ser, l’aproximació més exacta a la veritat literària, al paradigma 
kantià. Si fos així, aquest concepte no admetria les obres excessivament servils amb el 
seu temps —sobretot si és un temps de campanar local— ni tampoc les que són massa 
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contemporànies del present. Estic convençut que la literalitat ideològica pot servir per 
tenir tota la raó, però sospito que la veritat la tenen poemes com aquest dels Cants 
d’Abelone, també de Joan Vinyoli:  
 
Secreta veu, inunda’m, sobrepassa’m,  
cant absolut, arrenca’m del silenci.  
Estret espai sóc jo, gerra curulla  
d’espessa mel, em vesso, clarifica’m. 

 
“Cant absolut, arrenca’m del silenci.” La història de la més alta poesia és l’intent 

més radical que s’ha fet mai d’interrogar-se sense cap esperança, de balbucejar fins i tot 
els no-sentits. I això, moltes vegades, s’ha de pagar amb la dignitat del mutisme. 
Durant vint-i-dos anys Paul Valéry no va compondre cap vers i Giuseppe Ungaretti va 
deixar escrit que, durant molt temps, l’impuls més íntim que havia sentit era, 
justament, el del silenci, i que, si de vegades havia tingut la necessitat del poema, no 
havia sigut per parlar, sinó per indicar que callava. Però, si el poeta no es resigna a 
renunciar a la paraula retòrica, almenys no hauria d’oblidar que Duino i Bierville no 
són tan sols uns topònims, sinó símbols apàtrides del “cant absolut” de què ens parla 
Vinyoli,un “cant absolut” que hauria d’intentar a pesar de l’amenaça gairebé segura 
d’un lúcid i nostàlgic fracàs. Perquè, realment, s’ha de tenir molt poca memòria per 
escriure, com fa l’autor transdialectal, com fan tants poetes de campanar, un sonet de 
denominació d’origen com el que segueix:  
 
Entre els negralls de les nines espurnes  
de l’ésser s’hi engrunen i un esquitx  
s’esparpilla i encén en les cofurnes  
de la garjola l’aigua del desig.  
 
Irradiant raons per un capritx  
La margarida que clous a les urnes  
dels sentits pètals desfulla i enmig  
del coc de la pupil·la foc llampurnes.  
 
L’estrella errant rendida jau en dunes  
de cotó en floca d’un coixí de cells  
i uns cels morats pel temps ensorren runes  
 
amb sorra de rellotge als capitells  
corintis dels teus pits es llimen llunes  
negralls avui bocells demà esvorrells. 
 

En fi, més val deixar-ho estar i recordar, amb el mes íntim plaer, els últims 
versos de l’“Elegia X”de Carles Riba:  
 
“[...] I ara, en la dolçor que del somni em dura, ja estimo  
la memòria en la sang, presto l’orella i em veig  
arbre arrelat en el crit de la meravella passada,  
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miro i em sento cant que obre la tofa en l’espai;  
i no és pas distret de l’estranya delícia, que penso  
en el xinès subtil, d’ànima ardent, que té els ulls  
fits en la xifra complexa del seu poema i l’abraça  
tot a cada instant mentre en deslliga els sons purs.  
 

De veritat,¿no hi senten el ressò de què els parlava, l’eco del “crit de la 
meravella passada”, “la memòria en la sang”? 
 

● 
 

Gener del 1990 
 
CADA COP MENYS LECTORS 
 
En A propòsit de “El cementiri marí”, Valéry diu: “[...] ni simplicitat ni claredat no són 
uns absoluts dins la poesia —en la qual és perfectament raonable i fins i tot necessari 
mantenir-se en una condició tan allunyada com es pugui de la prosa, disposats a 
perdre (sense gaire recança) tants lectors com calgués.” 

Tot el text és una reflexió sobre l’especificitat de l’escriptura poètica, i, com 
sempre en Valéry, sembla dictat per una moderna i reveladora consciència “clàssica”. 
Però, si ara n’he triat un fragment, no és per l’aspecte teòric, sinó per una qüestió més 
episòdica que, vista la prostració mercantil de les lletres actuals, pren un especial 
relleu: “[...] disposats a perdre (sense gaire recança) tants lectors com calgués.” 

Si la construcció valéryniana no fos tan rigorosa, tan verídica en l’esforç 
arquitectònic, podríem creure que les paraules que acabo de destacar són una boutade 
feta amb el desig dadà de maltractar el “lector”. Però, com he indicat, res més lluny de 
la bergsoniana “física de l’intel·lecte” de Valéry. 

El poeta francès creia sense exhibicionismes —encara que amb l’èmfasi 
aristocratitzant de qui se sap cada cop més Monsieur Teste— en l’activitat artística com 
a coneixement mental, i tot l’A propòsit... i també els vint-i-dos anys d’introspectiu 
silenci poètic de l’autor en són mostres irrefutables. En definitiva, és aquest "treball 
sense obres”,aquesta no urgència d’existir en presència dels altres per poder ser, el que 
el porta a l’acceptació radical de la pèrdua de lectors, “sense gaire recança”. 
Perquè, ¿què pot ser la Literatura si no coneixement introspectiu —encara que es 
“rodi” en exteriors— un cop fan de bufó amb sospitosa eficàcia altres mitjans? I és tan 
cert que el coneixement —la dissidència: el pensament més enllà del saber— és ja l’únic 
mot(r)iu que pot tenir l’acció creadora, que tot l’art i tota la literatura definitoris del 
segle XX han sigut una fragmentadora batalla de les ètiques contra les estètiques, fins i 
tot contra les mateixes estètiques de la runa que sorgien a mesura que avançaven les 
obres de demolició de la tra(d)ïció. 

És veritat que sovint s’han tirat malament els daus i que, si s’han perdut lectors, 
de vegades ha sigut per la literal absència de “lletres”, ja que els artistes —en una 
acrobàcia mental sobre un cervell finalment i fatalment buit— s’ho van arribar a pensar 
i prou. Però també és veritat que eclecticisme —una de les maneres més laberíntiques 
d’aprehendre— no vol dir llençar a l’oblit la cartilla de ra(ci)onament intel·lectual i 
anar corrents a demanar tanda al mercat. 
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El científic sap que indagació no és comunicació, que si vol obtenir res que 
mereixi dir-se Ciència no ha de caure en la temptació de ser Asimov. Aquesta és la 
imatge del poeta que reclama Valéry. I si la reflexió es “densifica”, es podrà aspirar a 
ser sentit ben fons, però no a fer-se sentir per tothom. 

El crític J. C. Suñén ho definia amb encert parlant de Carlos Barral... “[...] un 
poeta no preocupado [...] en gratificar a la mayor cantidad posible de lectores, sinó por 
entregar a la conciencia de unos pocos la posibilidad de ejercer [...] un acto poético 
recreativo tan consistente y verdadero como la propia escritura. EI poema, así 
concebido, aspira a perturbar la experiencia personal [...] del lector” (“El País”,17-XII-
89). 

Fora d’això, només hi ha el departament de vendes. 
 

● 
 

Febrer del 1990 
 
LECTURA DE DOS VERSOS 
 
Fa uns mesos va sortir del psiquiàtric on complia condemna un individu japonès que el 
1981 va matar la seva nòvia i se’n va menjar alguns trossos perquè, segons ha declarat 
ell mateix en una entrevista, “volia tenir-la a dintre”. 

Fins aquí, molt succintament, la sorprenent i terrorífica història. Però, un cop 
superat l’estupor, ens podem preguntar si aquest comportament és una aberració insò-
lita, difícilment repetible, o respon a un desig atàvic sepultat en l’inconscient sota capes 
i capes de censura. ¿El desig, el desig més profund, i sobretot el desig amorós, que és si 
no voluntat de possessió? ¿I quina possessió més absoluta que la de “tenir l’altre a 
dintre”? 

Si repassem els llibres d’història i d’antropologia descobrirem que les 
pràctiques caníbals —com menjar-se una viscera o beure’s la sang d’algú per posseir-ne 
la força o el coratge— no són estranyes, en algun moment o altre, a cap civilització, 
encara que siguin perseguides. Freud mateix s’hi refereix. I el llenguatge conté unes 
quantes expressions absolutament suspectes d’antropofàgia amorosa. Recordem els 
usos del substantiu gana o del verb menjar en expressions referides al desig sexual, o 
aquella frase que es diu càndidament a un nen petit estimat: “et menjaria a petons”. 
Tampoc no hem d’oblidar que molts dels noms populars que designen les parts sexuals 
corresponen a aliments. 

¿I com ens podríem explicar aquell prec histèric dirigit als ídols del cinema o de 
la cançó per les fans sobre el desig de tenir un fill seu? ¿No és això una expressió de la 
voluntat de tenir a dintre, ja que no pot ser l’ídol estimat, alguna cosa que sigui no seva, 
sinó d’ell? Perquè la maternitat volguda és just això: tenir a dintre —exactament al 
ventre— allò que més estimes fet per aquell qui més estimes. 

Tota aquesta voluntat de possessió tan fonda queda recollida en un dels símbols 
més impressionants, més bells i alhora més terribles per una sensibilitat agnòstica, de la 
nostra civilització: l’Eucaristia, on els fidels mengen el Cos i beuen la Sang del Fill de 
Déu. Es mengen Déu fet Home com a aliment i font de vida. I no ho fan com a mer 
símbol, ¡sinó que ho viuen com una realitat! 
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Sigui com sigui, si tornem al canibalisme com a possessió amorosa, de seguida 
topem amb la tragèdia de tots els amants que ho han sigut de debò, de tots els amants 
que s’han volgut àvidament, voraçment. Ser tots dos un de sol implica la destrucció de 
la consciència de ser d’almenys un dels dos i, per tant, l’acte amorós en la seva plenitud 
es transforma en crim. Per això, la poesia està plena de referències a la frustració 
d’aquest desig sentit amb intensitat, d’aquest desig de ser un, format exactament dels 
dos. I com a mostra d’aquesta frustració transcric dos versos paradigmàtics del poema 
“Èxtasi”, de John Donne: “Era aquest entrellaçar-se de les mans el nostre únic mitjà de 
ser un.” 

Es, doncs, una càrrega simbòlica determinada —tota l’acumulació de sentits 
sabuts inconscientment— allò que fa esclatar de cop, amb una inesperada intensitat, un 
paràgraf, una frase, un vers.  
 
Estic tan a prop teu que ara et podria beure, oh rostre...  
La meva set es un esclau tot nu...,  
 
diu el personatge del poema Fragment de Narcís,de Paul Valéry, a la seva imatge 
reflectida a l’aigua. I, a part de la delicadesa lírica que suposa passar del concepte 
satisfer la gana a apagar La set, que implica beure’s el ser estimat —el seu propi rostre del 
reflex—, la imatge explica amb perfecció el que volen íntimament els amants en el 
moment del goig, perquè, si Narcís es beu la imatge del seu amant —ell al mirall—, el 
Narcís-reflex, des de l’altra banda, farà el mateix amb el Narcís-real. Per tant, si això fos 
possible —i literàriament ho és—, seria un tenir-se a dintre mutu, un ser alhora un sol, 
sense que en resultes sacrificat cap dels dos. 
 
No he sabut qui era jo fins a trobar-te a tu,  
ni com amar-me jo, i amb mi mateix unir-me!  
[...], inesgotable Jo!...”  
 

I el mateix Valéry escriu als Cahiers: “En suma —Jo buscava posseir-me— I 
aquest és el meu mite— / posseir-me... per destruir-me —vull dir per ser una vegada per 
sempre—“. 
 

● 
 

Abril del 1990 
  

“LLIÇÓ SOBRE L’OMBRA” 
 
Tothom que tingui relació amb el món infantil haurà observat els descobriments dels 
nens sobre ells i el seu entorn. I un d’aquests descobriments, potser el més crucial pel 
que fa a la identitat, és comprendre que “aquell del mirall sóc jo”, adonar-se pre-
conscientment del naixement de Narcís.  

Una altra experiència important és la identificació de la pròpia ombra, perquè, 
si bé no té la contundència de la igualtat entre jo i meu del reflex, sí que te el misteri de 
la mutació i la fantasmagoria. És realment curiós i atractiu veure com un nen es mou 
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per constatar que els moviments de l’ombra a la paret són els “seus”. I no cal dir 
l’efecte que li fa, més tard, saber que l’ombra varia segons la posició del sol. 

Doncs bé: és d’aquesta elementalitat que s’ha nodrit una certa avantguarda com 
a resultat d’un discurs reductiu que ha conduït les “ombres” de l’Art, amb un 
platonisme vergonyant, cap a la renúncia de l’ofici en l’intent sovint escamotejat, però 
sempre frustrant, de deixar-ne aflorar la “il·luminació” de l’essència. En clau irònica 
podríem dir que, en l’afany d’“aclarir” tot discurs, es va començar volent atrapar 
l’inconscient amb l’automatisme —encara que molts van caure en la inconsciència de la 
inconsciència— i al final, després de “gesticular” molt en la penombra, es va anar a 
parar a tots els succedanis de la Idea, que van servir per elevar a categoria artística el 
cos i l’entorn sense cap altra elaboració que descontextualitzar-ne una part per 
significar-la. 

Un viatge de més a menys, de la fornicació redemptora al “voyeurisme” 
ecològic i panteista. Un viatge des de les cavernes del subconscient —com si la psi-
coanàlisi fos l’última conseqüència del Romanticisme— fins a la més simple epidermis 
del raonament: la constatació. Arribats en aquest punt és facil d’imaginar: “L’acció 
consisteix a observar des del moment que clareja fins a la posta, parat al sol, l’evolució 
de la pròpia ombra”, proposta que seria un intent més de suplantació dels gèneres 
artístics per una mena de fenomenologia pre-artística. 

Lògicament, aquests “testimoniatges” factuals havien de desembocar en una 
situació en què, després d’aplaudir uns quants cops les aparicions i desaparicions del 
sol, o bé es plegava —com els que van callar o van triar Comerç— o bé es tornava a 
“especificar” el que es pretenia fer. I això volia dir repassar tantes i tantes lliçons 
oblidades en nom del progrés infinit. 
 
Amor meu, [...] una filosofia  
d’amor et vull llegir.  
Aquestes tres hores que hem passat junts  
passejant, ens acompanyaven dues ombres  
que nosaltres mateixos projectàvem.  
Ara tenim el sol just damunt del cap;  
caminem trepitjant-nos les ombres,  
i ja tot es concreta en una enlluernadora claredat.  
Així, mentre els nostres amors infantils creixien,  
[...] les ombres fluïen  
de nosaltres [...]  
Però si el nostre amor no se sosté en aquest migdia,  
noves ombres farem créixer a l’altra banda.  
I mentre les primeres cegaven  
els altres, les que vindran després  
actuaran sobre nosaltres mateixos, i ens cegaran.  
Si el nostre amor defalleix, declina cap a la posta;  
[...]  
Les ombres del matí s’han esvanit,  
però aquestes continuaran creixent al llarg del dia.  
El dia de l’amor és curt quan defalleix l’amor.  
L’amor és una llum sempre creixent, o plena i constant.  
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I el seu primer minut després del migdia ja és la nit. 
 

Potser aquesta bellíssima “Lliçó sobre l’ombra”, de John Donne, n’era una. 
 

● 
 

Juliol del 1990 
 
“I DE SOBTE VE LA NIT” 
 
Torno irritat  
—però després, al jardí:  
el jove salze,  
 
diu un dels haikus d’Oshima Ryata (s. XVIII), un tipus de poesia que, juntament amb 
les tankes, va fascinar —i fascina com a seqüela— durant uns quants anys del nostre 
segle els poetes occidentals. Ho va fer per moltes raons, però segurament i sobretot per 
la possibilitat d’exercici de depuració contra l’ofec d’una retòrica hereva del progrés 
literari, un fenomen desconegut artísticament en les cultures orientals. Matsuo Basho, 
al llibre Camins d‘Oku, del s. XVII, escriu:  
 
Ajunta les pluges  
del Mes Cinquè el riu—  
i al mar les llença.  
 

Però deu segles abans, Li Po ja havia escrit aquest poema, els últims versos del 
qual recorden Jorge Manrique:  
 
Aquí va viure antigament el rei Wu;  
ara, l’herba creix entre les ruïnes.  
Més lluny, l’immens palau dels T’sing,  
en altres temps tan sumptuós i temut.  
Tot això va ser i no és, tot arriba a la fi.  
Els fets i els homes van cap a morir,  
com les aigües del Riu Blau cap al mar. 
 

Una fascinació que Riba, justament el Riba ja de les Elegies, fascinat alhora per la 
poesia clàssica com el Hölderlin de “L’arxipèlag”, el Riba de l’exili, expressa amb una 
torbadora perfecció, amb una voluntat d’exactitud gairebé científica, en els últims 
versos de l’“Elegia IX”:  
 
[...] penso  
en el xinès subtil, d’ànima ardent, que té els ulls  
fits en la xifra complexa del seu poema i l’abraça  
tot a cada instant mentre en deslliga els sons purs. 
 

Vegem-ne dos exemples:  
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Tinc la casa a la vora del mar.  
La teva és a l’altra riba.  
Les llàgrimes que t’envio  
t’arribaran amb la marea.  
(Tsao Txun Txih, s. XI). 
 
[...] Sola: totes les nits, a l’habitació,  
la soledat li oprimeix el cor,  
i les llàgrimes li cauen com una pluja lleugera que fecunda la terra.  
(Li Po, s. VIII). 
 

Però acceptem el terme més ampli d’“oriental” en lloc del de “xinès” ribià i lle-
gim:  
 
Ah, si em giro  
aquest que passeja ja  
no és sinó boira,  
 
exclama Misoaha Shiki (s. XIX). 

És comprensible la fascinació per aquest un mateix inaprehensible que 
proclama l’haiku de Shiki, per aquest un mateix dissolt en l’aire, i tota la poesia 
europea del segle és plena d’intents de fer aquests petits poemes que expressen 
l’evanescència, però que no en fan una expressió mística com Sant Joan de la Creu —les 
estrofes del seu Cántico espiritual són autentiques “tankes” en el sentit de concentració 
expressiva, en el sentit de xifra complexa del poema— ni tampoc existencial, com seria 
el cas d’aquesta tanka d’Espriu del llibre Les hores, titulada precisament “A l’alba”:  
 
Jo no sé quina  
freda nit m’allunyava  
del teu silenci.  
A l’alba vaig mirar-te  
per última vegada.  
 

O de la primera de les seves Cançons de la roda del temps, titulada precisament 
“Cançó d”albada”:  
 
Desperta, és un nou dia,  
la llum  
del sol llevant, vell guia  
pels quiets camins del fum.  
No deixis res  
per caminar i mirar fins al ponent.  
Car tot, en un moment,  
et serà pres. 
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Els poetes orientals inscriuen l’evaporació del ser, el passat, en una dissolució 
activa (boira) en la naturalesa, en l’univers. És evident, doncs, en general, el fracàs 
intel·lectual a l’hora d’intentar la transparència, la “fluïdesa”, per part dels poetes 
occidentals, incapaços de comprendre, d’aprehendre, poèticament el panteisme, 
l’autèntica comunió, de certes concepcions arribades d’Orient. És el cas d’una de les 
més belles tankes de Riba, la titulada “Inscripció secreta”:  
 
Aquí es besaren  
dos amants, com de sobte  
no coneixent-se:  
fora del temps, dels rostres,  
en la memòria pura. 
 

Una tanka on, al marge de la forma, la terribilità dels amants fora de tot espai i 
temps, exempts no ja en la memòria, sinó en la memòria pura (¿potser sense records?), 
no té res a veure amb concepcions de dolç lliurament al Tot, sinó de traumàtica 
resistència davant de la pèrdua de la pròpia consciència encara que això no alteri la 
consciència general del Ser. És a dir, no l’abandó, no el deixar-se endur, sinó la fosca 
resistència davant de la nocturna mort de l’ànima. Herència intel·lectual —i vital— de 
tota una cultura antropomòrfica. 

És justament l’oposició entre individualisme afirmatiu davant del Tot i la 
submissió a l’harmonia del Tot la que separa qui sap si el "haiku" (formalment no 
haiku) més perfecte que s’ha fet mai a Occident dels mes perfectes —i autèntics— que 
s'hagin fet mai a Orient. Es titula "I de sobte ve la nit" i n’és l’autor Salvatore 
Quasimodo. Diu així:  
 
Cadascú està sol damunt el cor de la terra  
traspassat d’un raig de sol:  
i de sobte ve la nit. 
 

Basho hi podria respondre:  
 
Tossuda esplendor:  
contra la pluja, alçat  
temple de llum. 
 

● 
 

Setembre del 1993 
 
INCITACIÓ A LA LECTURA DE RIBA 
 
Fa uns anys, un bon amic molt aficionat als llibres em confessava, però, les dificultats 
que tenia per emprendre, més enllà d’alguna peça concreta, una lectura mínimament 
sistemàtica de les obres més significatives de la poesia contemporània. Considerava 
que, sobretot a partir del simbolisme, el discurs líric havia agafat un camí 
excessivament abstrús que li impedia una comprensió satisfactòria del que s’estava 
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dient, i afirmava que tampoc hi podia arribar per mitjà de la lectura de les obres 
poètiques més accessibles, perquè la majoria feien riure —així ho deia exactament— 
per la trivialitat sentimental o per la falta d’ambició conceptual. En conclusió: per ell no 
hi havia manera d’introduir-se en l’univers que proposava l’aventura intel·lectual de la 
poesia moderna, un univers que, de totes maneres, reconeixia que era inquietant. 

El problema de l’accés al poema, plantejat així o de qualsevol altra manera, és 
en l’origen de la fractura oberta entre la majoria dels lectors i els textos lírics. Un accés 
que, si s’intenta, es pretén obtenir per la gradualitat del coneixement intel·lectual, com 
en el cas de la prosa, però que en realitat només es pot aconseguir —i, evidentment, sé 
que faig les coses molt difícils— a través de l’enamorament, de l’adoració. Els grans 
poemes, grans almenys en l’ambició, són un intent de penetració en l’àmbit indicible de 
lo sagrat, encara que sigui sense la credulitat en un déu, i, per tant, únicament són 
comprensibles com ho és l’oració pels orants. Mallarmé, Rilke, Valéry, Trakl, Ungaretti, 
Guillén... Entre nosaltres Riba. La presència del Misteri. El punt de conflicte 
d’encarnació i desencarnació. I, al capdavall, la trobada impossible, sempre ajornada, 
de ferida i curació. 

“Oh, claror! Potser una pàgina, potser només uns pocs mots. Profunds, però, 
com una mina reial, eternament virginal, a la qual sempre es toma [...]”, ens diu el Riba 
lector de Juan Ramón Jiménez. Els poetes que ens agraden ens agraden per moltes més 
raons que la pura comprensió lineal del que ens diuen. Se’ns transformen en autèntics 
tòtems del nostre fetitxisme, de la nostra voluntat de preservar el desig de la seva 
pròpia i inevitable combustió. Ens complau potser tant com entendre’ls, mirar-los: 
mirar l’espai dels poemes contra el temps, veure’ls —i resseguir-ne els racons— enmig 
de l’espai en blanc de la pàgina, aquell espai en blanc —¿místic?— ressaltat 
inauguralment per Mallarmé: “[...] sur le vide papier que la blancheur défend [...]”. I també 
sentir-los en la multiplicitat de ressons, apreciar-los en els més mínims detalls del 
pensament mentre en llegim el sentit. Escoltem Valéry: “[...] les idees enunciades o 
suggerides pel text d’un poema no són de cap manera l’únic i capital objectiu del 
discurs, sinó uns ‘mitjans’ que concorren ‘igualment’ amb els sons, les cadències, el 
nombre i els ornaments, a provocar, a sostenir una certa tensió o exaltació, a engendrar 
en nosaltres un ‘món’ —o un ‘mode’ d’existència— totalment harmònic.” A més de la 
comprensió intel·lectiva —que segurament ens revela desacords, però sense 
desmereixement—, importa molt la veneració, l’àmbit del culte. Per això també el 
menyspreu del poeta inferior, per això la valoració sense cap pietat del poeta que busca 
el seu temps en lloc de l’harmonia del Temps Quiet: el temps transcendit del desig. 
Una lectura, doncs, fervorosa com l’oració, però estancada en si un cop perduda la 
voluntat d’implorar del rés. 
A partir d’aquestes premisses afrontem la lectura de Riba: les estances, les tres suites, 
les elegies, salvatge cor, les tankes... Allà hi ha tot el que es pot somiar ser a través de la 
poesia, allà hi ha realitzada la peripècia lírica més elevada i més fonda alhora, ja que les 
dimensions són una sola en la metàfora de l’Instant que és el poema:  
 
He somiat amb Orfeu a la porta oberta de l’Ombra.  
Una absència d’espill ha devorat els meus ulls  
ebris encar de mirar-se en el maig turbulent de les coses,  
plens d’abocar sobre el cel tantes aurores del cor.  
Fou això: de sobte morir al present de puixança  
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i redreçar-me enllà (oh immensament!) dels adéus,  
pur anhel tot jo i, secreta dins l’ànima, orella  
que la desperta i per on tota reviu en l’obscur.  
 
Quina raó millor que aquesta radicalitat anhelant per disfrutar de tots els beneficis 
d’una obra poètica que ens planteja l’adoració —l’“enamorament”— inclús fins més 
enllà de l’extinció:  
 
Aquí es besaren  
dos amants, com de sobte  
no coneixent-se:  
fora del temps, dels rostres,  
en la memòria pura. 
 

Però és que, a més a més, en el cas de Riba-poeta-català hi ha una raó afegida 
que el fa atractiu: és el primer entre els considerats grans de la nostra cultura que 
planteja un discurs cosmopolita, sense connotacions, sense refiar-se mai —
contràriament als “[...] qui prendrien que la llengua fes la meitat dels versos per ells 
[...]”— del providencialisme de les paraules, sinó del que contenen de significació 
universal, destil·lada —i a vegades enrarida de tanta exigència— pel treball col·lectiu 
de la tradició:  
 
¿A qui diré sinó a tu  
l’hora plorada en la solitud invisible,  
amor, on creix i calla el desig impossible,  
on tot verd es nocturn i tot astre insegur,  
on la set de més set fa el desig impossible?  
 

Llegint Riba podem arribar a pensar que estem llegint un altíssim poeta traduït 
per aquell gran traductor de poesia que va ser Carles Riba. Un efecte que no tindrem ni 
amb Verdaguer, ni amb Carner, ni amb Foix. La poesia de Riba és el vèrtex —un vèrtex 
massa sol, potser— de la inserció de la literatura catalana en l’apàtrida —Rilke n’és el 
paradigma— literatura europea contemporània, i, a més a més, en una indiscutible 
igualtat de condicions formals i conceptuals. No és estrany, doncs, que sempre m’hagin 
cridat l’atenció aquells versos de Joan Ferraté que diuen que “[...] en català / només n'hi 
ha / un, en Carner. / És el primer. / El mateix Riba / ja no hi arriba [...]”. 

O potser sí que és veritat que Riba “no hi arriba”, però en un sentit no 
considerat en els versos que acabo de mencionar, en un sentit incomparable amb els 
diorames carnerians: el de la incapacitat del llenguatge manifestada per Hofmannsthal 
en la seva Carta a lord Chandos, una dificultat detectada en l’obra ribiana per Gabriel 
Ferrater en La poesia de Carles Riba: “La dificultat de Riba és de molts ordres; i l’ordre 
essencial és, justament, aquesta generalitat enorme de l’experiència que ell vol 
comunicar en cada poema; una generalitat tan gran que fa que, moltes vegades, sigui 
molt difícil d’aïllar, d’identificar aquesta experiència [...]”. O com diu Adorno parlant 
de Valéry a L'artista com a lloctinent: “Tota la seva obra és una protesta contra la mortal 
temptació de fer-se les coses fàcils i renunciar a la felicitat total i a la veritat sencera. 
Millor sucumbir en l’impossible.” 
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Perquè podria molt ben ser que la gran poesia no fos res més —i això 
segurament ja és excessiu per la paraula humana— que la manifestació de la 
impotència de l’ens davant del Ser, i aleshores tot poeta capaç de verbalitzar amb 
facilitat seria suspecte d’haver plantejat el poema sense prou anhel. 
Perquè podria ser que el llenguatge del poema no fos res més que la percepció de 
l’Absència, com en la sòbria i inoblidable primera estrofa del Cántico espiritual de Sant 
Joan de la Creu:  
 
¿Adónde te escondiste,  
Amado, y me dejaste con gemido?  
Como el ciervo huiste,  
habiéndome herido;  
salí tras ti clamando, y eras ido. 
 

Absència i gemec. 
A partir d’aquí, la feina de demolir la “il·lusió” lírica —de fer tornar a la realitat 

justament denunciada pel poema— correspon als erudits, que, armats amb tot el seu 
aparat de dates i llocs, obliguen a ser temporal allò que aspira a apartar-se del temps. 
 

● 
 

2000 
 
TRES PREGUNTES A UN POETA DE L'AUTOMATISME I DE L'ATZAR 
 
Només tres preguntes: 

 
¿La teva poesia incorpora a l’hora de la publicació els errors tipogràfics com un 

enriquiment del text? Si em dius que sí, et felicito per la teva coherència; si és que no, 
no veig en què consisteix exactament l’alliberament atzarós dels discurs que tant 
prediques si no l’alliberes en última instància —o en primera— de tu mateix. 

 
¿Com és que et mostres tan disposat sempre a fer presentacions on parles dels 

teus llibres i de les teves dèries amb l’estructura que tu en dius "putrefacta" de subjecte 
verb i predicat? ¿Que potser no confies prou en la teva dicció “lliure”? 
 

Digue’m, ¿és cert o és fet que no, ni et plau, sinó que tens? (¿No m’has entès? 
¿Vols saber què et pregunto? Doncs exactament això i prou: "¿És cert o és fet que no, ni 
et plau, sinó que tens?") 
 

Res més. Qualsevol de les teves respostes, per molt que ho intentis, no em pot 
satisfer plenament. O, si t’ho estimes més, potser em satisfarà buidament. 
 

● 
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Gener del 2003 
 

QUE SIGUI SUPRIMIT 
 
Hem viscut un any que el poder cultural hauria volgut inacabable; un any de projectar-
nos arreu, que dirien els “comissaris”, amb aquella típica indefinició d’un “arreu” més 
de consum intern que no pas d’autèntica voluntat cosmopolita. Hem hagut de viure els 
fastos gaudinians com a metàfora de la nostra “grandeur” i l’elevació de l’anacrònica 
retòrica verdagueriena a la categoria de manà providencial amb què satisfer la fam 
endarrerida de gran literatura que arrosseguem de tantes travessies del desert, i tot 
plegat en la desmemòria −per molt que s’expliqui, o, justament, perquè es fa com si 
s’assumís, que és la pitjor forma de l’oblit− de com Gaudí i Verdaguer van ser tractats 
al seu moment. No és estrany, doncs, que, en el context apuntat en què ens movem, de 
promoció d’esglésies inacabades i de místiques exaltacions patriòtiques −un context 
que deu fer feredat als mateixos estudiosos de les obres de l’arquitecte i de l’escriptor−, 
s’hagi considerat que Sert, que feia servir el tiralínies en un intent de racionalitzar els 
espais per fer cases obreres dignes i edificis de serveis públics, no reunia prou rauxa per 
poder-ne treure profit a l’hora de l’autobombo. Un cop més la raó, que demana 
explicacions, arraconada per l’exaltació de l’irracionalisme, que no en demana cap. 
Gaudí i Verdaguer competint en això dels centenaris amb un Barça que, per enveja de 
tants dinamitzadors culturals, té el museu més visitat de Catalunya. ¿Qui se’n recorda 
que la Cultura −així, amb majúscula− és sempre, i dialècticament, crítica de la cultura, 
una aventura −l’última que ens queda si ens respectem a nosaltres mateixos com a 
territori verge− que només es pot viure des de la radicalitat més íntima? Com en el cas 
dels viatges, abans iniciàtics i ara turístics, se’ns vol fer veure la creació humana a 
través de les visites guiades (¿guiades per qui?, ens hauríem de preguntar), amb final 
obligat a les botigues de “merchandaising”. En això ha acabat la tan ansiada 
democratització de la cultura: en populisme cultural i venda de “souvenirs”. Bé, 
deixem-ho aquí. Entrar en polèmiques sobre passats fastos i futurs fòrums, amb el seu 
volum de negoci corresponent, no és pas l’objectiu d’aquestes ratlles. Valgui el que s’ha 
dit fins ara només com un ràpid esbós del paisatge hostil on haurà de sobreviure un 
llibre com el que vull comentar, situat als antípodes de tot deliri de grandesa. Perquè, a 
desgrat de la presència imponent i aclaparadora de la Sagrada Família i de l’Atlàntida i 
el Canigó, o potser per això mateix, el propòsit d’aquestes consideracions és parlar del 
nou llibre de Montserrat Rodés, Deleàtur −que vol dir “que sigui suprimit”, com si, en 
el títol, ja hi portés l’estigma−, un recull de poemes aparentment mínims −¿o 
minimalistes?−, però amb l’alta intensitat lírica de les obres literàries que no són d’aquí 
ni d’allà, sinó que reivindiquen la seva extraterritorialitat i conformen en l’interior del 
lector el territori transnacional de la lucidesa. 

Mentre els nostres autoconsiderats moderns exalcen les mateixes coses que el 
poder −sovint des del mateix poder un cop investits de funcionaris− i es llancen a la 
mercadotècnia del més exaltat nacionalfolklorisme literari i artístic; mentre els que 
s’emparen en el més superficial i acadèmic irracionalisme avantguardista apel·len a 
l’excessivitat del text −a la verborrea paradadaista− com a succedani de pensament o 
encotillen amb la faixa del disseny les antigues expressions de llibertat expressionistes i 
surrealistes, tot per tenir res amb què omplir els cada cop més llargs prestatges de la 
superfície comercial de la cultura, alguns, cada cop menys, i menys reconeguts, encara 
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treballen en el sentit −i amb el sentit com a desassossec− més tens i intens que ha donat 
l’aventura artística del segle XX, el de l’essencialitat d’un discurs alliberat finalment de 
credulitat i de redemptora confiança, i, per tant, lliure de temptacions sectàries: una 
essencialitat el nucli de la qual és, paradoxalment, la constatació tràgica, i lúcida, de la 
seva inexistència; una essencialitat que no perd de vista la dimensió de la fractura 
humana moderna que ens aboca a reconeixe’ns sense destí, l’única dimensió que 
encara fecunda la paraula. (Aquesta paraula sense igual i desolada que sap que és 
l’únic espai de l’aparició: déus i no-res, memòria i desig, el jo i l’altre, res −tret del que 
hi ha− la preexisteix, sinó que tot n’és conseqüència. No hi ha interlocutor a qui 
adreçar-se; la paraula conté també la idea d’interlocució.) I, entre aquests alguns que 
encara es resisteixen a cedir al mercadeig −per força complaent amb el comprador− 
com a raó necessària d’existència artística, hi ha Montserrat Rodés, i el seu Deleàtur n’és 
una mostra. Un Deleàtur, com s’ha dit més amunt, aparegut en l’ambient hostil de la 
conversió en propaganda o de la transformació en mercaderia de qualsevol gest humà, 
fins i tot de la queixa per vendre’n el gemec reduït a ganyota. El nou llibre de Rodés és 
la confirmació d’un treball poètic d’una extrema concentració d’idees i suggestions 
començat ja fa temps, però intensificat i estilísticament aprofundit sobretot a partir 
d'Interlínia, el títol anterior de l’autora. Dos reculls poètics en què la intimitat humana 
és exposada no pas per satisfer cap llei de la demanda ni per omplir cap buit al 
prestatge corresponent, ni tampoc per un exhibicionisme que es proclama exemplar, 
sinó com a denúncia compadida de la impossibilitat d’obtenir resposta a la demanda 
anhelant que ens habita, una denúncia compadida com ho és tot acte humà que es 
reclami realment solidari. Perquè tot poema autèntic, ¿què és si no una acció 
“solidària” amb la nostra part més feble, la que sentim més irremissiblement 
“solitària”? Aquella soledat tan ben simbolitzada pel buit de la pàgina en què inscrivim 
les paraules amb què trobar l’altre. 

Sovint s’ha dit, des de Mallarmé i el seu “cop de daus”, que el poema també és 
el lloc que ocupa en la pàgina, allò que no podran ser mai la mola del Canigó o 
l’extensió de l’Atlàntida. (Si ens ho mirem des del decantament líric de la poesia 
moderna assenyalat per Montale, ¡que pocs poemes aguanten girar pàgina!). A 
“Deleàtur”, la pura visió dels versos en el paper ja està plena de significació. La 
significació màxima humana, la seva distinció: la lluita de la paraula contra el silenci 
−tot el que ignorem− i alhora −com a assumpció dels límits i com a negació del mer 
consol que, mentint-nos, ens aliena− l’aparició d’aquest silenci gràcies a la paraula, que 
hi infon significat acotant-lo. Aquest és l’espai de l’aventura humana més íntima, que 
queda destruït amb el tumult de la proliferació del discurs sense aturador, de la 
paraula com a metàstasi destructora de tota possibilitat de diàleg o, si es vol, de 
monòleg que busca la veu de l’altre. Rodés i el seu Deleàtur ens ho diuen clarament des 
de l’hermetisme de la màxima exigència −l’autèntic hermetisme, i no pas l’esteticista− 
per aconseguir que el seu discurs, que demana interpretació, comprensió activa, no se 
sumi a la vàcua confusió de la retòrica eixordadora propal·lada per tants i tants 
altaveus de repetició, per tantes i tantes veus dels seus amos. Deleàtur és la incomoditat 
assumida de no incorporar-se al poder: el risc de la llibertat, la designació del silenci 
sense subterfugis. Perquè el poder és sempre la profusió de paraules. Pel poder, callar 
és signe de debilitat, i qui s’hi vol aixoplugar s’hi ha d’afegir afegint-se a l’afany 
banalitzador de tot sentit, a la reducció de tota idea a consigna. D’això el poder en diu 
sumar, i qui hi col·labora no ha d’emmudir mai per poder-hi ser sempre, ha d’ocupar la 
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seva humanament “insignificant” parcel·la de soroll, aquest soroll amb què s’ignora 
l’advertència que ens fa el silenci si ens l’escoltem: la paraula que no hi dialoga −com sí 
que hi dialoga Deleàtur, i com hi dialogava Zambrano, citada per Rodés: “En el hombre 
a medida que crece el ser crece la nada”− és una paraula que menteix. En el silenci hi 
habita el dubte, i el dolor, i el plor dels oprimits. És el lloc del discurs de tots aquells 
que queden exclosos pel Discurs; de tots aquells castigats pel poder amb un “deleàtur”, 
amb un “que sigui suprimit”, per la seva incorrecció amb la totalitat totalitària del dir 
únic. Una experiència límit viscuda per Celan, exiliat a l’hermetisme per la llengua 
excloent amb què escrivia, per aquella llengua seva que era la d’aquells que li havien 
matat els pares en la incomprensible industrialització de la mort d’un poble: un record, 
aquest de Celan, sempre necessari per no caure en cap miratge adormidorament 
redemptor, sobretot en aquests temps de procacitat dels discursos sobre l’Holocaust, la 
gran operació exculpatòria −a la qual es presten alguns supervivents− per mitjà de la 
divulgació trivialitzadora del dolor, d’aquella experiència de dolor que havia instal·lat 
un dels episodis centrals de la història del segle XX en la consciència moral del subjecte 
per la seva inexplicabilitat, per la seva inconjurabilitat, per la seva impossible 
designació: una culpa més gran que totes les paraules i, per tant, sense remissió. 
Deleàtur, que coneix i es reconeix en l’estremiment ontològic de Celan, en l’esgarrifança 
de la seva dicció, sap que la paraula que vol fer fora el silenci és com la llum que no 
reconeix que el seu sentit és l’ombra, perquè creu ingènuament, o afirma falsàriament, 
que l’ombra és tan sols absència de claror. Paraula i llum es consumeixen. Silenci i 
ombra perduren. Només l’acceptació radical d’això ens diu si diu veritat el poema. La 
veritat de no inventar “veritats” per negar-ho, la veritat de no confegir “veritats” per 
amagar un sofriment que no té pal·liatius: el sofriment de la consciència sense 
alienacions consoladores, potser ja l’única funció del coneixement intuïtiu del poema. 
 
Excavar el buit de la llum, 
extreure’n la nit immersa. 
 

● 
 

Finals del 2003 
 
NOTA DE L'AUTOR 
 
Un moviment quiet és, de tots els llibres de poemes que he escrit fins ara, el més unitari. 
Té tres parts, cadascuna composta de set poemes, i el seu tema és el temps o, encara 
millor, les tres edats del temps humà: el mite, la història i l’instant -o, si es vol, la 
infància, la consciència i la mort-. Alhora és un llibre de poesia amorosa, en què, 
contràriament a bona part de la lírica amatòria, s’afirma el jo contra tota estratègia de 
dilució de la personalitat en la transcendència, en la naturalesa o en l’altre, i en què es 
qüestiona la confiança en la capacitat prometeica de la paraula, perquè el llenguatge hi 
apareix com el càstig, com l’estigma dels proscrits de la totalitat. 

La primera part, la titulada “Una pàgina sempre blanca”, és, com acabo 
d’enunciar, l’evocació del temps de la infància, en aquest cas des de l’òptica del 
descobriment amorós de l’altre, però un altre que ens ignora, cosa que no és sinó una 
metàfora de qualsevol anhel d’aquella època, sigui quina en sigui la naturalesa, una 
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edat marcada per la no correspondència de les expectatives amb els resultats, una edat 
sense projectes ni projecció: és el temps del desig sense recompensa, de l’estanquitat 
del voler, de la interrogació sense resposta; el temps de l’espera en si. Els set poemes 
que formen aquest apartat són una reflexió sobre un temps que no transcorre, perquè 
el que hi passa, com que no té cap futur, queda en nosaltres com una cosa enquistada: 
no hi ha factualitat; en tot cas, només inesperades seqüeles. He dit que la infància era el 
mite, i per això, com tot mite, no té cap altra realitat que la nostra pròpia invenció: el 
que en recordem no ha passat mai; d’aquí que sempre que ho convoquem sigui tan 
present. En els poemes d’aquest primer apartat, hi assajo diversos tons, des del més 
reflexiu fins a l’elegíac, sense oblidar, com una exigència del tema, el més íntim i 
confessional, un cop superada la por de la sentimentalitat, en una reivindicació d’una 
sensibilitat que no admet l’esterilització emotiva a què ens ha sotmès massa sovint el 
totalitarisme de la modernitat: al capdavall, aquesta emotivitat potser no és res més 
que una estratègia per retrobar el ressò de la innocència. 

La segona part, “Però tu”, és la de la irrupció a dintre nostre del temps històric 
i, en definitiva, de la vida, com si l’estaticisme de la infància fos una pre-vida, a imatge 
del mite del paradís. Una irrupció que implica la consciència de ser, és a dir, la 
consciència del llenguatge, i aquesta transformació de les paraules, iniciàtiques, en 
noms, que ens obliguen a conèixer, comporta en conseqüència l’aparició del sofriment, 
de la por, de la soledat, amb l’horitzó inexplicable de la malaltia i la mort. És 
l’Expulsió. Però tot això té un contrapunt: l’altre que -ara sí- ens vol com a seu altre -la 
realitat del desig-. Els poemes que componen aquest apartat, més discursius del que en 
la meva obra sol ser habitual i també d’una accentuada varietat estilística, prenen un 
caràcter marcadament filosòfic al voltant de la idea central que l’amor, ara real i sotmès 
al temps, no pot resoldre cap de les agressions que suposa estar viu, però, en canvi, sí 
que és capaç d’oferir-nos consol -l’única cosa que ho pot fer si no és que busquem 
refugi en l’alienació- enfront del descarnament de la consciència: la idea de la vida com 
a ferida que només la mort pot fer cicatritzar i la concepció de l’amor -un amor que 
assumeix la veritat dels seus límits- com a únic lenitiu. 

La tercera i última part, la que dóna títol al llibre, “Un moviment quiet”, 
formada per poemes molt breus, gairebé en equilibri sobre el silenci, és la del temps 
enfront del no-temps, la de la consciència abocada a l’extinció, la de la pèrdua eterna 
del sentit; en definitiva, la del temps mirat des de l’instant que ja no té temps, un tema 
que sempre ha aparegut en els meus últims llibres de poemes: l’eternitat com a 
supressió del jo. I sense nosaltres l’Amor, ara en majúscula, és “insignificant”, siguin 
quines siguin les promeses que se’ns facin i que estiguem disposats a creure’ns. 

Valguin aquestes ratlles com a possibles pautes de lectura d’aquest llibre, amb 
el benentès -esclar- que no pretenen, ni sabrien, esgotar ni de bon tros tots i cadascun 
dels significats que es puguin derivar dels poemes que el componen. 

Qualsevol poema és tan sols un indici. 
 

● 
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Febrer/març del 2004 
 
DESTRET 
 
A pesar de tantes i tantes classificacions literàries com hi ha, a pesar de tota la 
taxonomia d’estils i de gèneres que es vulgui instituir i de les nombroses famílies 
generacionals que es vulguin formar per agrupar els autors ben bé com si se’ls volgués 
aconseguir una rebaixa en els viatges amb tren o la concessió d’alguna ajuda 
governamental, ben mirat, un text literari només es pot abordar de dues maneres: 
objectualment o reflexivament, és a dir, tractant-lo com si fos alguna cosa matèrica −i 
això és característic sobretot de l’anomenada modernitat− o treballant-lo com un dels 
molts possibles desenvolupaments lingüístics comunicatius, amb les determinades 
particularitats que es derivin en cada cas concret de la tradició corresponent. 

En la primera de les opcions, l’autor agafa la paraula com a material, es refia de 
la fluència del discurs i de la seva expressivitat, deixa que les paraules parlin per si 
soles, com si fos un mèdium de si mateix com a altre (“Je c’est autre”), i com a màxim 
les recondueix formalment, sovint cap al mer formalisme amb la coartada de 
l’autonomia mallarmeana de les paraules. En aquesta actitud hi ha, com a experiència 
límit, l’automatisme, amb què l’autor deixa que el discurs el digui, convençut que el 
control de l’inconscient per la consciència és una traïció a la veritat personal, talment es 
tingués la dubtosa convicció que la veritat d’un mateix sempre és oculta i la raó no hi té 
res a dir. L’autor que escull aquest camí, doncs, només seria responsable respecte a la 
pròpia subjectivitat, en una mena d’objectiva innocència. Remetent-nos als antecedents 
−Lautrémont, Rimbaud, expressionisme, surrealisme−, massa sovint tot plegat, ara ja 
únicament epigonal pel mateix desgast dels motius que hi van donar lloc, acaba en la 
paradoxa d’una arcàdica “temporada a l’infern”. És la tendència de la joventut, la de 
les paraules encara lliures de conceptes. La impunitat del símptoma enfront del 
compromís del diagnòstic. O és el patètic pacte fàustic que alguns intenten fer amb el 
temps. 

En la segona de les dues opcions, la voluntat de l’autor és establir una relació 
dialèctica entre desig i raó, entre pulsió i pensament. És l’assentament conceptual del 
llenguatge. L’autor, sense abandonar la nietzscheana màscara de l’artisticitat i sense 
renunciar a l’impuls de la paraula reveladora de la pròpia intimitat, pretén establir amb 
la seva secreció lingüística una relació de comprensió: pretén comprendre el que diu 
per dir d’una manera universalitzadora, comprometedora amb l’altre i de l’altre. És, 
doncs, la paraula que, a més de reconèixer el propi jo altre, el propi jo fora de si, 
reconeix l’altre com a objecte: aquell objecte riquíssim perquè, a més de ser allà, intenta 
també explicar el seu ser-hi i obliga, doncs, a qui s’hi adreça a tenir-lo en compte no tan 
sols com a presència, sinó com a voluntat. És el pas que permet descobrir el que és 
genèric en allò que és específic. Evidentment, en aquesta segona posició, el discurs té 
en compte la comunicació d’una dicció no únicament expressiva. Per tant, és d’una 
gran amplitud i acull des de la literatura de l’experiència fins a l’especulació poètica de 
caràcter filosòfic. Si la primera, l’objectual, era la tendència de ruptura amb la tradició i, 
com he dit, caracteritzadora de la modernitat, aquesta segona, amb totes les 
modificacions que la mateixa tradició moderna hi ha incorporat, és la que dóna 
continuïtat, en l’àmbit del text literari, a la voluntat reflexiva del discurs humà a pesar 
de pèrdues tan cabdals com Déu o la identitat del subjecte. Una voluntat reflexiva no 



 27 

unitiva, sinó contrària a l’única unitat que ens resta: la de la mort, la de l’anul·lació de 
la identitat en qualsevol dels magmes possibles. 

Enmig de l’una i l’altra, tota mena d’hibridacions. 
Valgui aquesta introducció per situar l’últim llibre d’Antoni Clapés, Destret, 

però també els dos anteriors, Llavors abandonaries Greifswald i In nuce, i, per extensió, 
tota la seva obra poètica, en la qual ja de bon començament es manifesta una decisió 
estilística i temàtica que s’adscriu a l’àmbit del poema com a reflexió, una decisió 
inicial que es perfila cada cop més i millor i que es densifica en els últims llibres citats 
de l’autor. 
 
¿Cal dir-lo, el no-res? 
(Aquest no res que a penes si és.) 
 

Com acabo de dir, l’obra d’Antoni Clapés pertany plenament a la literatura que 
he anomenat reflexiva, encara que se situa ben lluny d’una reflexió sobre la 
quotidianitat de l’experiència. La seva poesia ens condueix al punt més abstret −i més 
absort− del possible discurs filosòfico-poètic per mitjà de la intuïció instauradora, i fins 
i tot afirmaria que és una de les obres poètiques més pures −en el sentit que la puresa té 
en literatura d’antirretoricisme i de síntesi, de nuesa biogràfica− que s’han fet mai en 
català, una obra que entronca, empeltant-s’hi des de la mesura dels seus mèrits, amb el 
tronc configurador de la gran lírica europea que arrenca de Hölderlin i que es hereva 
de la tendència que culmina tan temàticament com formalment amb un Juan Ramón 
Jiménez o que es precipita a l’abisme amb Celan. 

 
Prega Senyor sí pregapregaprega: som a prop 
a tocar del teu no-res. 
 

És en aquest “a tocar del teu no res” que se situa Destret, un títol d’una sola 
paraula que conté en les seves lletres, com un enigma, el terme “desert”, l’espai real 
metafísic de molts dels poemes de l’autor.  
 
Espai deseixit d’afanys, de sofriment: inabastable, aquesta mar d’arena i de vent que travesses 
―feixuc, lent― i que t’acull en la seva desolada solitud. (...) Infinita repetició d’un mateix, únic 
paisatge que no admet comparança. Que ets tu mateix ―sense memòria de tu. 
  

Un espai real metafísic on la presència atuïdora de la llum −paradoxalment− és 
anul·lació de la vida. Per això, contra la “il·luminació” encegadora de la poesia 
objectual, que sovint enlluerna els mateixos autors que la intenten, fins al punt que els 
versos no els deixen veure el poema, Antoni Clapés tria la “reflexió”, una opció que el 
porta a apartar-se de l’aparent naturalitat telúrica de l’esclat per conduir el discurs líric 
cap a la màxima abstracció conceptual, que és, en definitiva, un cop engegada la 
història, l’autèntica realitat humana, per molt que s’hi vulguin oposar els “bons 
salvatges” de la paraula. La realitat com a imatge especular, com a especulació. O com 
a ombra sense cap focus de llum que la projecti. Potser el viatge de tornada del mite de 
la caverna platònic, un cop descobert l’enlloc de la Idea. 
 
Viatge de llums vers la llum, 
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aquest insofrible no-res. 
 

Antoni Clapés indaga els límits, s’adreça als marges del llenguatge, i conscient 
que no hi ha paraules per anomenar aquella realitat inexistent on nia el dolor ontològic, 
el dolor de ser per haver de deixar de ser −aquest dolor abandonat per tants com es 
refugien en l’humor i la riallada, incapaços de resistir-lo−, combina els noms que hi ha 
per fer aparèixer, si més no com a contrast, l’espai negatiu del no-res, del no-ser, i per 
un moment, com si sentís la feblesa que sent aquell que perdut al desert creu endevinar 
un oasi, en voldria fer paradís, esperança.  
 
Abandones senderes interiors 
per retornar als marges. Enrere, 
biaix de mots, fraseig d’ombres, 
illes a la deriva: 
jardí del pur no-res. 
 

Clapés amb els noms encercla, gairebé habita, aquell espai situat enlloc, però 
percebut en tot i posat al descobert per la mort, que des de l’aparició de la paraula al 
món és la manifestació de la inexistència en la vida, és la prova que faltava per 
demostrar-hi que el no-res no consisteix únicament en simple oposició conceptual al 
que hi ha. La mort és la frontissa que articula existència i inexistència i que els versos 
de Destret a vegades fan girar com si fos possible la intromissió de la veu en el silenci. 
¿La porta del jardí? 
 
Tan sols 
allò no dit 
pot acollir la teva escriptura. 

 
D’aquí totes les estratègies intentades: des del crit fins al silenci, des de la 

revolta fins a la meditació, potser el to de veu predominant en l’obra de Clapés. En els 
seus llibres, la paraula es posa a prova en els intents d’articulació de nous sentits, en els 
intents de formar perífrasis que descriguin tot allò que no té cap nom. És la voluntat de 
fer sorgir el que no hi ha, si més no, com a negatiu. Perquè el que no hi ha hi és com a 
dolor, i per això necessitem fer-ho evident encara que només sigui com a absència, com 
a falta, com a nostàlgia d’alguna cosa que és fora nostre, que mai podrem viure, però 
de la qual ens n’ha quedat la sospita, la carència: com el buit deixat per un membre 
mutilat, com “el so de la boira”, com un record d’abans de ser que la consciència de la 
mort ens remou. 
 
El dir del no-res 
és el llenguatge de tot. 

 
Però al capdavall de l’esforç, de l’intent d’ocupar la buidor parlant-ne, hi 

trobem tot sovint el desassossec, la veracitat de la no salvació, perquè seguir l’impuls 
d’aquest alè lingüístic que ens remet als límits podria fer-nos tornar crèduls, adoradors, 
sectaris. I Clapés se’n desdiu, en un joc de dir i desdir, en una mena de llum 
intermitent que en els seus moments de lucidesa ens deixa entreveure la immensitat 
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inexistent, però sense arribar mai a fixar-ne la imatge, una llum que s’apaga i s’encén 
contràriament a la llum artificial permanent de la fe. Si considerem que els segles −en 
un temps no pas de dimensions humanes− no són res més que fugacitat, ¿què és la 
mateixa llum solar, si no una breu aparició −la resplendor d’un llampec− condemnada 
a la fantasmagoria d’un haver existit sense memòria? I, en canvi, totes les classes 
“sacerdotals” en fan Veritat: ens parlen de la Llum com ho farien als primitius, com si 
ens volguessin fer viure en l’eterna infantesa de la ignorància. 
 
En rompre el jorn, es torna més radical el silenci. 
Després, llum malaltissa, boira lenta, fred: l’inhòspit dia de la 
mort de Crist −records d’infantesa. 
 

Ja només queda, doncs, una raó per escriure: com que res autènticament 
verdader pot instaurar cap Veritat, ens queda lluitar contra la mentida de tants com ho 
intenten; transformar escriure en descreure, en descrèdit del poder dels que es 
possessionen de les paraules, dels que les infeuden, fins al punt de fer del terror de la 
inexistència el territori del seu domini, de fer-ne la seva força alienadora. Clapés ens 
situa en la nostra autèntica dimensió: ens han mentit els que ens han volgut fer creure 
que el pensament és un reflex transcendent que ens concedeix en l’univers una 
centralitat antropomòrfica. Però aquesta certesa, un cop sabuda, no és estàtica; s’ha de 
continuar dient per contrarestar la falsedat amb aparença de Veritat dels que ho 
neguen, dels que continuen assaltant no ja la raó, com deia Lucaks, sinó la mera 
evidència. 
 
Prou de paraules 
per dir el nom del no-res. 
Torrent ebri 
de sequedat. Estremida, 
morent llum. 

 
Això és el que hem descobert: ensinistrats en l’esperança, hem hagut d’acceptar 

que el temps no ens és res més que tensa espera de res. Destret ens ho diu ben clar.  
 
El temps es deté just uns instants: els que et calen per comprendre que el viatge de retorn ja no 
el faràs tu. 
 

L’obra de Clapés sempre ha desplegat la seva ascètica lluita del poema en el 
territori fronterer de la creença i del nihilisme, aquesta lluita que l’ha obligat −i obliga− 
a reescriure un cop i un altre cop el silenci contra la prèdica, contra la consigna, contra 
la manipulació del llenguatge. Però també contra el fracàs i el desistiment. Una lluita 
radical −a pesar de la calma aparent, gairebé zen, amb què l’autor l’afronta− arrelada 
en un fondo sentiment de “destret”, un terme que el diccionari defineix d’una manera 
quasi-existencial: “Situació anguniosa, d’extrema necessitat, del qui es veu perdut, 
sense possibilitat de salvació, si hom no li porta ajut.” Però, ¿qui pot ajudar-nos si no és 
a costa de creure’ns la mentida, el miratge? A vegades −i a pesar de tot−, contra la 
falsificació de l’esperança i enfront de la temptadora i gratificant utilització dogmàtica 
de l’anhel d’un més enllà dels límits, la lluita empresa amb les paraules, i contra les 
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paraules de la fal·làcia, s’ha de resoldre en renúncia fins i tot de l’experiència de dir-se, 
en ascesi del llenguatge. Un silenci significador no pas com a metàfora del pessimisme, 
sinó massa sovint necessari per posar en evidència el discurs finalista de la redempció, 
potser desacreditat històricament com a creença, però mutat en tantes i tan crèdules 
seduccions de consum. Un silenci radical per esborrar les falses promeses i alhora 
il·luminador de la vida de la qual ens volen apartar les prèdiques que pretenen donar 
nom al no-res. Perquè, ¿què fem contra la desraó de la mort, cansats de la impotència 
de sermons falsament consoladors, si no oposar-hi la resistència dels més íntims 
minuts de silenci? 
 
(El poema que has acabat: 
la pàgina en blanc.) 
 

El poeta, en aquesta lluita contra la mistificació de la vida i de l’experiència 
humana que es fa a través de la mistificació del llenguatge, hi ha aconseguit −i el seu to 
meditatiu ho demostra ben clarament−, al llarg d’una obra que comença a tenir un 
gruix considerable i que caldria recollir en la seva totalitat, mantenir-hi un equilibri 
insòlit entre l’oració i la blasfèmia. Un equidistància que, amb l’assumpció serena dels 
límits −una assumpció que remet al coneixement oriental−, fuig tant del gregarisme 
com del solipsisme i fa habitable, amb el ressò de l’altre en l’altre, la insoluble soledat 
de tots nos/altres. 
 
Esborres 
tot escrivint el silenci 
i ets full blanc 
sense ombra, 
murada que sagna (sempre): 
afany de ser un altre. L’altre. 
 

● 
 

Tardor 2004 
 

“MURNAU, EL MESTRE” 
 
Abans de llegir les ratlles que he escrit com a presentació del llibre Entre dues espases, 
de Margarita Ballester, voldria recordar, potser a tall de justificació del fet que jo sigui 
aquí, en funcions de comentarista poètic, l’entrevista que l’any 1989 li vaig fer amb el 
poeta i traductor J. M. Fulquet pel suplement literari del desaparegut “Diari de 
Barcelona”. Aquella entrevista va ser per mi el motiu de coneixença amb la que 
aleshores era autora d’un sol, però intens llibre titulat L’infant i la mort.  

Després d’aquella ocasió en què Fulquet i jo vam oficiar de periodistes 
culturals, amb la Margarita ens hem vist algunes altres vegades, com el dia que va fer 
una lectura poètica al Museu d’Art Precolombí de Barcelona, dintre d’un cicle que 
organitzaven, qui si no, l’Antoni Clapés i en Víctor Sunyol. Però el fet és que el trasllat 
–el retorn– de Margarita Ballester a les Illes ha impossibilitat una relació fluida a pesar 
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de l’altíssim interès que per mi té la seva poesia, i m’he hagut de conformar a tenir-ne 
notícies esparses, sobretot a través del nostre amic comú Fulquet. 

Fins aquí la coneixença. Ara les excuses per atrevir-me a ser aquí, en aquesta 
taula, a punt de dir-hi la meva, en aquesta presentació. I parlo d’atreviment perquè no 
sóc pas cap expert que sàpiga plantejar coses gaire doctes sobre gairebé res ni ningú; 
els anticipo, doncs, que la meva exposició sobre l’obra de Margarita Ballester no estarà 
pas carregada de saviesa acadèmica, sinó que serà simplement l’intent potser massa 
agosarat de posar negre sobre blanc una impressió que ja vaig tenir amb la lectura dels 
seus dos primers llibres i que ara revifa amb aquest Entre dues espases que avui veu la 
llum a “Jardins de Samarcanda”. 

Deixo aquí el preàmbul i passo a intentar atrapar amb les paraules una sensació, 
sí, exactament això, una sensació que em recorre de cap a peus quan llegeixo els versos 
de l’autora i que crec que es deriva d’una condició poètica que travessa tota la seva 
obra i la fonamenta tant conceptualment com formalment. Vostès, i sobretot tu, 
Margarita, em sabran perdonar amb generositat el possible desencert del meu intent. 

Com acabo d’assenyalar, hi ha una idea nascuda d’una sensació que se 
m’imposa per sobre de cap altra quan llegeixo els poemes de Margarita Ballester, com 
és que la seva poesia sempre defuig d’una manera gairebé natural tota mena de 
pensament binari, i això té la seva expressió fonamental en la presència de la mort en la 
seva obra no pas com un destí que s’oposa binàriament a la vida i que ens fa adoptar 
posicions defensives –des de teològiques fins a higièniques–, sinó com un fet que en 
forma part i la modifica: és ben bé la memòria d’alguna cosa que, com que sabem segur 
que ens ha de passar, en realitat ja ens està passant i ens ha passat; és la memòria d’un 
fet futur que actua en nosaltres com qualsevol altre record. Perquè, ¿com viure 
d’esquena a l’única certesa que tenim? ¿Com oblidar-nos-en? Viure sense la mort és 
com girar l’esquena a la naixença, i qui sap si la certesa de la nostra extinció no té en 
nosaltres la mateixa intensitat psicològica inconscient que la infantesa. “El jo tot sol no 
té existència sinó en el jo-res, el jo és meu en tant que és tot...”, ens diu l’autora en 
aquest seu tercer llibre. 

En l’obra de Margarita Ballester, sembla ben bé que tot el temps que transcorre 
entre l’infant i la mort del títol del primer llibre publicat per l’autora, de ressonàncies 
schubertianes i malherianes, hagi quedat atrapat en un instant i en un complexíssim 
pronom que el fan simultani i que el converteixen, a pesar de la condició mortal, en 
etern. Però un temps etern no pas idealitzat. Sentim, si no, què ens deia l’autora en 
aquell seu primer recull, com una autèntica declaració poètica:  
 
(...) és impossible el compte enrera. 
Tot és etern a dintre meu. Estic ben morta.  
 

Un primer recull que estava encapçalat per una cita de Rilke, de les Elegies de 
Duino, que per mi referma la idea apuntada: “(...) contenir la mort, / tota la mort, tan 
suament / fins i tot abans de la vida (...)”. 

Així, doncs, com qualsevol altre record d’allò que ja no és, però que, en el cas de 
la mort, encara no és, l’extinció –necessària en la mecànica biològica per sentir-nos 
vius– es trena permanentment amb el present no tan sols com un temor a l’inconegut, 
al que serà, sinó com una experiència tràgica que, per acció de la memòria, memòria de 
la no existència d’abans i de després, ens va modificant. ¿Què vol dir presència si no 
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present? Aquesta és la funció permanent del record, tan dolorosa: fer-nos presents en el 
present, i això només és possible amb l’amalgama constant de memòria i desig, i també 
d’oblit i de mort, les dues presències del no ser en nosaltres, perquè el record d’haver 
oblidat és de la mateixa naturalesa que el record d’haver mort. Margarita Ballester en 
aquest Entre dues espases ens diu en un magnífic final de poema:  
 
El vent mou el gronxador que il·lumina el record 
no és precisament el quadre de Watteau 
que penja de les cordes une âme decadent 
l’ombra de no existir és un record funest. 
 

Diria, doncs, que el que he mirat de descriure fins ara és a parer meu la 
característica més accentuada de la poètica de l’autora: una visió ambigua, complexa, 
integradora de contraris, que dóna entitat de gran poesia als seus versos, i això a pesar 
de l’aspecte minimalista que ens salta a la vista quan obrim un dels seus llibres i hi 
passegem Els ulls, justament el títol del seu segon llibre, ara, però, uns altres ulls, els 
del lector experimentat de poesia, que abans de la lectura s’esplaien en l’espai del 
poema enmig de la pàgina, com mesurant-lo, com acotant-lo, com interrogant-lo, com 
reconeixent-ne el territori, tot plegat com a pas previ del coneixement conceptual. I en 
aquest pas previ podríem pensar dels versos de Margarita Ballester que la brevetat hi 
traeix una voluntat epigramàtica, sentenciosa, aforística, però no és pas així. Potser això 
seria massa fàcil. 

En aquest punt, i abans de seguir endavant, algú em podria objectar que, per la 
via del coneixement psicoanalític, la voluntat sincrònica, d’aiguabarreig, forma part 
dels fonaments dels moviments d’avantguarda, i és cert. Però jo plantejaria una 
paradoxa que, com tota paradoxa, té la virtut d’il·luminar-nos ni que sigui com la 
resplendor momentània d’un llampec. Crec que la modernitat ha fet servir 
l’experiència de l’inconscient com una pedrera d’on obtenir el material que ha de servir 
per extreure’n, al seu torn, alguna de les possibles formes que conté, o simplement per 
exposar-lo intacte. En el cas de la poesia que ara ens ocupa tinc la sospita que, sovint, 
l’autora actua ben bé al revés: necessita exposar els seus conceptes, la seva racionalitat, 
a la prova del nou de l’inconscient per obtenir-ne la veracitat, i em penso que aquest 
tractament de xoc que aplica al poema és justament un dels motius que la porten a una 
poesia tan depurada en la forma, tan diferent de la retòrica surrealista o expressionista, 
però tan densa en el contingut, com si hagués aconseguit amb la seva alquímia, un cop 
més antibinària, fondre “deliri” i “raó” per obtenir-ne l’or. ¿Quina altra explicació té 
una obra tan breu com la de l’autora, si no l’exigència? Una obra que sovint ens fa 
pensar en Emily Dikinson. En un dels diversos passatges en prosa d’aquest seu últim 
llibre, uns passatges que van traçant la seva peripècia estètica, Margarita Ballester ens 
diu: “Si hagués de fer una llista de poetes (...) començaria per Emily Dikinson. Una raó 
és aquest seu “comportament” amb la poesia. La unicitat entre vida i escriptura (...).” 

Un poema dedicat al pare mort del seu segon llibre, que com he dit té per títol 
Els ulls, ens il·lustra d’una manera diàfana sobre la complexitat sensible de l’autora, 
sobre allò que n’he dit de la consciència posada a prova per l’inconscient: 
  
T’esperava com espera la nit en una plaça, 
pare meu, petit... 
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Abocat a la terra, et sento orfe 
i jo amb tu –paraula per paraula– 
agafada de la teva mà. 
Ella ens espera.  
 

L’autora, en el primer poema d’aquest recull, un poema titulat justament 
“Invitació a la poesia”, es pregunta a si mateixa, com si li fes mal la seva pròpia 
densitat perceptiva: “Quina la dolorosa cara d’un prisma desmembrat?” 

La lectura atenta dels versos de Margarita Ballester ens allunya de qualsevol 
reduccionisme, de qualsevol confort ideològic, i ens aboca al “prisma” sencer, sencer 
no cara a cara, sinó sincrònicament, ens aboca a un coneixement, no necessàriament ni 
únicament irracional, on totes les parelles binàries, llum i ombra, espai i res, respiració 
i ofec, amor i desamor, vida i mort, temps i eternitat, desig i record, i, en última 
instància, bé i mal, es barregen tan íntimament que ens fan penetrar d’una manera 
intuïtiva, l’única manera possible de fer-ho en aquest ordre poètic, en una altra realitat, 
que ens aparta com he dit dels esquemes binaris. No és, doncs, casualitat que l’autora, 
en aquest seu tercer llibre, Entre dues espases, que avui es presenta aquí, a l’Espai 
Mallorca, convoqui Murnau, mestre del clarobscur modern on s’amalgamen els 
opòsits morals, on lluiten barrejant-se la ciència i la superstició, i la figura de 
Nosferatu, el vampir. ¿Quin altre personatge ens podria servir més i millor per negar 
tot maniqueisme? El vampir, entre la vida nocturna i la mort diürna, entre el desig de 
puresa en les víctimes triades i la necessitat d’alimentar-se’n per sobreviure en aquesta 
mena de llindar per on transita entre el ser i el no ser. Nosferatu és la pugna entre la 
voluntat de mort i l’instint de vida: és el subjecte modern exiliat dels déus. El poema, 
titulat “(parla el vampir)”, també dedicat ben significativament al record del pare, diu 
així: 
  
Desconec les rialles dels músics 
i les notes que porta la cançó 
Ara no puc venir i mirar-te; 
queda la nit retirada del solc 
per on passen les bèsties 
i el dia empeny per on surt el sol 
Vindrà la garsa a siular vora teu 
mentre jo dormo. 
 
Però algun dia fugiré de la nit 
i tanta llum no quedarà insensible: 
Murnau, el mestre.  
 

Deia abans de fer front al vampir com un nou Van Helsing ara comprensiu amb 
el proscrit que el versos de Margarita Ballester ens introdueixen en una altra realitat, 
però permetim-me fer-ne una maldestra contracció i dir-ne una “alteritat”, una alteritat 
percebuda a través d’una mirada –encara que, ¿és realment una mirada?, ¿hi tenen res 
a dir els sentits en aquest punt?–, una mirada, deia, que ens fa pre-veure com una 
esgarrifança tinguda al moll de les paraules tot allò que hi ha fora dels límits del 
llenguatge, tot allò que falta en el nucli del llenguatge: potser és la percepció, no 
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teològica en el cas de l’autora, del ressò d’aquella unitat perduda que tant han cantat 
els poetes o de què tant ha dissertat la filosofia quan ha volgut inútilment posar 
d’acord els contraris: la unitat en majúscula que era fonament de les “veritats” que tant 
havien de fer riure Zaratrusta.  

Fixem-nos en aquests versos, els últims abans de l’Epíleg amb què es tanca Entre 
dues espases:  
 
(...) He fet escarni del sagrat que mira 
que no hi hagi sacríleg sense fe 
 
He fet rodar les copes de verí 
que són paraules, només paraules 
 
ara i aquí 
 
em trobo nua de tot allò que he fet 
 
¿així em vols cruel i esbojarrada mort? 
 
Així em tens 
 
però... 
 
 alguna cosa escaparà de tu 
 
i fugiré a ulls que m’han sentit a prop 
 
a llavis que donaran la veu a l’eco d’un narcís trencat.  
 

Així, doncs, aquella unitat que era una imatge positiva, finalista, redemptora, 
sempre situada en un dels pols de l’estructura binària, encara que es pensés resoldre-la, 
en la poesia de l’autora apareix com un aspecte més de la impossibilitat de salvació: la 
unitat no és resolució, sinó tan sols contracció del temps, contracció i alhora magma, 
entropia ara i aquí. Un “ara i aquí” flanquejat pel buit, o, si es vol, un “ara i aquí” 
atrapat “entre dues espases” que són la imatge agressiva i fal·locràtica de la divinitat 
que ens vol imposar el poder per omplir l’espai inexistent de la nostra por. Un “ara i 
aquí” que només té continuïtat en el desig i en la memòria dels altres mentre dura el 
laberint sense sortida de la vida, on mai res queda enrera, perquè sempre es recorren 
els mateixos camins sense perspectiva. La coneguda fórmula de Vinyoli, a qui 
Margarita va dedicar les “Elegies a un poeta mort”, defineix amb perfecció l’esforç 
d’aquesta poesia: “Tot és ara i res.” No hi ha finalitat perquè no hi ha causa. Les 
ficcions mítico-religioses ens en pretenen distreure, no fos cas que fóssim massa lúcids, 
massa poc creients. Com diu Margarita Ballester en els versos que acabo de citar, ens 
prefereixen “sacrílegs”, perquè, com a mínim, el sacríleg també pertany a la fe. 

La naturalesa, tan idealitzada, tan divinitzada per la tradició, ens forneix la 
imatge precisa per il·lustrar el sentit de tot el que s’ha dit fins ara; aparentment tan 
distinta en les seves parts –riu, ocell, arbre...–, en els espais de contacte, en les zones de 
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barreja, allà on les arrels es podreixen i es regeneren, allà on la humitat de l’aigua 
penetra a la terra, allà on la pedra s’esmicola, és on hi ha la real realitat, el lligam, la 
relació, la fusió, és a dir, la negació del binarisme i, per tant, l’afirmació de l’articulació. 
Els objectes són el lèxic i la transició la sintaxi del món.  

Massa absorts en l’alta bellesa dels arbres, molt sovint ens oblidem del sotabosc: 
la petita vegetació, la terra coberta per la podridura de les fulles, la humitat que ho 
amara tot després de la pluja... En un sol metre quadrat hi ha més vida i més mort que 
a les nostres ciutats, però és una vida i una mort per nosaltres inapreciable, una vida i 
una mort ínfimes que es confonen amb la no-vida i tot plegat ens sembla tan sols una 
capa intermèdia entre l’orgànic i l’inorgànic. 

Aquest és el territori d’aquests poemes de Margarita Ballester que avui 
presentem: l’humus, la no omissió de la necessària descomposició que torna a fer fèrtil 
el poema.  

En aquest sentit, a Entre dues espases, uns versos ens diuen:  
 
Fa un dia fosc 
la boira baixa del febrer ensopit 
els arbres del silent paisatge 
guarden en el seu clos 
un esperit d’encantament 
i de repòs dels anys damunt les pedres: 
tot el que passa dins el meu bosc 
ha passat sense temps codificable 
només en el redòs de contes i cançons. 
 

Contes i cançons: ¿què són si no l’humus de la cultura? Escoltem un altre cop 
l’autora en un dels fragments en prosa en què ens descriu, com he dit abans, la seva 
peripècia estètica: “Les lectures familiars són aquelles on la passió ha traspassat del 
llibre a la dicció, a la veu, a l’interès, a la ironia, a l’admiració, al misteri, a la indagació. 
He tingut la sort de viure els llibres i la lectura no tant com una escola sinó com un 
comportament.” 

Reculo fins al començament, fins a L’infant i la mort, i n’anoto uns versos del 
poema titulat precisament “Humitat de la terra dintre els morts”:  
 
M’he convertit en el banquet després de morta 
i creixen les parets entre la carn i els monstres 
del meu cap, tot deixant de confondre 
la mort amb l’aparença. 
 

Margarita Ballester en l’entrevista de què parlava al començar descrivia així el 
seu primer llibre: “(...) el transcurs entre la infància, és a dir, haver nascut, i l’haver de 
morir –tenint en compte, a més, que l’experiència de la mort està sempre incorporada a 
la vida, que no és un moment determinat, sinó que es dóna en el curs de l’exercici de la 
vida– (...).” 

 No seria capaç de trobar un final millor a aquesta presentació. Res més. 
Únicament agrair a Margarita Ballester que els seus versos, d’ara i d’abans, m’hagin 
permès sentir com a lector totes aquestes coses, no sé si prou encertades i potser massa 
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parcials, que acabo d’exposar, i, evidentment, recomanar-los de tot cor la lectura 
d’aquest seu últim recull poètic, Entre dues espases, que el miracle dels pans i els peixos 
editorial ha multiplicat per nosaltres.  
 

● 
 

2005 
 
PER SI SERVÍS D’EPÍLEG 
 
Veiem un cos, i també en veiem les diverses parts que el formen, però no tenim cap 
dubte que peu, dit, tronc, són part d’una totalitat. En canvi, gairebé mai ens parem a 
pensar –i si ho féssim seria amb inquietud– a què es deu aquesta capacitat inconscient –
i quins en són els mecanismes– de construir i desconstruir, sense passos intermedis, o, 
si es vol, sense cap consideració per les connexions. Amb la naturalesa ens passa el 
mateix: la veiem en conjunt i alhora en veiem les parts aïllades que formen el conjunt, 
sense que això ens causi estranyesa, sense que res ens en faci inquirir la relació, 
l’annexió de cada cosa a la globalitat. És com si la mirada estètica acceptés la 
superficialitat dels fenòmens i hagués entregat a la científica –o encara pitjor, a 
l’econòmica amb els seus rendiments– un aspecte primordial de la realitat: l’articulació. 
Tornem al cos: ¿què és que el fa cos?, ¿el tot, les parts?, ¿o potser la seva capacitat 
d’accionar com a cos? La bellesa omet sovint el moviment, i si no l’omet sembla que 
ens el vulgui fer oblidar, com si l’estètica volgués convertir-se en “estàtica”, en un 
autèntic esforç moralitzador contra la impuresa del canvi, contra el pecat original de la 
vida. Fins i tot un art com la música, que és essencialment “moviment”, el rebem com 
una estabilització, una consolidació, una cristal·lització del so, en el sentit d’aquella 
afirmació de Settembrini, a La muntanya màgica, quan diu, parlant amb Hans Castorp i 
el seu cosí Joachim: “(...) Sembla que la música és pròpiament moviment... i, no obstant 
això, jo la trobo sospitosa de quietisme. Deixin que ho dugui a l’extrem: jo tinc una 
antipatia política contra la música.” Ni la negació nietzscheana de la immobilitat 
artística amb la seva clarivident idea del “perpetu esdevenir” com a condició tràgica de 
la vida ens ha apartat mai gaire d’aquesta confortable concepció immòbil, 
antidialèctica, de la creació artística, que ens ofereix tots els avantatges morals de la 
confiança i la seguretat, i, en definitiva, fins i tot encara que haguem renunciat als déus, 
de la creença. 

I això mateix ens passa amb el llenguatge artístic de la literatura, i sobretot amb 
la poesia: la mateixa unitat del poema com a text aïllat enmig de la pàgina ens el fa 
comprendre objectualment. Intransitivament. ¡Quantes vegades no haurem afirmat que 
un text poètic és una forma de detenció del temps perquè li para la trampa de la 
paraula que l’atrapa! Sempre la beateria de l’“antiesdevenir”, sempre la mística, mítica 
i mistificada recreació de la immutabilitat del Ser, com si l’acceptació del curs fos una 
experiència massa forta per no oposar-hi excuses de mal pagador. Sí, el poema, allà al 
mig de la pàgina estèticament estàtic o estàticament estètic, tant se val, incommovible 
per commoure’ns, satisfets de la nostra sensibilitat, com qui fa el rotet després d’un 
bon àpat d’emotius sentiments. ¡Que magnífic l’alt relleu dels substantius, dels ben 
trobats adjectius, dels verbs aclaparadors, sobretot d’aquells que convoquen l’essència 
contra la fugacitat! Sí, que magnífic tot plegat, com la musculatura immòbil de 
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l’estatuària, com la pinzellada immobilitzada de la pintura, que fan que, ni que sigui 
per una còmoda estona, no prenguem en consideració el temps: aquella demiúrgica 
immobilització del moviment en l’art que ens convoca al culte de la permanència i ens 
fa oblidar que, si res té sentit, que si res és el fonament de la necessitat expressiva, això 
és justament l’articulació, allò que ho fa temporal tot, perquè el moviment és el temps, i 
el temps, la mort. ¡Aquest sí que és el sempre escamotejat fonament del dir!, i el titllo 
d’escamotejat perquè qui incomoda no es guanya la vida ni es fa estimar. ¡Tant hi fa la 
veritat! M’agradaria citar en aquest punt un paràgraf del llibre Col·loqui sobre Dant, 
d’Ósip Mandelstam: “Descrivim justament el que no pot ser descrit, és a dir, el text 
detingut de la naturalesa, i hem desaprès l’art de descriure l’únic que, per la seva 
estructura, es presta a la representació poètica: els impulsos, les intencions i les 
oscil·lacions d’amplitud.”  

Doncs bé: tot el que he dit fins ara només és el subratllat necessari del “valor”, 
en el doble sentit de “vàlua” i de “valentia”, d’aquests poemes que acabem de llegir de 
Montserrat Rodés, d’aquestes Immunitats que tenen el coratge de rebutjar l’“estàtica” 
del poema que es dedica al fals joc de saló d’entretenir el temps: un rebuig fet a costa 
del que es concep com a “estètica” gratificant i gratificada i que justament fa que 
aquests poemes se’ns mostrin en la seva radical i duríssima bellesa: el desassossec del 
“perpetu esdevenir” com a única voluntat de veritat. Però tenim dret a preguntar-nos 
quin és el tret que fa que aquests poemes s’oposin tan rotundament a la tradició 
“estàtica” de la poesia i ens condemnin –sí, ens condemnim– a la veracitat del pas, del 
temps. La resposta immediata, fàcil, en seria la brevetat, metàfora formal de la 
fugacitat. Però això no és pas prou: la brevetat epigramàtica i aforística, la brevetat 
comtemplativa i mística o la brevetat de l’esteticisme minimalista, cadascuna amb les 
seves característiques moralitzants, crèdules o literàriament decoratives, són justament 
una part dels jocs de saló citats per entretenir el temps. El tret que fa inquietant la 
poesia de Rodés –i sé que m’arrisco en la resposta– és la importància, l’incisiu relleu 
que hi adquireixen els elements del discurs considerats “buits” per la gramàtica, els 
elements que precisament “articulen” el dir dels elements “plens” perquè els noms, 
inanimats com són per si sols, ens puguin arribar a parlar d’alguna cosa; uns elements 
articulatoris que he acceptat anomenar “buits”, però per afirmar de seguida que sense 
ells no hi hauria cos, només membres desmembrats; per afirmar a corre-cuita i 
categòricament que sense aquests elements gramaticalment “buits”, però portadors 
dels més súbtils matisos en qualsevol poètica que reflexioni sobre el llenguatge, no hi 
hauria poema –ni tan sols expressió–, perquè no hi hauria moviment, i ja he dit que, si 
no és que ens conformem amb l’enumeració, allò que és significatiu de la vida, encara 
que ens causi dolor, és el món inatrapable del desplaçament: un món tan inassequible 
com el més metafísic dels móns que ens puguem imaginar. Parlo de les frontisses que 
són les preposicions i les conjuncions, sobretot amb el grinyol sempre amenaçador de 
les adversatives... Parlo del gir sobre l’eix d’un adverbi inesperat... Parlo dels canvis de 
rumb, de l’alentiment o l’acceleració, de l’omissió o l’agressió de la puntuació, de les 
pauses, de les juxtaposicions, dels anacoluts... Parlo de l’hermetisme dickynsonià dels 
guions... Però no tan sols d’això: també parlo de la constant interrogació sense 
interrogants com a signe que no hi ha cap esperança de resposta, o de l’ús recurrent en 
l’obra de Montserrat Rodés d’alguns gerundis o infinitius que desdiuen més que diuen 
per deixar-nos enfrontats a la mera articulació de l’“impuls”, de la “intenció”, de 
l’“oscil·lació”, per fer servir els tres termes de Mandelstam, sempre sense la 
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substantivitat de la resolució, que seria al capdavall la consolidació de l’enganyós 
benestar de parlar del temps com dels temps verbals per tenir-lo atrapat així, com un 
entomòleg amb els seus insectes i les seves agulles de cap, a l’apartat corresponent. 
Rodés administra tots aquests recursos d’una manera tan “significativa” –en el sentit 
que carrega de significat allò que en principi era significant i prou– que els seus 
poemes se’ns presenten amb tota la radicalitat d’una aposta formal per fer aparèixer 
allò que és precisament el sistema nerviós del llenguatge, l’estímul-resposta sempre tan 
poc confortable, tan veritat, que ens allunya de la blana quietud de la fullaraca 
nominal, del polit desgast retòric de la sentimentalitat, per precipitar-nos en l’aspre 
“esdevenir” dels gestos –sí, perquè els nexes són els gestos–  dels autèntics sentiments: 
aquells que sempre es resolen en el dolor de la impossible plenitud i de l’encara més 
impossible conservació.  

Tant en l’amor com en la malaltia hi ha alguna cosa, algun desig o alguna por, 
innominable, que està més enllà dels cossos que s’estimen o dels cossos que 
emmalalteixen: són les preposicions, les adversatives, les juxtaposicions, els punts 
suspensius..., en definitiva, els nexes que ens articulen el cos amb les expectatives del 
plaer o el terror. Atrapar això és l’afany, l’ambició, la sísifica gosadia d’aquestes 
Immunitats, un títol ben contradictori si no és com a afirmació que només l’acceptació, 
la lucidesa –no pas la resignació– ens fa “immunes”. Com es diu en algun lloc del cicle 
artúric, allò que fa invencibles els cavallers de la Taula Rodona és la indiferència pel 
propi destí. Ho podria subscriure Nietzsche amb la firma del seu “perpetu esdevenir”. 
Però ara –dopo tanto, com diu Ungaretti– sense ni l’aventura esperançadora del graal. 

Acabaré amb una incorrecció si considerem els temps de retrocés humà que 
corren. Unes paraules de Marx, i a sobre en vers, em serviran d’epíleg d’aquest epíleg. 
Són les de l’última estrofa de la segona part del seu poema titulat “Perplex”: 
 
¿Per què haurien les paraules de forçar-se en va, 
si són so i figura boirosa, 
que és infinita com el dolor de l’anhel, 
com tu mateix i com tots? 
 

● 
 

Maig del 2005 
 
AUTOPRESENTACIÓ 
 
Com a carta de presentació perquè tots vostès es puguin fer una mínima idea de qui 
sóc, a part d’un perfecte desconegut, els diré que la meva activitat poètica va començar 
en la dècada dels seixanta, en el meu pas de l’adolescència a la joventut. Els meus 
primers intents diguem-ne literaris de seguida es van inscriure en el que amb molta 
condescendència podríem anomenar avantguardisme, encara que haig de reconèixer 
que els meus pobres resultats d’aleshores eren més fruit de la inconsciència juvenil i de 
les ganes de rebentar-ho tot que no pas del coneixement dels moviments 
avantguardistes europeus. Recordi’s sisplau de quina època parlem, uns anys de 
reducció a la ignorància de la cultura en general i, no cal dir, de la cultura pròpia. En 
aquesta època primerenca també vaig fer “imitacions” foixianes, i en dic “imitacions” 
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per no ser excessivament cruel amb mi mateix, que sorgien de la fascinació que exercia 
en mi l’obra del poeta. A poc a poc, sobretot a través de la coneixença de Tàpies i 
Brossa, la meva estètica va anar madurant, es va anar concretant i, finalment, va 
desembocar en la poesia visual. Van ser els temps en què compartia estudi i activitats 
amb amics pintors, escultors i també poetes. D’aquest nucli, en va sortir una petita 
col·lecció interdisciplinària i algunes exposicions, la més important la que vam fer a la 
Sala Gaspar, avui desapareguda, a finals del 1972. Sigui dit de passada, era la primera 
vegada que s’exposava a Barcelona poesia visual. Després van venir unes quantes 
col·lectives i finalment la mostra individual, el 1981, de tota la meva obra visual a la 
Fundació Miró. Era el meu comiat d’aquesta mena de poesia, que, en realitat, ja havia 
abandonat abans del 1975. Com veuen, tot això havia anat passant en la dècada dels 70, 
una dècada a Catalunya i a Espanya traumàtica i alhora esperançadora. Moria el 
dictador i s’anava fonent la dictadura i, encara que amb totes les pors i amenaces 
evidents, començava a obrir-se pas la democràcia quan els de la meva quinta 
començàvem a ser adults. Van ser una anys de replantejaments i de radicalitzacions de 
tota mena, tan socials com personals, i no cal dir literaris. En aquells moments, 
paradoxalment, jo em vaig llançar pel que fa a la poesia a buscar la meva veu de debò. 
Insatisfet de les meres experiències formals, en vaig voler indagar els continguts per 
saber quins eren els aspectes que em feien o em desfeien íntimament i si s’havien 
plasmat en la meva obra fins aleshores. Les temàtiques universals van aparèixer 
immediatament ja en les primeres provatures de tornada a l’escriptura. Ara, el que feia 
falta no era ser original, com fins aleshores, sinó donar-hi la meva perspectiva: la meva 
veu, una manera de dir inconfusible, tenint ja l’autèntica avantguarda com a tradició. 
Haig de dir que l’aventura ha sigut fascinant. Érem fills, la meva generació, d’una 
immersió lingüística i, encara pitjor, ideològica que ens havia transformat en analfabets 
funcionals en la nostra llengua i que, alhora, entre la religió i la “formación del espíritu 
nacional”, però també a través de la història, de la literatura i de la ciència, ens havia 
imbuït d’unes idees morals miserables de pecat, de sentiment de culpa, d’honor, de 
masculinitat i feminitat i de tota mena de conductes ràncies, sempre amb la condemna 
de tot el que no fos feixisme i catolicisme ultrancer. La immersió havia durat tant i va 
ser tan fonda que els d’aquelles generacions que ens hi vam trobar de ple, sense ni 
records anteriors, hem hagut de patir, i molt, per desempallegar-nos d’allò que ens 
havien imprès el cervell amb ferro roent. D’altra banda, ja des de bon començament 
vaig escriure en català, però els models literaris que encara sobrevivien eren sobretot 
els noucentistes, que aleshores, encara que no els sabia defugir, ja em semblaven molt 
encarcarats. Era el model de llengua que ens ensenyaven a les classes de català que 
s’anaven fent mig d’amagat i que s’imposava des de la resistència cultural. Vaig 
entestar-me, doncs, a depurar la meva llengua, a retrobar com jo parlava 
autènticament, amb l’única excepció dels barbarismes evidents. La meva divisa 
literàrio-lingüística acabaria sent que en el meu estàndard literari no faria servir cap 
paraula que jo no reconegués com a pròpia, perquè, si no, em semblava que renunciava 
a la meva manera de ser lingüística; és a dir, a la meva manera de ser. L’altre gran 
debat era amb els conceptes totalitzadors que afloraven fàcilment provinents de la 
ideologia feixistoide rebuda i de la religió més reaccionària. Era important adonar-se 
de la literatura i de la història que se’ns havia fet aprendre, amb totes les mutilacions 
d’allò que podia ser humanament progressista, i de tots els valors que se’ns havien 
escamotejat. En aquest punt de necessària superació, el marxisme i l’existencialisme i 
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tots els corrents materialistes que se’n van anar derivant hi van tenir molt a veure. Va 
ser l’època de poder accedir ja gairebé sense dificultats clandestines a tots els corrents 
literaris i de pensament que havien fet intel·lectualment la complexitat del que era 
Europa: la cultura de la crítica de la cultura. És a dir, la relectura constant del llegat 
cultural. Una festa, vaja, i encara érem prou joves per disfrutar-la. Una dècada de 
lectures desordenades, de discussions interminables per qualsevol matís, d’autèntiques 
indigestions filosòfiques i psicoanalítiques..., perquè el nostre estómac lector s’atrevia 
amb tot! I a pesar de tot plegat, enmig d’aquell enrenou intel·lectual que nosaltres 
mateixos fèiem, gairebé sense adonar-me’n, la meva pròpia veu se’m començava a fer 
sentir, se m’anava modulant amb el descobriment de molts aspectes de mi mateix en 
aquelles pàgines devorades que m’explicaven tota la complexitat humana que ens 
havia estafat la hipòcrita rigidesa moral del franquisme sota pal·li. Amb tot, per mi van 
ser també anys de silenci públic i d’insatisfacció amb els propis resultats poètics: 
sempre la impossibilitat de reunir prou poemes per fer-ne un llibre, perquè, en aquell 
procés introspectiu, cada nou resultat feia dolent l’anterior. Però, com en un procés 
químic gairebé imperceptible, els materials es van anar decantant, i així van començar 
a néixer els poemes de L’Absent. Un nou poema ja no volia dir que l’anterior no valia. 
L’agitació dels materials es començava a dipositar. Havien sigut deu anys de silenci, i 
en passarien vuit més fins a l’aparició de Lliçó de tenebres. Dies de nit ja no trigaria pas 
tant. Eren llibres en què ja treien el cap d’una manera més o menys conscient tots els 
temes que més tard he anat treballant i ampliant en llibres posteriors. Jo diria que tots 
tres són llibres força abstractes, especulatius, filosòfics si això no és una petulància; 
diria que aborden i aprofundeixen el que jo anomenaria una metafísica negativa, a 
partir de la clàssica contradicció de l’anhel i la realitat del cos. Aquesta sensació que 
vivim, envellim i morim amb el cos cada cop més deteriorat, però amb l’anhel intacte, 
amb totes les grans preguntes sempre sense resposta, sempre sense esperança, perquè 
les esperances que se’ns ofereixen sempre són a costa del jo, que, en realitat, és el que 
voldríem preservar. En definitiva, l’oposició desig-record que ens impedeix viure, com 
els animals i les plantes, l’etern present de què ens parla Rilke. En calia trobar un 
culpable, i en primera instància ho semblava ser el temps. Però, esclar, el temps no és 
res sense el llenguatge, i allò que en la joventut trobàvem tan balsàmic, la capacitat de 
dir, es revelava amb una contumàcia terrible com l’autèntic culpable del sofriment: 
haver de saber. Les paraules ens parlen un cop i en altre cop de la caducitat i sentim, 
amb Adorno, que la vida orgànica és massa feble per aguantar tant pes. Tant dir que el 
poema parava el temps, que l’atrapava a la pàgina, quan en realitat qualsevol frase o 
oració, qualsevol text, no és res més que successió, o encara més ben dit: consciència de 
successió. Un cop acabem de dir o de pensar ja tot allò és record i res més que record, 
perquè el record també és lingüístic: el llenguatge ens expulsa constantment de tota 
mena de paradís, no ens deixa parar mai quiets en la contemplació sense pensament. 
Ens impedeix ser eterns en l’instant, i en l’altre instant, i en l’altre instant... Com ho són 
un arbre o un gos... Les paraules ens encadenen a la corrua de passat i futur, de 
memòria i afany, a la cadena de presoners de la totalitat del temps. I no hi ha cap 
estratègia per escapar-ne; contra tant verí només tenim l’antídot sempre precari de 
sentir el desig correspost: l’únic oblit ni que sigui temporal de la mort. D’aquí, 
d’aquesta sensació de temps i de pensament indeturables, potser sorgeix un dels temes 
emblemàtics de la meva poesia: la mirada des de l’instant de la mort com a únic instant 
que vivim d’eternitat, perquè no hi ha més temps. Totes aquestes qüestions poètiques 
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que he mirat de plantejar succintament culminen ara com ara, i, a més a més, amb un 
deix més emotiu que no pas en els llibres anteriors, en els meus dos últims títols 
publicats: Un moviment quiet i Llibre de les al·lusions, i també en l’inèdit El contorn de 
l’ombra, que seran bàsicament d’on trauré els poemes que a continuació els llegiré. 
Abans d’acabar m’agradaria llegir-los la petita poètica que vaig escriure quan el poeta i 
editor Antoni Clapés, organitzador d’aquestes lectures, em va demanar unes ratlles per 
la solapa del Llibre de les al·lusions. Els hi llegeixo perquè crec que resumeixen prou bé 
el sentit de la meva poesia: de la metafísica negativa de què els parlava fa una mica. 
Són aquestes: “La gran poesia moderna és expressió de carència. Per absència o per 
pèrdua. És la consciència que el llenguatge és temps i no pas indici d’una existència 
més alta. Fins i tot, l’afirmació de plenitud hi és expressió d’impossibilitat. 
L’experiència de l’alegria –abans anticipació de la promesa del paradís– és ara inútil 
resistència contra la destrucció de la continuïtat: l’àvid consum de l’instant. La salvació 
a “imatge i semblança nostra” ja no mereix cap crèdit. El més enllà és, si és, unitat de 
contraris, liquidació del jo. Des de la vida, a l’altra vida només hi ha mort.” 
 

● 
 

Octubre/novembre del 2005 
 
LA NIT DELS PEIXOS 
 
No sé si, després de tantes decepcions totalitzadores, la poesia encara sent l’impuls de 
la veritat, precisament ara que la tenim tan esquinçadorament davant dels ulls; ara que 
la veritat, desacralitzada, ha deixat de ser administrada i ha passat a mans de cadascú. 
Però si el poema encara conserva ni que sigui una engruna d’aquest afany d’indagar, si 
encara practica l’esforç de no mentir, ¿de què ens pot parlar actualment si no dels 
terrors que, tot amb tot, ens continuen impulsant a buscar lenitius a pesar de saber que 
ja no n’hi ha cap d’eficaç? Perquè amb la desamortització de la veritat ha quedat patent 
que els venerables doctors que ens oferien fórmules miraculoses no eren sinó xarlatans. 
Però, pobra poesia, ¡quin paper més galdós que li correspon si vol parlar sense embuts! 
Perquè, ¿quina és la veritat tret d’aquesta certesa d’insuficiència que sentim 
constantment? Aquesta sensació de no poder ser res més del que som i, en canvi, haver 
de viure amb l’ànsia de molt més. Sí, fa mal dir-ho, però només diu veritat la poesia 
que desenganya. Esclar que se’m podria objectar que reconeguda la incapacitat de 
transcendir-nos podem parlar simplement de la contingència, de la biografia factual. O 
dedicar-nos com els mags professionals a l’il·lusionisme, sabent que fem trampa i que 
només enganyem la innocent audiència juvenil acabada d’arribar a això de la literatura. 
És cert, tots ho hem intentat: viure la felicitat del moment, dedicar-nos a atrapar el bell 
lepidòpter de l’instant, embalsamar-lo i clavar-lo amb les agulles de les paraules. Però 
al capdavall passa que tot el muntatge lingüístic preservador s’acaba podrint, com si 
no hi hagués cap vernís ni cap formol als diccionaris per parar la lenta descomposició 
de la vida. El poema no serveix ni tan sols per fer de taxidermista. Per poc sincers que 
siguem amb la nostra psicologia lingüística, la dialèctica de les paraules ens fa 
trontollar com trontolla el boxejador que acaba d’encaixar un directe a la mandíbula. 
De vegades, la més ferma voluntat de perpetuar, de parar, de sublimar... és la més 
terrible cara de la tragèdia del temps. Quan et deixes anar per agafar alè sempre et 
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compten fins a deu. No hi podem fer res: la paraula artística si és veritable no pot 
sostreure’s a la desesperació. En tot cas podem demanar-li que no faci gaires escarafalls 
romàntics i que es converteixi en temperada desesperança després de tant rebombori 
existencial: podem, doncs, modelar-la amb les mans de l’enyorança i la bellesa. Això és 
precisament el que fa Francesc Garriga Barata als seus llibres, com en “La nit dels 
peixos”, l’últim publicat fins ara pel poeta: no oposar-se al pas del temps amb 
exabruptes de lírica exasperació, sinó reviure’n la fricció dolorosa, la ferida a les mans 
de la corda dels dies que se’ns escapa, però que no podem deixar anar perquè a l’altre 
extrem, penjada sobre el buit, hi ha la nostra estimada memòria:  
 
despenjo els sants. 
i estimo els buits.  
 
traieu, amics, l’estora i escombreu 
la brossa 
de les pregàries inútils. 
 
que us vegin les rajoles 
que trepitjaren peus d’infant. 
 
tindrem prou temps per veure qui s’acosta?  
 

I ho fa amb el posat impertèrrit no pas de la resignació, que d’una manera o 
altra espera alguna recompensa al seu capteniment, o que potser practica alguna 
impossible revenja, sinó de l’admissió dels límits sense cap més història: sense cap 
horitzó. 
  
(...) potser no serem àngels, els vells, 
llençols de mal dormir, 
desdibuixats, 
amb taques al jersei. 
 
i ens queda massa amunt 
el pis del que estimem.  
 

A més a més, com ho mostra la delicada brutalitat ―valgui la paradoxa― 
d’aquests versos, l’autor, en una acrobàcia poètica d’extrema dificultat d’execució, tot i 
l’aparent senzillesa amb què la resol, aconsegueix teixir aquesta desesperança crònica 
del temps amb un ordit tan subtil, amb una tan enigmàtica claredat, que ens fa sentir la 
inevitable fugacitat de la nostra condició temporal amb una mena de conhort. Les seves 
paraules endevinen a l’hora de ser dites la modulació precisa per parlar-nos de la por 
més terrible, la de la renúncia incomprensible al jo, d’una manera serena, gairebé diria 
satisfactòria: 
  
els déus no ens trobaran. 
l’oblit apaga a poc a poc 
el temps que ha estat més nostre.  
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La poesia de Garriga Barata, tan desassossegadora en els continguts, exhala des 

de sempre una aura d’artista oriental ensinistrat a representar amb poques línies el 
crepuscle, ensinistrat a retenir la fugacitat de l’aparença fent-la essència en 
l’essencialitat del poema, aquesta aparentment possible impossibilitat que, com en el 
càstig de Sísif, ens empeny un cop i un altre cop a tornar a intentar el poema, a voler 
fer, com l’autor, de cada poema el poema. És la hipnosi de l’escriptura artística que ens 
fa creure, com un conjur, com una “xifra complexa”, que quan ens despertem ja no 
haurem de tornar al començament perquè el poema ja no rodolarà mai més pendent 
avall. Sí, sovint la poesia de l’autor de La nit dels peixos em fa pensar en els versos finals 
de l’Elegia número X de Riba: “(...) penso/en el xinès subtil, d’ànima ardent, que té els 
ulls/fits en la xifra complexa del seu poema i l’abraça/tot a cada instant mentre en 
deslliga els sons purs.” Marcel Proust, a “El temps retrobat”, la setena part de la seva 
“Recherche”, dissecciona amb precisió d’expert aquesta sensació plaent de la 
formalització a pesar del dolor que representa: “(...) Les idees són succedanis dels 
sofriments; en el moment que aquests es transformen en idees, perden una part de la 
seva acció nociva sobre el nostre cor, i fins i tot, en el primer instant, la mateixa 
transformació genera sobtadament alegria.” I això només ho pot fer qui, com Garriga, 
ja des dels seus llibres inicials, ha sigut capaç d’observar-se amb fred rigor d’analista 
com a objecte de l’experiència compartida:  
 
no són les lletres les que ens parlen, 
sinó el blanc de la plana, 
l’enuig del que hem deixat sense cap tinta.  
 

Aquella experiència prèvia a qualsevol altra condició històrica amb què 
posteriorment se’ns classifica i se’ns separa interessadament per edat, per sexe, per 
raça... L’experiència ambivalent d’estar sent, aquesta experiència sense atributs que és 
sempre anterior a aquestes altres condicions amb què se’ns enfronta entre nosaltres per 
deixar-nos inermes pel que fa a la classificació fàctica de la riquesa i la pobresa. Però 
deixem de banda les consideracions sociològiques, tot i ser fonamentals per 
comprendre la història del discurs, i llegim, com a conclusió definitòria del savi 
escepticisme del poeta, aquests versos d’irònica malenconia de la La nit dels peixos: 
  
(...) al fons del mar, l’estol dels peixos, 
bocabadats, 
somnien una nova revifalla 
del món, i trepitjar la terra ferma. 
refer el camí al no-res 
per l’espiral del tot. 
 
cal repetir les coses mal deixades. 
 

Encara que, segurament, i em sembla que Garriga em donaria la raó, tot seria 
inútil, perquè en la repetició, en l’etern retorn, ens tornaríem a equivocar. Sabent-nos 
com ens sabem depredadors voraços, més val no fer-nos gaires il·lusions. 
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● 
 

2006 
 
APUNT 
 
En la literatura i en l’art del segle XX, en la literatura i l’art troncals del segle XX, es 
dóna un fenomen que per mi és d’una importància cabdal tant en positiu com en 
negatiu: la cosificació de l’obra. Amb una consciència cada cop més accentuada 
d’aquest aspecte, fins aleshores només aspecte i prou, la forma amb què es presenta la 
intenció, el contingut, deixa de ser instrumental per passar a ser part del motiu de 
l’obra. És la necessitat de fer aflorar a la “superfície” la radicalitat. El significat del text, 
de l’escena filmada, del tema pintat, etc., ja no són prou sense l’emfatització de la 
forma. El discurs natural ja no és admissible. Cal representar amb força, rebentar les 
formes de presentació originals, per subratllar la intencionalitat de l’obra, fins al punt 
que, sense aquest subratllat, l’obra perd tota la força transgressora que potser com a 
contingut ja posseïa. Evidentment, això que en principi és un avenç té un problema 
molt greu que porta a la mera repetició o a l’esgotament de les possibilitats expressives: 
l’esteticisme modern, el formalisme sense més. La forma, amb tota la seva força de 
representació del conflicte en un primer moment, acaba quedant buida de conflicte i 
apareix, d’aparença, com un gran esclat buit: una explosió sense pólvora ni objectiu. 
Perduda tota dialèctica amb la realitat del conflicte, la mera formalització queda 
estàtica i estètica com una explosió immòbil. Incapaç ja de fer mal, de trastornar, només 
en queda la bellesa de la fotografia d’uns focs artificials. Fins i tot la postmodernitat, 
que, un cop negada la totalitat problematitzada, s’adapta al territori del possible, 
encara juga amb les formes més radicals de l’avantguarda. Des d’aquí, doncs, ¿com 
transitar d’una manera honesta pel món de la creació artística? Evidentment, és una 
pregunta retòrica, perquè prèviament sabia que no en tinc cap, de resposta, ni potser la 
vull. Potser es tracta de no respondre, per veure si així ens deixem de fer preguntes que 
ens tornen a obligar a fer formacions de batalla i a definir-nos com avantguarda o com 
a reraguarda. L’art com a arma de combat, com a exèrcit d’ocupació, com a punta de 
llança i tutti quanti. ¿No és més fàcil pensar que en l’experiència humana no hi ha cap 
victòria possible, cap final de laberint, i que s’ha de continuar, si s’ha de continuar, 
només perquè només la mort para i perquè aquesta cosa tan estranya, tan antinatural, 
com és el sentit no acabi en mans només dels que l’acaparen des del poder i el branden 
amenaçadors?  
 

● 
 

Abril/maig del 2006 
 
DE QUIN PA FAS —FEM— ROSEGONS 
 
Si m’ho permeten, per trencar una mica la serietat de l’acte, o si volen la luctuositat de 
l’oblit, m’he permès titular aquesta breu, brevíssima, introducció a la meva 
reivindicació de Ramon Bech i els seus Cants terrenals, amb la dita aquella que diu “de 
quin pa fas —fem— rosegons”. És a dir, de quin pa tou del dia fas —fem— rosegons. 



 45 

Com han vist fins ara i com continuaran veient en aquest acte, mentre avui dia, entre 
nosaltres, va proliferant la mala poesia i l’avantguardisme de copalta i pandereta, ens 
permetem com a cultura fer sopes de pa amb poetes oblidats com el que jo he triat, 
Ramon Bech, o com els que han triat els meus companys d’escenari: Joan Fuster poeta, 
Josep M. Boix i Selva, Josep Sebastià Pons, Josep Elias, Jaume Agelet Garriga, Simona 
Gay... Ben bé tots plegats ens hem tornat ximples. Quan en teoria som a la desitjada 
recta final —això sí, plena d’obstacles— de la independència com a recurs de 
supervivència del que és petit enfront de la incomprensió i l’abús del fort, resulta que 
ens permetem oblidar aportacions culturals valuoses com les que aquí reivindiquem, 
encara que ens en deixem uns quants al calaix, com Agustí Esclasans, Josep Gouzy, 
Rosend Arús, Lluís Alpera, Sebastià Sánchez-Juan, Joan Llacuna, Pere Ribot, Josep M. 
Piñol, Ramon Comas, Miquel Dolç... o alguns que són en camí de ser oblidats, com 
Guerau de Liost, Miquel Costa i Llobera, Jordi Pere Cerdà, Maria Antònia Salvà, Marià 
Villangómez, Josep M. Llompart, Pere Quart, i altres, siguin d’esquerres, de dretes o 
fins i tot botiflers que, tot amb tot, van escriure en català. No tan sols de “lleials” viu 
una cultura, que, per cert, amb tants oblits i tantes llacunes, potser s’hauria de 
reescriure o afegir-hi alguns capítols per omplir els espais entre moles i castellets. 

Resulta, doncs, que amb unes universitats d’esquena a la societat catalana pel 
que fa al coneixement, amb unes autoritats més preocupades pel turisme “cultural”, en 
diuen, amb unes editorials dedicades a la “pela” i amb un públic potencial 
multitudinari a les manifestacions “setembristes”, però no pas a les llibreries, entre tots 
plegats ens estem carregant allò que, en definitiva, justifica la nostra voluntat de ser el 
que som: una cultura i una llengua. Alguns hi afegirien: i un negoci. Jo no. Per això ho 
deixo aquí i passo a parlar-los breument de l’autor que he escollit i del llibre que avui 
reivindico. 

Llicenciat en Dret, poeta, home de teatre i periodista (ofici, quan sortosament 
encara era un ofici, que va exercir a “Mundo Diario”, “Catalunya Express” i 
“Tele/eXpres”, entre altres mitjans), Ramon Bech va guanyar amb Cants terrenals el 
Premi Carles Riba del 1960, l’any següent de la mort de Riba. Era la segona edició amb 
el nom del poeta desaparegut, ja que els Premis Óssa Menor havien canviat de nom 
precisament en memòria seva. Nascut el 1918, a Barcelona, Bech va guanyar el Riba en 
una època encara d’extrema dificultat de les lletres catalanes. Anteriorment, el 1948, 
amb Quartet de sang, ja s’havia endut els Jocs Florals de la Llengua Catalana de París, i 
el 1962, amb La ciutat submergida, obtindria l’Englantina als Jocs Florals de la Llengua 
Catalana de Santiago de Xile. Paral·lelament a Cants terrenals, un llibre on assajava 
l’escriptura d’avantguarda, va escriure Joc de sirenes, adscrit a la tradició del sonet 
simbolista. El 1938 havia publicat el seu primer llibre de poemes, Noviluni, i el 1984 va 
publicar Quatre coses, un llibre que recull quatre poemaris, dos dels quals, Cants de 
primavera i Cants de sang, formen amb Cants terrenals un conjunt que a parer meu és la 
part més interessant i actual de l’obra de Ramon Bech. El 1993 es va començar a 
publicar la seva obra poètica, però ja aleshores era un poeta desconegut per molts 
lectors, sobretot de les noves fornades. La seva mort va arribar el 1995. 

Com el títol de tots tres reculls indica, Cants, Bech escriu aquests poemes sota 
l’influx directe de la modernitat anglosaxona, sobretot dels Cants d’Ezra Pound, un 
dels llibres més rars i extraordinaris de la història de la lírica i que és l’autèntica Divina 
Comèdia del segle XX, i també de Thomas S. Elliot i la seva Terra erma. Els dos poetes, 
fills de l’impuls retòric de gran alè que Whitman havia donat a la poesia en llengua 
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anglesa, van introduir en la poesia angloxasona la superposició d’erudició i 
col·loquialisme, on el Jo ecumènic del Cant a mi mateix dubtava de si mateix i es 
despersonalitzava en les veus de les més diverses tradicions barrejades amb les 
expressions de la més immediata quotidianitat, gairebé com si els autors haguessin 
renunciat a intervenir-hi i s’hi haguessin fos com un ressò més, tot i que fossin els 
demiürgs d’aquelles confluències de veus. Era el reflex d’una Europa, que ells, tots dos 
nord-americans, havien abraçat com a pròpia, assolada per les causes i les 
conseqüències de dues guerres mundials. Despersonalitzada per maquinismes de tota 
mena i per uns feixismes amb què van simpatitzar, sobretot Pound. És cert que Ramon 
Bech va negar aquestes influències quan la crítica de l’època les va assenyalar. 
Al·legava que en els seus poemes no hi havia la despersonalització vorticista o imagista 
dels poetes anglosaxons citats, i potser sí que és cert que els Cants del poeta català eren 
més deutors del mateix Whitman. D’aquell impuls empàtic amb el món, que en el cas 
de Bech s’omplia de referències progressistes de queixa i de denúncia. És el que l’autor 
anomena la continua “vivisecció” del seu quefer poètic. En l’autopròleg al seu llibre de 
llibres Quatre coses, un text que expressa amb aguda vehemència el ressentiment pel 
que ell creu que és falta de perspicàcia poètica dels crítics que van valorar els seus 
Cants terrenals, Bech hi diu això: “[...] crec sincerament que [els meus Cants], res no 
tenen a veure amb el vorticisme o l’imaginisme (sic) o allò que vulgueu, de The Waste 
Land o la resta de poemes eliotians i els d’una qualsevol contemporània companyia 
literària amb tots ells emparentada.” Però, sigui com sigui, i tot i els seus 
desmentiments, un dels poemes de “Cants terrenals” diu: “[...] Ezra Pound, Henry 
Miller i Eliot, exiliats, / fugen / i fugen, / fugen contra corrent [...]”. I suposo que això no 
és gratuït, si més no formalment, com en definitiva Bech acaba admetent amb la boca 
petita al mateix pròleg. (Faig un incís, aquest autopròleg i el que va escriure als seus 
Cants terrenals són dues mostres de prosa d’idees teòriques sobre poesia.)  

Per acabar, només un aclariment. La meva reivindicació de Ramon Bech no té 
res d’erudit ni pretenc apadrinar la redescoberta del poeta. Ni pretenc afirmar ni negar 
les lectures que se’n van fer a l’època. La meva humil reivindicació és simplement un 
homenatge a un poeta que, quan jo tenia 15 anys acabats d’estrenar, amb els “Cants 
terrenals”, publicats el 1962, em va obrir els ulls a una altra manera de fer poesia a 
Catalunya en aquells anys de ferro, una manera renovadora que mirava de trencar els 
motllos d’aquell noucentisme residual que ens empresonava i d’aquella visió poètica 
“pemanesca” que se’ns imposava a la “escuela nacionalcatólica”. En el meu cas, en 
unes Escuelas Pías sense pietat. 

Només em queda demanar als nous editors de poesia que, a part de publicar 
novetats, que sovint són de pa sucat amb oli, també es dediquin a consolidar i 
recuperar noms de la nostra abandonada, per lectors, editors i autoritats, pobra poesia, 
pobra pel tracte que rep, però que guarda riqueses com les que avui estem presentant. 
 

● 
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3 de maig del 2006 
 
ALTA PROVENÇA 
 
Tota escriptura ―i, per sobre de totes, la del poema―, ¿què és si no una indagació de 
les possibilitats de viure en el llenguatge? Un text artístic no és res més que l’assumpció 
del risc d’explorar tots els espais de representació que el llenguatge ens ofereix per 
saber si, a pesar de la consciència de la caducitat que fa inhòspita la vida, hi podem 
establir algun pacte. La majoria de les vegades, l’exploració fracassa, perquè les 
paraules que hi enviem es perden pels viaranys externs a la vida, com són els de les 
creences: és a dir, es perden en el parany del garantisme i emmudeixen en l’adoració, 
en el formulisme del ritual, en l’alienació que nega, com tan bé denuncia Nietzsche en 
el seu “Anticrist”, l’aventura humana adotzenant-la en tumult, en multitud. Altres 
cops, el fracàs ens arriba per la negació absoluta de qualsevol possible dicció que no 
sigui la de la negativitat, la de l’autofàgia del discurs, i això aboca al més extrem 
nihilisme, o fins i tot, en últim terme, com en el cas de Celan, al suïcidi.  
 Com és fàcil deduir del que aquí s’acaba de dir, les dificultats amb què topa qui 
emprèn l’aventura d’explorar-se en el llenguatge, perquè no es resigna a viure amb el 
llenguatge i prou, són moltes i molt diverses: qualsevol exploració d’aquesta índole, 
pensant-se que avança en la bona direcció, pot quedar embarrancada en la retòrica, en 
el logotip, en la marca de la casa, com tan sovint passa i ha passat sobretot en l’art 
modern, on a la majoria dels “creadors” se’ls veu a venir d’una hora lluny, 
transformats en simples dissenyadors de la reestilització dels seus tics. 
 Però de vegades s’opera el miracle. O més ben dit: la intel·ligència vital d’un 
autor opera el miracle, i sense cap autoengany arriba a descobrir quins són els viaranys 
encara possibles de la vida conscient, perquè sent en el seu pensament més físic la 
necessitat lúcida de renunciar a l’alienació sectària o al confort momentani dels 
paradisos artificials. “Migdia ardent: flonges / campanades, pluja / de borrons d’acàcia. 
// Només la invisible llum / fa visible el món”, uns versos que ens diuen per passiva 
que només la visibilitat del món fa possible que parlem de l’invisible. Materialisme 
versus idealisme. 
 I alguns d’aquests viaranys difícils però possibles a què em referia els trobem a 
l’Alta Provença del poeta Antoni Clapés, d’on són els versos que acabo de citar en el 
paràgraf precedent; un títol, aquest d’Alta Provença”, que ens convida a la lectura d’una 
exploració poètica precisament sota la invocació d’aquesta referència geogràfica, la 
Provença, històricament tan associada a un gust i a una capacitat de viure la dualitat de 
naturalesa i cultura tenint al darrera una llarga tradició d’intents de síntesi, de 
conciliació de dos termes tan antitètics, com és la bellíssima i intensa tradició que va 
dels trobadors a artistes moderns com Cézanne i Picasso, passant per la pujada a peu al 
mont Ventoux, pels difícils viaranys del mont Ventoux, del mateix Petrarca, una gesta 
emblemàtica que es converteix en metàfora de la voluntat de la cultura, de l’ull que vol 
conèixer l’inhòspit, de fer front resoludament a les condicions més extremes. 
 Perquè el nou llibre de Clapés, en una gran continuïtat amb la seva obra 
anterior, és ben ple de suggestions ―mai de suggeriments, perquè el poeta ens proposa 
un coneixement i no pas una norma― de com és possible transitar amb les paraules 
per les paraules i sobreviure sense desistir-ne, sense resignació ni liquidació. Perquè 
aquesta és l’estranya i extraordinària seducció de la poesia d’“Alta Provença”: voreja 
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valerosament tots els precipicis reals que s’han obert amb la modernitat, tots els 
precipicis que la consciència desolada convoca ―l’absència de Déu, les dificultats de 
reconeixement del jo, el problema de l’altre, la compulsió d’abandonar el (dis)curs i 
precipitar-se en el silenci...―, sí, tots els perills de l’escriptura, però gairebé sempre 
troba la formulació que no els esquiva pas ni els conjura, sinó que hi fa front designant-
los per fer-los ser tan sols el que són: temors creats en la irracionalitat del llenguatge 
que només el llenguatge pot denunciar fent-los aparèixer en la nuesa de la seva desraó. 
 
Invocaves déu en el fred 
de la llum darrera. 
 
I ell ni tan sols 
era (en) 
el silenci.  
 

És a dir: Clapés mira de fer front a la conjura constant de les paraules amb les 
paraules precises per desfer-la, amb aquelles paraules que ens circumscriuen a la 
nostra peripècia humana, lliures de creences i de tota euforitzant estratègia retòrica, 
amb el benentès que s’ha de saber callar quan les paraules falsegen, però també que 
s’ha de saber parlar quan el que se’ns tranforma en retòrica és el silenci, amb tota la 
seva superxeria quietista.  
 
Abocar-se al pou sec de la memòria: 
la seva profunditat és a la superfície 
―d’on pouar l’aigua innocent.  
 

O com s’afirma al poema-pròleg, “comprendre que la profunditat rau a la 
superfície”. Diria, si això no és massa dir, que Clapés es limita a dir-nos la veritat, una 
“veritat sense casa”, com és titula el poema-pròleg de què acabo de citar un vers, una 
veritat sense refugi, sense empara, que ens remet a aquell vers vinyolià que ens diu que 
“vivim a la intempèrie”. I aquest dir-nos la veritat, com són els límits de la realitat i 
prou, ens alleuja, perquè part del conflicte que ens turmenta és la nostra desesperació 
per trobar la resolució d’un conflicte que només viu en les exigències tiràniques de què 
són capaces les mateixes paraules.  
 
La llum primera 
anomena el món 
eixit de la tenebra: 
 
diu pedra 
a la pedra, om a l’om, 
turó al turó. Llum a la llum. 
 
La llum darrera.  
 

(¿No és justament així com pintava Cézanne la seva obsessiva Sainte-Victoire?) 
Alta Provença ens està dient vers a vers que no hi ha res a resoldre, perquè en realitat –
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en la realitat– no hi ha matèria de conflicte, sinó tan sols construccions lingüístiques –
falses expectatives– que des de fa massa temps, i torno a L’Anticrist de Nietzsche, han 
substituït la vida, allò que hauríem de viure, per “una altra vida” que no ens deixa 
viure la que tenim.   

La poesia de Clapés, i potser d’aquí ve que sovint se l’adscrigui a la poesia 
tocada per la sensibilitat de la poesia oriental ―“damunt els còdols de la llera / 
ajeure’s: / en blanc la ment. // Esperar que la crescuda arribi // tan sols”―, és en la seva 
radicalitat gairebé designativa una acceptació sense excuses de la vida tal com és:  
 
El so de les hores percudint 
el silenci blanc del paper. 
 
Pura interrogació 
sense rèplica possible. 
 

Tots els seus poemes, feliçment molt més pròxims a la voluntat de preservació 
de l’ecosistema del llenguatge que no pas a l’actitud solipsista del místic, són d’un 
materialisme gairebé sagrat en la seva depuració de tantes i tantes adherències 
ideològiques que degraden les paraules; un materialisme de veritat, sense impostures, 
sense fetixismes, sense formulismes ni formalismes: en definitiva, sense apriorismes ni 
partits presos. Una mirada comprensiva cap allò que amb innocent crueltat ens fa 
permanentment el món.  
 
Tot just sabent que ets 
el somni d’un déu 
despietat.  
 

Com volia Canetti, només la delació dels noms silenciosos de la mort la fa 
retrocedir i reviu a cada instant la vida. Només el jo, sobretot amb la força 
transformadora i alhora la intimitat del nosaltres, fa recular la mort fora del temps, al 
seu lloc anorreat de mort. Les estratègies de la submissió ―resignació, credulitat, 
adoració― són el triomf de l’extinció enmig de la vida: el més destructor dels 
nihilismes. Acabo amb aquest bellíssim poema d’Alta Provença:  
 
El riu viatja lent 
per la fronda dels àlbers: 
arrossega un llim 
tan antic com el riu.  
 

¿Que potser no ens anuncien aquests versos l’única transcendència humana que 
realment tenim? La de deixar un món viu als que vindran. 
 

● 
 
 
 
 



 50 

Març del 2007 
 

RAÓ DEL POEMA 
 
El poema és un viatge de l’optimisme a la decepció. Perdonin que ho digui així, tan 
brutalment, tan taxativament, però miraré d’explicar-me. La primera lliçó que rebem és 
justament la de la seva inutilitat. Aquells primers poemes fets amb tant afany per 
obtenir el desig amorós, si som sincers, hem de reconèixer que gairebé mai van servir-
nos de res, i si alguna cosa vam obtenir de l’altre va ser segurament a desgrat del 
nostre primerenc discurs líric. En el fons no fèiem res més que posar el poema a 
l’alçada de l’oració, i no ho dic pas com una virtut. Volíem que les paraules ens 
servissin per pidolar i obtenir, com fan els crèduls amb les oracions de les seves sectes 
respectives. És a dir, preteníem que el poema, talment un document de la burocràcia 
del desig i del temor, fos com les sol·licituds adreçades a qui pot concedir-nos el do 
perseguit. Aquesta és la primera i gran lliçó, la de la inutilitat, o més ben dit la de la 
gratuïtat, que podem extreure de les nostres experiències líriques juvenils, generalment 
saldades en fracàs: la poesia és una veu que clama, plora, prega, que es queixa sense 
interlocució, ni cap esperança de recuperar-la mai, i el que fa que siguin grans els grans 
poetes moderns, allò que n’impulsa les obres més importants, a part de raons 
històriques i socials, és aquesta consciència cada cop més elaborada d’inquietud per la 
soledat germinal i profunda de l’home contemporani. El poeta modern s’enfronta 
sempre amb les paraules, no pas les utilitza, sinó que s’hi enfronta, perquè les paraules 
no són res més que l’expressió del temps. Ben al contrari que el poeta pre-modern, que, 
com els sacerdots, les pretenia salvífiques, redemptores o, si més no, consoladores. Les 
pretenia, en definitiva, quietistes, eternes. Deia, doncs, que les paraules són 
eminentment temps. La mateixa oració aquest cop sintàctica és pura temporalitat. 
Quan diem una cosa, com ara estic fent jo davant de tots vostès, allò que ja hem dit és 
passat irremissible i el que anirem dient a partir d’aquell moment precís encara està 
esperant en el futur. I és amb aquestes armes absolutament temporals, com són les 
paraules, que pretenem, i no tenim altre remei que fer-ho, perquè elles mateixes ens 
turmenten amb la nostra caducitat...; que pretenem, deia, fer front a la idea de final: de 
mort. Però, ¿què ens han fet fins ara les paraules, i per desgràcia ens continuen fent? Ja 
els hi diré ben clar: enredar-nos, sí, tant en el sentit col·loquial d’enganyar-nos com en 
el sentit teològic d’embolicar la troca del llenguatge; el discurs de la credulitat, el 
discurs de la por, només ha fet això: fer afirmacions tretes de la vida, a imatge i 
semblança de la vida, i projectar-les al buit per fer-lo habitable. Fer veure, al capdavall, 
que es podia parlar de després de la mort, del no-res com a res tangible, i anar-ho 
omplint d’habitants, bàsicament de divinitats i de promeses, de les quals ningú podrà 
reclamar el compliment. Sí, hem convertit la paraula en conjur, en exorcisme i, en 
conseqüència, en superxeria. I tot plegat com a consol enfront de la finitud. Però si això 
fos així, únicament així, si només fos conhort i prou, tot plegat encara seria passador; el 
problema rau en el fet que tot discurs finalista i totalitzador no pretén res més que 
totalitzar-nos totalitàriament, com veiem sovint i ben a prop nostre que fan tota mena 
de castes sacerdotals d’aquí, d’allà i de més enllà, les quals, amb les seves pugnes pel 
poder sobre les ànimes, ens exclouen a tots aquells que no tenim en nom de res ni de 
ningú cap mena de voluntat d’apoderar-nos de res ni de ningú. Així, doncs, a la vista 
de tan galdós panorama, jo els diria que la funció del poeta modern és justament la 
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contrària: ha de des-enganyar, ha de des-mentir, ha de des-enredar, i fer-ho no pas com 
a ideòleg, amb el perill de crear una nova secta que s’hauria de retroalimentar fins a 
falsificar-se, sinó fer-ho, això de des-enganyar, de des-mentir, de des-enredar, des de la 
intimitat, des del desinterès íntim de la pròpia, assumida i radical soledat. Si m’ho 
permeten, els vull dir que aquesta, per mi, és paradoxalment la més alta funció del 
poema. Allò que se’n diu dir la veritat, així amb minúscula. Com veuen només des de 
la més estricta gratuïtat, des de la màxima llibertat que ens concedeix la petitesa de la 
demanda mercantil, es pot portar a terme el que els proposo com a funció de la poesia. 
Deia al començament que el poema és un viatge de l’optimisme a la decepció, sí, un 
viatge paral·lel al que fa, per molt que delirin les paraules i s’hi neguin, l’organisme 
viu: el viatge de la vitalitat de la naixença i la joventut a la malaltia i la mort. En aquest 
viatge, al costat nostre, fent-nos de company de trajecte, és on crec jo que trobarem el 
bon poema. El de la socialitat sense jerarquia. Aquell que se solidaritza amb el nostre 
dolor, sense voler-nos mentir sobre la veritat profunda que portem a dins: la nostra 
fugacitat. No el trobarem mai, en canvi, en el viatge de la falsa esperança, on només ens 
diran paraules interessades, potser sí que molt belles i convincents, però que només 
seran paraules de dominació, de submissió. En tot cas, si algun consol podem esperar, i 
és l’únic que ens pot oferir el poema que no menteix, és el consol d’acceptar-nos en el 
desconsol de ser caducs, un cop escampats els núvols de la “falsa consciència”, com en 
diuen Marx i Engels en la seva obra La ideologia alemanya, uns núvols, aquests de la 
“falsa consciència”, que no ens deixaven veure clar i que, en el fons i no tan al fons, 
eren la font del nostre malestar. En una cita del llibre de versos que acabo de publicar, 
aquest que tinc aquí, titulat El contorn de l’ombra, el poeta grec Iorgos Seferis ens diu en 
dos versos del seu poema titulat “Fox”: Per molt que clamin als àngels/són els àngels el 
turment. Segurament, si ens poguéssim descarregar d’una vegada per sempre de les 
falses esperances, podríem viure molt més d’acord amb el món, sense exigir-li tant com 
a conhort i com a confort en nom de la nostra protecció. Theodor W. Adorno, un dels 
fundadors com saben de l’Escola de Frankfurt, tan fonamental en el camp de la 
filosofia contemporània, en una carta de la seva correspondència amb Thomas Mann, 
l’autor d’algunes de les més grans novel·les del segle que alguns encara considerem el 
nostre, li diu el següent: “Si res de Hegel i d’aquells que el van posar dret em va calar 
fondo és l’ascesi, cregui’m, perquè allò altre, l’expressió desencadenada de l’esperança, 
seria més pròxim a la meva naturalesa. Però sempre tinc la sensació que si un no 
resisteix en el que és negatiu o passa massa aviat al que és positiu, li fa el joc al que és 
fals. Precisament en aquests dies se’m va tornar a imposar aquesta idea, quan al 
desempaquetar aquí els llibres emmagatzemats em vaig topar amb Der siebente Ring, de 
George. Igual que Nietzsche, ell no va poder resistir en la negativitat i per això va crear 
un déu, que no era més que un ídol, i així no tan sols va sorgir allò còmic del culte a la 
festa de disfresses, sinó que, i això és d’un pes molt més gran, des d’El tapís George es 
va anul·lar a si mateix com a artista, en la mesura en què per pròpia iniciativa va fer 
servir formes de validació, que, com a no validades objectivament, se li havien 
necessàriament de desfer a les mans.” Unes paraules, aquestes d’Adorno, en què 
ressona allò del pròleg de la Fenomenologia de l’esperit de Hegel que diu: (...) la vida de 
l’esperit no és la vida que s’espanta davant de la mort i es manté pura de la desolació, sinó la que 
sap afrontar-la i mantenir-s’hi. L’esperit només conquista la seva veritat quan és capaç de 
trobar-se en si mateix en l’absolut esquinçament. Ho deixo aquí; no m’atreveixo a continuar 
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parlant portant sobre les espatlles de la meva veu el pes de Hegel i Adorno. No sóc pas 
tan agosarat. Gràcies a tots plegats per atendre’m amb tant interès. 
 

● 
 

Estiu del 2007 
 
ELS INICIS DE LA POESIA VISUAL CATALANA  
I LA RELACIÓ DELS “JOVES” AMB ELS PRIMERS POETES VISUALS,  
SOBRETOT PEL QUE FA A L’OBRA D’IGLÉSIAS DEL MARQUET 
 
Al principi dels temps de la poesia concreta catalana ―és a dir, la dècada dels 60― hi 
havia dos únics poetes, almenys que n’haguessin fet manifestació pública. Parlo de 
Joan Brossa i de Guillem Viladot o de Guillem Viladot i de Joan Brossa, vagin vostès a 
saber, perquè tots dos se’n reclamaven pioners i es remetien a la dècada dels 50. Sigui 
com sigui, a finals dels 60 i començaments dels 70, tant l’un com l’altre havien publicat 
algunes peces de la seva producció concreta o visual. Citaré que jo recordi de Brossa El 
saltamartí (1969), amb un grapat de poemes visuals; 10 poemes (1969); Poemes per a una 
oda (1970), i Tríptic hegelià a Antoni Tàpies (1971), el tercer poema del qual era un poema 
concret. De Viladot, puc esmentar del 1970 Cinc cantates a un silenci i repicó i Poemes de la 
incomunicació, que crec que va ser el primer títol de les atractives edicions de Lo Pardal, 
dirigides i dissenyades per Josep Iglésias del Marquet, i ja del 1971 Poemes T/47, un 
volum que aplegava diverses sèries poètiques de l’autor, la primera datada el 1959. Bé, 
tot això amb permís de J. V. Foix, que amb el seu poema visual avant la letre “El preu”, 
aparegut a l’Obra poètica publicada per Nauta el 1964, va fer pensar que potser s’havia 
avançat a tots plegats, com després ho confirmarien el “Poema de Catalunya” (1920) i 
el poema fonètic “Poema a N’Antoni Tàpies” (1960), tot i que el mateix autor sempre 
en parlava amb irònica displicència.   
 Més o menys d’aquesta manera, doncs, va arrencar la història de la poesia 
experimental catalana, que va viure en parador gairebé desconegut fins al 1971, l’any 
que, com es pot afirmar sense cap temor, seria el de la seva posada de llarg a 
Catalunya. A Lleida, del 23 de gener al 7 de febrer, es presentava, a la Petite Galerie, 
l’exposició “Poesia concreta”, amb la participació dels dos poetes convinguts inicials, 
Brossa i Viladot, i la de Josep Iglésias del Marquet. El catàleg de l’exposició recollia dos 
poemes de cadascun. 
 És interessant fer notar la fluctuació, a la qual no em puc sostreure, entre les 
designacions poesia concreta i poesia visual, una fluctuació resolta sovint amb el terme 
més neutre d’“experimental”. Em penso que, abans de fer-los servir indistintament, la 
diferència radicava sobretot en el fet de si hi havia elements textuals o no en el poema. 
Tant els poetes brasilers del grup Noigrandres, Decio Pignatari i Augusto i Haroldo de 
Campos, com el suís Eugen Gomringer, els autèntics iniciadors d’aquest tipus de 
llenguatge líric, cap a finals de la decada dels 40, s’acollien a l’adjectiu “concreta”. La 
designació poesia visual, designació que curiosament s’ha acabat imposant a 
Catalunya, potser és la que més deixa al descobert la indefinició genèrica d’aquest 
tipus d’experiència poètica, que també es podria considerar un subcamp de la plàstica, 
com el cartellisme.  
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 Feta aquesta precisió, ara, precisament aquí, a finals de la decada dels 60, en 
aquella època en què la misèria moral i intel·lectual del franquisme feia que tota 
aquella “poesia” fos suspecta de ser qui sap si un llenguatge codificat, apareixen els 
“joves” de l’enunciat  proposat com a tema d’aquestes ratlles, uns “joves” que, vist el 
desèrtic panorama d’aleshores, devíem ser Santi Pau i jo mateix. Un Santi Pau que el 
1967, abans de conèixer Brossa, ja havia arribat a les primeres experiències poètico-
visuals, una de les quals es publicaria en llibre el 1968, precedida, ara sí, per “l’ou 
ballarí” brossià, un volum en què substituíem l’índex per un “Trencaclosques” de títols 
i pàgines. Per part meva haig de reconèixer que, per interessar-m’hi de debò, vaig 
haver d’esperar a descobrir l’obra visual de l’autor de Poemes civils. 
 Se m’ha demanat que parli de la relació d’aquests “joves” amb els poetes que 
havien arrencat això de l’experiència poètica visual a Catalunya; doncs bé, puc 
assegurar que Santi Pau i jo no teníem cap mena de relació ni amb Viladot ni amb 
Iglésias. Ni tan sols els coneixíem. Nosaltres dos, en tot cas, érem els “joves” de Brossa, 
amb qui teníem contactes freqüents al seu mític ―a causa de la deixadesa que hi 
imperava― estudi del carrer Balmes o al nostre de Major de Gràcia, i Iglésias devia fer 
en tot cas ―no ho sé― de “jove” de Viladot. No en pretenc fer ironia, però jo diria que 
tots plegats vam volar de seguida pel nostre compte i que, com és típic en els corrents 
d’avantguarda, on l’originalitat ho acostuma a ser tot, no vam trigar gaire els uns a 
matar pares i els altres a menjar fills. Això sí, sempre d’una manera força civilitzada. 
 Santi Pau i jo, amb una obra ja prou diferenciada de la de Brossa, i amb una 
influència entre nosaltres molt més accentuada que no pas la que podíem rebre dels 
“grans”, vam exposar al gener de 1972 a la Sala Gaspar, una exposició 
interdisciplinària del conegut actualment com a “Grup de Major de Gràcia” ―a més de 
Pau i jo, dos pintors aleshores minimalistes, Franquesa i Saura, i un inclassificable 
escultor, Jordi Pablo― que era la primera presentació pública de poesia visual a 
Barcelona, i dic pública perquè una llegenda urbana afirma que, abans d’aquesta data, 
algú havia penjat poemes visuals al passadís de casa.   

Pel que fa concretament a la relació amb Iglésias, Pau i jo no en coneixíem res, 
de la seva obra, fins que no va començar a publicar algunes sèries visuals o concretes 
justament aquell any 1972, sota el segell ja citat de Lo Pardal. Un any que va ser el de 
l’eclosió d’Iglésias pel que fa a publicacions. Recordem el seu recull Les arrels assumptes 
i també les sèries Postals nord-americanes per a una noia de Barcelona i Persistència del 
cercle. Imatge icònica i Imatge enllà, les seves següents sèries, ja sortirien el 1973. També 
va ser el 1972 que el vaig conèixer personalment per coincidències laborals. Vaig entrar 
a treballar a l’editorial on Iglésias s’encarregava de la coordinació de la secció d’art dels 
diccionaris que s’hi feien. Aquí, perquè tot encaixi, haig de confessar que ni Pau ni jo 
havíem anat a veure l’exposició del “tripartit poètic” a Lleida.  

Tot plegat ho explico perquè, a pesar de la diferència d’edat de més d’una 
dècada, la meva relació amb Iglésias ―la d’Iglésias amb Santi Pau, que jo sàpiga, era 
pràcticament inexistent― no va ser mai de “jove-gran”, i crec que ell amb la seva jovial 
i educada cordialitat tampoc ho hauria permès. Sempre va ser una relació d’igual a 
igual, una relació d’amistat que em mostraria un Iglésias molt rigorós en els seus 
coneixements artístics, però obert a totes les propostes. En definitiva, un Iglésias gens 
procliu al sectarisme, un comportament poc habitual en els corrents d’avantguarda.   
 A més a més, suposo que per la meva influència inicial brossiana, l’estètica de 
Viladot i la d’Iglésias, que en aquella època s’assimilaven, no m’acabaven de fer el pes. 
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Brossa aleshores se m’apareixia més líric, amb tot el seu món basat en els jocs, la màgia 
i el transformisme que tan bé reflectien els seus poemes experimentals. Responia com 
ningú a la bohèmia avantguardista i antiuniversitària, i enmig de la sordidesa del 
franquisme, i d’una cultura catalana molt reclosa i resclosida, allò entroncava amb el 
que havíem llegit de les avantguardes històriques. En canvi, Viladot, farmacèutic de 
carrera, em semblava més especulatiu, però molt menys “poètic”, encara que era 
apreciable la seva idea de serialitat, una idea també recollida per Iglésias, home 
d’àmplia formació acadèmica. De totes maneres, per mi no trigaria gaire a venir, com 
he dit, el distanciament tant de la lírica visual brossiana com de la poesia concreta en 
general, que vaig començar a trobar massa basada en l’acudit i en l’enginy, més que no 
pas en la reflexió i en l’elaboració d’un món amb densitat intel·lectual i emotiva. 
Justament, l’exposició de la Sala Gaspar va precedir els meus últims espeternecs 
visuals. Un abandó creatiu que en els anys següents seria definitiu. 
 Va ser a partir d’aquesta època posterior a l’exposició, quan jo ja anava plegant 
veles, que vaig començar a apreciar, a través de les nostres freqüents converses sobre 
art i literatura, l’obra d’Iglésias en el seu just valor, i ara crec, mirat des de la distància 
de tants anys, que algunes de les seves sèries ja citades i alguns objectes poètics que en 
vaig poder veure posteriorment es compten entre el bo i millor de la poesia 
experimental catalana. A més a més, vaig descobrir també un Iglésias abocat amb 
entusiasme a la crítica d’art al “Diari de Barcelona” i a la revista “Batik”. Encara el 
recordo a la redacció del rotatiu, quan anava a veure’l per un motiu o altre relacionat 
amb la poesia, repassant les galerades dels seus articles compostos encara amb linotip 
o escrivint-ne algun a màquina! 
 I, precisament en aquell moment que jo feia les que serien les meves últimes 
sèries i objectes lírico-visuals, va començar el període més apassionant d’aquesta 
branca de la poesia a Catalunya, una activitat en què vaig tenir el goig de participar 
encara en actiu. 
 Van ser els anys que van sortir diverses publicacions de tots plegats. A part de 
les ja citades d’Iglésias, i sense voluntat de ser exhaustiu, Brossa publicaria Pluja (1973), 
un títol mític de la col·lecció d’art i literatura editada pel citat “Grup de Major de 
Gràcia”, Novel·la (1975) i Poemes visuals (1975); Viladot, Home llum llim zero home (1972), 
Contrapoemes (1972), Entre opus i opus (1972), Diari (1972) i la sèrie amb el títol Poema de 
l’home (1973), tots a Lo Pardal; Santi Pau, Cançó (1972) i Els jardins de Konemburg (1974), i 
jo mateix, Variacions puntuals (1972) i La nuu. Contes de l’horitzó (1974). 
 També es van organitzar unes quantes mostres de la producció que els uns i els 
altres havíem fet o anàvem fent. Va ser aleshores, en aquestes mostres, quan es van 
començar a revelar nous poetes visuals, com Antoni Tàpies-Barba, que publicaria Siboc 
(1973), el ja consagrat com a pintor Ràfols-Casamada, Gabriel Guasch, Ramon Canals, 
Manuel Valls,  Jordi Vallès, el conceptual Francesc Torres, etc., tota una colla de gent 
que treballava amb personalitat força pròpia i que per edat tampoc eren els “joves” de 
ningú. Potser Antoni Tàpies-Barba va ser l’únic a recórrer un trajecte inicial semblant al 
de Santi Pau i meu a partir del món de Brossa.  

Que jo recordi, a part de les diverses publicacions i mostres individuals o de 
tres o quatre autors que començaven a sovintejar i d’algunes sortides a l’estranger de 
l’un o de l’altre, les exposicions més significatives d’àmbit català van ser la “Mostra de 
Comunicació actual”, a Mataró, al febrer de 1973, amb la participació de Brossa, 
Viladot, Iglésias, Pau i Camps (recordo que vaig acompanyar Iglésias a Mataró per 
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parlar de l’exposició amb el director del museu de la localitat); la de la Galeria Ars de 
Valls, sota el títol “Poesia visual catalana”, al maig d’aquell mateix any, preparada per 
Gabriel Guasch, director de l’espai, i Josep Iglésias, amb la participació de Brossa, 
Camps, Canals, Iglésias, Pau, Ràfols, Torres, Viladot i el mateix Guasch; la de l’escola 
de disseny Eina, “Poesia visual”, al juny de 1973, organitzada per Ràfols-Casamada, 
director del centre, i amb la participació de Brossa, Camps, Canals, J. V. Foix, Guasch, 
Iglésias, Pau, el mateix Ràfols, Torres i Viladot, una mostra que va tenir continuació, 
del juliol al setembre, a la llibreria Dalla (en aquestes exposicions s’hi penjarien per 
primera vegada el poema visual “Poema de Catalunya” i el poema fonètic “Poema per 
a N’Antoni Tàpies”, de J. V. Foix, expressament impresos per l’ocasió; a més a més, la 
preparació de l’exposició va estar precedida per una reunió de bona part dels poetes 
visuals d’aleshores, l’única en tots aquells anys, a casa de Ràfols-Casamada; finalment, 
una dada curiosa, el cartell per la Dalla el va improvisar Iglésias, amb mi, a la mateixa 
galeria, mentre es muntava la mostra); la mostra “Poesia Visual Catalana” de Vic, al 
desembre d’aquest any 73, amb motiu de la Nit de Santa Llúcia, i ja al febrer de 1974, la 
mostra “Nova poesia experimental catalana” als Amics de les Arts de Terrassa, amb 
Brossa, Camps, Canals, Guasch, Iglésias, Ferran Mejias, Pau, Ràfols, Francesc Serrat, 
Tàpies-Barba, Vallès, Valls i Viladot. L’altra exposició important va ser la titulada 
“Poesia experimental”, organitzada per l’Institut Alemany al Col·legi d’Arquitectes, 
d’abast internacional, amb els catalans Brossa, Ràfols, Viladot, Iglésias, Camps, Pau, 
Canals, Guasch, el músic Carles Santos, Torres, Valls i Tàpies-Barba. Gairebé sempre, 
ho puc ben assegurar, hi havia l’activisme generós i entusiasta d’Iglésias del Marquet, 
com a organitzador o com a divulgador, un Iglésias sempre capaç de reconduir 
conflictes de protagonisme. Anteriorment, el 1972, el “Grup de Major de Gràcia” 
havíem sigut convidats a participar en els “Encuentros” de Pamplona.  

A partir d’aquí, ja no puc parlar pas gaire de com van anar les coses en això de 
la poesia visual. Sota la influència de l’anomenat Grup de Treball, Santi Pau, el 1974, 
s’havia autoprologat els seus Jardins de Konenburg amb un pamflet tardomarxista contra 
aquella pràctica poètica, amb el resultat subsegüent de la destrucció d’uns quants 
reculls inèdits, i jo, com he dit, molt abans de l’exposició de tota la meva obra visual a 
la Fundació Miró del 1981, ja me n’havia apartat. Però encara el 1985 vaig tenir la 
satisfacció de rebre l’encàrrec d’Iglésias de fer-li una presentació d’un aparador titulat 
“La llengua és la pàtria”, que preparava per l’Espai d’Art de Ferran&Jordi, un 
aparador que estava presidit gairebé pel tòtem d’Iglésias, home de diari i d’editorial i 
autor d’una poesia visual molt centrada en el món de la impressió: una linotip. Entre 
altres coses, hi deia això: “(...) el cas d’Iglésias del Marquet és (...) únic ―i, en aquest 
sentit, exemplar― dins de la poesia visual catalana: (...) només ell l’ha conreada amb 
exclusivitat. I, significativament, la majoria de poemes que ha fet s’han centrat en el 
món de la impressió, que, d’alguna manera, era l’origen d’aquest tipus de poesia. (...)” I 
més avall continuava: “L’aparador que ara ens presenta és l’expressió simbòlica 
d’aquests interessos de l’autor. Una linotip situada entre el ready-made i l’enyorança ens 
sorprèn i alhora ens evoca un temps aviat arqueològic. Diu Iglésias del Marquet, com si 
fes una paradoxa sobre el seu treball poètic, que ‘la pàtria és la llengua’. Però, en 
realitat, l’actitud nostàlgica que suposa l’elecció d’un aparell arraconat per l’eficàcia 
dels ordinadors, l’intent romàntic de simbolitzar i retenir ―mostrant-lo― un món en 
declivi que per l’autor és el seu medi vital irrenunciable, ens hauria de fer exclamar que 
‘la pàtria són els mitjans’, i entendríem molt millor tants i tants exilis.” 
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 Mentrestant, al llarg de tots aquells anys, aquí i allà havien anat sorgint 
crítiques i textos més o menys teòrics sobre el fenomen visual, entre els quals 
destaquen els de M. Lluïsa Borràs a la revista “Destino” i els del mateix Iglésias del 
Marquet. Alguns dels articles que anaven sortint sobre la nova pràctica poètica, que 
també s’havia començat a donar a Espanya, no es conformaven amb l’antecedent dels 
cal·ligrames o del mallarmeà “cop de daus” i rebuscaven en l’Antiguitat i en l’Edat 
Mitjana antecedents d’aquesta pràctica poètica, fins al punt que qualsevol símbol pagà 
o cristià o qualsevol caplletra o acròstic medieval o qualsevol figura de capitell eren ja 
una mostra que anunciava i precedia la bona nova de l’experiència lírico-visual 
moderna. Un número de la revista “Poesía”, editada pel Ministerio de Cultura, en va 
ser paradigmàtic. Era ben bé buscar una tradició on no n’hi havia. El mínim que se’n 
pot dir és que era distret. 
 La història que ve a continuació és evident que l’han d’escriure aquells que 
estan en actiu com a poetes visuals, entre els quals vull destacar que hi ha un altre cop 
Santi Pau, que, després de la seva sonada ruptura amb la pràctica visual, hi ha tornat 
des de fa uns anys amb una obra plena d’interès, en part recollida al llibre-catàleg de la 
seva exposició antològica del 2002, al Centre d’Art Santa Mònica, titulat Una fulla sense 
arbre per a Bertolt Brecht. Pau és, doncs, l’únic dels històrics de la lírica concreta catalana 
encara en actiu, però, com és tradició, la nostra misèria cultural ens impedeix donar-li 
la importància que li correspon.  

El mateix Iglésias del Marquet és un bon exemple de la desmemòria de la nostra 
cultura, on gairebé ningú sembla recordar les figures significatives en aquest cas d’un 
fenomen que és el que és entre nosaltres, tot i que se’ns vulgui presentar, com qui diu, 
reduït a Brossa (i no ho dic pas amb segones). Resulta, doncs, ben oportú aquest 
homenatge que se li rendeix ara, a Lleida, amb el benentès, esclar, que tots els 
homenatges sempre arriben tard. 
 

● 
 

2007 
 
RARA MAR 
 
Per presentar aquest nou volum de la col·lecció “Jardins de Samarcanda”, un volum 
titulat Rara mar, del poeta brasiler Armando Freitas Filho, m’agradaria procedir per 
parts. Primer de tot recalcar que aquest llibre ha rebut aquest any 2007 el III Premi de 
Traducció Jordi Domènech, una aventura editorial que any rera any va prenent cos, ara 
amb l’edició del llibre premiat i amb la convocatòria de la IV edició del premi. 
 
Bé, dit això, i abans de fer-los cinc cèntims sobre el poeta brasiler traduït, parlaré del 
traductor, de Josep Domènech Ponsatí. En Josep no és pas d’aquells traductors que 
només tradueixen per encàrrec, sinó que és ell mateix qui, guiant-se pel propi gust o 
per la intuïció d’una necessitat de donar a conèixer alguna cosa important de la 
literatura que ell vessa a la nostra llengua, s’imposa una feina sense importar-li pas 
gaire si trobarà editor o no. Sí, en Josep és un traductor de raça, si se’m permet 
l’expressió; és a dir, d’aquells que es carreguen a l’esquena la missió de facilitar un 
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intercanvi entre dues cultures que no es coneixen pas gaire, perquè, a més a més, la 
seva obra de traductor és una obra en dues direccions: no es limita a traduir del 
brasiler i el portuguès al català, sinó que també contribueix a fer conèixer allà l’obra 
d’autors catalans. Tant la seva obra personal com a traductor com la que ha fet en 
comandita amb el poeta i estudiós brasiler Ronald Polito són tan valuoses com poc 
conegudes entre nosaltres. Dues obres importants de la col·laboració citada, l’Antologia 
de poesia brasilera contemporània, publicada el 2006, i 12 poetas catalaes, també publicada 
el 2006 al Brasil. Com a traduccions d’en Josep de fàcil abast pel lector vull citar la 
“Poesia completa” de Saramago i dues obres de la interessantíssima i no prou 
coneguda entre nosaltres Clarice Lispector. Per acabar aquest punt, vull afegir que les 
traduccions d’en Josep combinen amb una facilitat sorprenent la proximitat a l’original 
i la recreació en la llengua de rebuda. I ara miraré d’explicar-ne el perquè. 

Així, doncs, sense deixar encara el traductor, els vull dir que en Josep també és 
un encomiable poeta, amb reculls com Desdiments, guanyador del Màrius Torres del 
2005, o Apropiacions degudes i cia., que va merèixer la menció del jurat del Gabriel 
Ferrater d’aquest any. Perquè vostès el situïn, és un poeta de l’estirp d’Albert Roig, i 
amb això de l’estirp no vull dir pas que la poesia de Domènec Ponsatí surti de la del 
tortosí. Simplement és una manera de situar-lo a través d’un poeta potser més conegut 
que no pas ell. En Josep és d’aquells poetes que retroben la seva memòria, el seu món 
líric, en definitiva, la seva petja al món, a través de la magdalena de les paraules. És a 
dir, el seu llenguatge més íntim, el més idiolectal, li serveix de desencadenant, com a 
Proust la ja massa ensalivada magdalena, de tota la seva vivència literària, aquella 
vivència en què, un cop remesos a la màtria de les paraules, llenguatge i cosa encara 
estan molt pròxims, i la designació encara és iniciàtica. En poetes com Domènech 
Ponsatí la poesia reviu de les paraules com a sensacions. El llenguatge es retroba amb 
la matèria, per dir-ho d’una manera gràfica. I ho fa, en el cas d’en Josep, amb força 
irònica i revoltada, amb una sensualitat que és la seva venjança contra el temps i que és 
imatge del seu estar en el món.  
  
No es pensin que me n’oblido, de Freitas ―de seguida els en parlaré una mica―, però 
abans voldria parar-me en aquesta consciència lingüística elemental que jo trobo en en 
Josep, elemental en el sentit no degradat de la paraula, perquè crec que és essencial en 
el seu cas a l’hora de traduir, una elementalitat del llenguatge que li permet mantenir 
una actitud creadora, o recreadora, enfront de l’obra d’altre. No és estrany, doncs, que 
s’hagi abocat a una literatura com la brasilera, en què, com en totes les literatures sud-
americanes, la memòria de les coses encara està ben a prop de les paraules; una 
literatura, l’americana, en què el desgast retòric no ha fet oblidar mai la renovadora 
oralitat de la literatura. Penso, per exemple, i em refereixo ara al marc ampli de 
Llatinoamèrica, en el màxim exponent d’això que els dic com és el Canto general, de 
Pablo Neruda, aquell Neftalí Reyes fill literari de Gabriela Mistral i de José Santos 
Chocano, i potser també nét del Martín Fierro, tot plegat part i fonament d’una poesia 
on el sentiment telúric és viu a cada vers, però on també el món de les coses més 
humils hi té lloc, com ho demostren les diverses sèries nerudianes d’Odas elementales. 
Sí, elementals en el sentit de primigènies, inaugurals. En el sentit adàmic: un llenguatge 
lliure de culpa. També ho podem trobar al nord, amb Walt Withman. 

Suposo que la història americana, amb tots els seus episodis de colonització, 
revolució, dictadura, repressió, explotació, pobresa, ha fet de Sud-amèrica un espai 
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encara capaç del mite, obert encara a la gesta, com ens continua mostrant la seva 
història més recent: una situació continental històricament no estanca que, amb la força 
de la possibilitat utòpica, ha abocat molts dels seus més grans escriptors a empeltar el 
llenguatge literari de força primordial, més enllà de la influència dels moviments 
moderns europeus a partir de Rubén Darío, que justament van servir per 
desempallegar-se de la influència cultural colonial, ancorada en un ja llunyà i polsós 
Segle d’Or. Una força primordial, una força mítica que massa sovint trobem a faltar en 
la cultura llibresca del nostre continent, on l’objectiu, com volia Mallarmé, ja no és 
l’experiència del món, sinó la del llibre.  

En el pròleg de Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna, publicada el 1988, J. 
M. Llompart ens diu això de la poesia brasilera: “També al Brasil (...) es produeixen 
esdeveniments decisius dins la dècada dels anys vint. (...) Una poesia i, en general, una 
literatura que ja no mereix de cap manera el qualificatiu de ‘colonial’, però que és 
encara essencialment ‘europea’. Dins la primera dècada del segle, alguns indicis fan 
preveure un canvi radical dels plantejaments. La bigarrada, jove i vigorosa realitat 
brasilera cerca amb deler la seva pròpia i original forma d’expressió literària. Dins la 
dècada següent encertarà a trobar-la a l’empar de les propostes d’avantguarda, 
provocant una joiosa i brillant subversió.” I tot seguit Llompart cita un discurs del 1924 
del novel·lista Graça Aranha pronunciat a l’Acadèmia Brasilera, en què llança una 
demolidora crítica a la institució i afirma que en el seu si ha d’admetre “les coses 
d’aquesta terra informe, paradoxal, violenta, totes les forces ocultes del caos. Són elles 
les que permeten que la llengua s’estratifiqui i les que ens aparten de la parla 
portuguesa donant al llenguatge brasiler aquest meravellós encís d’al·luvió, 
d’esplendor solar, que el converteixen en l’única expressió veritablement viva i feliç de 
la nostra espiritualitat col·lectiva. (...)” 

Com els deia, en els escriptors de l’Amèrica Llatina hi trobem aquella 
materialitat del llenguatge, aquella força barroca en què es barregen alta cultura i 
tradició popular, que tant es troba a faltar, per bé o per mal, en el món virtual de 
l’abstracció europea. En la literatura de Llatinoamèrica, els escriptors encara se senten 
actors de la vida, amb tota la confusió i la ràbia que això presuposa. La política encara 
hi té oportunitats enfront de l’economia. A Llatinoamèrica, els poders econòmics, 
contràriament al que ha passat a Europa, encara no han prostrat els intel·lectuals fins al 
punt de fer-los ser simples i impotents observadors d’una realitat que se’ls escapa.  
 
Bé, i ara sí, ara ja toca Freitas Filho, un poeta que precisament vaig descobrir en una 
magnífica traducció del mateix Josep del llibre Numeral, nominal. En el text de l’autor 
que en Josep hi va posar a tall de pròleg, Freitas ens declara això oposant, fet de per si 
ja ben significatiu, les seves afirmacions a una cita de Valéry a favor de la formalització 
com a objectivitat: “(...) Allò que busco no es recolza en cap suport: és pura subjectivitat 
que no es vol objectivar. És el desig in fieri (en formació, fent-se)”. 

Mirin, Freitas, nascut l’any 40, és literàriament fill del que anomenen la segona 
avantguarda, la sorgida a l’època de la Segona Guerra Mundial. Al Brasil, aquesta 
avantguarda té la seva màxima expressió en el grup de poesia concreta Noigandres, 
que també va tenir clares influències en Freitas, encara que els seus veritables mestres 
van ser els autors de la segona tongada de la primera avantguarda, la d’entreguerres, 
sobretot el modernista Drummond de Andrade i Joao Cabral de Melo, el Cabral de 
Melo diplomàtic que tant connectaria amb Joan Brossa. En la seva obra hi ha títols 
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importants en la poesia brasilera actual, com Cap d’home, el citat Numeral, nominal, Doble 
cec o aquest Rara mar, fins al punt que el mateix Josep ha escrit en algun lloc que Freitas 
és el millor poeta brasiler viu. 

Els deia que Armando Freitas Filho és fill de la segona avantguarda, en el marc 
de la qual va militar en el moviment literari Instauraçao Praxis, època en què arribaria 
el cop d’estat militar del 1964, una situació política, la de tot Sud-amèrica, que als de la 
seva generació els refermaria en la seva lluita literària per la llibertat. Van ser els anys 
d’extrema politització, i d’esperança, a tot Llatinoamèrica.  
 Ara, al capdavall dels seus ja 40 anys de poesia, recollits el 2003 a Màquina 
d’escriure, vista en perspectiva, l’obra de Freitas, després de les temptacions 
intel·lectuals d’una experiència molt europeïtzant com la de Cabral, una experiència de 
poesia “freda”, distanciada, volgudament asentimental, a partir de cert moment, en 
aquesta lluita expressiva per la llibertat, aquella lluita per un llenguatge “anticolonial”, 
“antimetròpoli”, que ja predicaven com hem vist els escriptors de la primera i 
poderosíssima avantguarda brasilera, retroba la necessitat d’obrir el poema a totes les 
incitacions que encara té la paraula com a cosa en el sentit originari que els deia; és a 
dir, guanya Drummond, perquè, com diu el mateix Freitas, “Drummond és Déu”, i ja 
sabem que Déu sempre guanya.  
 El llenguatge de Freitas trenca amb la retòrica més convencional i construeix 
per juxtaposició. I a vegades, senzillament per contradicció, fins al punt que els seus 
salts de sentit ens deixen suspesos en l’aire del poema. La seva poesia accentua cada 
cop més els trets expressius cap a un expressionisme molt personal, a vegades 
aparentment automàtic, que com he dit l’aboca gairebé al simple anomenar: com si ens 
retrobéssim amb l’experiència primordial del dir, amb una barreja ben peculiar de tots 
els nivells lingüístics. Una barreja com ell mateix diu de “càlcul i atzar”. En tot plegat 
potser hi ha molt Freud, molt Lacan, però també allò de Hegel que diu que la 
innocència ja només la podrem retrobar gràcies al pensament. I potser pensar és 
redescobrir les coses en el seu nom. És a dir, apartar el vel de l’essència amb què ens 
confon el llenguatge i descobrir-ne les aparences. L’únic que hi ha. Vegin aquest versos 
del llibre que ara presentem:  pàg 13 
 En l’Antologia de poesia brasilera contemporània de què abans els parlava, el poeta i 
estudiós Ronald Polito escriu sobre Freitas en el pròleg: “En un diàleg íntim amb 
Drummond i Cabral, però també amb Bandeira i Gullar, la poesia d’Armando Freitas 
Filho és visceral, ja que incorpora les avantguardes de l’inici dels anys 60 i la poesia 
marginal dels 70. Les experiències de la sexualitat i la mort, la ciutat de Rio de Janeiro i 
la reflexió sobre l’acte de la pròpia escriptura creuen la seva extensa obra, que barreja 
registres erudits i populars (...).” 
 Així, doncs, poeta eminentment urbà, carioca, situat, com ell mateix reconeix, 
en l’extrem conflicte d’una ciutat com Rio, sent la necessitat original, la necessitat 
gairebé pre-linguística d’anomenar, de refundar el món, de sentir un cop més l’instint 
del llenguatge. Vegin aquest poema de Rara mar, un poema sobre la ciutat que 
difícilment escriuríem sobre cap ciutat europea. Fins i tot els elements tecnològics hi 
prenen un caràcter de fenòmens naturals, selvàtics, anteriors a la pròpia existència 
humana: pàg. 93 I així, Freitas, sempre atrapat en la contradicció entre la seva pròpia 
energia, el seu desig in fieri, i la voluntat de formalització sense que formalitzar 
col·lapsi la vida, en el seu llibre Cap d’home escriu aquest poema que és un pur 
anomenar; es titula “Aire”:  
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Música d’arbres.  
No la de les fulles i branques,  
sinó l’altre, només per percussió.  
Fusta, arrels, escorça, nusos, brots.  
Tot el que demana destral, tall, cop. 
El que és dur —aspre— colpeja, i estaca.  
El que esclata i creix de la terra contra les estrelles. 
 
 Si em permeten fer una imatge que expliqui tota l’empenta poètica que trobo en 
aquests poemes, els diré que per mi Freitas escriu amb la veu, i pensin que la veu és 
molt més que paraules. 
  En una entrevista de fa uns parell o tres d’anys, l’autor brasiler ens deia això, 
parlant de la seva pròpia poesia: “En alguna època me’n va agradar molt la 
contundència. Sóc un poeta molt contundent. I molt agressiu. Escric sobre la ira, l’odi. 
Escric sobre això. Ara bé, alhora que et dic això, que et parlo d’aquesta contundència 
que m’agradava ―ja no sé si continua sent així― estic pensant que falta un mica de 
"douçeur", de dolcesa. Falta, potser, una mica de felicitat. També es fa literatura amb 
felicitat. També es fa literatura amb optimisme. I això m’agradaria portar-ho al meu cor 
de veus.”  
 ¿No és tot plegat nostàlgia de l’abans del llenguatge, del mite? Per reblar el clau 
de la meva tesi, encara aquest poema del ja citat Numeral, nominal:  
  
Impensat, però present  
sense el pes de la paraula, de la imatge.  
Emissió tan sols de polsos muts  
estirant fins a assecar, fixant allà tota 
la impressió primicial de la presència  
poc abans del color del cos, de l’alfabet. 
 

Deixo que en Josep, l’autèntic especialista que hi ha aquí en literatura brasilera, 
ens il·lustri molt millor que no pas jo sobre el “cor de veus” de Freitas i que ens delecti 
amb la lectura d’algun dels poemes en brasiler de l’autor que ell ha traduït. 
 

● 
 

2008 
 
FILENTROPIA 

 

Començaré la meva intervenció en aquest simposi dedicat a la figura poètica de Màrius 
Sampere explicant-los un gag de la pel·lícula de Jacques Tati Les vacances de Mr. Hulot, 
un gag que es repeteix fins a cinc vegades al llarg del film. És el del carret dels gelats 
amb ―no sé s’hi ho recordaran― aquella massa que penja d’un llistó i que es va 
allargassant cap a terra sota la sempre esverada mirada d’un angoixat protagonista; 
però, per fas o per nefas, la situació sempre se salva en l’últim instant, gràcies a la mà 
gairebé miraculosa del mateix venedor o, en les circumstàncies força caòtiques 
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provocades pel cavall que ha de muntar el protagonista, per obra del mateix Mr. Hulot, 
per qui, tot i la por de rebre una coça, és prioritari salvar aquella massa de la caiguda 
fatal. 

Això de la massa no es pensin pas que els hi explico per donar gruix a la meva 
exposició. Ho faig perquè, en la massa aquella que sempre està a punt de caure a terra 
al llarg del film del còmic francès, hi veig la massa del llenguatge que entre tots 
amassem, que entre tots pastem, cada dia i que tendeix, dit ras i curt, a la liquidació de 
la paraula. Una massa que, si no es rectifica amb el compromís del rigor i la precisió, 
pot acabar sent la nostra remor animal i prou. Aquesta seria l’entropia externa del 
llenguatge. La compartida. Però també hi ha l’entropia interna: tot el nostre discurs 
anomenat interior, que no es concreta en cap mena de formulació i que barreja 
memòria, desig i pensament, en un totum revolutum sempre inconnex, sempre dilatat i 
dilatori, incapaç d’atrapar res.  
 Bé, doncs, d’aquesta entropia tant exterior com interior, se n’ha fet matèria 
literària, i hem passat de l’inconscient a l’absurd, via dadà, amb tota mena de 
moviments radicals que han caracteritzat i caricaturitzat amb voluntat crítica les 
formes caòtiques del pensament i de la parla; però molt em temo que el resultat, més 
que servir de rectificació del nostre suïcidi lingüístic col·lectiu, ha contribuït a accelerar 
el destí entròpic del llenguatge, fins al punt que el desgast de les paraules, que es 
mostra descarnadament en la informació i en l’oci dels mitjans, i també en la literatura 
lliurada al consum, ens situa cada cop en un nivell més baix, pròxim als nostres 
avantpassats zoològics, com ja advertia Adorno.  

Saben, jo crec que una de les funcions de qualsevol discurs creatiu, tant literari 
com filosòfic o científic, ha de ser justament oposar-se a l’entropia lingüística, a la 
regressió de la paraula cap a l’amorfisme del gruny. I amb això no en reivindico pas la 
simple funció comunicativa, tot i que seria bo recordar allò que sobre el llenguatge 
diuen Marx i Engels a La ideologia alemanya: “El llenguatge és tan antic com la 
consciència: el llenguatge és la consciència real, pràctica, [...] i el llenguatge sorgeix, 
com la consciència, només de la necessitat, de la necessitat de relacions amb els altres 
sers humans.“ 
 Com els deia, no es tracta de recuperar el llenguatge en la seva estricta funció 
relacional ―també el desgast assenyalat n’ha afectat profundament aquesta funció 
primera―, encara que potser no l’hauríem de perdre mai de vista. No, del que es tracta 
és d’agafar les paraules i purgar-les per alliberar-les de vicis i excrecències. Per 
retrobar-les només amb el seu valor afegit real, sense inflació. En el seu valor històric 
humà, com tan bé ho exposa Julien Gracq a Les aigües estretes: “[...] No és a la voluntat 
d’esclariment total a què la crítica s’ha consagrat avui que faig retret, sinó més aviat a 
la restricció de camp, retrògrada al capdavall, que limita les seves recerques solament 
al medium, fungible, del llenguatge: en tota temptativa d’elucidació del fenomen 
poètic, el litigi de l’home amb el món que el mena [...], litigi on arrela fonamentalment 
la poesia, no pot en cap moment figurar com un tercer exclòs [...].”  
 No sé si ara m’excediré amb el que estic a punt de dir-los, però arribats on som 
de la història literària, després de tant automatisme psíquic i de tant silenci 
hofmannstalià com a vies depuratives, sóc del parer que no hi ha cap altra manera de 
restaurar el llenguatge que fer-ho racionalment, en l’acceptació que la raó crítica és 
l’únic banc de proves fiable del coneixement. La nostra supervivència. És a dir, i 
tornant al gag de Les vacances de Mr. Hulot, s’ha de saber treure la mà en el moment 
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oportú perquè la massa lingüística, inevitablement entròpica, no es precipiti 
definitivament i quedi esclafada a terra.  

La voluntat autènticament creadora és una activitat sempre de resistència, 
perquè, enfront del darwinisme dels poders, a sobre no se’ls pot regalar la possessió 
del discurs sense oposició. S’ha de lluitar contra la propietat privada dels mitjans de 
producció lingüística, si em permeten aplicar la fórmula marxista. Aquesta és la funció 
del discurs creador, la restauració dels significats, fent-los reaparèixer en la seva 
integritat, sense escamotejar-ne cap sentit, desempallegant-los dels usos com a domini 
dels altres, alliberant-los de la retòrica del poder i de totes les seves seqüeles, rescatant-
los de la irracionalitat tan sovint fomentada per les raons de la força com a mètode 
infal·lible de desarticular tota queixa. S’ha de mirar que les paraules, més enllà de 
conceptualitzacions i abstraccions, tornin a recordar a què es refereixen. Efectivament, 
parlo de la memòria de les paraules. Aquesta és la famosa veritat per la qual ha de 
lluitar el poeta. S’ha de tornar a intentar que tots els noms ens siguin comuns.  
 Com ho fa Màrius Sampere, sí, utilitzant com a matèria crítica l’entropia que es 
manifesta fractalment i fatalment en el llenguatge, però traient la mà ―obrint els dits 
del poema― ni que sigui en l’últim sospir. Llegim què ens deia el poeta en un article 
publicat al número 75 de la revista “Reduccions” titulat ben explícitament “El poeta i el 
caos”: “[...] Per fer versos ―música, o pintar, o redactar una novel·la o, fins i tot, alçar 
una catedral, només cal agafar la realitat, sacsejar-la, descompondre-la (per bé que 
estava descomposta abans ―abans és sempre―, sense aparentar-ho) i reconstruir-la 
formant una nova realitat: ja latent des del gran esclat i anterior a ell. Així neixen el 
poema, el quadre, la cançó, l’arquitectura. Es tracta de recobrar allò que “ja hi era”, 
l’absolut. I reorganitzar-lo en l’espai i el temps, aquests paràmetres que ens permeten 
ser alguna cosa que pensa que és alguna cosa.” 
 Mirin, no els hi he dit, però aquesta intervenció que ara els estic llegint, l’he 
titulada “Filentropia”, sí, amb “e”, i no pas amb “a”, perquè sé, com s’ha vist en la cita 
que acabo de fer, que Sampere té una lúcida fascinació per tot allò que se’ns apareix 
caòtic, entròpic, per tot allò que cap ser lingüístic que no vulgui mutilar-se amb el 
fingiment pot evitar, i que potser no és sinó la tan citada atracció de l’abisme. 
“Buscarem / una paraula que ho expliqui: mort”, ens deia el poeta a L’home i el límit; sí, 
la freudiana pulsió de mort, que qualsevol escriptor que no practiqui l’autoengany de 
la salvació no pot ometre mai, si no és a costa de la renúncia a saber, perquè, en 
definitiva, si no hi ha res que tingui cap sentit finalista, si no hi ha cap jerarquia més 
enllà de la manllevada per uns pocs contra tots els altres, res ens dóna cap esperança 
de poder ordenar res i, per tant, l’únic que podem dir de nosaltres són les nostres pors, 
els nostres precipicis, el nostre dolor (“I el crit de dolor és la nostra raó de ser”, ens diu 
Sampere a Les imminències); sí, només podem anomenar tots els assumptes pendents 
que tenim amb el món, talment fos possible passar-hi comptes per tanta pèrdua. Com 
ens diuen els versos finals de L’ocell que udola:  
 
¿quina matinada,  
altre cop la mare, la mateixa mare,  
s’alçarà de la nit per desmentir-me? 
 

 ¿Nostàlgia de l’origen? ¿Pulsió de desnéixer? Torno a Les imminències:  
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Hi ha el Tot  
i el No-res,  
i Déu és la follia  
de no ser cap dels dos  
sinó un.  
 

Aquesta és tan sols una mostra de com Màrius Sampere denuncia amb irònica 
mestria la irracionalitat del discurs finalista, teològic, resolutiu; una mestria que esdevé 
mestratge sobre l’única veritat encara possible, com és no mentir; el seu discurs 
aconsegueix espantar-nos, desassossegar-nos, angoixar-nos..., en resum, aconsegueix 
plantar-nos davant del mirall que ens reflecteix superflus, sense funció ni destí, un cop 
aïllats de tot per la paraula, i està prou bé que ho faci, perquè aquesta és la realitat de 
tots nosaltres, aquest és el discurs del veritable realisme ―el primer terme del títol 
d’aquesta taula rodona―. Però també sé al llegir els seus poemes, encara que pateixi 
com Mr. Hulot amb la massa que es precipita sense remei, que Màrius Sampere sempre 
allargarà la seva mà de Sísif, un cop i un altre, ben al contrari ―i això a pesar d’un títol 
com Demiúrgia― d’aquella altra mà il·lusòriament definitiva del demiürg. “No 
demanessis mai / la mà salvadora”, clama el poeta a La cançó de la metamorfosi. No, la 
mà de Sampere, aquella mà que és capaç de sentir a la pell “Déu com una cremada”, és 
una mà que s’allarga als altres reconeixent-los i reconeixent-s’hi, en aquest moviment 
cap a l’altre com és l’eros, la pulsió de vida, i que no és sinó el compromís de la 
formalització que objectiva ―l’únic consol― el desassossec de les paraules, aquesta 
formalització moderna que no defuig les condicions més adverses i que des de 
Baudelaire i els simbolistes ha superat la dicotomia entre romanticisme i classicisme; 
una formalització que és l’únic compromís humà possible, en què Sampere ―amb una 
imatgeria fulgurant, amb una expressivitat aclaparadora― excel·leix en tots els seus 
llibres, un compromís sense el qual no hi ha coneixement possible: és a dir, no la mera 
constatació nihilista de l’entropia, sinó l’experta elecció d’una mostra del terreny que 
s’esllavissa ―una mostra que conté les característiques de la terra esllavissada, però 
que ja no ho és―; sí, exactament com actua el pensament crític, que, quan ho és de 
veritat, en la seva solitària i alhora solidària acció, atrapa, si més no, una porció dels 
moviments més descarnats de la matèria humana en un intent de compondre’ls per 
comprendre’ls, i que salva, ni que sigui peremptòriament, el llenguatge de l’informe. 
Perquè la paraula fixada no fa parar el temps, però sí que és una acotació duradora en 
el corrent expansiu de l’entropia. Els poemes, els assajos, les novel·les, les peces 
teatrals, i també els textos filosòfics i científics, més significatius de cada època, ¿què 
són si no el testimoni que cada generació recull i reinterpreta, en una continuïtat 
talment talmúdica? “Deu ser que res / no agafes de terra que no sigui un record”, 
llegim a La taula i les estrelles. 
 Crec que Sampere, lúcid lector del gran llibre de la cultura crítica com la 
interpretava Adorno, sap prou bé ―i amb això em refereixo al segon terme del títol de 
la taula rodona― que l’única transcendència que ens queda lliure d’engany és la de 
l’espècie, aquesta isolada espècie formada per individus que, presoners de les paraules, 
en lloc d’associar-se lluiten entre si per diferenciar-se; sí, crec que el poeta sap prou i de 
sobres que, com en tants altres camps on ens juguem la supervivència, també en el 
camp literari, a pesar del coneixement necessari de l’existència de “terres ermes” i de 
“reixes del llenguatge”, s’han de deixar textos habitables, com ho van fer a 
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contracorrent Rilke, Juan Ramón Jiménez, Valéry, Quasimodo, Seferis, Benn, Montale, 
Ungaretti, Elytis, Kavafis, Holan, Cernuda, Char, Jouve, Riba, Vinyoli... Els més grans, 
sempre massa grans i solitaris per ser arrossegats per cap corrent, entre els quals es 
compta, sens dubte, Màrius Sampere. 
 

● 
 

2008 
 
PER PARLAR-NE 
 

1 
En la poesia de Màrius Sampere hi ha una unitat d’estil bàsica que el fa reconeixible al 
llarg dels anys i que indica des de bon començament la maduresa de les seves 
intencions literàries, però això no treu que mostri en el curs de tota la seva obra una 
gran gamma d’incitacions i de registres. Una veu inconfusible, però que es reinventa a 
cada llibre. 
 

2 
El llenguatge de Sampere aparentment abraça o reflecteix el desordre, el caos ―no 
oblidem el seu text titulat “El poeta i el caos”―, però al capdavall sempre troba la 
relligadura necessària perquè el poema se’ns aparegui en l’esplendor de la forma que 
el conté en tots dos sentits: de recipient i de retenció. Allò que ell mateix ens diu en el 
text citat: “Es tracta de recobrar allò que “ja hi era”, l’absolut. I reorganitzar-lo en 
l’espai i el temps, aquests paràmetres que ens permeten ser alguna cosa que pensa que 
és alguna cosa.” És a dir ―afegeixo―, la nostra construcció lingüística com a subjectes. 
 

3 
Un discurs, el del poeta, molt sovint en aparença automàtic, però que no cedeix mai a 
la temptació de justificar-se només textualment. No té voluntat de mer objecte. Sempre 
hi ha en els poemes un nivell de racionalitat, de formalització, que n’ordena al 
capdavall el dir. Se’n pot seguir el rastre sintàctic.  
 

4 
Els textos de Sampere, encara que estan plens d’una esplendorosa imatgeria, no són 
mai visuals. Sampere és un autèntic mestre de la subordinació, de la complexitat i dels 
matisos lingüístics. Contràriament a la cada cop més general escriptura de guionista, a 
l’escriptura esquelètica, la manera d’escriure de Sampere és d’una lúcida i extrema 
complexitat que va molt més enllà de la mirada. La imaginació de Sampere és 
lingüística i no pas plàstica. Potser d’aquí neix la dificultat de la seva poesia: no hi 
podem fer front amb els ulls, sinó amb les paraules. No oblidem que tot allò que no té 
representació sensorial només té  existència lingüística.  
 

5 
Voler abordar l’obra de Sampere des de la inqüestionable unitat de la seva veu topa 
amb la sensació que n’estàs deixant de banda molts aspectes, molts racons que valdria 
la pena il·luminar, però quan ho fas t’adones que aquesta diversitat poètica es resol en 
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la seva poderosa unitat. L’U i el divers en lluita: Apol·lo i Dionís, l’àngel i el dimoni, el 
Verb i les paraules; si no, la poesia com l’entén Sampere estaria morta. Llegeixo un 
apunt de Canetti que jo aplicaria a Sampere: “Tota la meva vida no és res més que un 
intent desesperat de suprimir la divisió del treball i pensar-ho tot jo mateix, perquè tot 
s’ajunti en un sol cap i torni a ser unitat. No és que jo vulgui saber-ho tot, sinó reunir 
allò fragmentat. És gairebé segur que una empresa d’aquesta mena no pot tenir èxit. 
Però l’esperança, per molt petita que sigui, que en pogués tenir, ja es mereix per si 
mateixa qualsevol esforç.” La poesia de Sampere, pel lector, és una mansió massa gran 
a l’hora d’habitar-la tota. Només el poeta en coneix totes les estances. És la casa 
comuna de tots els seus jos. Com la dels poetes més grans, l’obra de Sampere és 
irreductible: per això està condemnada a la durada, a vagar eternament per la 
relectura. 

 

6 
Sampere és un poeta inclassificable. Un poeta tan rotund, tan personal, que feliçment 
s’adapta de mala gana a les taxonomies acadèmiques: a la divisió del treball, com diu 
Canetti. Crec que és un dels pocs poetes que ha recollit l’herència de les avantguardes i 
ha sabut què fer-ne. No ha oblidat el dolor transversal a tots nosaltres, més enllà de 
condició i gènere. Moltíssim més enllà de la taxidèrmia universitària. L’escriptor 
francès Julien Gracq, a Les aigües estretes, ens diu això: “[...] No és a la voluntat 
d’esclariment total a què la crítica s’ha consagrat avui que faig retret, sinó més aviat a 
la restricció de camp, retrògrada al capdavall, que limita les seves recerques solament 
al medium, fungible, del llenguatge: en tota temptativa d’elucidació del fenomen 
poètic, el litigi de l’home amb el món que el mena [...], litigi on arrela fonamentalment 
la poesia, no pot en cap moment figurar com un tercer exclòs [...].”  

 

7 
Tot i les lògiques temptacions a l’hora d’analitzar-lo, Sampere es resisteix a ser 
subdividit, disseccionat. Encara que amb pesos i mesures diferents segons les èpoques 
de la seva evolució, des del primer llibre té, com he dit, una gran unitat tan estilística 
com temàtica, i els dos pols poètics a què ens remet el títol d’aquesta taula, “entre el 
realisme i la transcendència”, hi són tan barrejats que se’ns apareixen com les dues 
cares d’una mateixa moneda que, com el disc del conte de Borges, només en té una. En 
Sampere, realitat i anhel es confronten i alhora es retroalimenten, amb tot el grau de 
sofriment que comporta la contradicció. No poden prescindir l’un de l’altre. 
Contràriament a l’estratègia del místic, que pretén rebaixar la força dialèctica de la 
vida. 
 

8 
El realisme de Sampere és fill d’una època liquidadora: guerra civil, dictadura. Un 
temps d’extermini en el triple sentit vital, social i cultural que literàriament no 
permetia ometre les dures condicions de vida si no era a costa d’una greu mutilació 
intel·lectual, com la dels neonoucentistes i el seu projecte de país fictici. Per la seva 
banda, la transcendència, aquest alè necessari perquè l’ànima humana respiri, en 
Sampere apareix amb tots els registres, des del gairebé crèdul fins al blasfematori, 
passant per totes les modulacions i modelacions del sarcasme i de la ironia, i també de 
la desesperança i de la desesperació. Però realisme i transcendència, com he dit, en la 
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poesia de Sampere, hi són indestriables, perquè fins i tot les paraules més socialment 
compromeses del poeta tenen un hàlit d’interioritat viscuda, soferta, arrabassada, mai 
ideològica ni historicista, que les transcendeix. Els aspectes més realistes, sobretot les 
referències familiars d’una època tan determinada com són els anys al voltant de la 
carnisseria civil espanyola, sempre estan transcendits no pas per un correlat moral, 
sinó per un alè ontològic. “[...] ¿quina matinada, altre cop la mare, la mateixa mare, / 
s’alçarà de la nit per desmentir-me?”, llegim a L’ocell que udola.  

 

9 
“[...] Déu / mai no va prohibir-nos que el sentíssim / a la pell, com una cremada”, ens 
diu el poeta al seu llibre Oniris i el tret del caçador, uns versos que recullen l’essència de 
la seva força poètica: una imatge física, dura, una imatge que ens remet a la realitat 
d’una església agressora i sacrificial, per expressar un sentiment inexpressable, 
transcendent, com és la relació amb la divinitat. Sampere és un poeta metafísicament 
físic. No pas teològic. El seu abordatge del cel és això: un abordatge, un assalt. El poeta 
és prou lúcid, prou realista, per saber que l’ànima és un humor més de la matèria.  
 

10 
La poesia de Sampere és incòmoda. És una poesia, si se’m permet dir-ho així, gens 
ergonòmica. Està plena d’arestes, de bonys, d’estelles... En definitiva és una poesia poc 
confortable. Però no podia ser de cap altra manera: Sampere ha optat, com tots els 
poetes que són grans, pel camí de la veritat, i, a aquestes altures de la història, l’única 
veritat que ens resta és no mentir sobre la nostra condició. Si hagués de posar un títol a 
tota la poesia del poeta triaria aquest: “Poemes de la inquietud”. Sí, una poesia situada 
en el pol oposat del quietisme, sempre enganyós i col·laboracionista. Sempre 
quintacolumnista. 
 

11 
Una extrema tensió entre continent i contingut. En aquesta poesia, el desordre hi lluita 
per desbordar la forma, però s’hi adapta per fer-se reconeixible, com si sabés que sense 
cap formalització a què oposar-se no seria comprensible com a desordre: com a 
conflicte. Sampere sap que la dialèctica de la vida té la seva correspondència en la lluita 
literària entre l’expansió entròpica de desig i memòria i la forma que la conforma. 
(Sigui dit de passada, fins i tot el silenci necessita formalització per saber-se que és 
silenci.) El gran poema és com un animal atrapat pels barrots dels versos. El gran 
poema es conforma a la forma encara que constantment vulgui desbordar-la, fugir-ne. 
El poema no és pas la seva forma, com voldrien els formalistes, sinó la tensió de la seva 
forma. No els barrots, sinó la dialèctica entre els barrots i l’animal presoner. Com en 
Sampere, el bon poema ha de semblar una garba. O encara millor: el miracle que 
mantenia dretes les garbes. 
 

12 
Quan som capaços de trencar el blindatge de la nostra negativa a saber per por de 
saber massa, aquesta poesia ens afecta tan íntimament que hi hem de tornar: l’hem de 
revisitar a pesar del desassossec que ens causa. És l’atracció de l’abisme, necessària per 
evitar-lo i no caure-hi en ignorància. Per això, quan la descobrim, ens és tan necessària 
com a veu amb què compartir els nostres terrors, aquesta veu que dóna forma al que 
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fins aleshores no era sinó turment per la inconcreció de tantes i tantes pors que ens 
colonitzen. La poesia de Sampere ens fa lúcids perquè no pretén salvar-nos, perquè no 
es proposa captar-nos per cap causa, no pretén capturar-nos. No ens aliena. Com he 
dit, no ens menteix. El poeta no amaga que està tan sol com tots nosaltres. Aquesta és 
la virtut de la més alta poesia: ens és solidària. 
 

● 
 

2008 
 
¿“SENTIT” DEL POEMA? 
 
Sé que la paraula “sentit” la fem servir a tort i a dret en la nostra vida diària, però així, 
escrita, “sentit”, i a sobre al costat de “poema”, imposa una mica, perquè ens remet a la 
idea de finalitat, de destí, i en la nostra època costa una mica creure-hi, sobretot quan la 
transcendència la veus en mans de sectaris i fonamentalistes. Per això, abans de parlar 
específicament d’idea de sentit en el poema, m’agradaria plantejar una qüestió molt 
més àmplia, com és quin sentit té expressar-se en tota les seves modulacions. Perquè, si 
realment hem renunciat a la credulitat, qualsevol dir se’ns torna contingent i, per tant, 
més enllà de la mera comunicació i de la resolució de problemes pràctics, l’oració 
gramatical que s’enfronta al conflicte íntim de la vida i de la mort ja no té interlocució 
per fer-se prec, per fer-se esperança, i ja no té cap “sentit”, ara sí, persistir-hi. I amb tot 
se’m fa difícil imaginar-me l’animal lingüístic que som renunciant a l’ús d’una part de 
les seves capacitats expressives, com són les de la por i les de l’anhel, encara que no li 
serveixin per resoldre les incògnites del sentit. Sí, se’m fa difícil com se me’n faria 
haver-me d’imaginar una abella que no exercís d’abella o un gira-sol que no fes de 
gira-sol. Així, doncs, diria que el “sentit” que té expressar-se, en tota la seva amplitud, 
és la seva inevitabilitat. O sigui que més que de “sentit”, parlaria de funció. I una 
funció no es deixa d’exercir, encara que aquesta funció pugui arribar a ser tan 
remaleïdament dolorosa, fins al punt que sovint aconsegueix fer-nos pensar que més 
valdria no exercir-la. Però la veritat és que no és a les nostres mans vetar-nos-la sense 
deixar de ser allò que som. Dit això que no sé si venia gaire a tomb, ara sí que diré 
alguna cosa més específica sobre la qüestió plantejada. La poesia la veig com un 
element més, encara que potser el més extrem, juntament amb pensament i ciència, de 
la funció intel·lectual. Ara bé, cal no confondre poesia amb versificació, perquè, com 
deia Montale, el 90 per cent de les coses escrites en vers ja no les sabem reconèixer com 
a poètiques. Només la lírica guarda prou tensió del llenguatge per complir la màxima 
funció expressiva, que és la de la lucidesa crítica sobre les formes de representació 
lingüístiques. Diria, doncs, que el poema ―no pas el vers― és l’espai expressiu que no 
pot ser incorporat a cap altre discurs, que no pot ser expressat en cap altre gènere. Així, 
doncs, i aquesta en seria la funció específica, el poema és el banc de proves ―un banc 
de proves que s’oposa per naturalesa expressiva a la hipertròfia de la consigna― on el 
llenguatge es repta a si mateix en els seus significats i mira de trobar noves forces per 
poder continuar dient, perquè de debò que no sé veure com seria possible la mateixa 
vida humana si mai s’atrofiés definitivament el llenguatge. Segurament, les èpoques de 
decadència han coincidit amb moments d’extrema degradació lingüística, i 
malauradament la nostra potser n’és una. 
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Finals del 2008 

 
PUNT DE FUGA 
 
Aquests dibuixos, aquests fragments, busquen des de fa molts anys, amb contumàcia, 
quin és el misteri del dir: del fer. Ens porten cap a les portes de la revelació i ens tornen 
cap a l’erm de la rebel·lió. No descansen mai, cada text, cada dibuix, és la persistència 
de promesa i fracàs alhora, en el mateix punt. És la saviesa de tornar-ho a intentar. De 
tornar a intentar aquest punt únic de l’univers que és el món com a sintaxi. “Un biaix 
de sol esclafa un llangardaix, un pensament antic.” Textos i dibuixos que són Jàson i 
Ulisses formant un sol heroi: tot i els objectius que els mouen, surten i tornen 
simultàniament amb l’únic botí, un botí que sovint és despossessió, del viatge per les 
paraules i el traç. “Com el gest i la immobilitat  — alhora.” Potser ara ho comprenem: 
cap viatge té destí. La matriu mateixa és la recerca. Partida i retorn són un sol 
recorregut que comença en cada punt del traçat. Gest i veu potser ens diuen que el que 
busquem no es troba al final, en el Velló d’Or, sinó al principi, en allò pre-lingüístic que 
ens precedeix, Ítaca, d’on hem hagut de sortir, exiliats per les paraules, per mirar de 
fer-nos dignes de poder-hi tornar pel camí de tornada dels noms o de la figuració dels 
noms. ¿Com ens n’adonaríem, si no, dels límits inicials, dels límits no sofrents, dels 
límits acollidorament materns, sense la marxa lingüística cap a morir? “Algú ha escrit 
els poemes que ja tenies fets de sempre o Crear, crear-se (en) el buit — en el límit del 
buit — en el límit del co-neixement.” Perquè, ¿què són aquests paisatges aurorals de 
Clapés, “oscil·lant entre el concepte i la contemplació”, o aquestes figures esbossades 
de Rossell, que atrapades en el silenci del paper ara balbucegen en la cal·ligrafia? “Són 
signes aurorals: somnis enderiats: escorces on els déus van gravar les lleis...” Aquesta 
és la resposta: “La meva ombra val un arbre.” Una cal·ligrafia de poeta i un traç de 
pintor que es barregen sentint “com creix la companyia”, a través de no dir el dir 
accessori, en un sol punt equidistant de totes les distàncies, com si ens fos negada tota 
perspectiva. Després de tants i tants punts de fuga intentats en l’intent de viure, aquest 
és el sol punt de Hokusai amb què conclou el llibre. El sol punt de Clapés i Rossell: a 
l’extrem de tot, anhel i dolor com a sola cosa. “Amb un sol cop d’aixada —de vers— dir 
l’inefable i el clam de la terra.” Aquesta tristesa feliç de la melangia d’una promesa més 
enllà de qualsevol horitzó que només contenen les paraules. Talment el Holderlin 
prometeic finalment Scardanelli entenebrit a Tübingen. El paradigma de la modernitat 
com a esperança i ruptura de tota esperança. “Allí l’anomenen boig.” Aquesta bella i 
dramàtica nostàlgia de saber-ho. Aquell punt de fuga, ja tot sol, un sol punt i prou, que 
és la immensa unitat mínima que encara és, però a partir de la qual ja res és. “La nit 
furtiva avança.” Aquell punt que es posa als vidres de la vida per fer-los visibles. El 
punt que ens fa veure el silenci que mai sentim, que ens fa palpar el no-res que mai 
veiem. El sol punt per saber-nos vius. El punt sempre present de memòria i desig 
confosos: confusos. El punt final. 
 

● 
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Abril del 2009 
 

EPI(A)GONIA 
 
Fa uns mesos, en un cicle sobre poetes catalans que es va fer a la residència del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona, vaig assistir a la conferència 
impartida per la psicoanalista Neus Carbonell sobre la poesia d’Antoni Clapés, una 
conferència, sigui dit de passada, plena de suggestions que convidaven a la renovada 
lectura d’una obra tan refinada com és la del poeta sabadellenc.  
 Això ho explico perquè, en el col·loqui posterior, un dels assistents va plantejar 
una qüestió que a mi com a poeta em va semblar cabdal i que crec que és realment 
difícil de contestar, i per això ja els anticipo des d’ara que no me’n sortiré pas, encara 
que miraré de dir-ne algunes coses. De manera resumida, la pregunta era aquesta: una 
poesia que s’aboca a les zones límit del llenguatge, com és la de Clapés, ¿no és 
epigonal, repetitiva, de la gran tradició moderna que va de Holderlin a Rilke, per posar 
dos exemples d’aquesta poesia per “elevació”, si se’m permet dir-ho d’aquesta 
manera? 
 Sí, és cert, el plantejament de la persona que va fer la intervenció era 
correctíssim —agudíssim, diria jo—, i sembla mentida que no ens hi parem a pensar 
sovint, sobretot en un moment de fluixesa de cames postmoderna en què tot és 
formalisme, i només formalisme, epigonal. O sigui, mer pastiche. 
 No ens toca cap més remei, ho hem d’acceptar: anar fins als marges, fins als 
extrems, fins a la perifèria del dir, és una gesta poètica pretesa des de fa anys i panys 
(en aquests vols cap a l’absolut sempre penso en Juan Ramón), i a més a més, és una 
gesta aparentment aconseguida amb la sortida d’emergència celestial, o amb la 
dissolució del jo en el Tot, que, més que cap sortida, em sembla una autèntica fotesa 
com a esperança, perquè en això de passar a formar part d’un Tot en majúscula no 
se’ns concedeix ni la tómbola del premi d’altres ofertes. Mirin, aquí, entre nosaltres, 
posats a perdre el jo, amb el no-res passem de sobres.   
 Però, si ara hi persistim a pesar de no trobar cap escotilla de sortida al paradís, 
¿és simplement per epigonia, o potser per epi(a)gonia? Aquesta és la clau, aquesta (a) 
entre parèntesi que separa epigonia d’epi(a)gonia. Perquè allò que en aquelles altituds 
de la poesia era epifania, o ho pretenia en disputa amb la teologia, una epifania que 
feia aparèixer la llum en les seves múltiples formes de credulitat, de fe, que no de 
credo, ara, i Celan n’és la cesura perfecta que amb la seva mort reclama danys i 
perjudicis al “logos” de l’assassinat, és tan sols agonia, aquesta agonia que, per una 
estranya paradoxa, il·lumina la vida, la fa valer com a vida i no pas com a sala d’espera 
de la Casa del Ser.  
 Sí, en la resposta a aquella pregunta de l’assistent a la conferència a què m’he 
referit, vaig descobrir la dimensió que prenien poètiques com la de Clapés enfront dels 
seus clars, i mai escamotejats, antecedents: allò que abans era una oració més o menys 
heterodoxa que fugia de la matèria per fondre’s, com acabo d’apuntar, en l’experiència 
de la divinitat, del Tot, del Ser, en l’experiència mística, de cop se’ns tornava amb la 
modernitat oració sintàctica i prou; és a dir, material que parlava de si mateix al trobar-
se sense comprensió com a prec. Pura metapoètica.  
 Ja no hi havia Interlocutor amb majúscula. Així, doncs, o començàvem a 
explicar les nostres coses d’estar per casa als altres, les nostres misèries, en una mena 
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de literatura de safareig sentimental i quotidiana, o continuàvem acceptant les regles 
del joc del llenguatge i la sintaxi que, per poc que et distreguis, se t’enfilen preguntes 
amunt tot i saber que enlloc hi trobaran cap resposta. I encara menys a l’Enlloc. 
 ¿Havíem arribat, doncs, els poetes de l’“ànima del llenguatge”, per dir-ho d’una 
manera entenedora, a un carreró sense sortida? Sí, com negar-ho, però, esclar!, un cop 
net de transcendència encredulida, el poder de les paraules continuava transcendint-
nos, superant-nos, inquirint-nos. ¿No era justament l’”ànima del llenguatge”, la 
consciència de subjecte, allò que l’animava, que el feia vida? ¿Havíem de renunciar a 
les preguntes pel fet que qualsevol resposta era mentida o no era res més que una altra 
pregunta? No, no teníem res més que l’acceptació de la nostra estranya condició 
humana, per una banda, i els interrogants, per l’altra. El dilema era si en nom de la 
lucidesa dels límits humans havíem de mutilar-nos en la nostra capacitat inquisitiva 
d’aquells límits. O més aviat havíem de començar a desmuntar-los com a mite per 
retrobar-nos en les coses. La ciència s’interroga sense destí: indaga amb finalitats, sí, 
però sense finalisme a la vista. ¿No havíem de fer el mateix a escala poètica? María 
Zambrano deia que la revelació és una resposta sense pregunta prèvia a partir de la 
qual comencem a interrogar-nos. ¿S’imaginen que això fos de debò així? La revelació 
en qüestió quedaria immediatament sepultada sota tantes preguntes prèvies sense 
resposta que hi traurien tot sentit. Mirin, jo més aviat m’inclino a pensar que la 
condició humana essencial és la pregunta, no pas la revelació ni la resposta: la 
interrogació és la raó de la nostra existència humana, sense la qual regrediríem. Perquè, 
¿no és el fet de mantenir tens el llenguatge, el d’abocar-lo a la impossibilitat del dir i 
fer-lo parlar en l’abisme últim, no és el fet d’espantar-lo amb la seva pròpia 
incomunicabilitat, amb l’indicible que té en els seus marges, l’única manera 
d’espavilar-lo, és a dir, de reviure’l, de vivificar-lo, de no deixar-lo fer enrera sense 
saber el pa que s’hi dóna fora del continent de les paraules? Segurament només pot dir 
de veritat la veritat un llenguatge que ha explorat les seves pròpies limitacions, i també 
aquell que és conscient de la seva enganyosa capacitat simbòlica. ¿No és creure en tot 
el que és capaç de dir-nos com a símbol, sense descodificar-lo permanentment, una 
manera de dogmatitzar-lo, de matar la crítica, de sotmetre’ns al “logos” del poder, tan 
ben representat pels déus de tota mena? Permetin-me que els digui que tinc la sensació 
que les paraules sempre pugnen amb nosaltres per fer-nos ser del seu parer i que 
només interrogant-les permanentment podem ser veritablement lliures. Perquè, en 
essència, la llibertat, ¿què és si no interrogativa i, en conseqüència, inconclusiva? Ja 
veuen que no em paro de fer preguntes i elles mateixes, sovint en la seva obvietat, són 
ja resposta. Vegin: ¿no deu ser el poema el màxim valor del llenguatge codificant-se i 
descodificant-se, en una perpètua dialèctica contra qualsevol mena de “logos”? És obvi 
que els estic induint a respondre-hi afirmativament, i més quan dic valor tant en el 
significat de vàlua com de valentia.  
 Sí, el que allà a l’auditori de la residència del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques s’havia dit em va fer pensar que només posant a prova el llenguatge en la 
seva essencial capacitat de formalitzar fins i tot l’informe, de fer sintàctiques les pors i 
les ànsies, podíem preservar-lo de l’entropia, de la disgregació, de l’enquistament, de la 
pobresa expressiva, de la destrucció fins i tot de la seva essència comunicativa. La 
poesia com la de Clapés, com la de Quasimodo, com la de Vinyoli, se m’apareixia tot 
d’una ben bé com si fos la voluntat de supervivència del que és humà, la de la barrera 
posada a la violència de la mera selecció natural; és a dir, anàvem a buscar als límits 
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del dir, les raons del continuar dient; l’absència absoluta, reforçava la presència relativa 
de nos/altres. Posava en joc el “joaltre”, aquest jo que no seria res més que solipsisme si 
no fos capaç d’incorporar l’alteritat present, i també la futura, davant de la qual som 
responsables com a espècie. Entre tots plegats maldàvem per fundar contra el frau de 
la Casa del Ser, la Casa on Ser al món. La veritable transcendència. 

No em diguin ara si hem fet bé o no; no sabria pas què respondre’ls. A més a 
més, anant per aquí, per la inutilitat de tot esforç per mantenir-nos drets, acabaríem 
ben arrepapats a la butaca del nihilisme de saló.   

Com veuen, no he sabut pas respondre a la qüestió plantejada en el col·loqui 
d’aquella conferència, però ja els he anat advertint com n’és, de difícil, de trobar 
qualsevol mena de resposta. Almenys no els he enredat gens ni mica. De bon 
començament ja els he dit que no me’n sortiria. 

Ho deixo aquí, però abans m’agradaria fer un petit apunt poètic. Tots hem 
sentit en algun moment la fonda tristesa d’una posta de sol: és l’espectacle de la 
caducitat del temps, és l’epi(a)gonia que ha de durar mentre duri el sol. I a pesar 
d’això, com l’admirem, com ens atrau contemplar-la. Quina sensació plaent de 
nostàlgia que ens provoca, talment els bons records, amb la seva ambivalència de 
presència i pèrdua.  

Sant Joan de la Creu ja pressentia l’agonia de la modernitat en la seva agonia 
mística, en la seva “noche oscura”. Recordem-ne aquell vers final de la primera estrofa 
del Cántico espiritual que diu: “Salí tras ti clamando, y eras ido.” Un vers, la veritat, que 
no ens deixa gaires esperances i sí molt sofriment. Un vers que sembla El crit de Munch 
avant la peinture.  

La nostra soledat còsmica. 
Com han anat comprovant, sóc del parer que ja cap epifania és possible si no és 

a costa de l’alienació o el fanatisme. Fem, doncs, tot el que puguem, tant en l’escriptura 
com en la lectura, perquè cada poema sigui el més bell dels crepuscles. 
 

● 
 

2009 
 
UNA LECTURA INTERESSADA DE L’OBRA POÈTICA D’ANTONI CLAPÉS 
 

L’avantguarda ha actuat més en contra del 
classicisme que no pas a favor de la renovació. Jo 
reivindico una modernitat creativa, imaginativa, 
de síntesi. De confrontació. 

           Antoni  Clapés 
 
Massa sovint, quan ens disposem a parlar d’un autor català, nosaltres mateixos ens 
mutilem pel que fa a la perspectiva amb què l’hauríem de mirar i fem que el nostre 
punt de vista l’enquadri únicament en referència a la mateixa literatura catalana i a la 
posició que hi ocupa, cosa que ofega les autèntiques dimensions que l’autor tingui per 
si mateix i no pas per la repercussió que pugui tenir més enllà del propi àmbit literari, 
una repercussió evidentment sempre petita si tenim en compte les dimensions 
reduïdes i la falta d’una política de difusió d’una cultura com la nostra. És senzillament 



 72 

la covardia de la mirada crítica quan no té la confirmació externa i majoritària. Davant 
d’aquest complex de petitesa i de poca importància, d’aquesta falta, en definitiva, 
d’autoestima, ens oblidem, doncs, de comparar i situar l’autor estudiat respecte a una 
tradició més àmplia que la pròpia, com és la que ens enclou com a literatura catalana; 
és a dir, la de les llengües romàniques i, consegüentment, també la de la tradició 
compartida de les lletres europees. Pensem, per exemple, en el valor que tindrien a 
nivell europeu i mundial un Riba o un Vinyoli francesos o alemanys, i és des d’aquest 
valor literari que els hauríem d’analitzar, siguin o no coneguts fora de les nostres 
fronteres idiomàtiques. 
 Valgui aquest preàmbul per dir que en les pàgines que vindran a continuació 
procuraré llegir l’obra del poeta sabadellenc Antoni Clapés (n. 1948) des d’aquesta 
òptica inclusiva en una tradició que intenta traspassar les barreres de la llengua i, sense 
complexos, situar-se en una comunitat cultural de la qual, com ja he dit, freqüentment 
ens autoexcloem amb temor de no complir els paràmetres de convergència de la Unió, 
per dir-ho d’una manera desenfadada. 
 Però, esclar, abans, si més no, d’intentar-ho, per saber de què s’està parlant 
hauré de descriure ni que sigui sumàriament i a la meva manera quina és la tradició a 
què em refereixo, com és l’anomenada modernitat de l’art i la literatura europees, en la 
qual la poesia de Clapés s’insereix plenament, com miraré d’anar desgranant. Només 
així ens adonarem de les dimensions reals de la seva obra, una obra tan continguda 
que sovint passa desapercebuda entre nosaltres, com si un necessités esgargamellar-se 
perquè se li faci cas. 
 
 
Per fer-ho, per descriure el període a què em refereixo, miraré de recalcar amb quatre 
pinzellades uns fets sòcio-històrics que de tan sabuts han caigut en el més ahistòric dels 
oblits. No m’estaré, doncs, en aquest punt, de practicar un cert didactisme per mirar de 
superar tanta amnèsia, sovint induïda.  
 La modernitat, gestada a les mines i a les fàbriques d’un creixement econòmic 
acumulatiu i depredador, amb un procés de densificació urbana sense cap pietat per la 
tradició i el passat, és a dir, una modernitat gestada en l’aparició d’un model econòmic 
com el capitalisme, que ofega i es carrega des de la voluntat igualitària de la Revolució 
francesa fins al sentiment que lliga a la naturalesa de petit país del romanticisme, o més 
ben dit, no pas la modernitat, sinó la consciència d’aquesta modernitat social i cultural 
neix com un crit, o, encara millor, com tres crits: el de la mort de Déu, el de la revolució 
dels oprimits i el de l’alliberament del sentiment de culpa derivat de la repressió 
religiosa. És a dir: Nietzsche, Marx, Freud, amb Darwin fent-los costat. Tots tres, o tots 
quatre, posen en qüestió la idea de societat jerarquitzada, fonamentada en la submissió 
a l’autoritat, en la submissió al treball i en l’assumpció de la culpa original com a 
trinitat necessària pel control social. Fonamentada per dir-ho ben clar en la “falsa 
consciència” de què ens parlen Marx i Engels en la seva obra La ideologia alemanya. I 
aquest qüestionament del nou ordre sorgit amb la idea de progrés de les cendres de 
l’Antic Règim, un nou ordre que culminarà en l’Holocaust i la Segona Guerra Mundial, 
porta les arts i la literatura a fer esclatar en mil trossos la Idea, és a dir, porta a 
l’explosió en alternatives de Plató i els seus sequaços i les seves seqüeles, i també, per 
tant, a la fragmentació de la Veritat en els diveros discursos de la radicalitat social i 
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artística. A El radical sentit, un llibre d’aforismes del 1985-1987, amb un títol per cert 
ben significatiu, Clapés ja ens deia això:  
 
Tot té alguna correspondència amb alguna cosa: la correlació entre el conjunt de continguts i 
cadascuna de les seves unitats.  
Si les possibilitats de col·lisió són infinites en el tot, l’espai de definició de les relacions que es 
poden (re)produir esdevé, pràcticament, il·limitat.  
Les escriptures.  
 
 Com abans els moviments revolucionaris, o paral·lelament a aquests moviments 
i inclús en conjunció, artistes i escriptors ja no accepten cap mena d’autoritat que 
vingui del poder i abracen amb més o menys fortuna tots els intents i tots els idearis 
socials que malden per fer esclatar aquest poder. La riquesa de les propostes, fins que 
el mercat com a force de frappe no hi ha tornat a imposar el totalitarisme del seu ordre, 
mitjançant la corrupció de l’avidesa dinerària, ha sigut espectacular, i encara ara, quan 
ja moltes d’aquelles propostes ens semblen insostenibles, desfasades o fins i tot 
ingènues, trobem que estan empeltades totes d’una sinceritat que encara avui dia et fa 
sentir viu i amb ganes de tornar-hi. Malauradament, tot allò, nascut d’una depredació 
econòmica i una crisi social que s’han resolt, amb dues guerres mundials pel mig, de la 
pitjor manera possible, ja és tradició, una generosa tradició que no hauríem de trair 
amb discursos acomodaticis que aprofiten l’embolcall del discurs de la modernitat com 
a forma per retrobar un esperit submís i pre-modern, per molt que l’hagin volgut 
batejar de postmodern per fingir una continuïtat superadora. Tornant a El radical sentit, 
el poeta sabadellenc anota el següent:  
 
L’artista ja no té una relació conflictiva, d’enfrontament amb el poder, sinó tan sols una relació 
comercial i de màrketing.  
 
 O una mica més endavant del mateix recull:  
 
Som epigònics? En nosaltres no comença res, tan sols agonitza tot un projecte? 
(Ara és l’hora dels xacals, repartint-se les despulles de l’ideal.)  
 
 Només cal passejar-se per galeries i llibreries, o entrar als cinemes, per descobrir 
el més absolut conformisme revestit de modernitat com a paper d’embolicar el 
producte que té demanda. Per no parlar de la genuflexió permanent de tants i tants 
artistes coetanis davant del nou sagrari tecnològic, amb el disseny i la moda al 
capdavant. Cito un aforisme d’Al marge, llibre del 1989-1992:  
 
El poema pot restar encara amagat sota els llambordins dels bulevards.  
 
 Però no vull anar més enllà, perquè del que es tracta ara és de veure quines 
obres poètiques, ja que d’un poeta parlem, han marcat aquesta tradició moderna de la 
qual actualment ens hauríem de poder sentir no pas epígons, com tants, sinó hereus 
que l’administren amb saviesa i discreció. I amb això que acabo de dir m’acosto cada 
cop més en concret al sentit últim de la intensa obra d’Antoni Clapés. Recordem-ne la 
cita quasi programàtica que encapçala aquest text del llibre d’aforismes Escrit en fulles 
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de te (1982-1984), el primer de l’autor, una obra sorprenentment madura que ja anuncia 
amb precisió el que haurà de ser tota la seva obra posterior:  
 
L’avantguarda ha actuat més en contra del classicisme que no pas a favor de la renovació.  
Jo reivindico una modernitat creativa, imaginativa, de síntesi.  
De confrontació.  
 
 Una modernitat, diria jo en definitiva, que davant del lukacsià “assalt a la raó” 
de tan irracionalisme religiós i de tan darwinisme econòmic i social, sigui capaç de 
resistir en la seva transgressió crítica, sense rendir-se en agònica epigonia al poder. Una 
modernitat que contribueixi amb la seva capacitat dialèctica a fer que aquests versos de 
Clapés del seu llibre Destret (2001-2002) no siguin premonitoris:  
 
Sentiment de la llum enduta. 
(¿Tornen, els anys de plom?). 
 
 El crític i poeta D. Sam Abrams, en un il·luminador text titulat “El poeta davant 
el repte del silenci”, amb què saludava l’aparició del llibre de Clapés In nuce (1997-
2004), ens deia això pel que fa a l’assenyalada maduresa ètica i estètica del poeta 
sabadellenc: “L’obra poètica de Clapés és d’una coherència interna i externa extremes, 
on cada llibre representa una nova singladura en un camí ètic i estètic ascendent. (...) 
Ara bé, aquest camí arrenca d’un punt ben exacte: una reflexió metapoètica i en 
profunditat sobre el silenci, el valor del silenci, com el de la natura, i sobre el propi 
llenguatge del discurs poètic i la greu responsabilitat ètica i estètica del poeta quan 
trenca el silenci per donar pas al seu discurs.” Una molt bona definició global de 
l’afany poètic clapesià, amb una reflexió a parer meu cabdal a l’hora d’enfrontar-nos a 
l’escriptura, com és la de la “greu responsabilitat” assumida a l’hora de dir ─i també a 
l’hora de llegir com a acte d’elecció d’un dir, hi afegeixo─: una responsabilitat que, per 
desgràcia, cada any que passa cotitza més a la baixa a la borsa cultural. 
 
 
Però fem, com he dit, la marrada de repassar quines són les veus líriques fonamentals 
d’aquesta tradició moderna. Després dels plors sovint antiil·lustrats dels romàntics, els 
poetes que es desperten contra la crueltat del capitalisme ―les fàbriques que 
destrueixen el paisatge, les ciutats que ofeguen les valls i els rius, la mà d’obra 
abandonada a la seva sort amb les seqüeles d’alcoholisme, violència i marginació com a 
detritus humans del que engoleix el sistema, el lumpenproletariat, que en dirà Marx― 
són fonamentalment dos: Baudelaire i Rimbaud, amb Verlaine massa atrapat entre la 
força de tan potent tàndem literari; el primer, Baudelaire, amb el seu classicisme del 
mal, és a dir, amb la utilització de les armes retòriques clàssiques per posar en 
evidència la destrucció d’allò humà, abandonat definitivament dels déus; el segon, 
Rimbaud, juntament amb Lautréamont, amb la baixada als inferns i, com qui diu, la 
invenció de l’automatisme psíquic com a exemple de desordre contra l’ordre del poder. 
I d’aquí a una tercera posició: la de la investigació del llenguatge com a manera de 
dinamitar la lògica del discurs moral: Mallarmé. Abans, precedint Nietzsche, gairebé 
com una metàfora premonitòria del que havia de ser la ruptura de la modernitat, 
l’experiència tràgica de Hölderlin: el Prometeu encadenat a la bogeria per haver-se 
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atrevit a prendre el foc de la paraula als déus. No és gens estrany, doncs, que Clapés, 
en el seu llibre Tagrera, del 1992-1997, potser l’eix de la seva obra poètica, concretament 
en un llarg poema situat en el límit de l’escriptura aforística, un llarg metapoema 
―una característica, aquesta de la metapoètica, de l’obra clapesiana― titulat “H. K., 
Saal 120”, no és estrany, deia, que el poeta sabadellenc dialogui amb els versos de 
“L’arxipèlag”, un dels més grans poemes holderlinians i potser un dels més grans de la 
història de la literatura. I aquest diàleg el porta a terme fent-se transsumpte del poeta 
alemany, aprenent-ne i comprenent-ne les dèries a la llum d’un gairebé esgotat segle 
XX, fent-se correlat del desengany holderlinià. I, a més a més, en l’imaginari visual 
clapesià, en la representació plàstica de l’elevació del poeta cap al cim del sentit, de 
l’impossible sentit pel qual, per l’atreviment de pretendre’l, rebrà el càstig de la 
bogeria, apareix la pintura descrita de Caspar Friedrich, el pintor romàntic de la 
soledat del cel i del paisatge, a qui Clapés retrà homenatge en el seu llibre Llavors 
abandonaries Greifswald (1999-2001), un dels més bells de la seva obra. Vegem el final del 
poema “H. K., Saal 120”:  
 
El meu temps ja no és més que el miratge d’un naufragi. 
D’aquest naufragi. 
 
Déu se serveix de la Natura per dir. 
Per dir què, però? 
 
Busco amb neguit un consell. 
 
Evoco aquesta, que és la meva època, i aquests, que són els meus indrets. La meva memòria. 
 
Evoco, també, el passat: el dic per tal de conjurar els mals averanys que els odis fratricides ens 
han de dur, certament. 
 
Crec haver viscut més temps que no pas els dies que m’han estat donats de viure. 
 
Sé que els (millors) records envelleixen a cada instant que passa. Amb cada remembrança que en 
faig, alguns d’ells fugen: esdevenen inaprehensibles per sempre més, com ones escampant-se 
damunt del sorral 
 
Però sé, també, que no disposo de cap cosa millor per substituir-los. 
 
De moment. D’aquí estant. 
 
I si el temps em trasbalsa 
el judici amb massa energia, i la pobresa 
i el desvari dels homes la vida mortal em sacsegen 
deixa que el silenci ―al pregon del teu freu― em recordi. 
 
(Hamburg, octubre, 1990).  
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 Els versos magnífics del final de “L’arxipèlag”, una realitat geogràfica que té 
molt a veure amb la fragmentació del discurs modern. Però d’això ja en parlarem més 
endavant. Continuem, doncs, la llista de les veus líriques si més no fonamentals en la 
formació de la particular veu poètica clapesiana, i ara sí que en citaré tan sols els noms: 
al costat de tots els ismes de l’avantguarda amb tota la seva agitació dadaista, 
expressionista, surrealista, etc., el tronc de la gran poesia moderna format per 
Dickyson, Rilke, Valéry ─sobretot el Valéry de Tel Quel─, Trakl, Juan Ramón Jiménez, 
Been, Maldelstam, Ungaretti, l’aforístic Char, Quasimodo... He dit, és cert, que en 
citaria només els noms, però, sense fer-me cap cas, m’interrompo a mi mateix per dir, i 
parlo amb un cert coneixement de causa, que la poètica de Clapés neix justament d’un 
poema, si és que com els rius podem néixer d’una sola font, del premi Nobel italià, del 
mateix poema del qual, en definitiva, neix la mateixa obra del poeta sicilià; aquell petit 
poema que obre el primer llibre de l’autor, Acque e terre; un poema que es titula “Ed è 
subito sera” i que diu així:  
 
Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
 
 Aquest immens brevíssim poema que conté tot el que pot passar en la vida 
d’algú, des de l’explosió inicial, lluminosa, fins a la implosió final de l’ombra que ens fa 
mortals. I mentrestant, com l’insecte d’un entomòleg, hem de viure “traspassats d’un 
raig de sol”, aquest sol que ens vivifica, però que ens limita, com l’agulla clavada del 
col·leccionista, als límits de l’espai temporal, “al cor de la terra”, que no és sinó el 
temps, perquè l’essència, sí, el nucli dur de la realitat és simplement passar. Al seu 
recull titulat Destret, ja citat anteriorment, Clapés ens diu això:  
 
Saps que no hi ha res més enllà 
del límit d’aquests mots: 
un enllà tenyit de negre asclat per un vol d’ocell. 
Silenci d’alfabet cec: 
pedra foc mirada boira. 
Pura presència de l’absent. 
 
Cap paraula. 
Cap esperança. 
 
 Aquesta brevetat de les formes de Clapés neix a parer meu molt més de la 
brevetat esquinçada de Quasimodo que no pas de la beatífica i crèdula mirada oriental, 
tot i que aquesta també dulcifiqui sovint, amb saviesa contemplativa contra la 
desesperació del “raig de sol que ens traspassa”, la veu del poeta sabadellenc, com ell 
mateix reconeix al parlar dels seus interessos. Vegem-ne un exemple explícit d’aquesta 
mirada zen on es barregen el poema amorós amb la reflexió metapoètica, que, com he 
assenyalat, és un dels fonaments de la poesia de Clapés; el trec del seu llibre A frec 
(1992-1994):  
 
El teu cos 
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jardí zen 
 
només el traç 
de l’escriptura 
 
el poema. 
 
 (Sigui dit de passada i com un apunt que demostra que la riquesa d’una veu 
com la del poeta sabadellenc és inesgotable, com una veta encara inexplorada, fixem-
nos que aquest poema assimila plàstica i poesia, una constant més dels seus poemes i 
que ens remet a la seva dedicació inicial a la promoció del món de les arts i també a la 
seva activitat infatigable i inestimable com a dissenyador i editor de diverses 
col·leccions de poesia.) Però continuo la llista: Montale, Elytis, Celan, Andrade ─sí, 
Andrade i el seu sentit per l’efímer─, Valente i les seves Cántigas de alén... Sense oblidar 
autors que s’han mogut en els marges del gènere poètic com Cioran, Bataille, Michaux, 
Ponge, Jabès... Ni tampoc la brevetat conceptualment colpidora d’un Brecht ni 
l’escriptura polièdrica d’un Pessoa. O, sortint de l’àmbit estrictament poètic, la reflexió 
sobre el “plaer del text” i el “grau zero de l’escriptura” d’un Roland Barthes. I si no cito 
aquí els grans poetes anglosaxons, com Eliot o Auden, o el grec Cavafis, o l’espanyol 
Cernuda, o el polonès Milosz, és perquè crec que Clapés s’ha quedat psíquicament al 
marge d’aquesta tradició “de l’experiència”, com si el seu inconscient ─i això seria una 
altra matèria d’estudi─ l’impulsés apol·líniament a buscar la vida, la força de la veu, no 
pas en la vida mateixa, sinó ens els límits on vida i veu ens són negades. Llegim a In 
nuce (1997-1999) aquest brevíssim i bellíssim poema sobre els límits del dir, aquells 
límits que, de tant en tant, obliguen a callar si volem ser realment fecunds, perquè el 
silenci, i Clapés n’és un mestre, és el guaret de la poesia:  
 
aquest silenci 
que ja ni és paraula 
 
aquest poema 
que és un no dir 
 
aquest ni no-res. 
 
 O aquest altre d’Alta Provença (1998-2004), el seu últim llibre publicat fins ara:  
 
Dir 
anorrea 
el poema. 
 
Lenta 
ferida 
de la llengua. 
 
 Sí, els límits que ens obliguen si som honestos a callar, com tan concisament i 
exemplarment va asseverar Wittgenstein al Tractatus, però que són precisament per on 
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transita sempre fraudulentament, amb les cartes marcades de la garantia salvífica, la 
teologia, de la temptació de la qual el poeta, si vol ser-ho i no convertir-se en 
predicador, ha de fugir com gat escaldat de l’aigua calenta, i ja se’m perdonarà l’estil 
col·loquial, però és tot el que es mereixen les ínfules teocràtiques. La filòsofa argentina 
Nelly Schnaith, parlant potser del gran tema de la poesia de Clapés com és el silenci, 
ens en deia això en un text del 2000 titulat “La pàgina en blanc: variacions sobre el 
silenci”: “La pàgina en blanc és el desert, imatge princeps que metaforitza, crec, el to de 
la sensació originària que, com volia Hölderlin, penetra tota l’obra d’Antoni Clapés: el 
desert no té centre; por això sempre s’hi està en el centre: el centre es mou amb un 
mateix i es perd amb un mateix. D’aquí que la pàgina en blanc i el desert siguin 
imatges complementàries de la del laberint: Sense Dèdal, esdevinc viatger errant a la 
percaça de la paraula perduda. De mi mateix. Una paradoxa radical abona la més alta 
metafísica de l’obra poètica: fer que la soledat i el silenci es converteixin en veu i 
comunicació.” 
 És, doncs, en la poètica que jo anomenaria de l’oració moderna desassossegada 
per la pèrdua d’interlocutor, que culmina, esclar, en el sacrifici de Celan als ponts del 
Sena, que poua Clapés per construir el seu discurs, i només l’esquifidesa del nostre 
àmbit cultural i el raquitisme crític de la nostra literatura ens impedeixen situar en 
l’estela d’aquests poetes de l’ànsia, si se’m permet anomenar-los així, i d’aquesta poesia 
de l’ànima desamortitzada, per dir-ho d’una manera poc emfàtica, la poesia de què 
aquí es parla. Un poema en prosa situat entre els aforismes del ja citat El radical sentit 
ens il·lustra sobre això; a partir d’una descripció d’un ambient d’una gran placidesa, 
una descripció digna d’un encadenament de haikus, el poeta ens porta fins a les portes 
de la impossibilitat de l’acord amb la naturalesa; el jo no es deixa subsumir en la pau 
de la mirada harmoniosa:  
 
Bonior d’abelles per entre les glicines, mentre llegeixo poesia japonesa. Un aire prim, benigne, 
em porta l’aroma de la primavera, abillada d’infinits colors.  
Un gran benestar m’embolcalla, i no m’hi sé reconèixer.  
 
 Sembla que, a la vista de la depuradíssima mirada lírica que Clapés presta als 
nostres ulls, ens els freguéssim incrèduls i, imbuïts de la nostra assenyalada falta 
d’autoestima literària, ens diguéssim que no pot ser, que alguna cosa falla i que aquesta 
mirada feta de percepcions que van molt més enllà del sol sentit de la vista, aquesta 
mirada que el poeta sabadellenc ens dóna l’oportunitat de tenir sobre les coses, no deu 
ser pas tan precisa, tan subtil, com si l’alta qualitat de la poesia no fos prou mai 
possible entre nosaltres. Però vegem per convence’ns d’una vegada per sempre de 
l’alta bondat de la poètica clapesiana com la mirada essencial del poeta, aquest ull que 
pensa característic del Clapés més líric, aquesta capacitat d’obrir-nos una via sensitiva 
en la dificultosa paret vertical del coneixement, ens ofereix una imatge colpidora sobre 
el temps a partir del paisatge en el seu llibre ja citat Alta Provença:  
 
El riu viatja lent 
per la fronda dels àlbers: 
arrossega un llim 
tan antic com el riu. 
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 O aquell poema en prosa/aforisme del llibre Al marge, del 1989-1992, en què 
se’ns imposa la idea de poema com a necessitat, i no pas, com tants i tants, fruit de la 
mera voluntat especulativa:  
 
Un tord vola ran de la murada, gairebé fregant-la: les pupil·les de la guineu es dilaten.  
El poema.  
 
 Però no vull passar a la qüestió de què ara vull tractar sense apuntar alguns 
referents concrets, directes, que l’obra clapesiana pot tenir en els rengles de la poesia 
catalana: Del joc i del foc i Salvatge cor, de Riba; El callat, Llibre d’Amich i Cants d’Abelone, 
de Vinyoli; l’obra més lírica d’Espriu, com és la continguda en els seus llibres Cementiri 
de Sinera i El caminant i el mur, sobretot amb les “Cançons de la roda del temps” (encara 
amb el record dels versos citats més amunt de Quasimodo, recordem ara la “Cançó 
d’albada”, amb aquell final que diu: No deixis res/per caminar i mirar fins al ponent./Car 
tot, en un moment,/et serà pres); alguns versos intensíssims del Màrius Torres malalt de 
mort; el rigor intel·lectual de Segimon Serrallonga; els poemes admirables en la seva 
visió d’una naturalesa transcendida d’un autor fins fa pocs anys tan amagat com és 
Lluís Sola; la poesia més essencial de Feliu Formosa, etc., a part de la fecunda amistat 
poètica amb Víctor Sunyol i amb el malaguanyat Jordi Domènech, sense oblidar les 
traduccions de poesia xinesa de Marià Manent, que pels de la generació de Clapés, que 
és la meva, van significar el descobriment d’aquella altra tradició a pesar de tanta 
traïció traductora. I, ¿per què no? Sense oblidar tampoc aquells incommensurables 
versos de Rosselló-Pòrcel que diuen allò de tota la meva vida es lliga a tu/com en la nit les 
flames a la fosca, uns versos que, més enllà del seu tens i intens sentit amatori, podrien 
ser una perfecta definició del sentit d’una poesia il·luminadora enmig de la nocturnitat 
dels temps com és la de Clapés. 
 
 
I ara, un cop emmarcada l’obra clapesiana en la tradició moderna europea, i també en 
concret en la catalana, voldria parlar d’una qüestió fonamental en la literatura 
moderna, a partir de la qual es desgranen tots els altres assumptes de la modernitat 
literària i artística; aquesta qüestió és la ja apuntada fragmentació del discurs, un cop 
reconegut el fet que no hi ha possibilitats de reconstruir cap totalitat, que no hi ha cap 
referència de sentit últim a què remetre’ns com a creadors, que el llenguatge orgànic, 
natural, no era més que una mera ficció del poder per mantenir l’estructura jeràrquica, 
és a dir, el control ideològic. L’obra de Clapés n’és una clara mostra. Només es pot 
parlar de la runa de la totalitat: és a dir, de les restes del llenguatge totalitzador que ens 
han quedat aquí i allà escampades pertot i amb les quals alguns encara intenten omplir 
els prestatges del supermercat cultural i altres reconstruir ara la Casa del Ser. En aquest 
punt no em puc estar de citar el títol del poema aforístic que encapçala l’últim llibre del 
poeta de Sabadell, Alta Provença. És aquest: La veritat sense casa. Tota una declaració 
ètica, tota una declaració de principis contra la falsificació ideològica. 
 Però continuem amb la fragmentació del discurs. Tot va començar amb 
Mallarmé i els descobriments de la lingüística. El signe lingüístic ja no era indivisible: 
significant i significat anaven cadascun per la seva banda. Com dèiem abans al parlar 
de Mallarmé, dinamita pura: les relacions d’identificació romàntiques amb el món, que 
ja li havien esclatat al cap a Hölderlin, saltaven en l’aire. Nom i cosa no es 
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corresponien, eren relacions arbitràries. Una rosa significat no era una rosa significant. 
I com diria Rimbaud, el petit gran Rimbaud: “Jo és altre”. 
 De totes maneres, per parlar de la idea de fragmentació, una idea crucial en la 
modernitat, que té molt a veure amb la idea de material, fins aleshores gairebé 
inexistent en ser considerat un mitjà d’una funció artística més alta, més transcendent, 
indivisible, i ara transformat en finalitat per mor de la incredulitat davant d’una realitat 
sense finalisme i, en conseqüència, trossejada en la seva falta d’unitat última ─una 
fragmentació que, més enllà de l’obra, també afecta la identitat dels individus, del jo─; 
per parlar-ne, deia, abans de refiar-me de les meves minses forces, més m’estimo 
acudir a allò tan recurrent com és manllevar un tros de text d’un autor important, i en 
aquest cas molt, un autor que, en la seva obra Minima moralia, ens en va deixar una 
mostra impagable, com en molts escrits el seu coetani Benjamin, de la construcció a 
través dels fragments. La cita la trec d’una carta d’Adorno a Mann en què parlen de les 
dificultats que té el novel·lista alemany per reprendre el seu Felix Krull, abandonat 
quaranta anys abans, la segona part del qual no s’escriuria mai. Diu així Adorno: “Per 
l’amor de Déu, no es deixi deprimir per culpa de les dificultats en el Krull. Aquestes 
dificultats són precisament la rúbrica d’una concepció fructífera, perquè una obra d’art 
intervé de forma verdadera en el seu material just en l’instant que s’ocupa de les seves 
contradiccions, i quan aquestes contradiccions es converteixen necessàriament en les de 
la creació. Allà on un no topa amb alguna cosa per l’estil (...) no val la pena ni tan sols 
començar. I no m’és possible veure res d’alarmant en el fet que el concepte avui s’hagi 
allunyat molt d’allò màgic que vostè va escriure fa quaranta anys. Així passa amb totes 
les grans concepcions que acompanyen l’autor al llarg d’una vida i, per això, en totes 
sempre hi ha, des del punt de vista de l’estètica classicista, alguna cosa de fragmentari. 
I amb tot, és això fragmentari el que condueix a l’essència de la forma èpica mateixa, 
que té a veure amb el que és obert, extensiu, i per això, ja en els seus principis no pot 
ser “acabada” (...) Sí, tendeixo a pensar que el fet que (...) la forma sempre rebi el 
caràcter d’alguna cosa que s’allunya, es transforma, és a dir, el fet que les obres 
transcendeixen la seva pura immanència formal, és una garantia que la representació 
obeeix a la llei dinàmica de l’assumpte.” 
 La poesia lírica, un cop desempallegada de la càrrega sempre feixuga de l’èpica 
i del drama, que es van transformar en novel·la i teatre, ja va ser des de molt aviat, 
encara que innocentment, un pas endavant en la idea de fragmentació del discurs. La 
lírica, amb la seva capacitat de síntesi i de concentració, ja ens donava des de bon 
començament una lliçó ucrònica de com n’és d’impossible, d’atrapar el món en un tot, i 
per això es va recloure en el discurs íntim, per oferir-nos-en petits fragments subjectius, 
individuals, gens, doncs, totalitzadors. Clapés ens diu a El radical sentit, el llibre 
d’aforismes del 1985-1987, ja citat més amunt:  
 
D’altra banda, les escriptures de tipus globalitzador ─que corresponen a una visió unitària i 
organicista del món─ han esdevingut entelèquies, ja que el discurs de la modernitat tot just 
permet una visió desvertebrada i, en conseqüència, li corresponen pràctiques fragmentàries.  
 
 I segueix:  
 
El fragment esdevindria, així, gènere amb entitat pròpia: difícilment identificable i definible, 
però corresponent a les escriptures de la modernitat. 
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Testimoniant la pròpia dificultat de dir.  
 
 Però encara quedava en poesia l’última voluntat de fer de cada poema un 
discurs tancat, resolt, i de fer de cada llibre una construcció, allò que definitivament 
farà fallida en el discurs modern. En un text de reflexió sobre la pròpia poètica titulat 
“Poesia i silenci”, Clapés enuncia amb aquestes paraules la moderna crisi del 
llenguatge: Tota creença, tot allò que hem tingut com a cert ha d’ésser considerat com a 
fals, “La irrupció del silenci com a element de reflexió teòrica es troba en relació directa 
amb la posada en qüestió del mateix sentit del llenguatge atribuït a la modernitat. És la 
crisi d’una civilització ─l’occidental─, la de la “mort de Déu” i de la desvalorització de 
la moral, que Nietzsche va saber expressar amb extrema lucidesa, amb radical 
patetisme:  Tota creença, tot allò que hem tingut com a cert ha d’ésser considerat com a fals, ja 
que no existeix cap món cert. Això situa l’home modern en el pur domini de la incertesa, 
anorreats tots els refugis, fins i tot el de la paraula.” Un text teòric que continua amb un 
paràgraf en què, inevitablement, es fa referència al gran clàssic de la impossibilitat del 
dir, al gran clàssic del desgast de les paraules: Hofmannsthal i la seva ja mítica Carta a 
lord Chandos. 
 Aquell poema citat de Quasimodo encara seria com una última batalla 
presentada enfront de la disgregació, de la desagregació, una petita batalla nuclear de 
contenir en tres versos la vida sencera d’un home, la Vitta d’un uomo, com titularia 
significativament l’altre monstre de la lírica italiana moderna, Giuseppe Ungaretti, 
aquell Ungaretti del “m’il·lumino d’immens”, tan grat a Clapés, en un intent de relligar 
tota la seva obra, penetrada sempre pel dolor de la pèrdua: de l’origen, del fill, de la 
guerra... Com si l’aventura moderna del pensament ens digués que ja només queda un 
absolut, el dolor. Al llibre titulat justament Il dolore, del 1947, escrit després de la mort 
del fill, el poeta hermètic italià, carregat de desesperació, ens diu en l’última estrofa del 
poema que obre el recull:  
 
Disperazione che incessante aumenta 
La vita non mi è più, 
Arrestata in fondo alla gola, 
Che una roccia di gridi. 
 
 Com si se’n fes ressò, Clapés, amb la seva veu temperada, ens en diu això, del 
dolor, un dolor que sempre ens neix de la pèrdua i, per tant, de la recuperació en la 
memòria, talment el record no fos sinó una hemorràgia en la pell ferida de l’oblit:  
 
Abans que no claregi 
la llum gemega: algú 
arriba 
des de l’oblit. 
 
 Uns versos que pertanyen al llibre A frec, del 1992-1994. I aquí un cop més em 
remetria a Mallarmé, al Mallarmé incapaç d’especular sobre els significants, sobre la 
música dels significants, però també incapaç de construir cap discurs a Per una tomba 
d’Anatole, el seu fill mort molt aviat, com també hauria de morir anys més tard, com he 
dit ara mateix, el fill del mallarmeà Ungaretti. Per això sovint la poesia moderna viu 
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amb nostàlgia l’escissió, la impossible reconstrucció d’un refugi del tot, per evitar el 
“viure a la intempèrie” vinyolià, el “viure sense casa” clapesià; sí, tot queda en 
nostàlgia, i el “desert” de Clapés ens remet constantment a aquesta intempèrie 
absoluta. Vegem-ne el poema en prosa titulat “Gobi”, inclòs en un dels seus llibres 
primerencs, concretament a Trànsit, un poema, “Gobi”, que conté gairebé tota la 
temàtica lírico-reflexiva d’Antoni Clapés i que passa a ser com una autèntica declaració 
d’intencions poètica:  
 
La llum colpeja de biaix les dunes. Tot és silent, res no varia; ni tan sols el temps, aturat en 
l’instant present. Arbres, pedres, caravanes d’homes, esdevenen ombres d’ombres, cossos 
deshabitats que jeuen per l’arenal. De tant en tant bufa un vent xafogós que s’endú serrells de 
pols d’aquí cap enllà. Res més. Un riu, com embriac, serpenteja sense anar enlloc: potser no 
tenen ni principi ni fi, les seves aigües podrides. 
 
Vagarejo pel desert. Viatjo cap a mi mateix.  
 
 Un tema recurrent en Clapés, aquest del desert, una de les idees força de la seva 
poesia, aquell espai real/irreal, aquell espai que és allà, però negat a la vida, gairebé 
una abstracció com no-res, buit, oblit; un espai, aquest del desert, que lliga 
profundament amb la voluntat del poeta sabadellenc d’habitar fins i tot el silenci, una 
altra de les idees força de la seva poètica ─com ja ens ha remarcat més amunt el text 
citat de Nelly Schnaith─, un silenci on les paraules, depurades per la seva difícil 
supervivència, acceptarien finalment el seu destí. En el text llegit com a presentació del 
llibre Alta Provença, titulat precisament amb el títol del poema pròleg que he citat 
anteriorment, “La veritat sense casa”, un altre cop Nelly Schnaith afirma: “Crec no 
caure en reduccionismes si trobo en aquesta experiència  l’arrel de la qual brota i es 
nodreix l’arbre sencer de la poesía de Clapés, camí del silenci per on/arriben els mots. Basti 
assenyalar, al llarg dels seus versos, la presència reiterada d’alguns termes clau, 
sempre els mateixos, sempre ecos d’aquell silenci primordial o final que la seva veu vol 
fer sonar: ombra, absència, no-res, llum, invisible, un dir que és callar, poema/camí, 
itinerari sense petjada, desert, soledat, exili. Tot par donar paraules a una experiència 
poètica que alhora presta llenguatge a la prosa semiafàsica d’una de les nostres 
intuïcions comunes més inquietants, saber que no sabem, que el viatger no sap, que oneja 
l’estendard dels mots/a la riba obscura del sentit. No és no voler dir res/ans gosar dir el no res.” 

 Tota l’obra d’Antoni Clapés és filla de la fragmentació, tot el seu discurs, en què 
es combinen l’aforisme, el poema i el poema en prosa, en una constant i dialogada 
hibridació entre l’un i l’altre, és fill de la impossibilitat moderna d’una totalitat 
ideològica, i encara que podríem creure que, al capdavall, ajuntant-ne totes les peces 
que el poeta ens ofereix, reconstruirem la imatge del trencaclosques, que tornarem a 
tenir l’àmfora esmicolada, ens adonem que les peces, encara que les encaixem, 
corresponen a àmfores diferents, que la unitat perduda no es pot refer. Aquesta 
desolació de la paraula poètica és el que fa que un poeta com Antoni Clapés torni una 
vegada i una altra als seus temes, com si busqués poder callar si aconseguís resoldre 
l’enigma de la veritat perduda. No em puc estar aquí de citar una de les proses 
poètiques aforístiques o metapoètiques més llargues del poeta; pertany al llibre Matèria 
d’ombres, del 1998-1992,  i si la cito és perquè s’hi recull gairebé tot l’univers poètic 
clapesià i, a més a més, crec que complementa perfectament la primera de les dues cites 
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de Nelly Schnaith, en la qual es transcriu una frase precisament d’aquest poema en 
prosa. Diu així:  
 
Tanco el recorregut pel laberint: n’acabo la lectura. Havent escorcollat tots els topants sense 
arribar a un centre que, potser, ni existia. 
 
Fragments, paranys, eixides cegues. 
Signes que el cal·lígraf ha disfressat de formes mutants i que, encara, em trasbalsen i 
m’enceguen: humitats pretèrites en murs invisibles, frecs en el cel pintat, en el blanc de la llum, 
guixos rere un poema. 
Paisatges a penes insinuats. 
 
Sense Dèdal, esdevinc viatger errant a la percaça de la paraula perduda. De mi mateix. 
 
Faig i refaig el camí per darrera vegada. Tracto de descriure’n la imitació. M’abandono al 
silenci. 
En la foguera del temps.  
 
 El poeta, doncs, sovint vident d’infinites possibilitats, com Tàntal, no pot fruir 
mai de cap dels dons aparentment a l’abast del llenguatge i de l’anhel. Tot li és negat 
per la inexistència de cap do dels déus. Ja ho he dit altres vegades, però ho repetiré un 
cop més aquí: el gran poeta modern, aquell que no decideix tirar pel dret i aplanar el 
terreny, és sempre Sísif; el seu esforç no tindrà recompensa final, però l’esforç en si li 
haurà permès viure amb la plenitud de la lucidesa que mostra els límits i les 
limitacions. Li haurà permès viure en l’assumpció (sí, d’assumir, però també 
d’ascendir) de les veritats fragmentàries de la Veritat, d’allò mai més reconstruïble. 
Però en Clapés de vegades, sobretot en la seva última obra lírica, la que comença amb 
In nuce, sembla que s’aconsegueixi que la pedra del càstig es mantingui en equilibri al 
cim, perquè aquesta és l’estranyesa de la seva obra: parla de la fragmentació amb una 
estranya capacitat no en diré unitiva, però sí constructiva. És com si aconseguís tornar 
a ajuntar, després del viatge excèntric del poema, allò que en Mallarmé s’havia separat: 
significant i significat. Un poema precisament d’In nuce em referma en aquesta 
sensació:  
 
Oblidades ombres comencen a poblar, a penes, les solituds del teu somni. 
Desfà la llum primera contorns que no són ni paraules, encara: remor de sorra, alè de dubtes, 
instant aferrat. 
 
Inútilment encalces records que fugen: ocells en la fosca. O un gest. 
 
La quimera de ser. Pedra. 
Aquesta pedra. 
 
 Torno a Adorno i a la correspondència amb Mann per manllevar-ne un altre 
fragment que per mi és un resum insuperable en la seva brevetat d’allò que és 
l’experiència artística en la modernitat i que remet, com indica el mateix Adorno, a allò 
que Hegel diu en el pròleg a la seva Fenomenologia: “(...) la vida de l’esperit no és la 
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vida que s’espanta davant de la mort i es manté pura de la desolació, sinó la que sap 
afrontar-la i mantenir-s’hi. L’esperit només conquista la seva veritat quan és capaç de 
trobar-se en si mateix en l’absolut esquinçament.” La carta d’Adorno a Mann diu així: 
“Si res de Hegel i d’aquells que el van posar dret em va calar fondo és l’ascesi, 
cregui’m, perquè allò altre, l’expressió desencadenada de l’esperança, seria més pròxim 
a la meva naturalesa. Però sempre tinc la sensació que si un no resisteix en el que és 
negatiu o passa massa aviat al que és positiu, li fa el joc al que és fals. Precisament en 
aquests dies se’m va tornar a imposar aquesta idea, quan al desempaquetar aquí els 
llibres emmagatzemats em vaig topar amb Der siebente Ring, de George. Igual que 
Nietzsche, ell no va poder resistir en la negativitat i per això va crear un déu, que no 
era més que un ídol, i així no tan sols va sorgir allò còmic del culte a la festa de 
disfressa, sinó que, i això és d’un pes molt més gran, des d’El tapís George es va 
anul·lar a si mateix com a artista, en la mesura en què per pròpia iniciativa va fer servir 
formes de validació, que, com a no validades objectivament, se li havien 
necessàriament de desfer a les mans.” Un cop més, amb totes les seves humanes 
vacil·lacions, la poesia de Clapés, contràriament a la de George, a la del pre-feixista 
George, sí que sap residir en l’esfera de la negativitat, encara que sigui sense la 
desesperació liquidadora de Moses und Aron, d’Arnold Schönberg, tan estimat per 
Adorno, tan afusellat per Mann al seu Doctor Faust. Aquell Moses und Aron que ens 
remet a la pre-moderna desesperació del Timó d’Atenes, de Shakespeare, encara que les 
raons de la desesperació, crisi d’un model/fracàs dels interessos propis, siguin tan 
diverses. A A frec, hi llegim això:  
 
Amagada rere un revolt 
la mort espera. 
La seva veu 
fendeix 
per un instant 
l’aire. 
 
 L’assumpció de la mort com a final definitiu, l’acceptació de la negativitat del 
més enllà, és l’única manera de reviure’ns cada dia, de viure’ns vius, perquè la “veu” 
de la mort, com molt bé assenyala Clapés, “fendeix l’aire”, és aquí, perquè no hi ha cap 
altre lloc enlloc. És a dir, la mort no és pas teològica, com tampoc ho és el naixement, 
sinó que forma part de la vida, encara que n’ocupi un dels extrems. Pensem en l’horror 
derivat de la idea finalista del “ser per a la mort” heidegueriana, aquesta idea que creu 
que la justificació de l’ens es troba en la seva dissolució en el Ser, que justifica doncs 
amb la seva ideologia, amb la seva idolatria, la “pulsió de mort” que va arribar al 
paroxisme amb el règim nazi i la seva Alemanya segrestada. Una pulsió de mort que 
enviava a la Casa del Ser amics i enemics, via camp de batalla o via tren de la mort i 
camp d’extermini. La guerra i la Shoa. Una pulsió que de tant en tant torna a despertar, 
com va passar no fa pas gaires anys als Balcans. A Al marge,  un títol ben explícit de la 
voluntat del poeta de transitar pels límits, pels marges, hi llegim, en una clara 
referència a Adorno, sempre Adorno, i la seva ja famosa, però mai retòrica pregunta 
sobre la possibilitat de fer poesia després d’Auschwitz:  
 
Sarajevo ens fa còmplices a tots.  
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Podem seguir parlant de poesia, després de Sarajevo?  
 
 No ens ha d’estranyar, doncs, que Celan, l’inconsolable Celan que maldava per 
subvertir la seva llengua de cultura que era alhora la llengua de mort dels assassins 
dels seus pares, anés a la casa del bosc, ja tan lluny de la Casa del Ser, a demanar a 
Heidegger explicacions del que en realitat era inexplicable. En canvi, i crec que és aquí 
on s’inscriu la veu solitària i solidària del poeta sabadellenc, hi ha un “ser per la mort” 
causal, és a dir, som a causa de la mort, la mort infon valor a la vida, és a dir, l’omple, 
com Adorno apunta en la carta anterior, de positivitat. La negació de la transcendència, 
o si es vol la indiferència per recompenses i promeses, fa que la vida, tan somorta per 
culpa de l’espera, s’ompli, ara sí, sense sectarismes, d’energia positiva per fer front a les 
presses del temps, per oposar-nos mentre podem a la nostra pròpia absència.  
 
Taques d’òxid fereixen la murada d’adob. 
Hi ha formes, dibuixades per l’atzar, 
que el pas del temps s’ha encarregat de dir-ne 
paraules: ànima, vol d’ocell, ombra. 
Solitud 
arrecerada en el no-res. 
  
 Ho podem llegir al llibre citat anteriorment Llavors abandonaries Greifswald, uns 
versos que ens retornen a l’interès de Clapés per la plàstica, aquest cop ben bé la 
descripció d’una obra de Tàpies. Però tornant a l’adorniana resistència enfront d’allò 
negatiu, Canetti, un altre gran escriptor aforístic, hereu d’una tradició que arrenca de 
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), tot al llarg de la seva obra ens en dóna 
moltes, de lliçons d’aquest resistir a l’anorreament, com la que conté el següent 
“apunt” del 1993, és a dir, d’un any abans de la seva mort: “Ja fa temps que se sorprèn 
a si mateix dient en les converses: ‘Quan en faci cent.’ Ho pren, doncs, en consideració, 
ho considera plausible, menciona coneguts seus, gent respectable, que van arribar als 
noranta-vuit, noranta-sis, noranta-quatre, i ell els va conèixer encara ben vius i animats. 
¿Seran els discursos contra la mort allò que a un el manté viu?” I Clapés, en aquest 
sentit, en un petit poema inclòs en el seu llibre Minerva, del 1995-1997, un poemari 
d’una temàtica no gaire comuna en la seva obra, com és l’explícitament amorosa, 
apunta això:  
 
Parlo a l’altre 
que hi ha en mi i que, 
potser, ets tu. Escolto 
les mil raons del no, 
l’única follia del sí. 
 
 Sí, les “raons del no” són les que ens empenyen amb optimisme o desesperació, 
tant se val, però mai amb la mort avançada de la resignació, a aferrar-nos a la vida, a 
“la follia del sí”. I, en aquesta follia, aquell “jo és altre” rimbaudià només es reconeix, 
es retroba en l’altre del desig, en l’altre que en l’èxtasi potser ens completa. Al ja citat 
llibre de poemes titulat Destret, hi llegim:  
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Esborres 
tot escrivint el silenci 
i ets full blanc 
sense ombra, murada que sagna (sempre): 
afany de ser un altre. L’altre. 
 
 ¿No hi sona aquí, encara que alliberat de credulitat, el místic fer-se un mateix 
pàgina en blanc perquè Ell hi inscrigui el Nom? ¿Què fan els amants si no inscriure’s 
mútuament fins a oblidar-se en l’èxtasi? La unió amorosa ─o, més àmpliament, el 
retrobament de l’altre en un mateix─ potser no és sinó l’únic retrobament possible de 
significat i significant. El retrobament del descans solidari després de la penúria de 
l’escissió. I Clapés ho referma amb passió, sí, la seva estimada passió motora de 
l’aventura poètica, a Alta Provença: 
 
(...) 
Res ja no serà com abans: 
aquest imperceptible canvi. 
 
Un foc interior t’abrusa: 
l’afany d’esdevenir l’altre 
de ser l’altre. 
 
 
Vull acabar recordant els tres crits instauradors de la modernitat: el de la mort de Déu, 
el de la revolució dels oprimits i el de l’alliberament del sentiment de culpa. Els tres 
crits alliberadors que, després de tanta derrota, tornen a esperar emboscats que algú els 
torni a proferir ben alts. Sempre Sísif.  
 Mentrestant, escoltem un cop més el Clapés d’Alta Provença, perquè, vistos els 
signes dels temps, encara hem de dir amb ell:  
 
(...) 
Viure sense passat ni futur. 
 
Tot just sabent que ets 
el somni d’un déu 
despietat. 
 
 Perquè, si no, si fos cert que hi ha cap Misericòrdia, com prediquen tants i tants 
poderosos que en els seus actes de poder no mostren cap mena de compassió, sí, una 
Misericòrdia així, amb majúscules, hauríem de dir amb Celan, a la vista de la capacitat 
destructora dels humans:  
 
Resa, Senyor. 
Som a la vora. 
 

● 
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2009 

 

EL NOM INTACTE 
 
Sempre s’acostuma a dir que un bon llibre tard o d’hora acaba trobant editor. Ara, 
l’aparició en edició d’autor d’El nom intacte, de Josep Cornudella Defis, un petit volum 
de poemes que inaugura unes possibles edicions anomenades “Llibres del Rectangle”, 
ve a demostrar com n’és de falsa la premissa inicial, una premissa que fins i tot es 
podria capgirar i dir que per trobar fàcilment editor més val rebaixar qualsevol 
plantejament que pugui fer que el llibre no sigui prou distret. En fi, què hi farem, i ho 
dic amb cristiana resignació, però amb un cert espant de pensar en tot allò que es deu 
frustrar per culpa de les urgències venedores del mercat del llibre. Només ens queda 
resar perquè també faci un pet com el del totxo per veure si encara podem recuperar el 
terreny perdut. Però deixem-nos de compungits circumloquis i mirem-nos el llibre que 
ens ocupa, El nom intacte, com si fos fruit d’una edició normalitzada a l’abast de 
tothom. 
 El primer que se m’acut dir és que feia molt temps que no llegia un llibre de 
poemes tan tens. Sí, aquesta és la qualitat precisa i preciosa d’aquesta obra de 
Cornudella Defis: la tensió. 
 Tot i la seva aparent “minimalitat”, l’avanç —¿per què no dir-ho?— dificultós 
per entre els seus sovint aspres versos és tot el contrari que minimalista. La brevetat 
d’aquests poemes no es deu mai a la fragmentació del discurs, sinó a la màxima 
concentració de l’intent i la intenció. És la persistència sense redundància. És la 
dialèctica entre el que és viu i el que és nom. 
 
¿Quina paraula  
ens és oferta, plena,  
per ser no ser-hi  
si no el record de l’altre  
endins, viscut morint-hi? 
 

La densitat de reflexió sobre un amor que ja no té cap altra existència que la 
paraula que el convoca amb dolor perquè el veu flotar inert com un cadàver per 
l’insalubre aiguamoll de la memòria et deixa atuït:  
 
Encara hi som, però som vacus  
en un temps de llum destruïda,  
en els silencis dels cadàvers.  
 

Les percepcions sobre el temps i el que en queda de nostre en la dicció del 
record són d’una corprenedora subtilitat i alhora debel·ladores de tot sentimentalisme, 
de tota il·lusió entabanadora, de tot embadocament tardoromàntic. “L’absència ubiqua 
de tu en tots”, un dels grans versos d’aquest poemari, és exactament tot el que som 
capaços de preservar de la pèrdua. Res. 

El nom intacte és això: un llibre de poesia amorosa que, en comptes de pretendre 
expandir-se lluminós, evocador, redemptor del temps viscut, es consumeix en la presó 
del record.  
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La llum, ferida  
en la nit de la paraula,  
no té sang d’alba.  
 

Perquè, per l’autor, el record és el rastre que ens queda del que ja no és, del que 
potser ni ha sigut, per molt que hi donem voltes, per molt que en fem poema. No, El 
nom intacte no és cap explosió lluminosa que il·lumina vivificadorament un temps 
perdut sentit superb; no, no és cap miratge. Més aviat és una dolorosa “implosió”. 
  
Tant de desig, que s’expandeix  
en si mateix per la buidor  
destruint-me en implosió.  
 

Aquests poemes ens parlen del forat negre que és el passat, de com la memòria 
en connivència amb l’oblit xucla qualsevol esperança, de com destrueix el real i ens en 
deixa la mentida de la ficció dels noms. És cert, som especialistes enfront de la buidor a 
construir ficció, davant del buit som uns fingidors, com molt bé deia Pessoa, que 
s’inventen el que sigui per continuar-se sentint vius.  
 
Sempre hi veig el cos invisible  
que dóna a llum el meu silenci. 
  

Molt pocs poetes aconsegueixen escapar-se del fingiment, de la impostació i la 
impostura, com sí que ho fa Cornudella Defis, per mostrar-nos el llenguatge descarnat 
del cos de la literatura, aquest gat immens que només sap fer que llepar-se les ferides. 
El nom intacte és aquesta descarnadura; és la ferida “moral” que ens mostra l’autor no 
pas perquè l’hi curem —ell prou que la sap incurable—, sinó per fer-nos adonar de 
tantes i tantes ferides com ens sagnen sense que en vulguem fer cabal, fins que de sobte 
ens descobrim exànimes i no en sabem ni la raó ni el remei.  
 
(...) L’absència em dessagna  
en el buit de reviure. 
 

No sé si deu anys d’elaboració d’un llibre tan clos, tan u, pot portar l’autor a fer-
ne gaires més, no ho sé, però potser sí que és necessari —o ho hauria de ser— esborrar 
la retòrica mel·líflua del consol per quedar-nos parats davant del buit i veure què en 
fem per nosaltres mateixos, sense cedir mai la nostra llibertat d’interpretar-ho a la 
dogmàtica de les interpretacions. En aquest sentit jo diria que El nom intacte, posat 
sense anunciar-ho sota l’advocació del Tractatus, encara que els seus rigorosos versos 
prou que en demostren la filiació wittgensteiniana, és un dels llibres de la lírica 
catalana que s’acosta més a l’extrema experiència poètica de Celan, potser no en 
l’aparença formal dels que fan esteticisme celanià, però sí en la fonda liquidació de 
l’accessori per poder accedir al nucli dur de la nostra condició, on l’amor ens és 
turment tant en el desig com en la pèrdua. Sí, aquest Celan citat per Cornudella Defis 
al final del seu llibre i que ens diu: “Una paraula —ja ho saps: / un cadàver.” Però no 
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vull acabar amb Celan. Vull acabar amb aquest vers d’El nom intacte que a parer meu 
recull prou bé el sentit de tot el poemari:  
 
(...) Perquè sigui per sempre la sang de no ser-hi.  
 

¿La funció de la bona literatura? 
 

● 
 

Setembre/octubre del 2009 

 
“ESCRIURE ÉS UN VERB INTRANSITIU” 
 
“Escriure és un verb intransitiu”, diu Roland Barthes. Jo potser ho matisaria i diria que 
“escriure” és un verb transitiu només en si mateix. Em refereixo, esclar, a l’escriure 
creatiu. Aquest escriure escriure, que pot semblar una mica tautològic, per mi és crucial 
per entendre l’escriptura moderna. Aparentment s’escriu sobre moltes coses: l’amor, la 
mort, el desig, la llibertat, el misteri, etc. Però, per molt que de vegades això ens 
sorprengui, totes passen en el llenguatge. Fins i tot la mirada, tan important per Riba. 
L’única qualitat humana és aquesta, el llenguatge. La resta de la nostra condició la 
compartim amb els animals. I, si no ho sentim d’aquesta manera, precisament és 
perquè ho podem anomenar. Així, doncs, allò que realment escriu qui vol de debò 
escriure és el fet mateix d’escriure, perquè únicament en les paraules i en l’articulació 
de la sintaxi hi ha de debò el que som: des de l’estèril ànsia metafísica fins a la baixesa 
moral més extrema. Més enllà de la polisèmia que recullen els diccionaris, hi ha la 
pròpia polisèmia biogràfica: allò que les paraules representen culturalment i 
emotivament, subjectivament, per cadascú de nosaltres. Tots els nostres conflictes 
passen en el llenguatge, i no cal ser gaire psicoanalític per adonar-se’n. Com diu Mercè 
Boixareu al seu ampli estudi titulat El jo poètic de Carles Riba i Paul Valéry, citant al seu 
torn Henri Morier, autor d’un diccionari de poètica i retòrica publicat a França el 1961, 
es pot parlar de “símbols convencionals”, fixats per la interpretació literària; de 
“símbols contingents”, més difícils d’interpretar perquè arrelen en la biografia de 
cadascú, i de “símbols freudians”, sorgits de l’anàlisi de l’inconscient i dels somnis i 
que de seguida van tenir un gran relleu intel·lectual en la creació literària i artística del 
segle que començava. I amb això ja entro de ple a parlar de Riba. 
 És a “Els poetes i la llengua comuna”, assaig inclòs a Per comprendre, que Carles 
Riba es refereix amb un cert menyspreu “als qui prendrien que la llengua fes la meitat 
dels versos per ells”. 
 Aquestes paraules en defensa d’una “llengua clàssica comuna, abstracta, 
arranada, tan restringida de mitjans que sembla pobra als fatxendosos i als avars”, les 
podem agafar com una ironia del poeta referida a la irresponsabilitat lingüística de 
poetes floralescos i arrauxats automatistes, i també com una subtil invectiva adreçada a 
molts dels seus companys de generació que només feien que badar i embadalir-se amb 
una Catalunya ideal i, per tant, amb una llengua rural barrejada amb la llengua 
rescatada d’èpoques glorioses. Amb tot plegat es volia recrear un mena de Catalunya 
clàssica i civilitzada que, en nom d’acostar-se a l’alta cultura europea, la pretenia 
preservar del conflicte a què aviat es veurien abocades Espanya i tot Europa, i que les 
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avantguardes ja des de la Gran Guerra simptomatitzaven. Arthur Terry al seu pròleg a 
l’obra completa ribiana ens diu: “Tot i la importància que [Riba] dóna, per exemple, a 
la poesia de Carner o López-Picó, el rastre d’aquests mai no arriba a dominar unes 
intencions autènticament personals.” 
 Per això aquelles paraules de Riba a “Els poetes i la llengua comuna” també les 
podem llegir com un senyal de la consciència ribiana del fet que era necessària una 
relació profunda amb les paraules per acceptar-les com a part d’un text. Pensem en 
Hoffmanstahl i la seva denúncia a la Carta a lord Chandos del buit a què s’havia abocat 
el llenguatge al perdre el contacte amb la realitat. ¿Com parlar de res amb fórmules 
desgastades i amb retòriques heretades de la tradició sense una revisió crítica que les 
netegés de totes les excrecències ideològiques i retòriques incorporades? En el 
llenguatge no hi ha mai res innocent, ni la ignorància. Apareixia, doncs, en Riba, d’una 
manera clara, el problema de la llengua com a material, com a matèria del discurs. Sí, 
també com a matèria moral. Tot l’escrit citat de Per comprendre és una magnífica mostra 
de les preocupacions del poeta en aquest sentit. En el fons, com en tota la poesia 
moderna, l’obra de Riba és en bona part una metapoètica. Jo crec que Riba va ser 
conscient que no es podia escriure res sense sentir-ho com a propi, sense posseir-ho. I 
un altre cop porto davant de vostès Roland Barthes, que a El plaer del text ens diu, 
resumint-ho, que ell no podria escriure cap paraula que no sentís com a seva. Una 
autèntica lliçó ètica de l’escriptura. Riba es convertia així en el primer i autèntic 
“homme de lettres” que assenyala Arthur Terry al pròleg citat més amunt, on també 
remarca això: “(...) la seva preparació lingüística (...) és un dels factors que precipiten la 
seva maduresa precoç.”  
 Riba ens diu a les Elegies de Bierville que “els mots són només per entendre’ns i 
no per entendre’ls:/són el començament, just un senyal del sentit./Semblen precedir-
nos camí del misteri i ens deixen/foscos davant d’un brocat, tristos a un eco que fuig”. 
Aquests versos, que sense voler-ho contenen una autocrítica a la momificació dels 
noms a què es dediquen els filòlegs —ell que, com he dit, volia insuflar-los nova vida 
moral—, ens permeten circular en dues direccions del que vol dir ”entendre’ns”, cap a 
fora i cap a dintre, encara que si realment agafem la que va endintre, la que va enfora al 
capdavall de la introspecció en sortirà molt més clara: el subjecte sabrà oferir-se amb 
claredat, si cal amb fosca claredat, perquè fins i tot el “trobar clus” exigeix una gran 
precisió d’intencions per ser realment “clus” i no confús. Les contradiccions entre 
realitat i creença convoquen de seguida, per poc que et descuidis, a una obscuritat no 
qüestionada que ens deixa “tristos a un eco que fuig”, buits enfront del “sentiment 
oceànic” de què parlava Freud.  
 En definitiva, més enllà de les acrobàcies metafísiques, ¿de què parla 
intrínsecament Riba si no de la creació d’un estil? L’estil, el tan sovint menystingut estil 
—¡com si es pogués escriure sense!—, no és sinó l’ús personal de paraules i sintaxi. 
Qualsevol que escrigui pot descobrir unes constants electives en la seva escriptura que 
es van precipitant amb l’experiència, i variar-les és variar alguna cosa més que l’estil: és 
variar humanament. L’estil, doncs, sempre és simptomàtic, però quan l’estil respon a 
un coneixement profund del nostre  dir, un dir que ja no ens diu, sinó que és un dir en 
què ens diem, aquest estil adquireix en part la capacitat de fer-se diagnòstic. Riba n’és 
un cas força clar a pesar del temor a la transgressió de la Idea en majúscula, que potser 
és allò que li va faltar esmicolar per veure si al seu interior només hi havia serradures. 
O no. Ja en el primer poema de la seva obra poètica completa ens diu:  
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T’ha enquimerat la gràcia fugitiva 
d’un desig i ara ets deserta, oh ment. 
Ai soledat sense dolç pensament 
i foll traüt sense paraula viva.  
 

Tota una declaració d’intencions, on ens anuncia la seva lluita tenaç entre idea i 
paraula materialitzada, amb totes les tensions que la idea crea en les paraules 
formalitzades a l’exigir-los molt més del que potser són capaces de donar. És allò que 
els deia més amunt de donar-los nova vida, i també nova vida moral. Ferrater ho 
detecta amb aquest comentari al seu llibre La poesia de Carles Riba: “(...) l’anglès, o bé el 
francès, tenen els termes de descripció moral molt llimats i molt ajustats per una 
enorme tradició de novel·la, que és el que el català no té (...)”, un fet que Riba mateix ja 
exposa magistralment al seu assaig “Una generació sense novel·la”, inclòs al seu llibre 
titulat Els marges. 
 Sí, Riba va ser un treballador tenaç de la paraula com pocs n’hi ha hagut a la 
nostra literatura. Va fer de traductor del grec, amb una exigència autocrítica exemplar 
com és replantejar-se la primera traducció de l’Odissea; va traduir Hölderlin, per 
coneixe’l més bé al sentir-hi afinitats; coneixia la poesia francesa de Mallarmé i Valery 
com a models; va traduir de l’anglès com en el cas d’Edgar Allan Poe; va fer de 
lexicògraf a l’Institut, fins a ser-ne secretari; va treballar com a traductor de la Bernat 
Metge i la va dirigir; va traduir Kavafis, etc. Tenim fins i tot la curiositat literària 
d’algun intent del poeta d’escriure poemes en italià i en francès.  
 En la seva poesia va començar amb uns poemes de factura postsromàntica sota 
la influència de Leopardi i Baudelaire, i també del Renaixement italià i català, i va 
continuar a través de les Estances fins a les seves Tres suites amb el pes a les espatlles de 
la modernitat de Mallarmé i Valéry. És a dir, els fundadors de la poesia com a 
experiència del llenguatge. La famosa autonomia de la paraula que va traspassar bona 
part de la literatura europea. Com diu Mercè Boixareu en el seu extens estudi 
comparatiu de Riba i Valéry que he citat anteriorment, l’esforç ribià postsimbolista era 
el de la construcció d’un jo poètic des d’on comprendre el món en el llenguatge, perquè 
no oblidem que el jo no és res més que la construcció lingüística de la nostra 
autorepresentació de subjectes enfront dels objectes: som el que ens són les paraules. I 
l’elaboració del jo és la pròpia elaboració, que en el cas de Riba va voler ser una 
extrema abstracció de l’experiència personal. En aquest esforç constructiu, Riba fins i 
tot es va enfrontar amb la concisió oriental de la “tanka”, un autèntic “tour de force”, 
sovint fallit, contra la pesta de la retòrica. ¿Els seus paral·lels en altres llengües? Juan 
Ramón Jiménez, Rilke, Eliot, els hermètics italians. És a dir, Riba feia entrar de cop i 
volta la poesia catalana en el discurs de la modernitat amb una potentíssima poesia 
d’idees. Potser només li va faltar fer front a la Paraula amb majúscula per entrar del tot 
en el qüestionament jeràrquic que representava la gran literatura del segle XX: ell que 
tenia tan clar quina era la materialitat del poema no va saber abordar la pura 
materialitat del coneixement. D’aquí els versos citats més amunt on els “mots” topen 
amb el misteri sense atrevir-s’hi: acceptant-lo. Riba va viure escindit entre la 
materialitat de les paraules i l’idealisme que les paraules mateixes convocaven, com 
assenyala amb agudesa el filòsof alemany Hans Blomenberg quan parla del dolor que 
ens fan les grans preguntes que les paraules ens plantegen sense tenir-ne les respostes. 
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Potser és d’aquí que sorgeixen moltes de les tensions discursives de la poesia ribiana. 
S’ha parlat de Riba com a “poeta pur”. Em sembla que, com Valéry i Mallarmé, va 
creure en la paraula com a lloc del conflicte i no pas com a eina utilitària de 
representació del conflicte. No sé si d’això se’n pot dir “puresa” a la llum de la 
lingüística i de la psicoanàlisi. La poesia de Riba és la construcció d’una biografia 
allunyada del discurs naturalista en la qual tenen tanta importància el real com l’irreal, 
el temps com l’eternitat, l’espera del desig com la dura convivència amb la memòria: 
Riba va construir en els seus millors poemes una manera de comprendre l’individu que 
s’apartava de la linealitat realista, per fer-se molt més verídica i complexa, encara que 
sovint massa idealitzada, cosa que li feia defugir la presència del mal, o tractar-lo molt 
col·lateralment. Des de molt aviat, Riba es va adonar que entre cos i ment no hi havia 
compartiments estancs: tot confluïa en un sol compartiment, com és el llenguatge. Tot 
allò que sentia el cos que no desencadenés l’expectativa del desig o, per contra, el dolor 
del record i de la pèrdua, és a dir, llenguatge, era inexistent. Potser d’aquí, de vegades, 
les dificultats lingüístiques de l’experiència metafísica, més enllà de balbucejos plens de 
sensualitat en els límits entre el goig i la joia, on naixia, talment la Venus de Boticelli, 
un Amor en majúscules alhora carnal i platònic. En aquella poesia hi ballava Déu. Una 
timidesa ideològica potser derivada de la mateixa situació endèmica de feblesa d’un 
país sotmès que necessitava una “auctoritas”, una timidesa que no van tenir altres 
poetes creients com Eliot o Juan Ramón, que es van atrevir a interpel·lar-lo enmig de 
tant de dolor inexplicable com va assolar Europa i el món. Potser Riba no es va adonar 
que aquell ”autre” rimbaudià de “je c’est autre” estava escrit amb minúscula, és a dir, 
que el jo mateix era dubtós sense un Jo jeràrquic que legislés. 
 Però encara faltava un pas més, la culminació. Riba amb el que havia fet fins 
aleshores en tenia prou i de sobres per presidir la poesia catalana, però tota aquella 
experiència amb la paraula, amb la modernitat inaugural de Hölderlin, amb la 
nostàlgia d’Ulisses, li havia d’esclatar a dintre amb un tomb humà inesperat, com és la 
guerra civil i l’exili: sí, l’exili, el doble exili que pels escriptors catalans representava 
l’allunyament de la terra i de la llengua. No tenien cap Mèxic lingüístic on refugiar-se. 
Pensem en la terrible soledat, sí, també lingüística, de Bartra. Per un home com Riba 
que havia viscut sempre entre paraules, aquell desarrelament era d’una duresa 
insospitada. El poeta, traspassat el seu intel·lecte pel dolor, va produir a partir 
d’aleshores els que crec que són els seus millors versos: les Elegies de Bierville. I aquesta 
consciència de bandejament que les traspassa es manifesta en l’”Endreça” final com a 
clara voluntat de retorn a Ítaca, si més no amb les paraules:  
 
Arribareu sense mi a la pàtria expectant, elegies: 
de dolor a dolor la impaciència us empeny.  
 

Curiosament, a pesar del mal que l’envolta, el poeta no s’hi resigna, defuig 
explicitar-lo, encara que el mal traspuï en alguns versos, com els del poema del recull 
Del joc i del foc que comença “Versos? Escolta: Trompetes sonen lluny / el comiat obscur 
/ d’una altiva sang jove.” O s’hi refereix encara com una possibilitat d’esperança, 
sobretot a les Elegies. La paraula Mal, almenys en majúscula, no apareix més que una 
vegada a l’obra poètica ribiana, al sonet núm. XIV, 1 del que havia de ser el seu pròxim 
llibre: Salvatge cor. No sé si això és lloable o no. Potser tota l’obra de Riba està marcada 
per aquella voluntat de resoldre el conflicte que va viure com pocs entre el voler, voler 
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d’una llengua i d’una pàtria amb tot allò que contenen de bo i de dolent llengua i 
pàtria, i una realitat anorreadora, un conflicte afermat, com acabo de dir, per la guerra 
civil, l’exili i la liquidació cultural del franquisme. En l’”Elegia núm. XI”, el poeta es 
debat entre els déus clàssics i el Déu cristià, que s’imposa en l’últim vers:  
 
(...) home entre els homes jo, déu contra els déus el meu Déu!  
 

A pesar de les temptacions que li oferien els déus pagans, ell va creure com a 
lloc últim on retrobar l’harmonia perduda en el Déu eclesial, no pas en l’Absolut profà 
del Cementiri marí o en la visionària divinitat sincrètica de Rilke, i això li va impedir 
abordar el pensament modern en tota la seva radicalitat crítica, en tota la seva 
necessària descomposició jeràrquica i existencial, com d’altra banda li va passar a la 
mateixa Catalunya cultural burgesa, tret de comptadíssimes excepcions. Però encara 
quedava l’altre gran esclat poètic, el citat Salvatge cor, els versos humaníssims de 
Salvatge cor, d’un Riba treballat pel temps i per la història que després de tant reconeix 
que “(...) el cor vol més, vol en excés,/i en el do rebut és degrada.” Un llibre que viu 
vençut i enyoradís “(...) de la resta que llançà ma joventut”. És l’home elemental 
impossible de ser per culpa de les paraules. El Déu cristià, que fins i tot hi surt 
anomenat com a Crist, hi senyoreja com a sol lloc on agafar-se enmig de tanta cultura 
arranada i al capdavall d’una biografia tan feixuga.   
 M’agradaria, així, de passada, remarcar el paral·lelisme de Riba i aquests dos 
llibres amb el seu admirat Rilke, que va fer al final de la seva obra els Sonets d’Orfeu i 
les Elegies de Duino, un topònim, el de Duino, que ha passat a la història com hi ha 
passat el de Bierville. 
 Crec, però tampoc no ho sé gaire, que Esbós de tres oratoris és un retrocés pel que 
fa a la intensitat poètica i fins tot al llenguatge poètic. En això coincideixo amb Gabriel 
Ferrater, encara que tampoc m’hi penso fer fort. Almenys jo ho sento així. Però també 
els diré que hi ha alguns poemes de l’últim Riba d’una senzillesa torbadora. Valgui 
com a exemple la primera estrofa del poema titulat “Cançó d’amor davant d’un cos 
nu”:  
 
Et pensaré, perquè només 
el pensament té espera. 
Tu reposes, pura en el que és; 
jo construeixo el que era.  
 

Aquest sí que és el triomf del poeta sobre la llengua. Aquí el poeta és la llengua 
en la màxima depuració. Crec que aquests versos que els acabo de llegir sobre un dels 
temes més repetits al llarg de l’obra ribiana com és la contemplació del nu —en Valéry 
símbol del pensament com “allò que hi ha de més nu”— són una mostra del fet que 
Riba ens va deixar una llengua complexa i alhora cristal·lina perquè els que venien al 
darrera poguessin prosseguir el discurs de la intimitat de la ment a partir de moltes 
d’aquelles formes de cultura que ens faltaven, com va assenyalar Ferrater en la cita que 
els he llegit sobre les carències de la nostra llengua pel que fa als termes morals. 
 M’agrada imaginar-me Riba com aquell “xinès subtil” de la seva “Elegia núm. 
X”, oscil·lant con volia Mallarmé entre el so i el sentit:  
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(...) I ara, en la dolçor que del somni em dura, ja estimo 
la memòria en la sang, presto l’orella i em veig 
arbre arrelat en el crit de la meravella passada 
/miro i em sento cant que obre la tofa en l’espai; 
i no és pas distret de l’estranya delícia, que penso 
en el xinès subtil, d’ànima ardent, que té els ulls 
fits en la xifra complexa del seu poema i l’abraça 
tot a cada instant mentre en deslliga els sons purs. 
 

● 
 

Setembre del 2010 
 
INTERVENCIÓ SOBRE LA LENTITUD, LA DURADA, D’ANTONI CLAPÉS  
 
Encara que la poesia d’en Toni pugui semblar en una primera lectura una poesia 
quietista, contemplativa, d’arrels místiques, a mesura que la vas llegint més i més —i 
aquest recull antològic és una bona ocasió de tornar-hi—, hi vas descobrint la voracitat 
omnicomprensiva que jo crec que té tota gran poesia. 

El poeta no espera cap do, no pretén viure de l’aire del cel. El bon poeta sempre 
està atent per descobrir amb la mirada de l’escriptura una nova presa. El poeta és més 
aviat un caçador que lluita com ningú per la supervivència existencial. Una 
supervivència que es basa en el coneixement perceptiu i en la subsegüent apropiació 
lingüística del silenci del món, que és en definitiva el que ens aparta del simple estat de 
naturalesa.  

Si m’ho permeteu afirmaré a favor de la meva tesi que treure del no llenguatge 
qualsevol moment mental o natural és una acció de caça: tots volem sobreviure amb la 
possessió, i designar és una forma extrema de possessió: la singularització màxima 
d’allò posseït. Per això parlo de caçador i de presa.  

El paradís perdut, que és anònim, no ens basta. Per això l’hem de posseir amb la 
inseminació del llenguatge, encara que treure el paradís del silenci el condemna i ens 
condemna al temps. Voler saber, doncs, és el nostre pecat original: allò que ens expulsa 
del darwinisme de la innocència. Però, encara que sapiguem que saber és el nostre 
càstig mortal, no hi podem fer res. Cada intent d’epifania és un nou pecat que ens 
condemna a recordar que sempre n’estem lluny. Cada nou intent de silenci és un crit 
d’impossibilitat.  

No, ni al poeta ni al caçador els basta contemplar el món. Poeta i caçador en 
necessiten la sang. Tots dos han de dir-nos que l’han contemplat: un amb el tret, l’altre 
amb el poema. 
 Si tot plegat ho atribuís a aquells poetes vitalistes que van pel món disparant a 
tort i a dret per després oferir-nos petites peces destrossades pels perdigons, tots hi 
estaríem d’acord en això del poeta i el caçador, però aleshores reduiríem una poesia 
retòricament radical com la d’en Toni, una poesia d’autèntica caça major, a una simple 
especulació mental i prou, una fredor valeryniana que llegint aquesta “ontologia”, més 
que no pas antologia, ja queda prou desmentida: en els seus textos hi ha ànsia, hi ha 
dolor, hi ha plor, hi ha por, hi ha mort, i també hi ha l’anhel quimèric de fixar 
l’epifania, tot plegat expressat sense res anecdòtic i amb una passió alentida per uns 
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versos aparentment estàtics que fan que els seus poemes durin en el record. El títol de 
l’antologia que avui es presenta és prou explícit en aquest sentit: La lentitud, la durada. 

Mireu, he triat per il·lustrar les meves paraules un brevíssim poema/aforisme 
d’en Toni, una forma ben característica de la seva obra; un poema que, 
malauradament, no ha recollit en la seva autoantologia, però que crec que és una de les 
més clarividents i descarnades declaracions d’intencions poètiques que s’han escrit mai 
i que justifica àmpliament la meva metàfora del caçador i la presa. És del seu llibre Al 
marge i diu així: 
  
El tord vola ran de la murada, gairebé fregant-la: les pupil·les de la guineu es dilaten. 
El poema. 
 

Sí, ho heu entès bé. El poema és la dilatació de les pupil·les (és a dir, de les 
paraules, que són els ulls del poeta) no pas per la bellesa del vol del tord, sinó per la 
necessitat de la guineu d’obtenir una presa per sobreviure. No, en Toni no ens ho diu 
això, ni així, però ens ho deixa dit. 
 Bé, com deien en un concurs televisiu, “hasta aquí puedo leer”. La resta, 
vosaltres mateixos. 
 

● 
 

18 de febrer del 2011 
 
EL”JO” POÈTIC 
 
M’agradaria plantejar una qüestió que surt sovint quan parlem de poesia, però que 
potser no aprofundim prou, per no dir gens, quan la responem. La qüestió en qüestió 
és a qui es dirigeix l’escriptura. ¿Escrivim pel lector o escrivim per nosaltres mateixos? 
La resposta més comuna del romanticisme cap aquí, exacerbada pel simbolisme i la 
modernitat, és que s’escriu per un mateix. És cert que qui contesta sense embuts que 
escriu pensant en els altres, és a dir, pels altres, normalment és un comercial de la 
literatura o simplement un predicador de la mena que sigui. 

Sí, la veritat és que jo també responc que escric per mi i que el lector possible no 
té cap importància en l’acte d’escriure, cosa lloable si pensem que això ens allunya tant 
del comerç com de la consigna. Si estiguéssim pendents dels altres a l’hora de barallar-
nos amb les paraules, la temptació d’impartir doctrina o de complaure la demanda 
sempre planaria sobre l’escriptura, i difícilment posaríem en qüestió els logos 
dominants, (in)justament els déus del comerç i del dogma. 

I amb tot, tot i la meva resposta, jo no m’ho acabo de creure, que només escrigui 
per mi, ni que ningú escrigui només per si mateix. No me la crec del tot, l’escriptura 
solipsista. Si el jo no tingués cap afany de comunicació, simplement no escriuria, no 
necessitaria l’esforç de la formalització, que sempre és un esforç comunicatiu (i amb 
això no em refereixo pas, ni de bon tros, a la vanitat de publicar: de fer pública la 
pròpia escriptura). 

Crec que, en tot plegat, s’hi barreja el problema modern del jo. Si aquest jo és 
divers, és el plural jos, difícilment podem acceptar que escric per mi, perquè aquest mi 
també serà divers, serà el plural mis. Crec que aquí hi ha el desllorigador de la qüestió 
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que sovint se’ns planteja —i no cal pas que ens ho preguntin, perquè prou que forma 
part del nostre debat íntim— als que ens dediquem a l’escriptura, sobretot poètica: la 
de la relació límit amb les paraules.  

Sóc del parer que quan escrivim per nosaltres mateixos en realitat escrivim per 
nosaltres mateixos com a altre. El nostre escriure és una transcripció del debat entre les 
nostres contradiccions. Un jo nostre, el jo implicat en l’emoció que aparentment ens 
impulsa sencers a l’escriptura, es dirigeix als altres jos que som i que com a lectors en 
primera instancia formen l’auditori de mis. Així, doncs, la nostra escriptura sempre 
acaba sent un acte de comunicació, un comunicat a nosaltres mateixos com a altres. El 
que jo en diria l’estranyament epifànic de la pròpia escriptura, amb el benentès que 
qualsevol epifania passa i només passa en el si de la contradicció del llenguatge, 
perquè, si no, seria creença i prou.  

Vet aquí, doncs, la intenció inevitable de l’escriptura de connectar amb 
l’alteritat. Cosifiquem i codifiquem, formalitzem, perquè sabem que això pot ser 
descosificat i descodificat per l’altre, un altre que en l’operació de descosificació i 
descodificació ja no és necessari que siguem només nos-altres. És a dir, perseguim com 
a jo objectualitzar davant de l’auditori dels nostres jos, dels nostres mis, perquè sabem 
que som capaços de fer l’operació posterior necessària de tornar-ho a subjectualitzar, 
ara amb nous sentits aportats per cadascun dels jos; una operació, aquesta de 
subjectualitzar, que, un cop formalitzada l’experiència concreta, pot ser feta per tothom 
que ho vulgui intentar. 

Si no és així, no n’entenc res, dels mecanismes —a part de la vanitat i el 
comerç— que ens impulsen a deixar constància de cap experiència, fins i tot de 
l’experiència sentida com a més intemporal. Callar seria suficient. Fins i tot les 
ampolles que es tiraven al mar amb missatges d’auxili contenien l’esperança, encara 
que fos infinitesimal, de trobar lector. Tots els missatges que cosifiquem, que no ens 
empassem i prou, són demandes d’auxili, demandes de comprendre’ns i de ser 
compresos, un socors que demanem a la diversa totalitat dels que som cadascun, una 
totalitat que implica l’oceà de l’alteritat. És el valor social (valor de valentia) de 
l’escriptura, el valor de veritat, al qual em sembla que no hauríem de renunciar. 
 

● 
 

Setembre/octubre del 2012 
 

ANTONI CLAPÉS: ¿CONSTRUIR LA LLUM? 
 
No fa gaires dies vaig ser a la presentació del llibre de poemes L’arquitectura de la llum, 
d’Antoni Clapés, publicat a la bella col·lecció Culip de Llibres del Segle, en la seva 
recentment inaugurada segona etapa. 

Si en parlo, no és pas perquè tingui la intenció de fer cap crítica del llibre en 
concret; més aviat vull referir-me a la poètica de Clapés, per mi plena d’interès, com he 
dit i he publicat unes quantes vegades, però no pas per les raons que van desgranar els 
presentadors de l’acte de la llibreria Laie, unes raons plenes de veritat i que en bona 
part comparteixo, però que per mi tanquen unívocament la visió de l’obra de Clapés en 
lloc d’expandir-la.  
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La visió que es va donar del nou llibre del poeta, i que no difereix gairebé gens 
de la que s’acostuma a donar de l’obra clapesiana, em va semblar, com m’ha semblat 
tantes altres vegades, reductiva, tot i estar carregada de raons. 

La lectura diguem-ne “canònica” de l’obra de Clapés atrapa la seva poesia en 
un estèril bucle essencialista ben discutible. Un bucle aparentment infinit, però que la 
mateixa intangibilitat de les referències textuals agafades com a experiència 
transcendent minimitza l’abast emotiu d’una poesia fondament humana.   

Si parlo d’un estèril bucle essencialista, no és pas perquè pensi que el poeta 
s’equivoca en la seva indagació dels límits del llenguatge: el silenci, el no-res, el buit, 
però també la llum, el ser, la plenitud. En una poesia com la seva, no hi ha ni 
equivocacions ni encerts: hi ha pensament, i tot pensament, si no és dogmàtic, és 
dialògic. Per això crec que certes lectures de la poesia de Clapés el tanquen en una 
determinada dogmàtica poètica “escolar”. Acadèmica. Acadèmia zen, però acadèmia. 

Generalment, la major part de la poesia que s’escriu és confessional i, com tota 
confessió, un cop sabuda deixa de tenir cap interès. Et pot emocionar, deixar-te 
indiferent o fer-te sentir vergonya aliena. Res més. La de Clapés, en canvi, creix amb les 
lectures: té possibilitats dialèctiques. Coneix i reconeix els contraris que pugnen amb 
nosaltres per afeblir-nos i abocar-nos a la credulitat o per encoratjar-nos a viure en la 
nostra humaníssima soledat.   

És una poesia amb la qual, si vols, pots estar en desacord amb admiració. No és 
un desacord que te n’aparti. Al contrari. Tant acord com desacord no són sectaris, sinó, 
com he dit, dialèctics. La poètica clapesiana et genera la necessitat d’entendre i 
comprendre en les seves paraules les seves raons portades al límit, per descobrir-n’hi 
de teves ―paraules i raons― que hi poden coincidir, o que les poden matisar i inclús 
rebutjar. T’obliga a pensar en el seu nivell d’abstracció. Si penses que un dels valors 
màxims del discurs poètic és la substanciació d’un dir allunyat de la narrativitat de la 
prosa ―una virtut lírica cada cop menys corrent per culpa de la colonització 
discursivo-confessional―, l’obra en vers de Clapés no et deixa mai indiferent. Ni 
tampoc l’obra en prosa poètico-reflexiva. 

No és, doncs, una poesia que es pugui conformar amb “l’agrada/no m’agrada” 
de la majoria dels lectors. Ni tampoc és un posat poètic emmarcable unívocament per 
molts marcs minimalistes o essencialistes que s’hi posin. Ni tampoc és una simple 
indagació textual que va fent de les variacions un mer joc intel·lectual. 

És una poesia que té a veure amb una cosa molt profunda com és la nostàlgia, 
fins i tot malaltissa, que som capaços de construir amb les paraules sobre una 
inexistència prèvia que poblem de metàfores i paradoxes, perquè les figures retòriques 
ho possibiliten i ens condemnen a buscar uns antecedents remots allà on no existíem ni 
existirem.  

A més a més, en el cas de Clapés, aquesta mirada cap a la impossibilitat d’haver 
existit i existiré es fonamenta en una mirada fonda cap a l’única companyia possible 
que tenim a tot l’univers: la natura en la plenitud que, de vegades, hi descobrim de 
sobte. ¿L’epifania? La pietat de l’agredit per l’agressor. És a dir, un món que de tant en 
tant sent compassió pels agressius desheretats del Tot que som. 

Ens diu Clapés a Alta Provença: 
 
El riu viatja lent 
per la fronda dels àlbers: 
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arrossega un llim 
tan antic com el riu. 
 

Aquesta fuga perpètua, que arrossega la seva pròpia pèrdua, és el que obliga el 
poeta a tornar-hi, a retornar-hi. Tornar i retornar a un present de paraules que és l’únic 
rastre de passat i futur. Cap joc de variacions, doncs.  

Com diu Valéry als Cahiers:  
 
La matèria només existeix en l’instant—— 

Això és essencial. — L’instant és matèria, només és matèria, i tota la resta és — esperit, 
és a dir, res. 
 

L’atracció pel silenci, pel buit, pel ser i el res, ¿no és fruit d’aquesta nostàlgia 
que les paraules contenen com a possibilitat conceptual sense referent real? Aquesta és 
l’emoció “sísifica” que fan sentir els versos de Clapés. ¿No és això la literatura? Darrera 
del silenci i el no-res, però també darrera dels intents de construir la llum de l’autor de 
l’Arquitectura de la llum, s’hi amaguen en realitat dolors massa profunds. La llum ens fa 
veure el que no volíem veure més enllà del vel del silenci: abismes d’absència. Dolors 
expressats sense exhibicionisme. La bella lliçó kantiana. 
 

● 
 

Desembre del 2012 
 
UN ALTRE “JO” 
 
Des de la psicologia, de la filosofia, de la sociologia, i també de la poètica literària i 
artística de la modernitat, tan influïda pel discurs psicoanalític, tot sovint es dóna 
voltes i més voltes a la idea del jo com a relat subjectiu, com a multiplicitat de jos, com a 
nivells del subjecte, com a construcció teòrica, com a bucle que es multiplica 
especularment, com a heterònims, etc. Unes categoritzacions del jo —ara deterministes, 
ara alliberadores— que sovint serveixen, sigui dit de passada, per encobrir la més gran 
deixadesa ètica. A més a més, una de les coses que em fa dubtar més de certes 
multiplicitats i de certs desdibuixaments del jo és l’ego —aquest sí que clarament “u i 
indivisible”— que sorgeix al voltant de l’autoria, per exemple, d’aquestes mateixes 
teories, on l’últim a què es renuncia en el món intel·lectual és a la possessió de la idea i 
de tots els beneficis que proporciona d’estatus i poder. Perdonin que en faci broma, 
però és que em sembla que es parla massa dels dubtes sobre la identitat del jo, però 
se’n tenen molt pocs sobre la propietat dels possessius. El meu planteja pocs maldecaps 
intel·lectuals i si moltes disputes materials. 

I això per no parlar de la religió, que ens parla d’un jo transcendent, d’un jo en 
comunió amb un món panteista, d’un jo sofrent que necessita negar-se, d’un jo 
contemplatiu i absort, d’un jo arrabassat pel trànsit místic, etc. Unes visions d’un jo 
que, per fas o per nefas, defuig el compromís amb l’altre i busca la sortida 
d’emergència pel seu compte, lluny de la resolució comuna de les contradiccions. 

Bé, tot plegat està molt bé i és prou interessant, o prou il·lustratiu, o prou 
profund, o prou il·lusori, o prou ridícul, o prou desencaminat... No ho sabria dir, però 
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sí que penso que, en bona part, és el resultat d’un amuntegament de discurs sobre 
discurs. Aquell amuntegament que es dóna quan el nou discurs no pot desbrossar el 
vell discurs, perquè res és prou demostrable, i no hi aporta més que més fullaraca, que 
al seu torn tampoc ningú serà capaç de desbrossar i no farà res més que deixar-hi més 
fullaraca (re)t(e)òrica. 
 
¿I si el jo no fos sinó la constatació física d’una evidència i prou, sense cap càrrega ni 
simbòlica ni psicològica, que en serien no pas components primordials, sinó tan sols 
excrecències històriques?  

Qui parla forma una unitat de paraules i cos i d’entrada no en té cap mena de 
dubte. Té consciència de presència com la té de la presència d’una pedra. Té 
consciència d’unitat —i malament rai si no la té— perquè veu com a unitats els altres i 
els objectes, i això a pesar de les seves parts, que també reconeix, però que per si soles, 
al marge de l’organicitat del conjunt, el porten a la idea física de desagregació. Tant se 
val si la composició de tot plegat és cel·lular o atòmica. Un foc, per exemple, és llenya, 
energia de combustió, flames, brases, cendra, fum, però l’anomenen com un tot que 
designem foc. Les coses, encara que estiguin formades per parts, les apreciem en 
conjunt. Un cotxe el veiem sencer —si no fos així no el compraríem—, encara que quan 
anem al mecànic una peça de recanvi ens costi un ull de la cara. Sí, la peça en si és peça 
quan falla i l’ull quan ens l’arrenquen. Però això no ens porta a desdir-nos de la unitat 
amb què vivim el cos i el cotxe. Tenim un sentit d’unitat necessària, sense la qual les 
parts per si soles no tindrien cap mena de vida o utilitat. (Segurament aquesta idea 
d’unitat va unida sobretot a la presència complexa de vida o, si més no, a allò que pot 
perdre l’ànim amb la mort.) És la nostra capacitat d’associació i fins i tot, si ens cal, de 
formació d’unitats col·lectives. Associades. Per exemple, la macroestructura bosc 
formada de macroestructures arbre. O quan parlem d’un pilot de carreres i diem que 
forma un tot amb el bòlid. En les nostres apreciacions vitals —i aquesta en seria la 
llei— ens guiem per estructures que s’adeqüen als nostres sentits, i per això hi ha un 
límit de la percepció quan actua sense l’ajuda d’aparells: d’aquí van néixer ja en la 
prehistòria les nostres percepcions sobre nosaltres i les coses, i segurament és 
necessitaran molts segles més —que potser ni tindrem— perquè això canviï, si és que 
mai canvia. Aquesta mirada externa ens confirma en unitat, en jo. Sí, la “mirada 
externa”, la de l’aparença, i no pas cap “mirada interna”, la de l’essència físicament 
inexistent, ja que la idea d’“interior” humà no és res més que una construcció 
lingüística molt antiga del poder per obtenir el control social en nom de l’“examen de 
consciència” o l’“autocrítica”. El cercle infernal de pecat, culpa i penediment, i torna a 
començar. Tot i saber-ne l’existència gràcies al coneixement científic, nosaltres no 
veiem el món micro, i el llenguatge de la vida, de l’evidència dels sentits, ens indica 
com associar-nos. Un cop el llenguatge es conceptualitza, de seguida apareix la ”secta” 
propietària de la conceptualització, del poder, que s’aferma en el meu, en l’apropiació, 
encara que negui el jo. Condició necessària per apropiar-se’n. 
 
Demano disculpes pel desgavell expositiu, però em costa molt precisar-ho més bé. 
Com veuen, ho plantejo —això sí, amb sentit de l’humor i al marge de tot marc 
ret(e)òric— des del més estricte sentit comú com a mètode de coneixement. Si això fos 
així, si els pronoms fossin simplement l’autodesignació que històricament hem acordat 
donar-nos per poder-nos referir els uns als altres i poder-nos individuar en associació, 



 100 

quanta ret(e)òrica que ens estalviaríem, ¿oi? Se’m podrà retreure que l’especulació és 
un dret de la llibertat humana. ¡I tant!, no seré pas jo qui ho negui. Però, ¿qui ens pot 
assegurar que tot el que podem dir amb les paraules és necessari dir-ho? A més a més, 
¿que potser hi ha cap inventari de la totalitat del dir? Si volen que els digui la veritat, 
em penso que el dir, en el conjunt immens de tot allò ja dit, és fet i fet pura entropia. 
 

● 
 

Gener del 2013 
 
ESPRIU, ANIVERSARIAT 
 
En un país tan poc lector dels seus escriptors com és Catalunya —tot i que tants i tants 
s’omplin la boca de “dret a decidir” i d’“independència”—, potser sí que són necessaris 
els aniversaris de naixements i morts dels nostres autors per encendre la llumeta del 
record enmig de la foscor de tants i tants oblits. No ens n’adonem mai prou, però els 
baixos índexs de lectura de les nostres lletres fan que, mentre emprenem per fi la via de 
l’emancipació nacional, es vagi afeblint el tronc de la cultura catalana, envoltat cada 
cop més per les espècies invasores del mercat. Sense voluntat cultural compartida, la 
davallada de qualitat en nom del benefici està servida. ¿S’imaginen que l’exigència 
nacional de l’últim 11 de setembre fos també la d’un milió i mig de lectors exigents 
disposats a salvar la cultura catalana perquè hi creuen? Els bons escriptors o els seus 
hereus es farien la barba d’or. 

Però, en fi, anem al que anàvem: ¿com s’haurien de festejar aquestes dates 
significatives per la literatura del país? A mi em sembla que el poder polític i cultural 
hauria d’oferir els mitjans organitzatius i econòmics necessaris perquè la societat civil 
fes l’homenatge que cregués convenient a l’autor que correspongués, amb la 
Universitat posant-s’hi a treballar amb edicions crítiques i estudis que anessin més 
enllà de la meritocràcia acadèmica. Però, sens dubte, allò que no haurien de fer mai 
dels mais govern i institucions es potinejar-ho tot ideològicament, i ho dic perquè, com 
ja hem vist massa vegades, poders i poderets sempre utilitzen el que sigui per fer-se 
autobombo i portar l’aigua al seu molí. És a dir, o aprofiten la cultura per fer-ne 
ideologia o l’abandonen a la seva sort. O ingerència o abandó. No hi ha terme mitjà. Es 
trist, però el concepte de celebració cultural que tenen els consellers del ram s’assembla 
massa a la dels restaurants de bodas, bautizos y comuniones, encara que els homenatjats 
siguin tots morts.  

Ho acabem de veure aquest dimecres 23 de gener amb el muntatge al Palau de 
la Música: tota la moxiganga institucional, amb el president Mas i el conseller de 
Cultura al capdavant, fent servir frases del poeta homenatjat fora de context —es veu 
que s’ha de ser poeta per entendre que els poemes són indivisibles—, ara per reforçar 
el “dret a decidir” amb paraules de prestigi cultural, com abans s’havien fet servir 
aquestes mateixes paraules per promoure la convivència de Catalunya amb Espanya. 
Tota la murga aquella de Sepharad, per acabar justificant el “peix al cove” de 
Pujolàndia. Fins i tot un diari d’aquells on tot s’aprofita en benefici de la defensa 
nacional, ha titllat de fi de festa parlamentària l’acte del Palau de la Música. ¡Pobre 
Espriu! Sí, s’ha de reconèixer que el cas del poeta de Sinera és proverbial en aquest 
sentit. Qui sap si és la pena que arrossega per haver-se deixat “estimar” massa mentre 
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era viu per aquells que li agafaven els versos per fer política antifranquista. Bé, ja s’ho 
faran. Tinguin per segur que tots els polítics i gestors culturals que allà, al Palau de la 
Música, van fer el seu numeret amb els dos o tres versos d’Espriu memoritzats a corre-
cuita abans de sortir de casa, avui ja ni se’n recorden, capficats a sumar diputats a favor 
i en contra. 

(Comentari al marge: És curiós que la pubilla de Blanes i el noi de la Garriga, 
que tant s’omplen la boca de bilingüisme, no se sumin mai als homenatges dels 
escriptors en llengua catalana, una de les dues llengües que tan ardidament defensen, 
¿oi?) 

Sigui com sigui que es muntin els fastos de l’Any Espriu, jo m’estimaria més 
que l’aniversari servís de debò perquè cadascun de nosaltres aprofitéssim l’ocasió per 
retre-li l’homenatge privat de la lectura dels seus poemes sencers,  sense versos fora de 
lloc ni musiquetes. Els poemes llegits i rellegits en el silenci i la soledat en què van ser 
concebuts, el silenci i la soledat que fa que cada lector sigui Espriu per unes hores en la 
recepció íntima de les seves paraules. En el diàleg amb els seus versos. Tant de bo que 
aquest homenatge privat —a Espriu o a qualsevol altre autor català— no hagués 
d’esperar mai més cap celebració oficial per tornar-hi. 

Sí, val molt la pena llegir i rellegir Espriu, el poeta i prosista que s’aparta del 
diktat noucentista d’Ors i Prat de la Riba i ens ofereix l’oportunitat d’endinsar-nos en 
un camp poètic que connecta amb la gran tradició centreeuropea de la literatura de 
l’exili i l’estranyament, de clares reminiscències judaiques. Aquella literatura que 
culmina amb el suïcidi de Celan. Una poesia que ens aparta de l’“estiueig” permanent 
de Carner i companyia, de la falta de compromís amb la guerra civil, i ens mostra 
l’esquinçament hegelià que conforma la gran poesia europea: la que situa el llenguatge 
—recordem-ho, literatura és llenguatge i res més que llenguatge— en l’interstici que hi 
ha entre cos i concepte. La fracció de segon que permet que el llenguatge sigui “sentit” 
abans que “dit”, aquesta fracció de segon que el poema ha de saber preservar per 
ofrenar-la al lector. L’interstici previ a tota ideologia i que ens iguala en aquella 
exhalació de ser que va de la sensació a la raó. L’interstici de les nostres pors: de la 
nostra temporalitat. De la nostra absència. ¡Quin gran poeta de la vellesa i la mort que 
és Espriu! 

Em penso que no li podem retre cap homenatge millor que experimentar 
aquesta recerca del poema en les seves arrels sensitives per mitjà de la lectura pausada 
del volum de poesia que reuneix tot el cicle líric espriuà. Cementiri de Sinera, Les hores, 
Mrs. Death, El caminant i el mur i Final de laberint. Un dels millors compendis lírics que 
ens han llegat les lletres europees.   

Però el possible lector no ha d’oblidar mai que l’homenatge de debò que pot fer 
a Espriu i a la poesia catalana —una poesia que, encara que no ens ho acabem de 
creure, té autors d’alta volada intel·lectual— n’és la relectura. No basta llegir un cop i 
prou. Com deia Valéry, massa sovint la prosa porta incorporada la pròpia mort en 
l’argument i el seu llenguatge funcional. En canvi, el calidoscopi del poema a cada gir, 
a cada lectura, ens ofereix una nova visió. Els vidrets són els mateixos, però no es 
repeteixen mai. Encara que sembli una paradoxa en vista del seu baix nombre de 
lectors, la poesia vol permanència. 
 

● 
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Febrer-març 2013 
 

CRÒNICA D’UNA CONVALESCÈNCIA 
 
Dues són les necessitats que ens escindeixen, però que dialècticament juntes ens fan ser 
humans. La primera és la necessitat material en si, compartida amb els animals. La 
supervivència i la reproducció de la vida, a través de satisfer les condicions que 
demana el manteniment de tot organisme viu: la gana, la set, el son, el sexe, la salut i 
totes les altres manifestacions fisiològiques. Tota una colla de funcions imprescindibles 
de cara a la conservació de la vida, que per mor del llenguatge convertim en culturals, 
sofisticant-les i sofisticant-ne els mecanismes i els estris de satisfer-les, encara que en 
cas de penúria extrema l’elaboració cultural que en fem pugui retrocedir fins a la més 
extrema brutalitat. Aquestes necessitats —que en podríem dir “econòmiques”— són en 
la base tant de l’ambició com de la covardia, i ens obliguen a la sociabilització per fer-hi 
front a través dels sistemes de producció i les seves injustícies. La segona és la 
necessitat d’oblidar-nos del temps, de la consciència mortal de temps, font de la 
majoria dels nostres temors en el llenguatge, això, esclar, si la mera supervivència no 
resolta d’una manera més o menys estable no ens en distreu amb la cruesa d’haver de 
viure per sobreviure, cosa que sovint ens aboca a la marginalitat. Així, doncs, aquesta 
és l’escissió complementària i complementada —instint de vida i consciència de mort— 
que ens té atrapats, com deia, en la dialèctica, sempre absurda, de cos i esperit, un cos i 
un esperit que la cultura, amb les seves exigències de control, sovint contraposa, una 
equació de dos termes viscuts antitètics que no s’acaba de resoldre mai i de la qual 
només nosaltres mateixos som —si és que ho som— la solució sempre provisional a 
pesar i al marge de tot ordre simbòlico-moral. 
 Però hi ha un aspecte que de vegades sí que aconsegueix la síntesi de totes dues 
necessitats en una: la sexualitat, tant si rep com si no rep el reconeixement que demana. 
El desig, sigui o no sigui correspost. El sexe no és un apetit que es resigni a ser solitari, i 
això el fa diferent de tots els altres apetits. D’aquí tota la literatura amorosa, en triomf o 
en derrota, que ha omplert pàgines i pàgines de tota mena de gèneres, des de la lírica, 
amb el seu metafísic i apol·lini “dos ser un”, fins a l’assagisme especialitzat en la líbido 
i les seves males passades, sense oblidar-nos mai de la cançó popular d’amors 
desenganyats o de la novel·lística eròtica, passant per les experiències dionisíaques de 
les anomenades perversions, segons la moral dominant, o del fetitxisme i de l’obsessió, 
amb què fem Objecte de culte —i, doncs, de cultura— el subjecte cobejat, sovint sense 
èxit, com passa amb els déus i les religions. És en el camp amorós on cos i llenguatge, 
on instint i cultura, es barregen d’una manera més indestriable, fins al punt que formen 
una necessitat tan unitària que és difícil de discernir-ne la part merament animal de la 
part “espiritual”, com sí que ho podem fer, per exemple, amb la gana i la seva 
satisfacció, a pesar de totes les ritualitzacions culinàries i de tots els excessos 
gastronòmics. Fins i tot l’oblit perfecte del temps que suposa la culminació sexual rep 
el mateix nom que l’arravatament espiritual màxim: l’èxtasi. (No passa el mateix amb 
la gana, on els pols oposats no tenen res a veure: frugalitat i gula.) La representació de 
la levitació santa al llarg de la literatura i la pintura místiques és ben bé la de l’orgasme. 
L’alliberament absolut del cos de la seqüència del temps. La dilatació de l’instant fins al 
“...y eras ido” de Joan de la Creu. No en va es parla d’Eros i Thànatos com de les dues 
cares de la mateixa moneda. Pulsió de vida, pulsió de mort, perquè en l’èxtasi hi ha la 
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màxima exigència de vida sense límits en la desaparició del jo, que és l’assaig viu de 
morir. 
 És a partir d’aquesta culminació física que ens allibera de cos i ment —de 
necessitat i pensament— que, paradoxalment, bastim una de les construccions 
culturals més complexes i alhora més peremptòries que gràcies a —o per culpa de— la 
cultura fem durar en l’imaginari de la sublimació. Tots els estudis sociològics i 
psicològics sobre la satisfacció i la frustració amorosa, ja des de la més tendra infantesa, 
així ho il·lustren. La construcció amorosa —sempre, malauradament, amb injustes 
desigualtats de gènere— és central en totes les cultures: aparellament, festeig, seducció, 
passió, possessió, submissió, ritus de celebració, procreació, adulteri, sentiment de 
culpa, revenja, desig no correspost, ruptura..., la dolorosa ruptura, que com una 
autèntica malaltia té un procés que va des dels moments àlgids de dolor fins a la 
convalescència després de la devastació emocional, passant per la malaltissa 
complaença ara en el victimisme, ara en la culpabilitat, mentre no ens arriba a poc a 
poc l’absolució redemptora de l’oblit: “[...] oblidar és un d’aquests verbs / que, de tant 
en tant, també has de poder escriure”, afirma l’autor de Si no et tinc al final del poema 
“Restes d’un naufragi”, un títol ja per si sol ben significatiu. Com deia més amunt, 
desig i amor, sexe i voler, formen una unitat físico-cultural indestriable com no passa 
amb cap altre dels apetits; d’aquí la sensació d’abstinència que ens provoca la 
separació: una costosa deshabituació, amb totes les recaigudes i retrocessos. 
 Des d’aquesta mirada hem de llegir el llibre de Joan-Elies Adell. Una autèntica 
crònica d’una convalescència que ens parla de les convalescències que sovint es viuen 
al llarg d’una vida. L’experiència amorosa en el moment que es trenca —sigui amb 
retrets o en silenci—, al capdavall d’un procés de degradació que ens implica també 
físicament, amb l’alteració de les nostres funcions orgàniques talment una malaltia, és 
l’experiència de perdre el reconeixement mutu de l’un en l’altre. La ruptura aboca a la 
terra erma de l’anonimat. Adell ens ho adverteix des dels primers versos del poema 
“Intèrprets”, que obre el llibre:  
 
Oblidat del bes lent i de les flors obertes  
d’un altre amor, tornes a exposar-te a la vida  
sense adonar-te’n gaire, a la vista del franc  
desordre amb què et dius, com quan abandones  
l’habitació d’un hotel a primera hora  
de la matinada, endormiscat i solitari. [...]  
 

Tot d’una, ja no pertanys a enlloc. Per això la sensació sonàmbula de trànsit, 
d’itinerància. 
 La nostra vida, des de la infantesa, és busca de reconeixement, primer dels 
pares, dels germans, dels amics... D’aquells primers amors. “Escriure / com rastrejar / el 
gust d’una boca / d’un petó que vas donar / quan gairebé ni t’afaitaves [...]”, llegim a 
“Com si no en sabés el sentit”. D’aquí els èxits compensatoris, però també els fracassos 
anorreadors. La busca del propi lloc al món. Les nostres gelosies, les nostres enveges, 
generades aleshores sense control i que ara ens fan sofrir com espectres en les seves 
noves representacions, no són res més que mostra de la nostra por a la pèrdua i la 
soledat. La malèfica sensació d’isolament, perdut tot rastre que et guiï cap on tornar. 
En el poema citat ara mateix, “Com si no en sabés el sentit”, Adell hi diu:  
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[...] Escriure com palpar  
l’obscuritat,  
com resseguir  
les petjades deixades  
a una sorra que la mar  
fa hores que s’ha endut [...].  
 

El reconeixement dels altres és el que forma la nostra personalitat, el nostre 
estil, el nostre ser al món. En definitiva, és el que ens dóna nom enmig de la multitud 
dels noms. ¿I quin reconeixement més total que ser desig d’aquell que és el teu desig? 
És la il·luminació del teu nom que, al seu torn, il·lumina el nom de l’altre, és l’acte de 
reconeixement per excel·lència: l’altre et singularitza de tota la multitud que t’envolta. 
Ets a l’escenari i el focus que t’enfoca et treu del plural del repartiment. Tant se val que 
l’altre sigui un de sol. El reconeixement amorós és tota una platea de reconeixement, és 
el reconeixement de la totalitat. Et fa protagonista encara que fins aleshores el teu 
paper fos secundari. En definitiva, ets l’elegit. El paper més important és el teu, i el 
comparteixes amb qui volies compartir-lo. La ruptura de tot plegat, l’apagada 
d’aquesta il·luminació, sigui per conflicte, desgast o descompensació (“[...] també tu 
has abandonat / la meua vida, discretament i sense molèsties, / a mitja actuació [...]”), 
t’aboca sovint a sentir-te abandonat fins i tot de la capacitat d’estimar. L’“Adéu 
nocturn” ho planteja amb serena cruesa:  
 
Prou que te’n vas adonar  
que t’havies quedat sol,  
sense entrar en gaires detalls,  
quan va baixar del cotxe,  
i et va donar un darrer i tendre  
profund petó. Va provocar en tu  
una quieta calor serena.  
¿Es tractava de la constatació  
d’una certesa, interior i desencisada,  
cruel i també experta,  
que allò que es va decidir anomenar  
amor, si de cas, no és una cosa tan òbvia, 
o que potser no acaba d’existir enlloc? [...]  
 

Sí, la ruptura amorosa sempre és un èxode, un bandejament cap a terra 
incògnita. Es necessita temps i espai per adaptar-se a les noves condicions i descobrir-
les vivibles per inaugurar, sota un títol manllevat del Dant, una “Vita nuova”, aquesta 
vida nova que torna al començament per recomençar-se:  
 
D’ara endavant tot serà nou  
[...]  
Així ho penso 
mentre tanco definitivament  
una altra casa, amb un cop de porta  
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llarg i nostàlgic,  
[...]  
Després, però, de girar el pany  
quan deixo les claus  
definitivament a la bústia,  
tal com havíem acordat,  
m’adono que ho lliuro tot  
a la voracitat de l’oblit,  
a la desolació callada de l’obscuritat.  
No hauria de lamentar-me massa,  
torno a casa, amb els meus.  
Sé que estan esperant-me. 
 
 Tot això que miro d’explicar d’una manera sumària —i potser no sabria fer-ho 
de cap més manera, perquè el de l’amor és un camp inacabable en i de la conformació 
humana— es va desgranant en l’obra que el lector té a les mans.  
 Adell ens ho explica amb imatges físiques que ens fan sentir la ràbia que vol ser 
reacció venjativa (“[...] no deixaré de dessagnar-te les venes, / de furgar en el teu cos 
insepult: / aquest poema que eternament et condemna”), però que no és sinó ferida, 
aquesta ferida que, en realitat, dessagna qui parla de dessagnar i que és la via de 
sortida, arrossegats per la riada de l’hemorràgia, cap a l’exili del jo, cap a 
l’estranyament, cap al desreconeixement que suposa sentir-se deshabitat, perquè 
aquesta és la sensació temporal que un pot arribar a sentir: algú que t’ocupava com si 
fossis casa seva i que alhora habitaves com si fos casa teva ha marxat de tu, potser l’has 
expulsat sense ni adonar-te’n, i ara et sents a la intempèrie de l’altre i en la buidor teva. 
“Ningú no vindrà” es titula el poema que conté aquests tres versos:  
 
Saps que ningú no trucarà  
a la porta, per trencar el silenci  
de les teues estances buides. [...]  
 

Sí, aquella ferida que és l’Expulsió sigui qui sigui l’expulsat. Si no et tinc ens 
ofereix tota una lliçó d’estratègia, sovint inconscient —instintiva i intuïtiva—, de 
supervivència convalescent. Gairebé podríem dir que aquest poemari és un manual de 
supervivència en el lloc més inhòspit, com és el territori del sentiment d’abandó més 
enllà del fet concret de l’abandó concret. El Ponto Euxino interior que de vegades 
s’exterioritza en territoris concrets, com són, en el cas d’Adell, la ciutat nord-americana 
de Charlotte o encara ara la ciutat de l’Alguer. A “Trístia”, el bell nom ovidià per un 
territori tan poc hospitalari com el de l’exili, el poeta ho expressa amb uns versos de 
serena distanciació, estoics com els últims cants d’Ovidi:  
 
[...] em sento tranquil, i veig,  
com en un film, la suspensió del temps,  
la certesa de saber que ningú  
no m’espera, que no cal tenir pressa,  
i que jo tampoc no tinc gaire clar  
el significat de la paraula adéu.  
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Un manual de supervivència que mostra una intel·ligent comprensió lírica de 

tots els viaranys de l’extraviament i de la reconducció. De totes les rutes de salvació. La 
quotidianitat com a remei, com a refugi i, al capdavall, qui sap si com esperança:  
 
[...] no puc no deixar-me temptar  
per l’observació de coses  
diminutes i permeables. 
Els canvis en la tonalitat  
dels arbres, des d’un verd intens  
fins tota una gamma inconcreta  
d’ocres, grocs i marrons;  
vermells i coures. La pluja  
inacabable de fulles que omplen  
de colors terrosos voreres  
i asfalt [...].  
 

La redempció és “Qüestió de temps”.  
Estem, doncs, davant d’una poètica plena de detalls del dia a dia que agafen ple 

significat a la llum trista d’uns versos de dicció clara, que de vegades, com si l’autor hi 
volgués trobar alleujament, es torna irònica amb la pròpia tristesa:  
 
[...] I no haver de recórrer a declarar-se  
un mateix, amb precipitació, zona catastròfica.  
Encara que, com tots sabem, de tant en tant,  
el meteoròlegs també s’equivoquen.  
 

Una dicció que mostra sense embuts la necessitat del poeta de dialogar amb el 
lector com a rescabalament de l’experiència amarga de la devastació amorosa, perquè, 
sigui de la mena que sigui, el bon poema sempre és una proposta dialògica. Sí, estem 
davant d’una delicada poètica de recuperació dels impulsos que ens són necessaris per 
no viure’ns només com a temps que, després de l’anorreament, va passant com a temps 
i prou, i no pas com a vida, la sola aventura indefugible. Un temps que va passant com 
a temps malversat al si dels anys. Per això, en el “Poema a l’hivern”, hi apunta, encara 
que encara molt tènuement, la renaixença: 
  
[...] En mi, per contra, resta  
el desig, un desig de matèria explorada,  
de petit jardí enfarinat, quiet i definit,  
que interroga la bellesa prematura  
de la pròpia llum. 
 
 Fins aquí unes quantes idees més o menys embastades pel que fa al contingut, 
però aquest assaig d’anàlisi poètica quedaria francament coix si no em referís a un tret 
essencial de la poesia com és la formalització, perquè cap dir es pot dir poètic si no té 
unes pautes, unes lleis, que en determinin la voluntat de dir-se poema. Una voluntat 
que podríem qualificar de to que ens remet a una manera de dir que ressona en 
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nosaltres amb l’eco de la tradició, enriquida, això sí, per les diccions de la modernitat, 
sobretot aquelles que han arribat a la ruptura discursiva no pas per voluntarisme 
esteticista, sinó per necessitat de donar nous noms al món. Adell n’és un bon hereu, 
amb totes les seves referències culturalistes —¡els ressons!, ¡el modern entrellat del 
metatext!— al llarg del poemari, com les assenyalades de la Vita nuova, del Dant, amb 
tantes i tantes citacions al llarg de la història de la literatura, o la de Trístia, d’Ovidi, 
que modernament també va donar títol a un recull d’Ossip Maldelstam, mestre com 
l’autor llatí en això de l’exili, o de totes aquelles altres referències menys evidents, que 
de vegades se’ns anuncien amb una citació, o que simplement se’ns escapen en la 
nostra condició de lectors, però que a l’autor li serveixen de mà oferta per donar 
continuïtat a la cadena lírica a què es vol sumar per contribuir a fer que mai es trenqui 
la perpètua resurrecció del llenguatge —i, doncs, del poeta i el lector— en el poema. En 
aquest sentit, els títols de les parts del poemari, “Sense rialla ni vol”, “Sense màscara ni 
vel” i “Si no et tinc”, que dóna títol al conjunt, són trets de l’últim llibre d’Agustí 
Bartra, El gall canta per tots dos, exactament dels dos poemes finals del recull, escrits ja 
molt a la vora de la mort, “Si no et tinc” i “Anna total”. Quant a la versificació, el poeta 
també rep l’herència de les experiències polimètriques de la modernitat, sobretot en la 
poesia confessional o de l’experiència, amb la intenció de fugir del ritme persistent i 
monòton dels poemes en què cada vers correspon a una unitat sintàctica o de sentit. O 
a la repetició d’una sola unitat sonora. Adell barreja i encavalca els versos polirítmics, 
perquè això li permet acostar-se a la naturalitat del llenguatge que demana la seva 
reflexió moral al voltant de l’amor, inserida en el vaivé de la quotidianitat. Una 
naturalitat que l’autor també aconsegueix amb la seqüència que marquen les tres parts 
en què es divideix el poemari, que no pretenen relatar una historia per capítols, 
historiografiar-la, sinó que, com la vida, amb el seu joc especular d’esperança i 
memòria, ens porten endavant i endarrera en el temps amb la superposició de present, 
passat i futur en l’ara. Els ressons —¡un altre cop els ressons, tan necessaris al poema!— 
entre les tres parts són constants, fins a construir una bella crònica de desamor no pas 
lineal, sinó polimòrfica: la multiplicitat de veus que contenim —ira, tristesa, 
estranyament, ironia, conformitat, esperança— i que ens diuen en contradicció per 
molt que vulguem reprimir-les per sentir-nos amos d’un jo sencer. 
 Aquí té, doncs, el lector la crònica d’una convalescència de convalescències: els 
fragments que deixen les ruptures reunits i sublimats, contra la temptació del silenci 
(“[...] hagués preferit que tot emmudís, / que la meua veu fos ruïnosa fosca [...]”), en un 
mosaic que és capaç d’atribuir-los sentit vital. Un bon llibre de poemes no és mai res 
més —ni tampoc res menys— que això.  

 
[...] 
Travesses la nit, atent, tímid i serè, 
com si t’agradés aquesta pau sobrevinguda 
després de la derrota. Somrius a penes: no veus 
que encara hi ha tantes coses que esperen el teu cant? 
 

● 
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Març del 2013 
 
ALGUNES IMPRESSIONS DE LA LECTURA DE CAVADA PELL,  
DE ROGER COSTA-PAU 
 
Cavada pell, un títol bellíssim, polisèmic. Un títol que prenc com a metàfora precisa 
d’allò que ens fa indefectiblement el temps. Ens cava en la pell per entrar-nos a dintre 
amb les seves llavors. El sol, l’aigua, el treball, el goig i el dolor, l’amor, la passió, fins i 
tot la psicologia més fonda, tot ens ve de fora; tot allò que senten els sentits ens treballa 
—ens sembra— i ens fa brotar la imatge que tenim del món, que de vegades, confusos 
sobre la nostra pròpia identitat natural, atribuïm a una revelació.  

La poesia de Roger Costa-Pau és, doncs, una poesia “materialista”, en el sentit 
filosòfic del terme. La seva indagació del llenguatge no vol ser conceptual, ideològica, 
ni tampoc pretén cap “espirit(ual)isme” poètic. El dir de l’autor diu el que veu, amb les 
paraules prèvies a cap raonament que ell sent que les coses desprenen com una 
exhalació natural, com la boira que s’aixeca de terra quan la gebrada es comença a 
fondre amb el primer sol. Un dir-mirada que interroga les coses que són —que hi són—
, no pas inquisitivament, com si fossin culpables de les pors del seu ser al món 
conscient i que això li atorgués el dret de passar-hi comptes, sinó amb la naturalitat del 
seu pensar-hi, ni més ni menys important que la secor d’un rostoll o la ufana d’un 
sembrat. Les paraules no se li abstreuen; se li aferren a les coses. Volen coincidir-hi per 
evitar que la naturalesa se li ressequi en l’abstracte. El món, amb la seva expressivitat 
germinativa, és l’interlocutor dels poemes de Costa-Pau, i no pas els déus amb el seu 
silenci eixorc.  

L’hermetisme de l’autor de Cavada pell és la claredat màxima d’un món sense 
necessitat de construcció sintàctica que el faci passar per les forques caudines del 
reduccionisme simbòlic. És un hermetisme enlluernador, lluny del rebuscament obscur 
del “trobar clus”, perquè hi esclaten lluminosos noms i veus; un hermetisme aparent, 
sensual, denotatiu, que ens diu que no hi cap més veritat que allò que en maldiem 
aparença, com si l’aparença hagués de contenir cap aparició: l’essència mítica que hi 
donaria sentit sense sentits. Costa-Pau no milita a favor d’una veritat ideada: no ens vol 
portar cap a cap congregació. Ens ho diu ben clar: ell escriu “a favor de cap onerosa 
proclamació de res”. Com a poeta, només ens vol al seu costat en el mateix moment de 
sentir. La seva poesia és una complexa enumeració dels elements del món en la seva 
sensualitat integradora. 

L’autor de Cavada pell surt al ras del llenguatge que la mateixa realitat li forneix 
i s’hi relaciona en un cos a cos extraordinari, amb una exultació que no demana sintaxi, 
perquè hi ha cos i cosa que formen un continu amb les seves lleis que no són 
precisament les de la gramàtica. Un cos a cos(a) que no és mai pugna per la victòria, 
sinó un acte amorós fecundíssim. 

Les paraules de Cavada pell són paraules que se’ns ofereixen a través dels 
sentits. No cal entendre-les, sinó tan sols comprendre-les. Unes paraules que ens 
ofrenen imatges físiques molt poderoses —lluny, però, de tota voluntat de poder i 
d’apoderament— que ens apel·len a la mirada, al tacte, a l’olor i el gust, sempre amb el 
seu so de cant que amalgama en una única veu nom i món. Un cant que ens remet al 
Cántico auroral de Jorge Guillén. La capacitat del llenguatge d’anomenar sempre per 
primer cop, en joia i en dolor, i on el silenci és el necessari guaret contra el seu 
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esgotament. Els noms que diem que es diu tot allò que el poeta amb el designi de la 
seva designació fa sobresortir del món. ¡La poesia de Costa-Pau és un alt relleu de 
sentits! Un treball escultòric de la percepció. O si es vol, un conreu a punt de segar, 
amb totes les seves ondulacions. El poeta ens diu que idees i emocions no són res sense 
la materialitat que les fa sentir, que les fa tenir. Traspassa la convenció que el mateix 
llenguatge pressuposa. 

Sí, Cavada pell, aquella pell treballada pel temps, plena de cicatrius, d’estries i 
senyals, de solcs, en la seva cripsi amb la terra llaurada. La pell d’aram d’aquells que 
treballen el món de sol(c) a sol(c). Que el treballen vers a vers. De tots aquells que es 
neguen a tancar-ne l’amplitud en la pleta de cap Veritat.  

 
El desig, la paraula, la deu; 
d’aquí ens ve, 
 
del vellut estant del poema, si exhala, exhuma; 
de l’oreig que irromp sobre l’ermàs, 
l’entotsola; 
 
d’aquí, de l’aire, si l’esqueixa: 
de més dagues al pit encara, 
d’aquí. 
 

● 
 

12/13 d’abril del 2013 
 
“SE TU MIO FRATELLO” 
 
Al llarg dels dies, els lectors —¡aquesta categoria cada cop més desolada!— en llegim 
molts, de llibres, de vegades amb afany, o amb interès exponencial, o simplement amb 
delectança, però d’altres vegades, ¡massa!, ho fem amb creixent indiferència o fins i tot 
amb decepció. ¡Sí, són tants els llibres que s’escriuen! N’hi ha de savis, de fondos, de 
subtils... —sempre els menys—, i n’hi ha —els més— d’oportunistes, de doctrinaris, de 
comercials, d’irrisoris..., merescudament menystenibles per la seva pròpia voluntat de 
producte de consum i de vanitat. O per la seva voluntat de poder. Però, siguin de la 
mena que siguin, són molt poques les lectures que ens arriben a commoure fins al moll 
de l’os. 

Fa uns quants anys, algú em va fer veure ben clar —aquell veure-ho clar que de 
tant en tant ens il·lumina— que hi ha dues menes d’escriptura diguem-ne creativa: la 
que és fruit de la voluntat —massa sovint voluntat de figurar, de posar-se al mercat o 
de sentir-se algú que té poder sobre l’audiència— i la que és fruit de la necessitat, que, 
¡oh paradoxa!, pot arribar a expressar-se i a exasperar-se en silenci, per la impossibilitat 
de designar de tant mal com ens fa el llenguatge en si, com si el llenguatge també fos 
cos. El descarnament de les paraules. En definitiva, l’escriptura del sofriment. Potser el 
màxim exemple d’això que dic siguin els versos fallits, els poemes inacabats de Per una 
tomba d’Anatole, el recull que Mallarmé va intentar “articular” sense sortir-se’n arran de 
la mort del seu fill de pocs anys i que va quedar, doncs, al marge del “bell llibre” on 
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havia d’abocar el món. Al capdavall, doncs, un colpidor poemari/metàfora de les restes 
mortals —inarticulades, que això és la mort— del seu petit Anatole. 

Perquè, ¿quin més gran sofriment que la mort de qui estimes? Pares, germans, 
fills... L’home o la dona estimats. Potser El dolor, de Giuseppe Ungaretti (bellament 
traduït al català fa ben poc per Lluís Servera), sigui un altre d’aquests llibres que el 
sofriment ha fet necessaris: la doble mort d’un fill i d’un germà, dues morts de difícil 
acceptació, perquè no corresponen a cap seqüència temporal que les expliqui. 

Precisament d’Ungaretti és la cita que encapçala el poema titulat ben 
significativament “No-res” del llibre Dol, de Txema Martínez, un llibre escrit arran de 
la mort del germà. “E a me stesso io estesso / Non sono già più / Che l’annientante 
nulla del pensiero.” Els tres versos finals del poema titulat per Ungaretti “Se tu mio 
fratello”. (Una cita que estimo especialment com a expressió filosòfico-poètica del 
sentiment d’anorreament i que també vaig fer servir en un dels meus poemaris). 

Aquest Dol commovedor que, sense cap mena de falset retòric ni cap impostació 
melodramàtica, apel·la a la carn viva dels sentiments, i que Martínez ens ofrena com a 
experiència d’il dolore inassumible que ens causa haver perdut algú que ha format part 
d’un tros de la nostra existència. Aquest “paisatge” desolat que resta després de la 
derrota de la vida, com queda descrit al començament del poema “El nostre fred”: 
 
La mare no volia deixar-te allà tot sol, 
perquè tindries fred de nit, o set, o gana, 
però era l’hora de tornar a les cases, 
cadascun al seu propi llit de llençols de marbre, 
tornar a l’olor exacte de les coses 
quan les coses ja no desprenen res, 
ni tan sols la llavor que abans covaven. 
Era la nit primera de la resta de nits, 
la mare insomne, immòbil, els ulls a la paret [...] 
 

¿Hi ha cap dolor més atuïdor que perdre un fill? “E t’amo, t’amo, ed è continuo 
schianto!...”, exclama Ungaretti recordant el seu, mort al Brasil. En absència del ser 
estimat, en la mutilació dels nostres afectes, no podem pensar en allò que vam viure 
junts sense desassossec, sense “schianto”, perquè ens hi falta una peça que no ens 
paràvem a valorar de debò que ens pogués faltar mai i que amb la mort descobrim 
fonamental: és com si li haguéssim pres allò que era dels dos i que un cop ho posseïm 
tot sols no té cap sentit. És com si tot ens repetís, amb Poe, “nevermore”. 
 
[...] el nostre pa 
i el vi de taula en cada taula excepte 
la que avui pararem, tu i jo, a soles, 
engrunes sobre el buit. 
El que no vam saber 
ser és tot el que som. 
 

Ens sentim culpables de continuar vivint, com si viure fos no sentir prou pena 
per l’absent. Sí, culpables de vida, i qui sap si com a autodefensa d’aquest sentiment 
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insuportable d’haver-lo deixat absolutament sol en la mort, ens autocompadim tant 
que gairebé el “culpem” de la nostra soledat. 
 
Busco per no trobar el que ja no 
existeix sinó en mi. 
 

Com diu Adorno, estem fets d’un material massa feble per suportar-ho. Per 
suportar la consciència. El Dol de Txema Martínez em dol en tota la seva adolorida 
humanitat, sento la “feblesa material” de l’autor —i la dels pares, tan ben captada en 
aquests versos— sota el sempre excessiu pes de la mort. Això desconegut que ens 
esclafa i que ens impulsa sovint a buscar refugi en la credulitat.  
 
[...] Com fa la fe, 
s’obre la mort des de la vida, 
quietud en la imminència. 
A poc a poc es lleven les creences, 
però en què. 
 

¡Aquesta expressió de la “feblesa” de la matèria humana és la grandesa 
d’aquest llibre, Dol, i de tants pocs llibres! Llegint aquests poemes se’m fa un nus a la 
gola: che una roccia di gridi, per dir-ho també amb un vers d’Ungaretti. Ho podria deixar 
aquí, amb aquesta roccia di gridi a la gola que conté tot allò que no som capaços 
d’articular, de fer-ho veu, però no vull acabar aquest comentari admirat d’un poemari 
admirable sense fer-ho com ho fa l’autor. Amb un vers escruixidor, digne de la tragèdia 
clàssica, dit pel germà des del no-res i que, en realitat, expressa la nostra incredulitat de 
vius que no comprenen que “allò” pugui ser de veritat: 
 
Mare, és de veres que sóc mort? 
 

● 
 

Agost del 2013 
 
LA MEVA APROXIMACIÓ A VINYOLI 
 
Quan els de la meva generació, nascuda a la postguerra, ens vam començar a interessar 
per la poesia catalana —abans ens havien no pas immergit, sinó submergit fins a 
ofegar-nos en la més rància i reaccionària cultura espanyola—, un nom ocupava 
gairebé tot l’interès del país cultural, aleshores resistencial: Espriu. Però no pas l’Espriu 
complet que ara, amb l’aniversari, alguns han descobert entusiasmats, sinó l’Espriu que 
es feia servir —i que, tot sigui dit, es deixava fer servir— en pro d’aquella amalgama de 
reivindicacions catalanistes i socials de l’època de la dictadura. Ronda de mort a Sinera, 
l’espectacle teatral de Ricard Salvat, i les Cançons de la Roda del Temps, musicades per 
Raimon, en són dos bons, boníssims, extraordinaris, exemples. Per no parlar de l’ús i 
abús que es feia de La pell de brau. Encara que més en segon terme, potser per falta de 
l’alè mític espriuà, també es feia servir com a protesta la poesia combativa de Pere 
Quart, ara tan oblidat. 
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En el meu cas, però, pel fet de viure al barri on vivia de noi, vaig tenir 
l’oportunitat de llegir i conèixer personalment J. V. Foix, aleshores força postergat, a 
qui posteriorment vaig tractar una bona colla d’anys. Em va enlluernar amb el seu 
català d’una altra Catalunya que no havia pogut ser i amb la seva imaginació 
superrealista, que aleshores se’n deia. A través de les visites al poeta sarrianenc, vaig 
tenir l’oportunitat de conèixer els germans Ferrater i de descobrir Riba, mort feia uns 
anys. Estic parlant de la dècada dels 60. Un Riba que per mi havia d’acabar sent 
paradigma d’ambició poètica intel·lectual i que havia de centrar tot el meu interès 
literari, després d’uns anys d’avantguardisme poètic, amb Brossa com a interlocutor. 
Paral·lelament, hi havia tres poetes aleshores encara no consagrats que despertaven el 
meu interès i que llegia amb gust en els seus primers llibres com són Màrius Sempere, 
l’oblidat Joan Argenté i Francesc Garriga Barata, l’últim premi Carles Riba. 

Bé, mentre em passava tot això, per mi tan fonamental formativament parlant, 
continuava endavant el protagonisme d’Espriu, a poc a poc, però, discutit pel de 
Ferrater, que va introduir entre nosaltres la poesia confessional de procedència 
anglosaxona: no em pararé pas a recapitular-ne les virtuts que va aportar a la nostra 
poesia ni sobretot els estralls que hi va causar, fins al punt que qualsevol jovenet o 
joveneta sense res a “confessar” s’atrevia a moralitzar-nos amb la seva “experiència”. 
Espriu i Ferrater van ser, i són encara, dos autèntics bolets enmig de la tradició literària 
catalana noucentista, predominant fins a la guerra civil i malferida amb la desfeta del 
seu projecte de país, una desfeta simbolitzada per les polaines falangistes del Pentarca. 
Ferrater, hereu, com acabo de dir, de la poesia anglosaxona; Espriu, fill de la tradició 
judeocristiana. Sigui com sigui, en el panorama líric, hi faltava la figura poètica que fes 
evolucionar el noucentisme en hores baixes. Morts prematurament Màrius Torres i 
Rosselló-Pòrcel, víctima de l’exili Bartra, aquesta figura va acabar sent Joan Vinyoli, 
sovint maltractat amb baixesa pels poetes i crítics “clericals” mantenidors de la flama 
de la llengua, però que, en realitat, no suportaven que, en la clandestinitat cultural que 
imposava la dictadura, fos ell, el “poc exemplar” Vinyoli, qui donés continuïtat, des 
d’una posició agnòstica, lingüísticament renovadora i de tarannà progressista, a una 
poesia central en la literatura catalana, com era el noucentisme metafísic ribià, 
mantingut viu pel mateix Riba un cop tornat de l’exili, i per figures deutores seves com 
Leveroni o Teixidor.  

I ja sóc on anava. Al començament de la meva trajectòria poètica, enlluernat per 
la imatgeria avantguardista foixiana i per la potència intel·lectual de Riba, potser no 
vaig saber valorar prou l’obra de Vinyoli, una obra que encara s’estava fent. Però això 
no va durar pas gaire, perquè amb la meva pròpia baralla amb les paraules, 
obstaculitzada per l’ofec de l’educació espanyola rebuda, a poc a poc vaig anar 
aprenent en carn pròpia la dificultat del treball vinyolià, com era haver trobat una 
forma d’expressió ben viva, ben clara, però que no per això renunciava gens ni mica a 
l’elevació reflexiva dels discurs, tot i deixar de banda l’excés i el rebuscament dels trops 
més tradicionals usats tant per noucentistes com per modernistes, tots plegats embafats 
de simbolisme. Riba, bon lector de Maragall, ja n’era conscient, de l’enfarfec retòric dels 
seus coetanis, i per això blasmava “els qui prendrien que la llengua fes la meitat dels 
versos per ells”. Vinyoli ho va tenir ben clar, i va fer que la seva poesia sempre fos fruit 
del seu esforç substantiu. Viu. El seu mestratge ha sigut feraç, polièdricament feraç, ja 
que ha obert moltes perspectives, encara que alguns hagin fet servir la seva dicció 
només aparentment senzilla per atrevir-se a escriure sense tenir gaire res a dir.  
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Reconec, doncs, que vaig arribar tard a Vinyoli, però puc afirmar que, si a tots 
els altres poetes citats hi vaig arribar a través de la lectura, a Vinyoli hi vaig arribar a 
través de l’experiència de l’escriptura, potser la manera més fonda i radical d’accedir al 
coneixement de cap obra. Hi vaig aprendre, a través del meu propi aprenentatge, un 
dir precís, contingut, sense faramalles retòriques de cap “gran estil”, però que, no per 
això, afluixava davant de les grans preguntes seculars de la poesia. Vent d’aram, Llibre 
d’amic i Cants d’Abelone, Domini màgic i Passeig d’aniversari, amb especial predilecció per 
“Elegia de Vallvidrera” per qüestions biogràfiques, en són magnífics exemples. 
 

● 
 

Tardor del 2013 
 
D’INCERTES CERTESES, DE MONTSERRAT RODÉS 
 
D’incertes certeses, de Montserrat Rodés, és el llibre que tinc el gust i les ganes de 
presentar-los a tots vostès, en aquest acte ple d’incentius literaris servit per una 
interessantíssima aventura editorial com són els llibres de LaBreu edicions. Com és 
fàcil d’advertir, ja des del títol mateix, l’autora entra en matèria i ens anuncia que la 
nostra vivència del real es basa massa sovint en construccions retòriques, les incertes 
certeses, que fan, en la seva fixedat simbòlica, invivible la fluència del viure.  

Tota la poesia de Montserrat Rodés és un perpetu qüestionament de la nostra 
mirada lingüística sobre el món, i ho fa denunciant l’acció en nosaltres d’allò que ens 
pensem que és pensament, un pensament que confonem amb els discursos ben travats 
i per això mateix reconfortants, amb els quals flotem en la quietud d’un gorg, sense 
pensar gens que el gorg és riu i que l’aigua, aparentment quieta en la superfície, també 
en va marxant. 

Sovint, quan es diu que el pensament no és res més que lingüístic, no sé ben bé 
per què, s’hi reacciona en contra, potser perquè, idòlatres com som, confonem 
pensament i construcció intel·lectual. Però la veritat és que no pensem mai amb una 
retòrica perfeta, i això ens fa sentir insegurs. La formalització dels elements que ens 
ofereix el pensament és un pas posterior que no tothom és capaç de fer sempre. Per 
això ens volem inventar un pre-pensament fet d’imatges, de flaixos de memòria, una 
mena de golfes mentals que poden esperar a ser endreçades, com si es poguessin 
aparcar els indicis, els símptomes del conflicte que, com a sers lingüístics, ens remou 
encara que no vulguem adonar-nos-en. Com l’aigua que marxa imperceptiblement del 
gorg per continuar sent riu. És a dir, ens estimem més anar vivint de la rifeta dels llocs 
comuns del pensament dominant. Però mai aconseguim diferir el que ens somou, 
perquè aquest material, que volem imaginar previ al llenguatge convençuts que si no 
l’anomenem no actua en nosaltres, ja és lingüístic i conté moltes de les coses que sovint 
no volem saber, que no volem que siguin dites, però és en va que hi lluitem, perquè, 
com llegim en un dels poemes d’aquest llibre: 

 
(...) el pensament reté 
el que pensa la paraula. 
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 Llegir i escriure poesia és buscar-se maldecaps amb aquests indicis, amb 
aquests símptomes, per diagnosticar-los en els seus termes, abans que els maldecaps 
se’ns converteixin en migranyes cròniques. 
 
És només cos desposseït 
que s’incrusta a la intempèrie, 
 
ens diu l’autora en uns versos de ressons vinyolians. Sí, buscar-se maldecaps, indagar-
los, seguint-ne el fil del llenguatge que ens aporta aquest cos desposseït incrustat a la 
intempèrie, i tot per saber, per conèixer, en un procés interminable que coincideix fil per 
randa amb la vida quan és de debò vida viva; sí, per conèixer, i no pas per trobar-hi 
conhort o desfogament sentimental o emotiu, com si volguéssim convertir un llibre de 
poemes en un llibre d’autoajuda, allò que malauradament sí que demanen el lector 
fàcil i l’escriptor acomodatici, sense pensar gens que amb aquesta facilitat i amb 
aquesta acomodació s’estan carregant la càrrega de profunditat intel·lectual que conté 
la poesia com a gènere: l’esclat del llenguatge en la seva perpètua depuració, en la seva 
perpètua modificació, en la seva perpètua contradicció, gràcies a fer-lo córrer els perills 
de les veritats minúscules, dialèctiques. No fer-ho així és la mort del poema, i potser 
també del pensament, en braços de la Veritat majúscula. La nostra intimitat és un debat 
lingüístic amb nosaltres mateixos que hem de saber reconèixer i del qual hem de saber 
destriar els elements significatius per afrontar-los sense falques imaginàries. 

No, Montserrat Rodés no espera la gratificació immediata del lector que busca 
en els poemes consol, entreteniment o somieig. O que els confon amb pregàries o 
mantres. Ella planteja allò que necessita no pas el lector de diumenge a la tarda, sinó el 
poema: renovació o, encara millor, regeneració del material lingüístic, i no ho fa amb 
un discurs metapoètic —l’altra possibilitat que la gran poesia ofereix al poeta—, sinó 
amb allò que és essencial al poema: veracitat lingüística, sense maquillatges 
argumentals ni pirotècnies ornamentals, una veracitat que passa per muntar i 
desmuntar, i remuntar, les paraules i les frases perquè es trobin en un lloc expressiu en 
igualtat de condicions: sense jerarquies substantives que no són res sense l’acció dels 
verbs i l’articulació dels nexes. El poema com un lloc igualitari en contra dels discursos 
jerarquitzadors del poder que sigui, que sempre pretén agrupar-nos en categories 
indiscutibles. 

La poesia de la Montserrat és una mostra ben clara que hi ha un pensament en 
marxa que pot no voler-se construir com a discurs explicatiu, com a discurs resolutiu, 
com a llenguatge que s’amaga en l’argument en pro d’un sentit del món amb què 
apagar la protesta, la queixa, individual o col·lectiva, sinó que s’estima més mostrar-se 
en les seves contradiccions prèvies a una suposada resolució dels conflictes, que només 
es resolen, en general, en benefici d’una idea tòtem. La nostra poeta recorre els camins 
de la ment sense la voluntat d’obtenir-hi cap presa per oferir-nos-la en un festí de 
certeses. Sí, fa aparèixer la incertesa de la quotidianitat, però no s’inclina mai per la 
solució fàcil de l’atribució al misteri. No hi ha esoterisme. Allò inexplicable és tan sols 
inexplicat. Com diu un dels poemes, la seva poesia se situa: 
 
En aquell moment exacte 
de saber-se en la matèria. 
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Els poemes de Montserrat Rodés es construeixen en les juxtaposicions, en els 
canvis de sentit, en les paradoxes, en els anacoluts més o menys encoberts i, si cal, en 
els salts al buit del coneixement... Sí, la seva poesia es construeix en la fluència d’un 
pensament encara no obligat a determinar-se, a transformar-se en opinió. Però la 
tècnica verbal de la Montserrat no es complau en el mer abocament automàtic a la 
manera dels surrealistes, per donar-nos un efectista material en brut. La seva tècnica 
literària la porta a destil·lar d’una manera molt personal el material verbal, fins a 
donar-nos un objecte poètic hermèticament precís. És un “trobar clus” obert a totes les 
incitacions: sense l’orgull de la dificultat per la dificultat. Però sí que amb l’urc de la 
necessitat expressiva. Aquests poemes, com en general tota l’obra de la Montserrat, 
tenen la rara virtut de situar-se sempre a l’inici, al lloc previ a tota argumentació, per 
fer-nos-els sentir com a iniciàtics a una mirada lingüística neta d’adherències i 
excrecències filoretòriques figuratives. Miraré d’explicar-me amb un petit exemple.  

Un vers que es repeteix dues vegades, com a final de poema i com a 
començament del següent, una estratègia poètica que l’autora fa servir al llarg de la 
segona part del seu recull, ens diu: 
 
(...) la línia fèrria de l’aigua. 
 
Podem imaginar-ne el que ens passi pel cap: que el tren circula a la vora del mar, que 
hi ha una via de tren que travessa les onades i va mar endins a la manera dels 
surrealistes, que l’horitzó li sembla de metall, que veu un riu brillant de sol des de 
l’altura i que li sembla d’aram, etc. Però, per mi, el que val d’aquest vers és la seva 
materialitat lingüística, la seva literalitat significant: la duresa de dues esdrúixoles 
acabades amb el bisíl·lab “i-a” s’apaga en la blanesa d’una paraula plana, precisament 
amb el diftong “ai” inicial, que va precedida d’una preposició que articula la frase i la 
fa versemblant, tot i la seva estranyesa. 
 Les explicacions en poesia han de ser literals: s’han d’agafar els textos en el que 
són i prou. No poden ser mai circumstancials, perquè això suposa degradar el sentit 
del poema: la seva objectualitat lexical. Fons i forma indestriables. Tot allò que ens 
suggereix més enllà de la literalitat en pot ser una explicació: un motiu, però no és el 
poema. Com en un quadro figuratiu, hi podem reconèixer el lloc representat, però la 
pinzellada és allò que el fa ser quadro. Pretendre que el poeta va escriure el poema en 
tal circumstància o en tal altra és carregar-se’n la textualitat de l’experiència. El tema 
del poema és el poema, la seva materialitat a través de la seva materialització 

Els poemes de la nostra poeta presenten el pensament, però no el representen ni 
el fan representatiu. L’autora no vol convertir-se en demiürg del seu llenguatge poètic 
fent-lo representar un quadre fix de temps, és a dir, fent-lo figurar, fent-lo fer veure, i 
en això el seu discret capteniment públic en el món de la cultura és una autèntica 
metàfora de la seva manera de fer poètica. La permanent fugida del reconeixement 
fàcil en la busca inassequible d’un difícil re(co)naixement en el llenguatge. El 
llenguatge poètic de la Montserrat és o, més ben dit, va sent en la fluïdesa, i som 
nosaltres els que hem de decidir si n’acceptem la dialèctica sempre irresolta o si la 
sotmetem al dictat dels nostres interessos, rebutjant-la si ens desestabilitza en els 
nostres conceptes o fent-li dir allò que l’autora no ha pretès dir, precisament en pro, 
com diu en un dels poemes del llibre, de la “des-cons-truc-ci-ó” del món, i les seves 
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relacions simbòliques, per poder-ho veure tot de debò, sense altars ni simulacres, si cal 
anant a la shakesperiana i sempre inhòspita “esquena del temps”.  

La nostra autora es posa el llistó molt alt, Celan, Beckett, Pessoa, etc., i jo crec 
que el supera amb poètica facilitat. La poesia de la Montserrat entronca amb la poesia 
—sovint necessàriament críptica— del conflicte —humà, històric, social, personal—, 
amb la poesia del valor ètic. En definitiva, amb la poesia de la dignitat humana, allò 
que no ens podem deixar prendre perquè és tot el que tenim. Aquest conflicte i aquest 
valor i aquesta dignitat que falten massa sovint a la poesia actual, plena d’egotistes 
anècdotes biogràfiques i d’exhibicionistes saltirons lingüístics més dignes de les varietés 
que del poema, una poesia postmoderna que defuig com el gat escaldat l’aigua calenta 
del compromís, com si escaldar-se no fos precisament la raó mateixa del poema. 

Acabo aquesta intervenció amb el poema amb què acaba el llibre de la 
Montserrat, un brevíssim poema amb què l’autora desmenteix tot el que he exposat 
fins aquí, perquè en el món de les incerteses tot està de pas:  
 
Però 
aquesta 
no és la veritat 
n’és una altra 
la veritable 
que ve. 
 

● 
 

Tardor del 2013 
 
INTERVENCIÓ SOBRE JOAN TEIXIDOR 
 
Devia ser l’any 63 quan, arran d’una excursió amb uns amics, vaig ser a Sant Martí 
d’Empúries, a la casa d’estiu que hi tenia el filòsof Xavier Rubert de Ventós; d’aquella 
breu estada, en recordo sobretot una tornada de l’Escala de nit, travessant les ruïnes, en 
aquells anys encara accessibles a totes hores. Al cap d’un parell de dies, ens vam 
traslladar a la Garrotxa, i en concret al Mas Ventós, on el nostre amfitrió va ser un dels 
fills de la família Teixidor, l’Andreu, que avui és entre nosaltres. No recordo gens si hi 
havia tota la seva família ni si vaig conèixer allà el poeta que ara homenatgem, però sé 
que aquelles estades a Empúries i a Olot em van deixar un pòsit d’agradable 
recordança. L’entrada al Mas Ventós, la seva impressionant doble porxada, aquella 
humitat garrotxina del jardí tot i ser l’estiu, la posta des dels porxos, la frescor del matí 
quan clarejava allà al marc de la finestra oberta... Sí, tots els llocs comuns poètics del 
locus amoenus fets realitat. Però jo encara no havia nascut a la poesia més enllà de 
quatre versos maldestres de batxiller, ni tenia plena consciència de ser a la casa familiar 
d’un dels grans poetes del país. 
 En realitat, els aprenents de poeta de la meva generació vam arribar a la poesia, 
com és obvi, en els anys duríssims del franquisme recalcitrant, que condemnava 
comunistes i anarquistes, perseguia sindicalistes, humiliava treballadors i estudiants i 
censurava catalanistes (les pulsions que encara conserva el PP), mentre s’enriquien els 
personatges de més baixa estofa moral, reunits al voltant del Caudillo, i tot plegat a 
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pesar de la comèdia representada pels tecnòcrates opusdeistes: l’autoanomenat miracle 
econòmic dels 60, amb l’emblema del sis-cents, amb el qual havíem d’anar qui sap on. 
Ara ho hem descobert: al paleofranquisme actual. Com veuen, uns anys de plom en 
què l’expressió en català maldava per la mera supervivència. És a dir, el nostre 
naixement al món poètic va ser en els anys convulsos de la poesia de la resistència i del 
compromís político-social. Però, al costat d’això, començava a emergir entre nosaltres 
el que es va anomenar, després de la Segona Guerra Mundial, la segona avantguarda, 
amarada d’existencialisme sartrià i de freudomarxisme. Una altra forma de protesta, 
encara que de vegades poc compresa des dels rengles polítics de la resistència. Aquella 
segona avantguarda de què precisament Joan Teixidor, un Teixidor que també hi va 
emmarcar els seus primers poemes, es va fer ressò en el vessant plàstic a les pàgines de 
“Destino”, que ell havia ajudat a fundar. 
 Tot i el meu compromís amb aquells temps convulsos, sobretot a la Universitat, 
on jo acabava d’entrar i on s’acabava de fundar el Sindicat d’Estudiants, pel que fa a la 
poesia els meus gustos i la meva pràctica incipient es decantaven més per la revolta de 
l’experimentació extrema —amb resultats, això sí, del tot ingenus— que no pas per la 
poesia que aleshores presidia el panorama poètic i els claustres de la Universitat: 
Espriu i la seva “pell de brau”, la mordaç ironia de Pere Quart i, en castellà, la poesia 
política i reivindicativa de Celaya, Blas de Otero i altres de la mateixa corda, de la qual 
es feien abrandats recitals a les aules universitàries com a crit de llibertat. 
 En això dels meus interessos literaris, segurament hi va influir el lloc on vivia 
de noi, allà on la Bonanova entra a Sarrià, cosa que em va facilitar la coneixença 
personal de J. V. Foix, que em tenia fascinat amb la seva llengua d’una altra galàxia, 
aquella llengua prodigiosa que, als que vivíem no pas cap immersió amb ampolles 
d’oxigen com es fa ara amb el català, sinó l’autèntica submersió a pulmó lliure fins a 
l’ofec de l’escolarització franquista, amb la connivència eclesial, ens semblava un 
autèntic miracle sovint impenetrable, perquè el nostre català, mutilat per l’educació 
feixista en el seu vessant cultural, era simplement d’estar per casa. I de Foix cap a 
Brossa, és a dir, cap a l’avantguarda, cap als poemes automàtics, cap als poemes 
concrets i visuals, etc., etc. Unes pràctiques de la modernitat de les quals, pel que fa a 
l’àmbit internacional, rebíem informació amb comptagotes.  
 I amb tot, com un corrent profund que, massa jove, encara no m’explicava gaire, 
externalitzat com estava en la meva incipient creació artística per l’aventura formalista 
descrita, ja em treballava per dintre una insatisfacció essencial de subjecte poètic que se 
m’aniria fent cada cop més evident i que em portaria a deu anys d’inactivitat artística. 
A poc a poc, gairebé sense percebre-ho, potser insatisfet de la recerca merament formal, 
vaig anar llegint cada cop amb més interès aquells poetes que la lluita urgent havia 
deixat en un segon terme: el mateix Espriu líric, però sobretot Riba, Arderiu, Leveroni, 
Teixidor, Manent, Garcés, Torres, Rosselló-Porcel, Vinyoli, Bartra... Aquells magnífics 
poetes que, sota l’etiqueta unívoca de “superats”, havíem aparcat amb la nostra 
radicalitat a les golfes de les andròmines inútils. ¡Quin gran error que trencava per uns 
anys la tradició literària!  

Així, doncs, després de l’experiència de la formalització radical i dels 
llenguatges alternatius, em vaig anar adonant que hi havia en mi, com en tothom, una 
escletxa, potser sí que estretíssima, però humanament fonamental, oberta entre cos i 
pensament, el lloc en què l’experiència sensorial i psíquica encara no ha començat a 
parlar. L’escletxa per on ens entra al món l’experiència de la paraula poètica. Sí, un tel 
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finíssim separava la paraula denotativa de la paraula connotada: el tel de les emocions 
transversals a tots els sers humans: la pulsió de vida i la pulsió de mort, amb totes les 
seves seqüeles de goig i de dolor, de desig i de por, d’alegria i de tristesa, de malestar i 
de benestar... De tots els dualismes inicials que fecunden les paraules. 
 Com dic, anar llegint aquells poetes que, amb els seus versos, havien apostat 
per la paraula beguda en la font prèvia de la sensació i de l’emoció en lluita amb el 
determini del pensament, em va anar obrint els ulls a una nova poeticitat. Doncs bé: 
entre tots aquells poemes que anava digerint com un element indispensable en la 
formació de la sensibilitat, per mi va ser com un directe a la mandíbula del meu 
aprenentatge líric el descobriment de Joan Teixidor i, sobretot, del seu llibre El príncep, 
la crònica d’un dolor que, aleshores, m’era inimaginable: la mort no dels antecedents ni 
dels coetanis, sinó la dels descendents, la que no correspon: la mort d’un fill. Sí, no 
m’ho podia ni imaginar perquè jo en aquells temps no era sinó fill. Un dolor 
perfectament i estoicament expressat al poema “La seva mort”: 
 
L’ús de la vida ens feia febles, 
l’escàs plaer que hem collit. 
Però ell vivia, sense futur, 
el que és dolç i és terrible. 
No demanava res. 
Així el vèiem com un estendard, 
com la llum des de la vall de l’ombra, 
com l’edat d’or des de la terra obscura. 
I era la mort, la seva mort només. 
 

En aquella època, jo encara no coneixia El dolor, d’Ungaretti, ni Una tomba per 
Anatole, de Mallarmé, dos monuments literaris en l’expressió d’un dolor tan 
anorreador. Ara puc dir que El príncep és un llibre tan impressionant com aquells a 
l’hora d’explicar-me que la poesia és un material sensible d’alta volada on les paraules 
lluiten per abordar l’inacceptable, sí, inacceptable encara que sigui part de la nostra 
naturalesa: una revolta no pas formal, sinó íntimament essencial, com és la lluita entre 
la pèrdua despietada i les conviccions transcendents. La lluita entre realitat i esperança. 
El poeta ho expressa amb tota claredat al poema “Jacob”, que comença així: 
 
Deixa’m una vegada només, com Jacob, 
vèncer l’Àngel, l’inconegut, el rar, l’impossible. 
Que el que d’imatge teva al fons de mi somniï, 
s’aixequi bravament i creï. 
Que els plors arribin fins al cel. 
Faci’s, Senyor, la teva voluntat, 
però que sigui la meva, una vegada només. 
Escolta: 
no he demanat ni l’or ni la glòria, 
he demanat la vida del meu fill. (...) 
 
El poema continua amb una quants versos més, tots impressionants, i acaba amb dos 
versos que són un autèntic passar comptes amb la divinitat, que ha permès que el 
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poeta hagi de viure per sempre més amb una càrrega tan i tan feixuga com el record 
del fill mort: 
 
Et prego, et forço: 
mai no t’he obeït tant com ara que et contrasto. 
 
 El príncep és un dels grans llibres de la poesia catalana: ho sé prou bé des que el 
vaig llegir a començaments dels 70, i per mi és inexplicable que l’obra de Teixidor no es 
pogués fins ara trobar normalitzada a les llibreries. Un exemple més de la vacuïtat 
d’aquesta mena d’esperpent cultural català en què vivim instal·lats des de fa molts 
anys, on es gasten diners per les més peregrines extravagàncies pseudoartístiques de 
consum mercantil i, en canvi, es deixa en mans d’iniciatives gairebé personals la feina 
de recuperar, rellegir i reeditar els clàssics de la literatura catalana, aquells que 
componen el tronc d’una llengua, sense el qual es perd tota identitat de país. Doncs, sí, 
El príncep, i tota l’obra de Teixidor, és un d’aquests clàssics indispensables a la nostra 
cultura literària. Només com a recordatori, deixi’m dir-los que l’obra poètica completa 
de Teixidor no s’havia recollit mai més fins ara d’ençà del 1969.  
 Crec, doncs, que la feina de Sam Abrams, com ja ens té acostumats, frec a frec 
amb els hereus del poeta, i amb la indispensable complicitat del poeta i editor Quim 
Curbet, és una restitució —que no sé gaire si com a país ens mereixem— a la història 
de la literatura catalana d’una de les veus més adoloridament intenses de la nostra 
lírica, aquesta lírica tan oblidada per les nostres autoritats, que només s’aprenen una 
quants versos del poeta que sigui quan toca centenari i encara remugant entre dents. 
 Torno al Mas Ventós, a aquella visita que encara entreveig entre els records que 
se’m van acumulant amb l’edat. Aleshores jo encara no m’adonava que el més bell dels 
locus amoenus també pot estar traspassat pel dolor. El poema “La primavera” ho descriu 
amb precisa i dramàtica bellesa:  
 
Sempre he sentit la primavera nova, 
l’afalac de les fulles en els arbres. 
Però ha mort aquell impuls antic, 
m’envellia de sobte. ¿Com podria 
quan tot s’esqueixa, sospirar feliç? 
 
Em fa pena la saba que s’enfila 
pels troncs renovellats, la prímula que neix, 
el vespre que es perfuma i la nit tèbia. 
M’espaordeix la vida que m’espera, 
la paraula que creix per a morir, 
ésser un altre enllà del meu silenci. 
 

● 
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Octubre del 2013 
 
ANTONI CLAPÉS, POETA 
 
Quan parlem d’un autor català, sovint ens autolimitem la perspectiva i l’analitzem des 
d’un de punt de vista local, i això ofega les dimensions de l’autor. Oblidem, doncs, 
situar-lo en una tradició més àmplia, com és la tradició compartida de les lletres 
europees. Miraré de llegir l’obra del poeta Antoni Clapés (n. 1948) des d’aquesta òptica 
inclusiva en una comunitat cultural més àmplia que la pròpia. Vegem quines són les 
veus líriques fonamentals de la tradició moderna.  

Després dels plors sovint antiil·lustrats dels romàntics, els poetes que es 
desperten contra la crueltat del capitalisme ―les fàbriques que destrueixen el paisatge, 
les ciutats que ofeguen les valls i els rius, la mà d’obra abandonada a la seva sort― són 
fonamentalment Baudelaire i Rimbaud. Baudelaire, amb el seu classicisme del mal que 
posa en evidència la destrucció d’allò humà, abandonat definitivament dels déus; 
Rimbaud, amb la baixada als inferns i amb la invenció de l’automatisme psíquic com a 
desordre contra l’ordre del poder. I d’aquí a una tercera posició: la de la investigació 
del llenguatge com a manera de dinamitar la lògica del discurs moral: Mallarmé. 
Abans, gairebé com una metàfora premonitòria del que havia de ser la ruptura de la 
modernitat, l’experiència tràgica de Hölderlin: el Prometeu encadenat a la bogeria per 
voler prendre el foc de la paraula als déus. No és estrany, doncs, que Clapés, en el seu 
llibre Tagrera, del 1992-1997, en un llarg metapoema titulat “H. K., Saal 120”, dialogui 
amb els versos de “L’arxipèlag”. I aquest diàleg el porta a terme fent-se transsumpte 
del poeta alemany, aprenent-ne i comprenent-ne les dèries a la llum d’un gairebé 
esgotat segle XX, fent-se correlat del desengany holderlinià. Vegem-ne el final:  
 
Déu se serveix de la Natura per dir.  
Per dir què, però? 
 
Busco amb neguit un consell. 
 
Evoco aquesta, que és la meva època, i aquests, que són els meus indrets. La meva memòria.  
 
Evoco, també, el passat: el dic per tal de conjurar els mals averanys que els odis fratricides ens 
han de dur, certament.  
 
Crec haver viscut més temps que no pas els dies que m’han estat donats de viure.  
Sé que els (millors) records envelleixen a cada instant que passa. Amb cada remembrança que en 
faig, alguns d’ells fugen: esdevenen inaprehensibles per sempre més, com ones escampant-se 
damunt del sorral.  
 
Però sé, també, que no disposo de cap cosa millor per substituir-los.   
 
De moment. D’aquí estant.   
 
I si el temps em trasbalsa  
el judici amb massa energia, i la pobresa  
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i el desvari dels homes la vida mortal em sacsegen  
deixa que el silenci ―al pregon del teu freu― em recordi.  
 
(Hamburg, octubre, 1990).  
 

Els quatre últims versos de “L’arxipèlag”, una realitat geogràfica que té a veure 
amb la fragmentació del discurs modern.  

Però continuem la llista de les veus líriques fonamentals en la formació de la 
veu poètica clapesiana: al costat de tots els ismes de l’avantguarda, el tronc de la gran 
poesia moderna format per Dickyson, Rilke, Valéry ─Tel Quel─, Trakl, Juan Ramón 
Jiménez, Been, Ungaretti, l’aforístic Char, Quasimodo..., autor d’un brevíssim poema, 
“Ed è subito sera”, crucial en l’obra de Clapés: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / 
trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera.” Aquest immens brevíssim poema que 
conté tot el que pot passar en la vida d’algú, des de l’explosió inicial, lluminosa, fins a 
la implosió final de l’ombra que ens fa mortals.  Montale, Celan, Andrade, Valente... 
Sense oblidar autors que s’han mogut en els marges del gènere poètic com Cioran, 
Bataille, Michaux, Ponge, Jabès... Ni tampoc la brevetat conceptualment colpidora d’un 
Brecht ni l’escriptura polièdrica d’un Pessoa. O les aportacions orientals al 
modernisme. Clapés s’ha quedat al marge de la poesia confessional, com si el seu 
inconscient busqués la força de la veu en els límits on vida i veu ens són negades. 
Llegim a In nuce (1997-1999) aquest brevíssim i bellíssim poema sobre els límits del dir, 
que, de tant en tant, obliguen a callar si volem ser realment fecunds, perquè el silenci és 
el guaret de la poesia:   
 
aquest silenci  
que ja ni és paraula  
 
aquest poema  
que és un no dir  
 
aquest ni no-res.  
 

O aquest altre d’Alta Provença (1998-2004):  
 
Dir  
anorrea  
el poema.  
 
Lenta  
ferida  
de la llengua. 
 
 Sí, els límits que ens porten si som honestos a callar, com va asseverar 
Wittgenstein. La filòsofa argentina Nelly Schnaith, parlant del gran tema de la poesia 
de Clapés com és el silenci, ens en deia això en un text del 2000 titulat “La pàgina en 
blanc: variacions sobre el silenci”: “La pàgina en blanc és el desert, imatge princeps que 
metaforitza, crec, el to de la sensació originària que, com volia Hölderlin, penetra tota 
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l’obra d’Antoni Clapés: el desert no té centre; por això sempre s’hi està en el centre: el 
centre es mou amb un mateix i es perd amb un mateix. D’aquí que la pàgina en blanc i 
el desert siguin imatges complementàries de la del laberint: Sense Dèdal, esdevinc viatger 
errant a la percaça de la paraula perduda. De mi mateix. Una paradoxa radical abona la més 
alta metafísica de l’obra poètica: fer que la soledat i el silenci es converteixin en veu i 
comunicació.”  
 És, doncs, en la poètica que jo anomenaria de l’oració moderna desassossegada 
per la pèrdua d’interlocutor que poua Clapés per construir el seu discurs. Un poema en 
prosa situat entre els aforismes del ja citat El radical sentit ens il·lustra sobre això; a 
partir d’una descripció d’un ambient d’una gran placidesa, el poeta ens porta fins a les 
portes de la impossibilitat de l’acord amb la naturalesa:  
 
Bonior d’abelles per entre les glicines, mentre llegeixo poesia japonesa. Un aire prim, benigne, 
em porta l’aroma de la primavera, abillada d’infinits colors.  
Un gran benestar m’embolcalla, i no m’hi sé reconèixer.  
 
 La depuradíssima mirada lírica que Clapés presta als nostres ulls sovint fa que 
ens els freguem incrèduls. Però vegem per convence’ns de la bondat de la seva poètica 
com la mirada essencial d’aquest ull que pensa característic del Clapés més líric, un ull 
capaç d’obrir-nos una via sensitiva en la paret vertical del coneixement, ens ofereix una 
imatge colpidora sobre el temps a al seu llibre ja citat Alta Provença:  
 
El riu viatja lent  
per la fronda dels àlbers:   
arrossega un llim  
tan antic com el riu.  
 

O aquell poema aforisme del llibre Al marge, del 1989-1992, en què se’ns imposa 
la idea de poema com a necessitat, i no pas com a fruit de la mera voluntat 
especulativa:  
 
Un tord vola ran de la murada, gairebé fregant-la: les pupil·les de la guineu es dilaten.  
El poema.  
 
 
Un cop emmarcada l’obra clapesiana en la tradició europea, voldria parlar ara d’una 
qüestió fonamental en la literatura moderna com és la fragmentació del discurs, un cop 
reconegut que no hi ha cap referència de sentit últim a què remetre’ns, que el 
llenguatge orgànic no era més que una ficció del poder per mantenir el control 
ideològic. L’obra de Clapés n’és una clara mostra. Només es pot parlar de la runa de la 
totalitat. El poeta, a Alta Provença, ens parla de “la veritat sense casa”. Tota una 
declaració ètica contra la falsificació ideològica. Però per parlar de fragmentació s’ha de 
tenir en compte la idea de “material”, fins aleshores inexistent al ser considerat un 
mitjà d’una funció artística transcendent, indivisible, i ara transformat en finalitat  
davant d’una realitat sense finalisme, que també afecta la identitat dels individus, del 
jo.  
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 La poesia lírica ja va ser un pas endavant en la idea de fragmentació del discurs. 
La lírica, amb la seva capacitat de síntesi i de concentració, ja ens donava de bon 
començament una lliçó ucrònica de com n’és d’impossible, d’atrapar el món en un tot, i 
per això es va recloure en el discurs íntim, per oferir-nos-en petits fragments subjectius, 
individuals, gens, doncs, totalitzadors. Clapés ens diu a El radical sentit, el llibre 
d’aforismes del 1985-1987, ja citat més amunt: “D’altra banda, les escriptures de tipus 
globalitzador ─que corresponen a una visió unitària i organicista del món─ han 
esdevingut entelèquies, ja que el discurs de la modernitat tot just permet una visió 
desvertebrada i, en conseqüència, li corresponen pràctiques fragmentàries.” I segueix: 
“El fragment esdevindria, així, gènere amb entitat pròpia: difícilment identificable i 
definible, però corresponent a les escriptures de la modernitat. Testimoniant la pròpia 
dificultat de dir.”  
 En un text de reflexió sobre la pròpia poètica titulat “Poesia i silenci”, Clapés 
enuncia amb aquestes paraules la moderna crisi del llenguatge: “La irrupció del silenci 
com a element de reflexió teòrica es troba en relació directa amb la posada en qüestió 
del mateix sentit del llenguatge atribuït a la modernitat. És la crisi d’una civilització 
─l’occidental─, la de la ‘mort de Déu’ i de la desvalorització de la moral, que Nietzsche 
va saber expressar amb extrema lucidesa, amb radical patetisme: Tota creença, tot allò 
que hem tingut com a cert ha d’ésser considerat com a fals, ja que no existeix cap món cert. 
Això situa l’home modern en el pur domini de la incertesa, anorreats tots els refugis, 
fins i tot el de la paraula.”  

Aquell poema citat de Quasimodo encara seria com una última batalla 
presentada enfront de la disgregació, de la desagregació, una petita batalla nuclear de 
contenir en tres versos la vida sencera d’un home, la Vitta d’un uomo, com titularia tota 
la seva obra l’altre gran de la lírica italiana moderna, Giuseppe Ungaretti, aquell 
Ungaretti del “m’il·lumino d’immens”, tan grat a Clapés, en un intent de relligar tota la 
seva obra, penetrada sempre pel dolor de la pèrdua: de l’origen, del fill, de la guerra... 
Com si l’aventura moderna del pensament ens digués que ja només queda un absolut, 
el dolor. Clapés, amb la seva veu temperada, ens diu que el sofriment sempre ens neix 
de la pèrdua i, per tant, de la recuperació en la memòria, talment el record no fos sinó 
una hemorràgia en la pell ferida de l’oblit:  
 
Abans que no claregi  
la llum gemega: algú  
arriba  
des de l’oblit.  
 

Uns versos que pertanyen al llibre A frec, del 1992-1994.  
 Tota l’obra d’Antoni Clapés és filla de la fragmentació; tot el seu discurs és fill 
de la impossibilitat moderna d’una totalitat ideològica, i encara que podríem creure 
que, ajuntant-ne totes les peces que el poeta ens ofereix, tornarem a tenir sencera 
l’àmfora esmicolada, ens adonem que les peces, encara que les encaixem, corresponen 
a àmfores diferents, que la unitat perduda no es pot refer.  

El poeta, doncs, com Tàntal, no pot fruir mai de cap dels dons aparentment a 
l’abast del llenguatge i de l’anhel. Tot li és negat per la inexistència de cap do dels déus. 
Ja ho he dit altres vegades, però ho repetiré un cop més aquí: el gran poeta modernés 
sempre Sísif; el seu esforç no tindrà recompensa final, però l’esforç en si li haurà 
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permès viure amb la plenitud de la lucidesa que mostra els límits i les limitacions. Li 
haurà permès viure en l’assumpció de les veritats fragmentàries de la Veritat, d’allò 
mai més reconstruïble. Però en Clapés de vegades, sobretot en la seva última obra 
lírica, la que comença amb In nuce i arriba fins a Arquitectura de la llum, passant per La 
llum i el no-res, sembla que s’aconsegueixi que la pedra del càstig es mantingui en 
equilibri al cim. Uns versos d’In nuce gairebé ens ho fan creure:  
 
Desfà la llum primera contorns que no són ni paraules, encara: remor de sorra, alè de dubtes, 
instant aferrat.  
 
Inútilment encalces records que fugen: ocells en la fosca. O un gest.  
 
La quimera de ser. Pedra.  
 
Aquesta pedra.  
 

● 
 

Finals del  2013 
 
SOBRE LA MEVA ORACIÓ TOTAL 
 

Jo diria que L’Oració Total, Premi Serra d’Or de la Crítica 2014 en l’apartat de 
Poesia, és un llibre, com la majoria dels meus llibres, escrit contra la banalització del 
llenguatge. Un tant per cent molt alt del que es diu i del que s’escriu només té com a 
fonament la credulitat i la transmissió de la credulitat, i, en conseqüència, només un 
tant per cent molt petit assumeix d’una manera cabal la responsabilitat crítica. Els 
mitjans de comunicació en són els màxims difusors, de la banalitat, sobretot els orals. 
Però també el discurs cultural, fins i tot l’acadèmic, s’ha abraçat a aquesta mena de 
mercadeig del que és trivial, això sí, vernissant-ho de teoria. 

(Faig un incís. No fa gaire, per posar-ne un exemple extrem, una universitat 
catalana va acceptar celebrar al seu recinte unes jornades esotèriques. ¿Què en va 
resultar? La més terrible agressió contra el coneixement: la banalització de la veritat. La 
superxeria no pot ser acceptada mai per l’Acadèmia, encara que es faci dir New Age. 
Tanco l’incís.) 

Diguem-ho sense embuts: la banalització del saber és el resultat “cultural” dels 
anys “neocon”, durant els quals, amb el fals —ara ho sabem— corn de l’abundància 
especulatiu, s’ha desarmat tota resistència crítica. N’han dit postmodernitat. També la 
poesia ha caigut en aquesta efervescència del reaganià “final de la història” tan poc 
hegelià, en què s’ha canviat el desig de ser pel desig de ser-hi. Aquest fer-se sentir sense 
tenir res a dir, més enllà d’una subjectivitat sense compromís. O la irresponsabilitat del 
text en nom de la textualitat, una altra especulació. 

En definitiva, el meu llibre L’Oració Total, com també una bona part de la meva 
obra —i cada cop d’una manera més conscient—, pretén anar esborrant del disc dur 
del meu llenguatge literari tots els destructors “troians” de l’atzar i la creença —
assumint-ne, ¡esclar!, totes les contrarietats que se’n derivin—, i això perquè les 
paraules no són mai innocents i les hem de deslliurar tant com puguem de tantes i 
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tantes excrecències, que no hi aporten sentit. O que hi aporten sentits amb què 
manipular les consciències i negar-los la llibertat. Penso que actuar d’una altra manera 
potser sí que pot ser plaent —i sobretot complaent amb el poder—, però és 
expressivament banal pel que fa al coneixement intuïtivament rigorós i afavoreix els 
que en cada moment històric controlen el discurs. 

Deixin-me dir, per acabar, que precisament per això, per aquesta necessària 
revisió crítica permanent del discurs, el gran tema de la poesia és el llenguatge mateix i 
les seves peripècies. Ús i reflexió sobre aquest ús. Al costat d’aquest, tots els altres 
temes poètics són menors. 
 

● 
 

Febrer del 2014 
 
ALGUNS APUNTS SOBRE EXTREMA LLUM, DE JOAN DURAN 
 
Pocs són els poetes sense evolució, els poetes que són un de sol des de bon 
començament. En general, escriure és precisament evolució, assaig i contraassaig, debat 
amb un mateix com a escriptor i alhora com a lector. Encara que no s’inventin 
heterònims a la manera de Pessoa, gairebé tots els poetes tenen més d’una veu. Per 
això, quan llegim l’obra completa de qui sigui, hi descobrim etapes, avanços i 
retrocessos, radicalitat i tradició, en fi, passos endavant i enrera com a necessitat 
d’autoindagar-se. Una d’aquestes etapes, crucials en l’afirmació poètica, és la de la 
confiança en el llenguatge, com si les paraules, totes i cadascuna, tinguessin algun 
missatge a dir-nos més enllà de la seva pròpia polisèmia. És la combinatòria lingüística 
que ens exalta. I jo diria que, si aquesta etapa no es viu, el poeta queda condemnat al 
fracàs, perquè no haurà sentit mai la vibració de les paraules més enllà del seu 
significat evident. La vibració “de qui vol ser cant per la matèria”. Aquella vibració 
necessària quan el poeta assagi, si vol, la precisió del sentit per controlar els seus 
significats, “a l’embat de la paraula exacta”. Perquè els seus significats no siguin in-
significants.  

Aquesta és, crec jo, l’etapa actual del Joan Duran d’Extrema llum. Un llibre de 
poemes que, com tots els llibres de poesia reeixits, convida a parlar del fet poètic. 
Extrema llum és l’escenificació lírica de l’etapa central de l’experiència de la poesia, la 
de la consecució de la maduresa en la contínua busca d’un llenguatge propi no 
funcional que porta el poeta a aquella destresa retòrica que li fa pensar, o encara millor, 
que li fa experimentar la sensació exaltada i exultant que les paraules, les seves 
paraules de sempre, ara tan treballades, tan conegudes, tan sentides, ja el coneixen 
prou per expressar-lo més intensament si les lliura a la llibertat expressiva. Una 
sensació, sí, només, però ¡quina sensació! La que sent el poeta quan diu:  
 
Agonia de brànquies, d’ulls,  
al ras del paviment encès:  
s’arremolina el temps  
en concèntriques aiguades  
d’escata. I en cada ofec blavís,   
la mort inspira, udola, plou,  
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renta la sang, clou els llavis  
i ho torna tot a la paraula.  
 

Mort i resurrecció en el llenguatge. Com en deia Valente, això és “experiència 
de la poesia” i no pas “poesia de l’experiència”, en la qual el llenguatge és funcional, 
funcionarial, d’atestat i prou. Com les Moralidades del sobrevalorat Gil de Biedma. El 
llenguatge del poema ha de ser “fundacional”, que és el que demana la poesia per ser-
ho. El poema és una experiència viscuda “en” el llenguatge i no pas descrita “amb” el 
llenguatge, i aquest llenguatge del poeta ha de “fundar” una visió, una dicció, prèvia a 
qualsevol “moralitat”, que és la manera de mirar poètica. 

Pel sitgetà Joan Duran, com per tots aquells que no es veuen abocats a la 
“veritat artificial” d’una ciutat, tot i els estralls del turisme i la construcció a la seva 
vila, encara hi ha “realitat”, entenent com a realitat allò que pertany a la naturalesa 
sense modificacions ni excessives intervencions. La presència quotidiana del mar n’és 
l’exemple més preclar. Res humà el pot modificar substancialment, és la massa no 
individuada anterior i posterior a tots nosaltres. 
  
Quant sentis sobre el pit  
la mar, la saó constant  
de la sal com la plomada,  
escriuràs que naixem just  
per agregar i sedimentar  
en la vasta ingravidesa  
de l’onada...  
 

Aquesta realitat ens depassa, perquè quan l’anomenem se’ns apareix com una 
sobrerealitat: d’aquí els panteismes que han omplert la poesia; d’aquí la poesia mateixa 
d’Extrema llum. Un panteisme líric que recull en un sol tot el dictat, de vegades diktat, 
de la realitat que inclou en un sol gest vital vida i mort amb “naturalitat”:  
 
les coses  
juguen a no ser, corren  
a salvar-se, enrunen  
el poema i marquen,  
en la sorrenca realitat  
del món, els camins  
inversos als de la mort.  
 

El nostre poeta, que ha dedicat bona part de la seva vida als estudis científics, 
s’enfronta amb la realitat que estudia i que alhora sent que el supera com a humà. Cap 
dissecció fa aparèixer l’essència de les coses per la qual tan maldaven els filòsofs grecs, 
però, en canvi, el llenguatge “fa veure”, en el doble sentit d’impostura i sinceritat, que 
tot en té. El miratge de les paraules. Aquesta és la contrarietat de la contradicció: veure 
o creure, aparença o essència, sentits o sentit. D’aquesta amalgama irresolta neixen uns 
versos on la foscor es diu foscor per distingir-la de l’“extrema llum” que l’omple i la 
redueix a ser només una paraula:  
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Amb llavis de llum oblida la nit que truca,  
inclement i cega [...]. 
 

Extrema llum, un adjectiu, “extrema”, anteposat a “llum” que ens fa pensar en 
una claror física i alhora espiritual —i perdoneu-me la imprecisió del qualificatiu—. La 
llum que refulgeix al mar i peta contra els murs blancs emblanquinats amb calç, sigui a 
Creta, Naxos o Sitges, la localitat natal i vital del nostre poeta. O a la Sinera d’Espriu o 
al Port de la Selva de Foix. La llum de la comunitat de diguem-ne “adoradors del sol” 
que s’escampa pel Mediterrani. Però també aquella llum que ens fa sentir la 
il·luminació de la veu, el fulgor de la paraula. L’amor que es desborda d’amor. També 
en la ruptura. Perquè hi ha una llum física, lluminosa, que esclata en els versos més 
experiencials, més cosa, de Duran, i hi ha la llum transcendida dels versos més 
experimentals que il·lumina les coses en el seu nom: en la idea del seu nom. El poeta 
d’Extrema llum barreja amb singular habilitat els versos —com deia Valéry— “donats 
pels déus” i aquells altres fruit del treball d’atrapar la inspiració que els primers 
ofereixen. Sí, Duran barreja amb facilitat versos ràpidament comprensibles, 
contundents imatges físiques que ens atenyen sense complicacions hermenèutiques, 
amb idees abstractes servides per versos que ens obliguen a la interpretació, i aquesta 
mescla la fa amb una gran naturalitat, sense que cap dificultat retòrica en trenqui la 
successió. ¡Una destresa admirable! 

La poesia d’Extrema llum, com acabo de dir, és mur blanc i alhora 
enlluernament. És calç blanca sota el sol i lluïssor que fa que la mirada es torni visió. 
Però, com hem vist, el poeta és conscient que, encara que la llum l’enlluerni, allà al 
mur, trencant la blancor, hi ha les “clivelles” a la calç, les imperfeccions, els fracassos, 
les amenaces: allò que ens adverteix que la “veritat pura” del blanc es degradarà amb 
el temps, ¡tant se val que el repintem amb versos que ja no ens corresponen! El mur de 
calç som nosaltres. I la llum enlluerna, però també mostra. La força poètica del dir del 
poeta palpa la plenitud de cosa i nom en aliatge, tot i l’escissió del dolor que, com les 
“clivelles”, apunta aquí i allà de la calç.  
 
[...] aquesta tarda en què oblidem  
que som si alhora ens extingim.  
 
Sí, en aquests poemes, contraposant-se a l’esplendor, hi afloren el desamor després 
d’un gran amor, la caducitat després de la plenitud intemporal, la mort després 
d’haver viscut... Però l’impuls creatiu és prou poderós per superar la dissociació, la 
contrarietat vital, tal com el poeta ha fet amb els versos de diversa espècie, i fer-nos 
pensar, juntament amb el melancòlic Proust d’El temps retrobat, que “[...] les idees són 
succedanis dels sofriments; en el moment que aquests es transformen en idees, perden 
una part de la seva acció nociva sobre el nostre cor, i fins i tot, en el primer instant, la 
mateixa transformació genera sobtadament alegria.” Gairebé com un déu creador de la 
vida a partir del fang, el poeta conjura el desig contra el fracàs, encara massa d’hora 
per lliurar-se a la rendició i la melangia:  
 
Alça’t, amor, del fang  
amb totes les ditades  
del teu terrisser. [...]  
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Per concloure:  

 
Tasta, modela, torna al fang  
fins abolir els grops, els buits  
incerts de la resposta. 

 
Diu Quassimodo en el més famós dels seus poemes i el primer de la seva obra 

poètica: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è 
subito sera.” Sí, després de lluminositat i il·luminació, després del sol al mur blanc, “de 
sobte ve la nit”, inexorable, i la nit la precedeixen la malaltia, la pèrdua, l’agonia. 
L’etapa de la fe en la paraula desgastada per la gran decepció que sempre acaba sent el 
temps —una decepció que saps que ha de venir encara que encara no la sentis— i que 
porta a la desconfiança en el llenguatge per mor de la tristesa d’espècie inherent a la 
consciència: la tristesa de qui va cap a la mort sabent-se àvid de vida. Per això, i ara 
faré de profeta, no trigarem a veure un Joan Duran —ja des d’ara prou dominador dels 
necessaris recursos poètics per exigir coneixement al món a través d’una severa i clara 
indagació— que es malfiarà de la plenitud innocent del llenguatge i que no voldrà 
versos “donats pels déus” —els déus, gasius, no donen mai res de franc—, sinó que 
perseguirà, “a l’embat de la paraula exacta”, que tots els versos siguin fruit del treball 
humà, fins al punt que potser sí que semblin “donats pels déus”, però per uns déus 
(inexistents) que fan costat de debò als humans. Perquè, al capdavall, tota “llum 
extrema” consumeix físicament i aliena intel·lectualment, si se’ns torna credulitat, 
aquella credulitat que malauradament exigeix tot gran estil. No crec pas que un home 
de ciència i un poeta “extremament lúcid” com Duran hi pugui caure. Sembla que ell 
mateix ho endevini:  
 
Callades naus als ports del llavi:  
entre nosaltres, baules, suor, sal,  
i el temps mort de les paraules.  
 

O que ho anunciï sense embuts en el poema final del llibre, que deixo que 
descobreixi sencer el lector. 

Però, a l’espera de si es compleix o no el meu vaticini, apel·lo a aquest lector 
amb les paraules del poeta:  
 
Llegeix, per no oblidar la llum. 
 

● 
 

25 de maig del 2014 
 
LA DURA DURADA 

  
Moltes són les raons que ens i es donen els poetes —o més ben dit, els redactors en 
vers— per justificar el seu esforç: des de l’accés al Silenci a través de les paraules, que ja 
és tirar d’oxímoron, fins a l’experiència biogràfica, amb la consegüent xerrameca moral 
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sobre una existència en general tan trivial com la del comú dels mortals, passant per 
tota mena de gradacions i sobretot degradacions possibles: funambulisme, jocs de 
mans, agosarades tombarelles, actuacions de pallassos i tot un llarg etcètera d’habilitats 
lúdico-poètiques més adequades a una festa infantil que no pas a una platea lectora. 

Però a mi em sembla que, més enllà del mostrari d’excuses i justificacions amb 
què ens entabanen els versificadors per encolomar-nos el seu discurs, l’autèntica 
expressió poètica neix, i en això segueixo l’Adorno del “Discurs sobre lírica i societat”, 
d’una incomoditat essencial, com és que la nostra relació amb el món, plena 
d’expectatives induïdes per la producció que ens porten sovint al fiasco personal i al 
capdavall existencial, sempre ens és insatisfactòria. O volem més o no sabem com voler 
menys. 

Cito un fragment del text anunciat de Theodor W. Adorno: “[...] Vostès 
conceben la lírica com una cosa contraposada a la societat, com una cosa plenament 
individual. La seva afectivitat s’aferra a més a més al fet que així ha de seguir sent, al 
fet que l’expressió lírica, sostreta de la gravetat objectiva, conjuri la imatge d’una vida 
lliure de la coerció de la pràctica dominant, lliure d’utilitat, lliure de la pressió de la 
tossuda autoconservació. Però aquesta exigència posada a la lírica, l’exigència que sigui 
la paraula virginal, és en si mateixa una exigència social. Ella implica la protesta contra 
una situació social que cada individu experimenta com a hostil, aliena, freda, 
opressivo-depressiva [...]”. I una mica més endavant continua: “El seu distanciament 
de la mera existència es converteix en criteri de la falsedat i maldat d’aquesta. En la 
protesta contra ella el poema expressa el somni d’un món on les coses fossin d’una 
altra manera.”  

No crec que m’equivoqui gaire si ara afirmo que D’un juny dur, el nou llibre de 
Víctor Obiols que aquí presentem, és fruit d’aquesta incomoditat aparentment 
ontològica que els deia, d’aquest neguit teòricament essencial, però al qual ens 
arrosseguen en realitat unes formes productives de relació imposades pels discursos 
que encobreixen els interessos dominants. Com en diu un Obiols sorneguer, un recurs 
aquest de la sornegueria en què el poeta excel·leix, aquest neguit és “La meva (la 
nostra) creu”:  
 
No sap fer-ho d’altra manera. 
És meva i no és meva. 
I la passejo, pesada, a l’esquena.  
Hi veu i no hi veu,  
quan puja i quan baixa,  
la meva creu. 
 

El malestar fins i tot del poeta més entotsolat, del poeta més pur, com tan bé 
assenyala Adorno, és un malestar social, fins i tot polític, i és inútil que contracti cap 
alarma a Securitas Direct per protegir la seva torre d’ivori. Sí, un desacord no pas amb 
la vida, sinó amb les formes amb què se’ns imposa viure, aquest desacord que tan 
sovint porta alguns a donar la nota, i no em malentenguin i es malpensin que això de la 
nota ho dic per la trajectòria musical d’en Víctor ara Bocanegra, perquè en les seves 
cançons prou que sap denunciar perfectament les argúcies del poder per embadocar-
nos. “Ets mercat un fals déu, / penses que tot és teu, / tu mercat ets Moloc / i per tu tot 
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és poc”, canta el cantaautor Bocanegra a ritme de rock/jazz al seu disc Cançons de 
l’Akídelara. 

¿A què respon, si no és a aquest malestar, l’agosarat intent del poeta d’atrapar 
el temps d’un mes, dia a dia, en la teranyina d’uns versos polimètrics, corals, que, des 
de l’assaig de parlar amb moltes veus, ens mostren aquest desassossec que ens causa la 
nostra relació amb la realitat, això que tothom diu que no se sap ben bé què és, però 
amb la qual tots anem topant, per exemple a final de mes, per no parlar dels complicats 
afers de l’amor i el desamor, ni tampoc del dolor físic que sentim fins i tot en les 
paraules per culpa de la malaltia i de la imminència de la mort, pròpia o dels que 
estimem i ens estimen. Normalment, la majoria dels poetes a l’hora de poetificar es 
divideixen en dos grans grups davant de les empentes de la vida: els uns, les pretenen 
conjurar anant versos amunt, els apol·linis; els altres, anant versos avall, els dionisíacs, 
però, sigui com sigui, tots miren d’escapar-ne com el gat escaldat de l’aigua calenta. La 
missió del poeta és una bona excusa per fer-se el distret. Allò que Freud anomena 
sublimació.  
 
Deixa-t’ho tot a fora, i entra sol.  
Un únic gaudi: construir amb allò que tens a dir,  
amb allò que tens a dins, quan diu tan fosc i fi.  
Dir i desdir. Filar i refilar.  
I amable amb tot, i amb tu, fora símbols.  
Una nua i llisa estesa de paraules  
que pesin per si soles  
amb les soles de vent,  
que diguin i caminin ben soles  
amb el solc natural,  
sense l’ombra de l’hermeneuta mefistofèlic.  
 

Llegint aquest versos de D’un juny dur, penso sincerament que Víctor Obiols no 
és pas dels que s’arronsen enfront de l’erosió diària, ni pretén fer pactes fàustics com 
tants poetes adeleren fent encara als setanta anys els versos de quan en tenien vint. 
Crec que hi sap fer front oposant a aquesta realitat aspriva, que ens encercla i assetja, 
que ens passa pel costat sense ni mirar-nos, el repte d’uns poemes, fruit no sé pas ben 
bé si de la rebel·lia o de la rebel·lió, que s’hi enreden i l’enreden fins a desconcertar-la: 
la sotmeten a una dicció que la realitat, el continu asentimental, no s’esperava i que, 
com a realitat lectora que som, no ens esperàvem. 

La diversitat textual de D’un juny dur no és pas escapisme, no és apartar-se’n 
per mirar de veure passar el tumult de temps i realitat física i quedar-ne incòlume; no, 
no és un quedar-se’n al marge. No res de Faust. Ben al contrari. Els versos que 
presentem són un autèntic retret profundament humà a la impassibilitat del temps, a la 
indiferència amb què ens tracta aquest real temporal, l’únic que ens és donat de viure, 
que ens convoca a seguir-lo i, encara que ens hi resistim, ens hi obliga sense compassió. 
No el podem parar, no hi podem fer cap tall epistemològic que resulti físicament real 
—fora símbols, ens ha dit el poeta—, ni tampoc dilatar-ne de memòria la durada a la 
manera ingènua de Bergson, però sí que podem aspirar a complicar-li el curs fent-li 
feixuc. Densificant-nos-el. Descodificant-ne el temor. 
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En aquest llibre no hi ha embadaliments epifànics d’aquells que ens fan dir que 
“jo també ho he sentit, però no sabia com expressar-ho”. Aquella mena de rotet lector 
després d’uns bons glops d’elevació emotiva. En Obiols, tota epifania, tota revelació, 
que apareix en els seus versos, és rebuda immediatament amb estupor i interrogada 
fins i tot amb malfiança. El poeta D’un juny dur no es permet cap pantomima mística. 
Cap deliqui pseudoreligiós. No mistifica allò que el llenguatge li lliura com a queixa i 
com a defensa de la vida: de la pròpia vida que és com es defensa la de l’altre. “En això 
hi ha el cos, que hi va la vida”, exclama el poeta al final del poema titulat amb encert 
“Ànima mixta”. O allò altre que diu a “Un camí de gruix en prosa”: “[...] Un ritme 
cardíac que et sigui bo de seguir sense que et persegueixi. [...]”.  

Víctor Obiols demana explicacions a les paraules i a la sintaxi, si cal les sacseja i 
les agafa pel coll, les turmenta, perquè diguin el que sàpiguen en cada circumstància. 
No les deixa que se surtin amb la seva de complir l’expedient comunicatiu i prou. 
Inconscient i, si cal, combativa  inconsciència. 

El temps que representem els lectors enfront dels textos aparentment quiets, a la 
vista de la tradició lírico-moral que exigeix coherència, espera dels poetes una sola veu, 
la veu desolada de la queixa per la caducitat en els seus múltiples registres que disfruta 
fent-nos sentir melangiosos, indefensos, no concedint-nos ni un instant de descans per 
molt que ho faci veure amb paraules consoladores carregades de credulitat, d’aquella 
mentida que alguns en diuen Veritat amb majúscules. Llegim a “En quinze”:  
 
[...] On és el cant segat i pur que omplia aquell silenci?  
Tan orb de lucidesa que no trobes fil que et tregui  
del laberint espuri. [...]  
 

Com deixen entendre aquests versos, Obiols, durant “un duríssim juny”, a la 
veu acadèmica de la tradició, hi ha sabut oposar la multitud de veus que conté dintre 
seu i que ha anat afuant en tots els camps creatius a la seva disposició: des de la cançó 
surreal o la composició més clàssica, passant pel diàleg amb si mateix, pel realisme més 
prosaic —més cantellut que en va dir aquell—, per les referències clàssiques 
entrellaçades sense solució de continuïtat amb les més tecnològicament modernes, per 
la intertextualitat... I també pels homenatges als seus escriptors estimats, com, per 
exemple, el poeta de Castellnou de paraules no inflades, l’Espriu prosista de paraules 
perdudes o el Foix poeta de paraules encara no trobades. ¿No els ressonen aquests 
versos del poema final del llibre a mestratge foixià?  
 
[...] Més viu al tercer solc, ben anusat.  
Al tercer solc del puny trobí el meu juny,  
i en el camí perdut, ni grill ni encuny. 
 Per punts de no retorn m’he retrobat. 
 

L’autor no ha volgut amagar ni resoldre en fals les contrarietats, les 
contradiccions, que li han anat sorgint al llarg de trenta dies, que qui sap si ja són prou 
temps per fer de correlat significatiu de la vida. Jo crec que el temps lineal, representat 
ara per la presència de tots nosaltres, n’ha sortit ben desconcertat després de les 
giragonses a què l’han obligat els versos multifacètics, fregolinians, de l’amic Obiols. 
Aquí tenen una petita mostra d’una hybris ben personal:  
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[...] Sideracions: bàlsams verinosos.  
El desassaonat és castigat  
per haver enraonat desraonat.  
És el termini amb pors, puny de dogal:  
les vèrboles que fixen el poder.  
I regirar somnis sense mordent  
acaba en un afer agafatós:  
pics de lluerna tota consciència. 
Calaixos vells del mal endreç filós,  
ciris i cércols. Reliquiers sòrdids.  
I la platja se’ns queda abandonada,  
sadolla d’incitacions d’onada.  
Tornen vigilàncies de miner.  
Estòlida consideració  
pel qui fa qualsevol cosa, i no  
allò que li cal: engreixar l’esquer. 
 

També la impostació de fer-ho veure ens fa veure: les veritats minúscules de 
vegades s’amaguen en el relat que formen els heterònims, encara que no els haguem 
batejat, de què ens revestim per expressar el real des dels màxims punts de vista. Poeta, 
llicenciat en clàssiques, prosista, pianista, músic de rock, jazzman, lletrista, 
versionador, traductor, rapsoda, modern i clàssic alhora... Són les cares del magnífic 
poliedre creatiu que és Víctor Obiols, en un temps destructor de les concavitats i de les 
convexitats de la memòria a major llaor i glòria de la pantalla plana. 
 

● 
 

Juliol/agost del 2014 
 
DE VACANCES DEL POEMA 
 
Fa uns anys vaig escriure un article sobre Riba en què, entre altres coses, deia que 
l’única manera d’accedir a la bona poesia és l’“enamorament” o, si s’ho estimen més, la 
seducció. Considerava, i considero, que no hi ha progressió possible d’accés a 
l’experiència de la poesia, contràriament al que passa amb els diversos gèneres de la 
prosa, com el conte, la novel·la o l’assaig, que sí que permeten un esglaonament de la 
dificultat lectora. Un poema ha de ser un arravatament. Per això són ben inútils els 
reculls que es fan de poemes per infants o per adolescents: sempre els més prosaics, 
encara que facin cançoneta, en nom que siguin entenedors, però que malauradament, 
passada l’etapa escolar, aparten les víctimes del rodolí definitivament de tot allò que 
estigui escrit en vers. Si no hi ha algú que te’n faci adonar, per sempre més confondràs 
poema i rima fàcil. És a dir, potser llegiràs versos, però no pas poesia. Com deia un bon 
amic, la poesia seria omissible com a gènere si no fos per un molt petit tant per cent 
que la salva i la fa imprescindible per qui ho descobreix. La poesia, contràriament a la 
prosa, no admet mitges tintes. El seu llenguatge no és comunicació: és experiència cada 
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cop única. Estimar de debò, i el poema sempre demana grans dosis d’estimació que t’hi 
fan tornar un cop i un altre com volia Valéry, sempre ha sigut molt difícil. 

Per això hi ha tan pocs lectors autèntics de poesia per molt que s’omplin les 
“sales de festa” on els poetes exhibeixen les seves habilitats poètico-recreatives, encara 
que després ningú en compri les obres impreses. (Són com allò del “Club de la 
Comèdia” de no sé quina televisió, amb el qual rius una estona, però no t’aixeques pas 
de la butaca per anar a comprar el CD de cap dels monologuistes.) És una autèntica 
llàstima aquesta desgana de llegir els poetes, perquè l’experiència de la lectura és molt 
més rica de matisos i de suggestions que no pas l’experiència auditiva. Anar a sentir 
poemes és com confondre la intimitat amorosa amb un sobreescalfament de discoteca. 
Però això de la lectura és un assumpte que ens faria fer una llarga marrada. Deixem-ho 
així. 

Doncs bé, un dels poetes capaç, com els deia, d’“enamorar-nos”, de seduir-nos, 
és sens dubte Josep Vicenç Foix. Els que de joves, en plena negror del franquisme, vam 
intuir que l’art poètic, més enllà de la denúncia i el combat, o del divertiment, era capaç 
de satisfer les més alt(r)es inquietuds intel·lectuals i perceptives que es trenen 
indissolublement amb el llenguatge, ens vam haver d’iniciar en la lírica per mitjà de les 
antologies que corrien legalment o tot sovint il·legalment entre nosaltres, moltes 
publicades a Sud-amèrica. Sobretot, per la gloriosa editorial Losada, ¿se’n recorden? Hi 
descobríem amb fascinació el rupturisme dels moviments d’avantguarda europeus i 
americans, una fascinació que ens arribava amplificada per l’accés amb comptagotes 
que hi teníem a causa de la dictadura. Pel que fa a la poesia pròpia, l’Antologia de la 
Poesia Catalana de Triadú i la Selecta, n’era aleshores l’estrella, encara que el pròleg fes 
riure atribuint a la divinitat la bondat de la nostra lírica. Allà hi vam descobrir que tots 
els poetes —¡i alguns, a fe de Déu, com hauria exclamat Triadú, que eren uns magnífics 
poetes!— s’expressaven, sí, amb les característiques d’estil pròpies i amb algunes 
particularitats dialectals, però tots essencialment ho feien amb l’anomenat estàndard 
literari establert per l’obra de Fabra.  

Però enmig d’aquella conformitat, a ulls dels que aleshores ens iniciàvem en el 
món poètic, sobresortien en alt relleu els poemes foixians. Potser no els enteníem prou 
per culpa de la depauperació lingüística a què ens havien sotmès els avis falangistes 
del ministre Wert, però el fet és que embadalits, “enamorats”, seduïts, per aquella 
potència lingüístico-imaginativa, ens repetíem versos com “Sol, i de dol, i amb vetusta 
gonella...” o “És per la ment que se m’obre Natura / a l’ull golós...” o “...m’exalta el nou 
i m’enamora el vell” o “...caure als trenta-tres, com Alexandre” o “Si pogués acordar 
Raó i Follia...”, amb totes les seves ressonàncies filosòfiques i clàssiques encara que 
se’ns n’escapés tot l’abast intel·lectual i no n’entenguéssim de la missa la meitat. O 
rellegíem els misteriosos i llarguíssims títols/introducció de Les irreals omegues, aquells 
críptics poemes que preludiaven i reflectien la deriva històrica que havia d’assolar 
Catalunya, viscuda pel poeta en la solitud de l’anonimat intel·lectual arran de la 
desfeta de la guerra civil. O tants i tants altres versos que gairebé han passat a ser 
anònims populars: “És quan dormo que hi veig clar...”, una autèntica declaració de 
principis superrealistes, o “Si jo fos marxant a Prades...” o “Ho sap tothom i és 
profecia...”, etc., etc. Això sense oblidar-nos de tota la seva prosa poètica, on trobem 
sovint les imatges més oníriques i automàtiques de l’obra de Foix. Com veuen, hi 
sosteníem un autèntic flirt. I a sobre, en el meu cas particular, tenia el poeta, si se’m 
permet dir-ho amb el títol d’un dels seus llibres en prosa, Tocant a mà, perquè de noi jo 
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vivia allà on el passeig de la Bonanova es torna Sarrià. ¡Rememoro amb nostàlgia les 
tardes que vaig tenir la fortuna de ser al carrer Setantí, sovint amb l’amic Fulquet, com 
a oient de tertúlies —Ventalló, el mateix Badosa, el germans Ferrater— i de lectures 
foixianes memorables, sempre amb la Carme Sobrevila i la Gaudiosa atentes a les 
necessitats del poeta i dels convidats!  

Aquells textos i aquells versos no pas de versaire, sinó d’altíssim poeta, ens 
obrien pas a tot un món que desconeixíem: un imaginari i una llengua, un imaginari 
impossible sense la seva llengua. La ferida de la prohibició de la cultura pròpia se’ns 
enfondia amb l’experiència foixiana d’escriure en un català sense interferències. Un 
català com hauria pogut ser sense el sotmetiment a Castella, fos per la via de l’herència 
o per la de la violència, tant és. 

Arribats aquí, deixi’m dir-los que Foix és dels poquíssims escriptors catalans 
que han creat espais mítics. La revelació de l’universal en el concret. En el cas de Foix 
són dos sobretot, Sarrià i el Port de la Selva, amb tots els elements que tot mite 
necessita. Paisatge urbà, l’un; paisatge natural, l’altre, els seus llocs i personatges reals 
es transformen en paratges ideals i en arquetips imaginaris, per mitjà de tots els 
recursos literaris possibles: imaginació, fabulació, però també realisme; vida i onirisme; 
fisicitat i alhora espiritualitat; prosa i vers: des de la prosa més quotidiana fins a la més 
irreal, des del vers de ressons cultament populars fins a la indagació poètico-filosòfica 
més elevada, més agosarada. Uns mons mítics, els foixians, que admeten, gràcies a la 
seva qualitat literària, també versos de circumstàncies, sovint plens d’humor, com els 
d’aquest llibre Amb versos de vacances, que sense l’obra major on s’insereixen no serien 
res més que versos d’un molt hàbil, això sí, versificador. Ho diré amb una certa ironia: 
aquests versos de vacances no eren sinó les vacances de Foix del poema. De totes 
maneres, ben mirat, tots aquests poemes aplegats configuren un microcosmos humà 
que m’ha fet pensar en un Spoon River ple de vida. 

Però tornem una mica enrera en el que deia i permetin que em faci aquesta 
pregunta retòrica: ¿per què Foix ressalta tant enmig dels poetes —alguns tan grans com 
Riba— dels anys centrals en què va viure i escriure? Per mi, la resposta és aquesta: 
enmig del Noucentisme rampant encapçalat pel Pentarca, que qui sap si ja 
s’enllustrava les polaines de falangista, i amb un demiürg com Prat de la Riba, que 
volia imposar un ideal clàssic a la cultura catalana, Foix representa la resistència 
modernista, la dignificació de la modernitat enmig d’aquell modernisme que, s’ha de 
reconèixer, era una mica massa cigronaire. 

Foix eleva l’avantguarda a l’estatus que a Europa li han donat els grans poetes 
expressionistes, superrealistes i futuristes, amb tots els perills ideològics que això 
comportava. Foix, enfront d’aquells que volien arrenglerar el país en la fila d’una sola 
estètica burgesa, planta la bandera de la investigació, de la dificultat, del domini 
absolut de la llengua sovint en la seva màxima gosadia lingüística: des del sonet fins al 
poema en prosa, passant pel periodisme líric d’Allò que no diu la Vanguardia, sense 
oblidar, com he dit abans, tot el dolor que hi ha enterrat en el “trobar clus” de Les irreals 
omegues. 

Ho torno a dir: Foix és un poeta capaç d’“enamorar”, de seduir, el lector amb 
prou sensibilitat per un llenguatge no pas merament comunicatiu, sinó com a eina de 
coneixement integral de la nostra naturalesa, i recalco això de la “nostra naturalesa”, 
amb tota la corporeïtat de la paraula “naturalesa”, com el Foix tel·lúric es mereix, per 
contraposar-ho a allò tan mel·liflu i capellanesc de l’ànima humana. 
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Acabo llegint-los els versos finals d’un poema d’aquestes “vacances” de Foix, el 
titulat “[Crònica viatgera]”, el més llarg del recull i que crec que va ser publicat per 
primera vegada a la ja desapareguda revista Quaderns Crema. És la crònica de l’anada 
de Barcelona al Port de la Selva. Els versos que els dic em recorden quan els rellegeixo 
una melangiosa confidència que em va fer una de les vegades que vaig ser amb ell 
aquí, al Port; justament per això els he triat: 
 
De nit enfilo, tot sol, 
ple d’un foc que m’adelera 
un tros rost de carretera 
que em porta on el cor em dol.  
Veig com els astres s’esbalcen,  
les nereides es descalcen, 
i, al bosquet de la covassa,  
―quan la lluna s’estovassa― 
els fantasmes que em trasbalsen.  
I sota el gruix de les celles,  
miro passar les Cabrelles. 
 

Datat així: el Port, ¿qui no ho remembra?, / dia tretze de setembre (1966).  
 

La confidència va ser que un bon dia, durant aquesta passejada que ell feia cada 
vespre amb deler, va sentir que li fallaven les cames —“va ser com si se m’haguessin 
fet miques i ja no m’aguantessin”, em va dir— i va haver de demanar a un passavolant 
que avisés sisplau que algú l’anés a buscar amb “auto”, perquè ell no es veia amb cor 
de tornar al poble pel seu propi peu. Tenia 83 anys. ¡Era el final de l’eterna joventut de 
Foix! Una autèntica tragèdia en el món vital del poeta, aquell món vital, tel·lúric, que 
tan bé va saber recollir i mitificar en els seus versos. Les feréstegues cales de Cap de 
Creus, les sortides a mar amb la figura entre mítica i casolana del pescador que li 
portava la barca, les seves caminades “per prats ignots i munts de llicorella” d’aquella 
contrada... 

És tot. Ara passo la paraula a l’Enric Badosa, i per fer-ho amb el to desenfadat 
de la major part del llibre que presentem, citaré uns versos d’aquesta mateixa 
“[Crònica viatgera]” de Foix, que són part dels que descriuen l’anada amb tren fins a 
Llançà. El poeta, que ens va il·lustrant sobre el passatge, en un moment donat escriu 
això: 
 
...i evoco l’Enric Badosa 
perquè, lleugerota i fresca, 
entra una mossa de gresca. 
 
Enric, és la teva. 
 

● 
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22 de febrer del 2015 
 
DES DE “VALÈNCIA NORD” A UNA POETA DE CATALUNYA SUD 
 
Fa un temps, un aficionat a la poesia d’aquells que confonen ignorància amb gust va 
escriure com a comentari a un poema meu penjat a Internet, precisament un poema 
dedicat a Mallarmé, entre altres floretes això: “No sóc entusiasta de la poesia sobre la 
poesia, em sembla una mica com mirar-se el melic i, de vegades, tinc la impressió que 
és una alternativa ‘fàcil’ a no tenir res d’altre a dir.” Em vaig quedar parat: ¿era algun 
espectre del segle XVIII anterior al famós Sturm und Drang? ¿O era un d’aquells lectors 
en vers que confonen poema amb versificació sentimental, perquè no en saben res de 
poesia? El que sí que sabia segur és que aquell beneitó poètic no tenia ni idea de 
l’aventura de la Modernitat, precisament de Mallarmé ençà. 

El cas és que ¿com hem de considerar poètic allò que ha cedit en el seu pols 
constructiu i s’ha conformat a fer servir les poètiques acadèmiques com a simple 
llenguatge comunicatiu d’emocions i sentiments? ¿No és precisament el poema com a 
objecte de coneixement, tant pel que fa al poeta com al lector de poemes, allò que el 
porta al zenit de l’emoció i del sentiment gràcies al llenguatge? El poema és 
precisament l’esforç suprem d’artistització de les paraules, la forma superior de 
reflexió, en tots dos sentits. El poema, parli del que parli, té el poema com a motiu. Per 
això els cantautors, per molt que s’hi esforcin els antologadors que els inclouen entre 
els autors de poesia, no seran mai grans poetes, perquè el vers amb música el fan servir 
com a mitjà comunicatiu i no pas com a destinació i destí poètics. 

Sovint el llenguatge es reflecteix en el mirall de poema, en la idea intentada de 
poema, i s’hi veu vacu, innecessari, inútilment prolix, retòric, fals i fal·laç alhora. El 
poeta ha fabricat simplement un estri útil, però l’única utilitat que té el poema són els 
seus termes: un poema “útil” pot ser dit de la manera que s’ha dit o d’una altra 
manera. Només cal que acontenti els que no llegeixen normalment poesia i que per una 
mala digestió escolar en tenen les idees confoses. (¿Algú ha vist mai cap bon poema en 
un llibre de text?) El poema autèntic només pot ser dit en els termes del poema. Una 
elegia de Riba només pot ser en les seves pròpies paraules. Aquest és el poema: la tria 
del llenguatge que el fa ser aquell poema. El poema és la màxima expressió lingüística 
acotada sense modificació possible. Si pot ser modificat, el poema no és. 

Fa uns mesos vaig anotar aquest aforisme: “Tot ens passa en el llenguatge. 
Parlar del llenguatge és parlar de tot el que ens passa.” Com la música, el poema no 
representa res. És en si, i el lector, com el melòman es delectarà a escoltar-lo i ressonarà 
per dintre. Aquesta és la funció de música i poema: fer-nos ressonar per dintre allò que 
no sabíem que contingués el nostre contingut lingüístic, i tot perquè no se’ns havia 
acudit mai disposar-lo com a forma. Això és sobretot el poema: una forma que adopten 
les paraules, una disposició. No pas un missatge. Evocació harmònica o dissonant, tant 
és. Nosaltres mateixos instruments. “¿Sobre quin instrument estem tesos? / ¿I quin 
músic ens té a la mà? / Oh, dolça cançó!” (Rilke traduït per Riba). 

A més a més, no cal ser gaire espavilat per adonar-se a aquestes altures de la 
història literària que el poema, que és l’art del llenguatge per excel·lència, té molt a 
veure, i a descobrir, amb les ciències tant psicològiques com filològiques. En el 
llenguatge és on som: no cal que ens busquem per cap altra banda. En la construcció i 
en la subsegüent desconstrucció del poema sempre hi ha l’inconscient abordant i 
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desbordant la consciència, que mira d’atrapar-lo i explicar-se’l. Sí, l’inconscient ens 
supura constantment, com una ferida incurable, amb tot el que comporta de 
transgressió de l’ordre normatiu, també el literari, perquè no podem aguantar més que 
se’ns constrenyin goig i dolor. Si no, ¿com progressaria el poema? 

Tot això ve a tomb perquè només aquesta postura d’indagació —Foix parlava 
del poeta com a investigador— enfront de l’objecte poema, només sabent exactament 
de què van les paraules, es pot arribar a produir un petit —en el sentit físic, ¡esclar!— 
miracle líric que sigui capaç d’expressar amb l’asèpsia lingüística com a metàfora de 
l’asèpsia hospitalària tot el dolor per qui estimes i que només des d’aquesta asèpsia, 
que t’impedeix malversar l’emotivitat en retòrica, pots expressar la intensitat del dolor 
que sents: 
 
Dins,  
el temps calculat, 
rígid, perfecte,  
que assistiria la respiració  
regular, mesurada 
amb l’exactitud del metrònom  
com l’únic Déu aleshores  
que se’n feia càrrec  
i proveïa  
del més lleuger 
i artificial alè,  
la més regular 
elevació del tòrax,  
mecànica,  
aliena, 
registrada. 
 

O també el poema-sinècdoque següent: 
 
Fora,  
un dia previsible  
s’ajustava  
a la sabata dels altres;  
les nostres,  
dins,  
repetien  
des d’un extrem a l’altre  
el mateix corredor. 
 

Tots dos poemes formen part del poemari titulat València Nord, de la poeta 
valenciana Teresa Pascual, que per mi se situa entre els millors poetes vius de les lletres 
catalanes. La seva nova entrega poètica, servida amb exquisit gust editorial per 
Edicions del Buc, és una obra d’una severitat i d’un rigor lírics de primer ordre que 
destaca, i molt, entre tanta faramalla poètica que veiem aquí i allà dels Països Catalans. 
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Precisament, i recuperant la tesi inicial d’aquest article, si algun tema predomina en 
aquest llibre és el de la reflexió sobre l’escriure i, doncs, sobre el poema: 
 
Sobre quina part és  
la més injusta del silenci,  
fins i tot sobre quina  
seria la més justa,  
escriure. 
 

Un “escriure”que Pascual va desgranant en tots els seus aspectes més exigents 
parlant-nos de l’escriptura com a experiència que ens relliga com a ser vius. Ricard 
Garcia, en el breu epíleg del llibre ho resumeix perfectament: “Parla [Pascual] de la 
proximitat entre paraula i matèria per dir-nos que, més que no pas un cos, som 
sobretot allò que aquest cos diu...”, i jo hi afegiria: “i ens diu”. 

¿Com explicar més bé la lluita pel poema que com ho fa l’autora en aquests 
versos, que un cop més ens parlen de l’afany de l’escriptura, de l’autoreferencialitat de 
l’escriptura?: 
 
Escriure sobre això,  
comptar les síl·labes  
i saber que sempre / en falta una,  
haver entès  
la falta,  
desprendre’s. 
 

● 
 

27 d’agost del 2015 
 
CARTA OBERTA A JOAN NAVARRO PEL SEU O: LLIBRE D’HORES, 
EN COL·LABORACIÓ AMB EL PINTOR PERE SALINAS 
 
Benvolgut Joan: 
 
El llibre que firmeu en Pere Salinas i tu m’ha semblat un duetto d’altíssima volada. Sí, 
d’altíssima ambició des del mateix títol. Això de O: Llibre d’hores em sembla un encert 
artístico-literari, perquè remet als devocionaris medievals tan bellament “il·luminats”, i 
aquest llibre, ben mirat, és un autèntica pregària de la devoció artística, tant plàstica 
com textual. Els apunts, esbossos, estampes, pintures, “il·luminacions”, o com se’n 
vulgui dir, d’en Salinas desprenen bellesa pels quatre cantons, i ens fan reprendre 
l’aventura —una aventura que avui comença a ser més que blasmada per la reacció 
cultural— que va transformar la pintura —o la va recuperar—, de suposada 
representació de la realitat, en presentació, en presència, en present (en la seva doble 
accepció). No calia la jerarquització de la perspectiva, allò que la reacció vol recuperar 
per restablir l’ordre. No calien més enganys de primer pla, segon pla i fons, amb 
l’sfumato que feia d’aura de la composició central, tant era que fos una escena religiosa 
o cortesana. La pintura, per molt que imités les tres dimensions, era només una 
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superfície i el trompe l'oeil no servia per res més que per establir distàncies i categories, 
com manava el poder, com exigien les classes benestants. Bé, doncs, els teus textos 
aconsegueixen exactament això: totes les frases corresponen a l’aquí i a l’ara del sol pla, 
i, en conseqüència, fan de perfecte correlat de les pàgines del quadern d’en Pere 
Salinas, tan denses, evocadores i secretes com ho són els teus textos, de densos, 
evocadors i secrets. La renúncia a la “subordinació”, a la sintaxi com a jerarquia —que, 
en definitiva, és al llenguatge allò que les lleis de la perspectiva són a la pintura—; és a 
dir, la renúncia a l’argumentació d’una idea força, que un cop compresa els faria 
"siguts", els converteix en presències presents, que, si bé és cert que tenen com a 
referent les làmines, adquireixen una autonomia de sentit que no n’és pas subsidiària, 
com ho seria un comentari més o menys encertat. Els teus textos, en lleial competència 
amb les pintures, aconsegueixen, per mitjà de la denotació i l’enumeració, la cosificació 
com a peces objectuals i objectives que, quan les llegeixes, et fan sentir la lectura com a 
mirada, en la més moderna de les tradicions. Mallarmé, Rimbaud i les 
seves Il·luminacions. En un llibre d’aquesta mena, ¿quina altra aspiració més intensa ens 
podria satisfer com a lectors? La cripsi entre imatge i paraula, fins a fer-se indestriables, 
més enllà de les aparences de cadascuna. 
 
Aquest és l'espai del somni. Com si guixat. Una caixa de fusta gastada. Ací, on reposa el 
maquinari, sota un cel ras o no, puntejat d'ulls. Com si cosit. Les hèlixs removent els aires i les 
boires, tota la nit. Sota el groc dels bladars escrius la gramàtica de les arrugues inexplorades. 
Tota la nit. Tots els temps del món. O no. 
 

● 
 

Octubre/novembre del 2015 
 
REIVINDICACIÓ DELS POEMES MÉS OBLIDATS DE J. V. FOIX 
 
Quan es parla de l’obra de J. V. Foix en vers, i sobretot quan se’l cita, tothom es refereix 
i en ressalta dos llibres: Sol, i de dol, com a mestratge en el domini de l’exigent art del 
sonet, i Les irreals omegues, un llibre difícil com pocs i que enlluerna, contràriament a la 
claror solar de Sol, i de dol, pel seu obscur “trobar clus”. 
 A part d’aquests dos llibres, n’hi ha un altre que també té força predicament 
entre els lectors, com és Onze Nadals i un Cap d’Any, en aquest cas segurament per 
l’entroncament amb una tradició lírica de ressons populars. 
 De Sol, i de dol, tots n’hem citat i recitat versos com aquests: el del mateix títol, 
“Sol, i de dol, i amb vetusta gonella, / Em veig sovint per fosques solituds, / En prats 
ignots i munts de licorella / I gorgs pregons que m’aturen, astuts.” O com “...Dels qui 
en vulgar parlaren sobirà, / —Oh Llull! Oh March!—, i amb claredat de signes, / Rústec 
però, sever, pogués rimar...” O encara: “És per la Ment que se m’obre Natura / A l’ull 
golós; per ella em sé immortal / Puix que l’ordén, i ençà i enllà del mal, / El temps és u i 
pel meu ordre dura.” Un llibre, Sol, i de dol, ple de versos memorables. “Del clar i 
l’obscur seguir normes i regla / I enmig d’orats i savis, raonar.” “L’antic museu, les 
madones borroses, / i el pintar extrem d’avui! Càndid rampell: / M’exalta el nou i 
m’enamora el vell.” “Si pogués acordar Raó i Follia...”. “...I caure als trenta-tres com 
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Alexandre!” I així podria continuar amb tants i tants altres versos que se’ns han gravat 
a la memòria als lectors de poesia, fins i tot entre els més ocasionals. 
 Això pel que fa a la coneixença dels sonets, però de Les irreals omegues, qui no 
n’ha comentat més d’un cop els llargs títols introducció dels poemes, com el del primer 
del llibre: PER A ÉSSER A TEMPS A L’OFERTORI EM VAIG HAVER DE TIRAR AL 
RIU, TOCANT A LA PRESA DE MONISTROL; PERÒ LA PLAÇA DEL DAVANT DEL 
TEMPLE ERA TAN CANVIADA, QUE VAIG TENIR EL PRESSENTIMENT DE 
TROBAR-ME EN UNA CIUTAT FUNCIONAL ESCANDINAVA. A L’ALTRA BANDA 
DEL RIU ELS ALLISTATS DE TOTES LES LLEVES: HOPLITS, MAMELUCS, 
GENÍSSERS, MILICIANS, ETC..., ESCOLTAVEN ELS ORACLES I CRIDAVEN EL TEXT 
DE LLURS PANCARTES: —IL FAUT S’ENGAGER! IL FAUT S’ENGAGER!, 
ABÊTISSEZ-VOUS! ABÊTISSEZ-VOUS! O qui no s’ha deixat seduir per estrofes 
lluminosament fosques com aquesta, la primera del poema IV: “Delejàvem la mort per 
fosques travesseres / Amb els braços alçats. I dèiem: Tu, qui ets? / I aquell? Puix que 
érem molts, moreus, hi érem tots. / Mireu: elles també, opulentament nues / Amb els 
braços enlaire i moreues, al caire / Dels abismes vesprals, en errívols trencalls, / Collint 
de l'Arbre Intacte el fruit iridescent, / O amb frèjols fils de nit teixint malla secreta. // 
Delejàvem la mort per burgs arborescents.” O la cinquena estrofa el poema V: “Al 
bardissar hi ha una toia esfullada / Amb rous secrets i ceres c1andestines, / De quan 
olfacte i ull eren dolls d’aigua / Cascadejant en un verger de laques / I l’home era home 
en una selva d’homes: / Marfils en creu coberts amb gases rosa!” O la vuitena del 
mateix poema V: “Caminarem descalços per les pedres, / Flairós el pit dels èxodes 
herbosos, / El llavi clos a les pairals rondalles, / El front marcat amb sang de les 
senyeres, / I eIs ulls perduts als brolls de falses Medes / Amb fars i freus a les cales 
adverses.” 
 D’Onze Nadals i un Cap d’Any, més d’un i de dos se’n saben, i ens en sabem, 
estrofes senceres. Només cal citar els títols d’alguns d’aquests poemes perquè se’ns 
encengui la memòria i en recitem algun tros d’una tirada: “També vindrem, infant, a 
l’hora vella”, “Si l’altra nit jo cavalcava al ras”, “Caraeixut i sense un sou”,  “Ho sap 
tothom i és profecia” o “Si jo fos marxant a Prades”, poemes que gairebé han passat a 
formar part de la poesia oral popular. 
 Amb aquest tres llibres, sembla que l’obra en vers de Foix estigui completa, tot i 
que molts dels seus versos més recordats pertanyin als dos altres reculls de l’obra 
canònica foxiana, com són On he deixat les claus i Desa aquests llibres al calaix de baix, que 
com tots els altres llibres del poeta recullen poemes de molts anys diferents i sovint 
força distanciats en el temps. A part, hi ha també una colla d’Altres poemes, no 
enquadrats en cap recull, entre els quals es compta algun de visual.  
 Com a exemples de poemes que tothom coneix d’aquests reculls, però que 
ningú sap ben bé d’on són, com si també formessin part de la riquesa anònima d’un 
poble, es poden citar “Vaig arribar en aquell poble...”, “És quan dormo que hi veig 
clar”, “El meu país és un roc...”, “Sé un poble lluny de Provença”, “Balada dels primers 
mesos de l’any...” o el poema lletania “Tot n’és ple”. 
 Fins aquí l’explicació per justificar el que ara diré. És precisament a On he 
deixat... i Desa aquests llibres... on apareixen una sèrie de poemes que considero que són 
els més desconeguts o menys recitats de Foix i que per això m’agradaria reivindicar, 
perquè s’hi presti l’atenció que crec que es mereixen.  
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 És cert que tots dos llibres són força eclèctics formalment en comparació amb 
els tres primers que he citat com a més coneguts i reconeguts. Són llibres que contenen 
des de sonets prou dignes per pertànyer a Sol, i de dol fins a poemes que podrien 
formar part amb tota justícia de Les irreals omegues, tant per la foscor superrealista i 
l’amplitud de registre retòric com per l’enlluernadora imatgeria que contenen. Els 
poemes  d’On he deixat... i Desa aquests llibres... que pel seu to popular he citat abans, si 
no temàticament, sí que formalment es podrien assimilar a Onze Nadals... 
 Però els poemes a què em vull referir són uns quants de tots dos llibres que, 
sense deixar de correspondre a l’“art clus”, com l’anomena el mateix poeta en un dels 
seus sonets, destaquen per la seva relativa brevetat respecte als poemes que no són 
sonets. No dic pas que siguin millors ni pitjors que cap altre, però sí que destaquen per 
la característica que suposa de combinació de la imatgeria foxiana amb l’expressió més 
sintètica, una mena de contra(di)cció que sempre m’ha omplert d’admirativa 
estranyesa.  

Per això, per acabar aquest petit text reivindicatiu del Foix més ocult, enumero 
els poemes que a mi em semblen més significatius en aquest sentit. “Descalç, amunt la 
calç...”, “D’on vinc, ni sé”, “El transeünt i la seva memòria”, “Fronteres”, “L’esbós 
sense retoc”, “Pel camí dels olis diürns...” i “Érem tres, érem dos, era jo sol, érem 
ningú”, d’On he deixat les claus, i de Desa aquests llibres al calaix de baix, “Ahir es va 
escaure...”, “Ella volia romandre sola...”, “L’inútil deler”, “Hauríem estellat més 
pins...”, “Dellà els segles, immòbils”, “No puc, de nit, i a l’aventura...”, “Trencàvem 
ametlla...”, “Entre estibes de bales de cotó...”, “Les cares mortes...”, “Es feia fosc i 
miràvem l’estesa de pells a cal baster”, “Passàvem de porta en porta...” i “La Marta en 
un bar davant el mar”. 
 Com a mostra d’aquesta manera de fer menys coneguda de l’obra foixiana i que 
amb aquest text reivindico per la fascinació que sempre m’ha causat, en transcric cinc: 
 
 
D’ON VINC, NI SÉ 
 
D’on vinc, ni sé; però la llum s’agleva 
Darrere el port, amb frescors d’atzerola, 
En un foscant de veus i de campanes 
—Quan brosta el cant a la sal de les portes 
I l’insubmís desfibra el lli del llibre. 
Un mariner d’ulls clars salva les ombres 
Del mur del son, i es perd, amb fressa d’aigües,  
Per l’antigor d’una vila d’emblemes. 
Ni on vaig, no sé. No só eslau, ni semita; 
A l’altra mar les estrelles esquiven 
La nit total, i, a la deserta riba, 
L’arbre és un clam de blancors despullades.  
Cremen els vents la brossalla de l’hora, 
I ja una veu m’assenyala el navili 
Al moll extrem, amb silencis croates 
I adéus d’oblit en un congost de cordes. 
I quan salpem, i els gavians s’ajoquen 
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Al grevolar d’un crepuscle d’exilis 
—Sol i enyorat ales palles de proa— 
El foc i el gra fecunden les fronteres. 
 
Trieste, abril de 1933 
 
 
 
FRONTERES 
 
Pel corriol, entre flames de tinta, 
 El no-res augur; 
Oscil·la en cels antics llàntia extinta 
 I una ombra en el mur. 
 
Avanç enllà, però una mà m’atura 
 I, dura, una veu 
Molla dels rous d’antany, clama segura: 
 —De tot crim ets reu. 
 
I en cloure els ulls per contemplar el paisatge 
 De la mort carnal, 
Abandon en els glaços el bagatge 
 Del país natal. 
 
Sant Quirze Safaja, setembre de 1937 
 
 
 
L’INÚTIL DELER 
 
Flagel·laré la vostra carn marcida. 
Folles bacants! 

 La vostra vesta fosca, 
Els vels de tenebra que enfloquen els cossos,  
La vostra veu, morent sota les molses mortes,  
Els braços allargats mostrant el llit dels rius. 
 
No collireu la flor dels estels, implorada! 
 
Tanta de runa a la riba clarosa 
M’atura el pas i allargassa l’espera. 
No temeu, dones, us sé impudents; 
La meva ira es fal·laciosa 
I la flama del goig m’encercla al ras. 
A l’ombra de les ombres vindrà un dia 
—Deler immortal!— que el pol·len dels meus llavis  
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Fecundarà la sal del vostre cos. 
Extrems i purs, els missatgers de l’alba  
Davallaran, alats, amb tendrors de fontana, 
I enrosaran, per sempre, 
Les meves mans tremosament obertes. 
 
Octubre de 1932 
 
 
 
NO PUC, DE NIT, I A L’AVENTURA... 
 
No puc, en nit de sal, dolent,  
Petjar les cales on, vençudes, 
Les testes dels herois, al vent, 
Són paperassa antiga. Rudes,  
Algues i molsa i ventolera 
Hi inscriuen llur nom: Missatge  
De llum a recer dels esculls!  
Plouen més cares, i les platges 
Són, fugaç, una encesa d’ulls  
Mentre el clam mor a la pedrera.  
No puc, de nit, i a l’aventura  
Escriure el Nom al gruix del mur  
Que em cela el Tot a l’hora impura;  
Ni, foguejant l’escrit del Fur,  
Passar el portell sense bandera. 
 
El Pla de Tudela, juny de 1930 
 
 
ES FEIA FOSC I MIRÀVEM L’ESTESA DE PELLS  
A CAL BASTER 
 
Ja els fumerols acotxen els jardins; 
Les rels, per terra i murs, s’ajoquen al misteri.  
Tots dos, efígies de cuir abandonades 
A la fosca arenella de la nit, 
Cedim, fraterns, a l’hora fraudulosa. 
Abrivades, les egües, afolcades, 
Nades a l’ombra i a l’ombra nodrides, 
Assolen els poblats. 
Damunt la pell d’elefant del cel 
Els astres obren llurs camins airosos. 
 
Abril de 1928 
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● 
 

Febrer del 2016 
 
CECI N’EST PAS MALLARMÉ 
 
Fa uns anys vaig assistir a la celebració del setanta-cinquè aniversari d’un personatge 
molt valuós intel·lectualment. Tota una sèrie de persones que l’havien conegut al llarg 
de la seva trajectòria en van glossar la personalitat, però un d’ells, amic personal de 
l’homenatjat, ens va anunciar que ens en faria una exhaustiva semblança any per any, 
des de l’any en què es van conèixer, quan eren nois, fins a aquell dia mateix que 
celebràvem. Estossecs, sorda remor general, cares de circumstàncies, i el glossador va 
arrencar així: “Va ser quan teníem quinze anys que en Tal i jo ens vam conèixer...” És a 
dir, el bon home es disposava a fer un repàs de seixanta anys d’amistat. Interminable. 
Tant l’amistat com la intervenció. 

Això ho explico perquè jo també vull començar molt d’hora. Al principi era el 
Verb. Bé, no, no se m’espantin, que aleshores no hi érem i no en tinc res a dir, d’aquell 
principi mut, per molt que els sacerdots de tota mena vulguin posar el carro del 
llenguatge davant dels bous de l’existència. És a dir, retolar-ne les escenes per fer-nos 
creure que de bell antuvi portaven incorporat el text. Però sí que començaré parlant 
d’un tità o fill de tità —en això com en tot els mites no són gaire precisos— que les va 
haver de passar magres per haver pretès afavorir els homes: Prometeu. El pobre era del 
parer que la humanitat bé es mereixia la llum, l’escalfor del coneixement, i va decidir 
robar el foc dels déus per portar-lo a la terra. Incomprensiblement, els déus, a l’hora 
d’atorgar-nos cap benefici, són d’una gasiveria infinita, per no titllar-ho directament de 
crueltat. L’acció prometeica va acabar com el rosari de l’aurora: encadenat a una roca, 
Prometeu va ser condemnat pel tribunal diví a un càstig que consistia a fer que una 
àguila se li mengés el fetge cada dia, un fetge, doncs, que li havia de créixer de cap i de 
nou també cada dia. És a dir, un remake de cirrosi diari. 

Abans, encara que això del temps quan es tracta de la irracionalitat del mite és 
molt elàstic, Eva, simplement per voler la poma del coneixement, va haver de marxar 
del Paradís, amb la cua entre cames i amb Adam com a torna, perquè Déu s’havia 
posat fet una fera al veure que la noia volia saber: és a dir, volia el llenguatge de 
l’Arbre de la Ciència del Bé i del Mal, monopolitzat fins aleshores per Déu. ¡Bravo per 
Eva i per Adam, que li va fer costat! 

Sí, com he dit, els déus ja les tenen, aquestes coses. Recordin l’episodi de Babel, 
que és un dels casos més clars de prepotència celeste, ja que el Déu bíblic es mostra 
decidit a enredar-nos la troca si se’ns pugen els fums al cap, com a la pobra Eva. 
“Jahveh va baixar per veure la ciutat i la torre que els fills de l’home estaven construint. 
I Jahveh va dir: ‘Vet aquí que tots plegats fan un sol poble i tenen un sol parlar, ¡i això 
és el començament del que faran! En endavant, ja no s’estaran de fer cap projecte que 
imaginin. Anem, baixem i confonguem allà mateix el seu parlar, perquè no s’entenguin 
entre ells.’” (Per cert, ¿plural majestàtic o és que era en una reunió de mil déus?) Ja ho 
han sentit. En resum: “Confonguem-los, que encara ens faran fora de la trona per 
seure-hi ells.” La Bíblia ho podria haver dit més alt, però no pas més clar, com 
s’acostuma a asseverar en aquestes ocasions. Conclusió: el poder no vol de cap de les 
maneres que ens posem d’acord.  
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I tot plegat per no parlar de Plató i la seva caverna, on comptat i debatut, si de 
veritat busques la Veritat, tenint en compte que la llum és mera combustió —i si no que 
l’hi preguntin a Prometeu, que s’hi va fer cremades de primer grau—, t’has de quedar 
a l’ombra, perquè és l’única cosa que dura de debò, sense necessitat de fonts de 
subministrament. És a dir, de tirar més llenya al foc. 

¿Per què ho explico tot això? Doncs per arribar a Hölderlin. Ja veuen que 
contràriament a l’amic de l’homenatjat, jo he fet més via i he passat del Gènesi a 
Hölderlin en un tres i no res, i a sobre sense prendre’m gaire seriosament, cosa que no 
va ser el cas en aquella ocasió que els rememorava, on tot va ser avorridament greu. 

Doncs sí, Hölderlin. Un altre que també traficava amb els déus. El poeta era el 
Prometeu que portava als homes les paraules de la divinitat. Vaja, per continuar amb el 
to de broma, un camell lingüístic. La Veritat amb majúscules, si no ets de la colla 
sacerdotal que l’hegemonitza, sempre ha costat molt cara als humans. A Prometeu, el 
fetge; a Eva i Adam, haver-se de guanyar les garrofes amb la suor del seu front; als de 
Babel, la confusió de llengües on encara som i que els governs espanyols s’afanyen a 
corregir intentant liquidar català, basc i gallec; en el cas de Plató, una autèntica 
insolació que li va fer creure en un món de les idees sense tenir-ne ni idea, càstigs i 
efectes que s’agreugen quan qui sigui diu amb innocència, com el nen del conte El 
vestit del rei, que Déu va nu.  

A Hölderlin, el tràfic de paraules per terra, mar i aire potser no li va costar el 
fetge, però sí el cervell, encara que potser ja era prou símptoma de no estar bé del terrat 
pensar-se de debò que el poeta podia fer de mitjancer i passar de l’eternitat al temps 
sense tenir una bona indisposició mental. ¿Que en coneixen cap de poeta arcangèlic? 
“Molt humilment, Scardanelli”, que firmava el nostre heroi alienat a la torre de 
Tübingen. I amb tot, em penso que Hölderlin és el Crist de la dolorosa passió de la 
Modernitat literària: el seu romanticisme, tan ben plasmat en la relació frustrant i 
finalment frustrada amb la banquera Susette Gontard, àlies “Diotima”, el va portar a la 
bogeria. A l’entenebriment. Els déus no hi tenien res a dir, però el banquer sí. La línia 
divisòria entre l’abans i el després de la història de la literatura li va passar just pel mig 
i el va escindir en dos. ¿No els sona, això de l’escissió del jo, ni que sigui com a “boja 
acadèmia de poesia”? Com havia de dir Nietzsche, no és que Déu ja no fos Verb, és que 
no tenia ni Paraula, perquè havia afirmat ser etern i s’havia mort. Havia afirmat ser U i 
era Res. És a dir, dos, si és que res és alguna cosa. O tres en un. Bé, en això de Déu i 
dels déus sempre hi ha embolics numèrics, i no cal fer-ne gaires càbales si un no vol 
parar ximple. Hegel ja ho havia dit ben clar: “El Cel és mort.”  

¿I per què ho dic, tot això? Perquè amb el positivisme científico-industrial, el 
llenguatge va quedar amb la paraula “cul” enlaire. Com havia d’escriure, passats els 
anys, Hofmannsthal a Lord Chandos, les paraules ja no servien per parlar de la 
naturalesa, per molt que un tal Martin, filosòficament molt espavilat, comencés a 
manipular boscos, rius, cims i fins i tot L’arxipèlag del Holderlin més pindàric, per 
concloure que el llenguatge era la Casa del Ser, és a dir, que la llengua era, com a 
ànima d’un poble, més que la suma dels que la parlaven, quan, en realitat, aquella 
llengua amb declinacions com la grega, va servir malauradament, donada la seva 
pretesa superioritat lingüístico-racial, per muntar i justificar la Casa del Gas. Arribats 
en aquest punt, és inevitable dir amb Celan: “Resa, Senyor, / som a la vora.”  

Però no ens avancem tant a Mallarmé, que és qui ens toca avui. Contràriament a 
la persistència dels filòlegs alemanys tan criticats per qui se’n va anar d’excursió als 
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cims amb Zaratrustra disfressat de superhome, el professor d’anglès de Montpeller es 
va trobar, com començava a intuir la lingüística moderna, que mort Déu, mort el 
misteri. El llenguatge, sense missatges recòndits, passava a ser, doncs, un simple 
material que tant servia per una conversa com per proclamar la teoria més abstrusa, 
això sí, sense més transcendència. Coneixedor com era de la llengua francesa i de la 
llengua anglesa, i de la manipulació que suposa la traducció/traïció sense que cap déu 
hi tingui res a dir, el nostre amic Stéphane es va adonar que allò que tants feien servir 
per perpetrar autèntics disbarats teològico-poètics no era res més que un material que, 
com el fang, els pigments o els sons, o com les bigues de ferro de Haussmann i Eiffel, es 
podia fer servir per elaborar discursos que perseguissin simplement la musicalitat i la 
bellesa. L’estructura com a motiu i resultat. La bellesa constructiva. De totes maneres, 
sospito que la deriva de Mallarmé cap aquesta poesia incircumstancial, va ser més 
resultat de la necessité que de l’hasard (retinguin la paraula); i amb tot, és prou clar que, 
si no hagués coincidit amb una època de secularització ideològica, no hauria pogut 
separar el significat del significant, perquè, tot i els plors i els suïcidis romàntics a la 
vista d’una naturalesa sacralitzada que la revolució industrial sepultava, amb els seus 
noms inclosos, sota fàbriques i munts d’escòria minera, cada cop era més evident que 
el nom no feia la cosa i, encara menys, la cosa feia el nom. Com ho pintaria al cap dels 
anys Magritte: Ceci n’est pas une pipe. Ben cert, una pipa pintada no és l’objecte pipa per 
fumar. És a dir, la pipa real és tridimensional i la representació d’una pipa és plana per 
molt que t’esmercis en el trompe-l’oeil. Doncs, si la “imatge pipa” no era la “cosa pipa”, 
ja es poden imaginar què coi era la “paraula pipa”. Tot plegat un assumpte ben 
envitricollat que feia pensar. En fi, que paraula i cosa no tenien res a veure més enllà de 
la convenció que les feia tenir a veure: allò que en diuen els diccionaris que diuen; la 
mateixa polisèmia que en recullen ja posa en dubte la correspondència 
realitat/llenguatge. Per no parlar de tots els termes buits de sentit. 

Aquesta conclusió, que ara ens sembla òbvia, no ho era tant en el moment que 
Mallarmé se n’adona i ho anticipa, encara que, com he dit abans, més per necessité que 
per hasard. Mallarmé és orfe de mare des de ben petit, i també ha perdut la germana, 
companya, doncs, de “desemmarança”, i també de desemparança d’un pare que els té 
amb els avis mentre ell fa la seva, tant professional com social. Sí, Stéphane perd la 
germana, un parell d’anys més petita que ell, quan encara tots dos són pre-adolescents. 
¿Què havia de fer qui separat del llenguatge matern, compartit amb qui també perd, la 
germana, queda orfe de la font màgica de l’aprenentatge aparentment natural? Doncs 
l’artifici. Sí, perquè el llenguatge segregat de l’origen ja no és font, sinó tan sols un 
bassal ple de fang on xipollejar. Escindit de la continuïtat de la creació, ell passa a ser el 
creador que farà “figures de fang” lingüístiques a les quals infondrà vida a través de 
l’escriptura: “Le monde est fait pour aboutir à un beau livre”... Me l’imagino com un 
Eiffel de la poesia muntant les estructures de la seva torre no pas d’ivori, sinó de 
defensa, ben mirat, com totes les d’ivori. ¿Què són si no els intents de gran poema com 
Hérodiade i L’après-midi d’un faune? 

Sí, certament, el món d’allà fora valia la pena per abocar-lo “à un beau livre”. 
No pas en “le Livre”, talment fos un nou creador de religions. Mallarmé no pretenia 
escriure cap Gènesi. Mallarmé, un poeta materialista com pocs, no estava pas disposat 
a fer de demiürg. El món només valia la pena per recrear-lo amb el llenguatge artístic i 
fer-ne presència estètica gratuïta, com sempre ho és la bellesa de debò. Perquè, un cop 
atrapat entre les pàgines, encara que el món fos “les fleurs du mal” baudelerianes, el 
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“beau livre” es podia tancar quan volgués per “abolir-ne” el sofriment. Fins que les 
flors s’assequessin i perdessin tota virulència. Com una venjança per un destí massa 
dolorós. Com una teràpia. Com un bàlsam. Com una fugida de l’spleen baudelerià. 
L’artifici de voler fer del llenguatge només so, música no pas per ser sentida, sinó 
llegida. ¿”La música callada” com a ressò d’un “Dios hueco”, en feliç imatge de 
Francisco Brines? Cada lector, l’intèrpret amb l’instrument de la lectura. Mallarmé 
mateix afirmava que la poesia és per ser llegida i no pas dita. La veu és encara massa 
natural. ¡Ai, Verlaine, Verlaine! S’estima més l’escriptura “sur le vide papier que la 
blancheur défend”. És a dir, la manipulació del material sobre una superfície verge. La 
fascinació de les el·lipsis, de les hipèrboles, dels hipèrbatons, dels trops més inesperats, 
de les al·literacions, dels canvis d’ordre sintàctics; anticipacions, subordinades fetes 
servir com a principals, determinacions indeterminades, ritmes i rimes difícils, sintaxi 
violentada, sí, el refugi de la seva desolació íntima: el desarrelament de l’orfe transmet 
l’orfandat al llenguatge. Matèria lingüística i prou. El poeta fins i tot acabarà trobant 
fonamental la disposició visual del text “sur le vide papier”. Potser el seu escriure 
hermètic era silenci, sobretot si la grafia “silenci” amb els seus sons no és 
necessàriament la buidor de so. Ceci n’est pas un silence. Home lingüístic i llenguatge 
desconeixen el seu origen natural: són orfes absoluts, són convencions. També el 
silenci.  

Però Mallarmé havia de patir un altre embat que no li havia de caber en el seu 
“beau livre”: la mort del seu fill Anatole aproximadament a la mateixa edat, vuit anys, 
en què ell havia perdut la mare. Les morts de mare i germana, Mallarmé les havia anat 
sublimant, atemperant, hiperbolitzant, elidint, entre la profusió de “le forêt de 
symbols” baudelerià, com si mare i germana, desaparegudes, en fossin les habitants 
qui sap si entrevistes en l’absència com a presència. Sí, el dolor que s’havia transformat 
en melangia, qui sap si malaltissa, ara es retrobava amb un antic nou dolor, visíssim, 
que era l’arbre que de cop no li deixava veure tot el bosc simbòlic que tan bellament 
havia elaborat per trobar-hi refugi. El bosc on Holderlin es trobava amb els déus, era 
per Mallarmé un bosc d’absències on no hi havia ni Déu. 

Va intentar expressar-ne la mort en calent, la mort del fill, la mort no pas 
ascendent o paral·lela en un temps encara sense escriptura, sinó la mort descendent 
enmig del seu “beau livre”, però les paraules ja no sabien expressar res concret. El 
llenguatge era vague, incert, boirós, jardins, interiors, mite, bellesa decadent. La 
modernitat que havia impulsat com ningú més ho faria mai havia quedat atrapada en 
la bellesa Segon Imperi, aquella paròdia d’Ancien Régime que s’havia muntat la classe 
revolucionària del 1789, la burgesia, ara feixistitzada avant la letre enfront de l’empenta 
revolucionària de la Comuna. Aquella mena de món l’agonia del qual tan bé havia de 
descriure el parvenu Proust. Trist, molt trist tot plegat, pobre Stéphane. El tombeau pel 
seu fill Anatole, ell que n’havia dedicat, o n’havia de dedicar, de bellíssims a altres 
poetes, Le tombeau d’Edgar Poe, Le tombeau de Charles Baudelaire o Tombeau a seques, que 
dedica a Verlaine, no va poder ser. Mallarmé no hi va poder abocar la vivència de la 
mort al seu “beuau livre”, inexpugnable a base d’abstraccions enfront de la 
circumstància. No trobava les paraules de dol real entre les seves paraules inatrapables, 
filles de la indefinició de la seva ànsia infinita. Després de l’experiència del llibre 
fracassat amb què volia conservar la presència del fill, un llibre que va quedar 
fragmentat com si fos la runa d’un edifici abandonat sense concloure’l, a Mallarmé 
només li quedava acceptar, com si renegués de tota la seva exquisida retòrica, que “un 
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cop de dés jamais n’abolira l’hasard”, aquella “tirada de daus” que un jove Mallarmé ja 
havia anunciat al seu text iniciàtic Igitur ou la folie d’Elbehnon. En llegeixo els paràgrafs 
finals com a curiositat anticipatòria:  
 
Allò, des que van abordar aquest castell en un naufragi sens dubte ― segon naufragi d’algun 
alt designi. 
 ¡No xiuleu pas perquè hagi dit la inanitat de la vostra follia! Silenci, prou de la 
demència que voleu mostrar expressament. ¡Bé!, us és ben fàcil tornar al més alt per buscar el 
temps ―i esdevenir― ¿és que les portes són tancades? 
 Tan sols jo ―tan sols jo― coneixeré el no-res. Vosaltres, vosaltres torneu a la vostra 
amalgama. 
 Jo profereixo la paraula, per enfonsar-la en la seva inanitat. 
 Tira els daus, es compleix la jugada, dotze, el temps (mitjanit) ― qui va crear retroba la 
matèria, els blocs, els daus ― 
 Aleshores (formant-se de l’Absolut el seu esperit per l’atzar absolut d’aquest fet) ell diu 
a tot aquest estrèpit: certament, allà hi ha un acte ― tinc el deure de proclamar-lo: aquesta follia 
existeix. Teníeu raó (brogit de follia) de manifestar-la: no cregueu pas que us tornaré a enfonsar 
en el no-res. 
 

M’he permès titllar aquests paràgrafs de curiositat anticipatòria, perquè, a part 
de la “tirada de daus”, contenen una bona mostra d’alguns dels termes favorits de 
Mallarmé: “castell”, “naufragi”, “inanitat”, “no-res”, “absolut”, “atzar”... Potser només 
hi falta “abolir”. Sigui com sigui, el nou “poème” mallarmeà, Un coup de dés jamais 
n’abolirà l’hasard, era una autèntica explosió que escampava metralla i que alhora era la 
implosió literària de la França del XIX balzaquiana i victorhuguesca. Flaubert li feia 
costat. 

A pesar del seu dolor, no sé si Mallarmé va ser mai prou conscient que ja hi 
havia un deixeble de Charcot que treballava per lligar el llenguatge a l’inconscient, allò 
que Els cants de Maldoror, de Lautréamont, o les Il·luminacions de Rimbaud anticipaven. 
És a dir, totes dues parts del signe lingüístic que conté significat i significant i que 
Mallarmé havia partit en dos, com fa el capellà amb l’hòstia un cop consagrada, 
contenien el Déu de la significació, mort o no i encara que fos com a revers fosc. Com el 
mirall que es trenca, però sense trencar-se’n el reflex, perquè cada fragment és un nou 
mirall. No calia reflectir el mal i fer-ne teologia satànica, com pretenia Baudelaire d’una 
manera encara massa comunicativa, a l’hora de poetitzar aquell París de fum, ferro i 
vidre, del qual tan eficientment havia de recollir la desferra el ferroveller Benjamin al 
Llibre dels passatges. El mal, la malaltia, infectava el somni del llenguatge, per molt que 
Paul Valéry s’entestés a ser Mr. Teste, purament Ment Pura, Tel quel. 
 

* 
 
En principi, ho volia deixar aquí, però la lectura d’una antologia bilingüe del poeta 
nord-americà Robinson Jeffers m’ha fet afegir-hi aquestes ratlles com a “coda”. 
L’antologia de què els parlo recull un pròleg que el mateix Jeffers va escriure per 
encapçalar la reedició de dos dels seus llibres, i és precisament aquest pròleg el que em 
fa no deixar la meva intervenció tel quel, perquè conté unes apreciacions del poeta 
nord-americà sobre la poesia postmallarméana que em sembla just compartir amb 
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vostès. Aquestes apreciacions plantegen alguns dels problemes de la modernitat 
poètica europea. Jeffers es remet a la dècada dels 10 del segle passat, quan es 
començava a plantejar les seves opcions com a escriptor. Diu: “[...] aleshores [...] 
meditava sobre la direcció de la poesia moderna; el meu desassossec es va obscurir. Em 
semblava que Mallarmé i els seus seguidors, a l’haver renunciat a la intel·ligibilitat per 
concentrar-se en la música de la poesia, havien desviat el camí cap a un carreró que 
s’anava fent estret. Els seus successors, per avançar, només podien fer renúncies; les 
idees se n’havien anat; el metre se n’havia anat; la imatgeria se n’hauria d’anar; després 
les emocions reconeixibles se n’haurien d’anar; no quedaria res, tret de síl·labes 
musicals. Cada avanç demanava l’eliminació d’un aspecte de la realitat, i, ¿en què 
podria beneficiar-me conèixer la direcció per la qual transitava la poesia moderna, si no 
m’agradava aquella direcció? Era com arrencar-se els ulls per cultivar el sentit de 
l’orella o tallar-se la mà dreta per desenvolupar l’esquerra. Aquelles austeritats no eren 
per mi: l’originalitat per amputació em semblava massa dolorosa.” Una opinió, aquesta 
de Jeffers, que explica prou bé les diferències que hi ha hagut al llarg del segle XX entre 
la poesia anglosaxona i la de les llengües romàniques a Europa, perquè Sud-amèrica, 
amb el seu tel·lurisme poètic, és un cas a part. 

Ara sí, però amb el benentès que tota explicació de Mallarmé és insatisfactòria, 
una insatisfacció permanent que n’és la vigència. Ho deia al començament: Ceci n’est 
pas Mallarmé. 
 

● 
 

8 d’abril del 2016 
 
UN MONUMENT LITERARI: POESIA COMPLETA DE LLUÍS SOLÀ 
 
Aquest dijous, dia 7 d’abril, vaig tenir el gust, precedit per les ganes, d’assistir a la 
presentació de la Poesia completa de Lluís Solà, editada per l’editorial 1984. L’acte va ser 
magnífic, amb una taula formada per l’autor mateix, per l’editor, Josep Cots, i pel 
glossador de l’obra que es presentava, Sam Abrams, que ens va oferir una lliçó 
magistral sobre la poesia del poeta vigatà, una lliçó plena d’observacions i matisos que 
només un gran lector sap descobrir. 

Crec sense cap mena de dubte que el d’ahir era un acte cabdal de la cultura 
literària catalana, sempre tan assetjada i tan humiliada, com si aquí no hi hagués autors 
d’interès en la llengua pròpia, i el qualifico de “cabdal” perquè l’obra poètica de Solà es 
pot classificar sense cap por d’equivocar-se entre la dels més grans poetes de la nostra 
cultura. I també si parlem in extenso. L’obra de Solà no és pitjor, i fins i tot de vegades 
és millor, que les de Maragall, Foix, Riba, Bartra, Espriu o Vinyoli, els nostres de debò 
grans, i afirmo sense gaires manies que a la Península no hi cap poeta viu, si no és 
Francisco Brines (per cert, ¿literatura valenciana o espanyola?), de la seva talla. Per 
trobar-ne cap altre de tan amunt també hem d’acudir a la literatura catalana: Màrius 
Sampere. 

La poesia de Solà se situa per propi dret en els cims d’allò que anomenem Alta 
Cultura, així, amb majúscules, de la qual no va gaire sobrada cap literatura, encara que 
per la pobra recepció de l’obra de Solà —un dia parlarem de les seves peripècies 
editorials— semblaria que aquí lliguem els gossos amb llonganisses. Sigui dit de 
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passada, sense Alta Cultura que doni vida al tronc cultural d’una llengua, aquesta 
llengua passa a ser oral; és a dir, queda abocada a l’extinció. Per això necessitem un 
Estat que tingui la llengua catalana com a llengua oficial en tots els ordres que la fan 
civilment necessària, perquè sigui així la llengua de recepció d’aquells que se sumen a 
Catalunya des de la immigració. ¿Qui pot dubtar de les agressions contra la llengua 
pròpia del país si tenim fins i tot el trist honor d’haver assistit a la creació d’un partit 
amb la sola idea d’anar contra una llengua, segurament un cas únic al món? Però 
aquest Estat en construcció necessita al capdavant homes i dones que hi creguin i que 
considerin que només el foment del pensament lliure i de l’exigència intel·lectual en 
tots els camps ens salvarà lingüísticament, fent del català una llengua necessària per 
entendre i comprendre el món des de la perspectiva d’aquest racó d’Europa, ni millor 
ni pitjor que tots els altres racons del planeta. Precisament una obra com la de Solà ens 
hi ajuda. 

Doncs bé, amb tot això que us dic sobre l’extrema qualitat de l’obra de Solà i de 
la necessitat que té una cultura d’obres d’aquesta altura literària, sobretot ara que es 
diu voler abordar de debò la independència, potser us heu pogut imaginar que l’acte es 
va fer en un Palau de la Música abarrotat i amb l’assistència de les més altes autoritats 
del país, aquelles que, quan s’inaugura qualsevol monument a la plaça que sigui, hi 
són totes, fins i tot el bisbe i la senyora Llanos de Luna de bracet del militar de torn, 
sobretot si el monument és “amb cap ni peus”. Això del “monument” ho dic perquè 
l’obra de Lluís Solà n’és un, encara que sigui intangible. Doncs no. No hi havia ni el 
president de la Generalitat, ni el conseller Santi Vila, ni l’alcaldessa de Barcelona, ni 
l’alcalde de Vic, ni el rector de cap universitat. Ni tampoc la directora de la ILC, ni el 
director del CoNCA, ni el director del Llull, ni la presidenta de l’AELC. Ni ningú de 
l’IEC. Ni molt menys el bisbe o la senyora Llanos de Luna amb el militar de torn. Res 
de res o, més ben dit, ningú de ningú. ¿El lloc? La llibreria Laie. ¿Assistència? Una 
cinquantena de persones, a tot estirar. Doncs això. 

Poc després de la presentació, en una televisió que debatien —tot sigui dit, 
sense gaire interès— el manifest del grup Koiné sobre la pervivència sempre fràgil del 
català, un “savi” bilingüe que fa temps, com Diògenes, vivia, com qui diu, amb el 
barril, va afirmar amb completa ignorància lectora, almenys en català, que a Catalunya 
actualment no sortien ni Foixos ni Esprius. On no en surten, per cert, és a les Espanyes. 
Suposo que no deu saber ni qui és Lluís Solà o, si ho sap, no l’aprecia en el que val, 
d’altra banda com passa entre la majoria de poetes catalans en actiu, que ara s’apressen 
a fer veure que el coneixien, i molt. Però la veritat és que n’han parlat tan poc i se’ls 
nota tan escassament en els seus versos —la lectura de Solà els hauria ajudat a afinar-
los i a deixar de banda la matusseria generalitzada— que dedueixo que l’obra fins ara 
publicada del poeta vigatà no els devia fer ni fred ni calor, ¿oi? (Un excurs: la televisió 
a què em refereixo publicita amb endogàmia els llibres, sovint literàriament miserables, 
dels seus col·laboradors, o els del “Bard” amic del presentador, que mai convidarà 
Lluís Solà, suposo que per ignorància. Tampoc la TeVa, on la cultura no és més que 
una “tria” de l’exhibicionisme en què s’ha convertit la cultura i que Solà defuig com a 
gat escaldat per l’arribisme de tants com a publicat a “Reduccions”.) 

Solà ha fet una obra monumental, universal, des del seu silenci públic, una obra 
escrita sota la influència de la gran poesia alemanya, amb Holderlin, Novalis i Rilke a 
la tauleta de nit, com a autors de capçalera, però sense oblidar els grans autors 
francesos (Mallarmé, Valéry), italians (Leopardi, els hermètics), espanyols (Sant Joan de 
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la Creu, Juan Ramón Jiménez) o anglosaxons (Shakespeare, Eliot, Pound), ni tampoc els 
propis (Maragall, Riba). Sense oblidar els clàssics de la tragèdia grega, essencials en 
l’obra d’un Solà professor de teatre. La poesia de Solà és una poesia poderosa, que va 
del “llampec” poètic, com en diu ell dels seus poemes més breus, fins als “cants”, d’una 
musculatura poètica tant temàtica com formal que els dóna una força aclaparadora, 
abassegadora, torbadora, una grandesa de clàssic viu que fa molt difícil als altres grans 
dir-se’n sense admetre’l a les seves rengleres. Una grandesa feta de la síntesi de tradició 
i avantguarda, com abans potser només l’havien feta Foix i Vinyoli, cadascun amb el 
seu estil.  

Tota la poesia de Solà, ben bé filla del desenvolupament d’un projecte poètico-
intel·lectual del màxim abast i ambició, és un cant, un sol cant, que es manifesta amb 
les més diverses formes i estratègies: és el projecte d’explicar el món des de la mirada 
filosòfico-intuïtiva que li brinda el poema com a possibilitat discursiva, sense 
gratuïtats, però sense cotilles justificatòries. Un sol cant empàtic amb la vida, 
omnicomprensiu, fins al punt que quan el poeta s’endinsa en la naturalesa, en la seva 
estimada naturalesa, sempre present fins al punt de ser el “personatge” central de la 
seva poètica, sembla que la veu de Solà, com el cant sorgit de la gorja minúscula del 
rossinyol que sent en un dels poemes, en sigui un element més que no n’altera l’ordre, 
com malauradament sí que fem els humans amb la nostra voluntat d’apropiació. Com 
el cant de l’ocell, una petita veu, la del poeta, que canta la identitat humana sencera. La 
relació de Solà amb la naturalesa no és possessiva ni tan sols contemplativa, “turística”, 
sinó sensitiva, participativa, integradora, com si el poeta fos simplement l’element 
natural amb què s’expressen els animals, els vegetals, els minerals. Sí, fins i tot la 
pedra, a la qual sovint dóna veu el poeta. Aquell element natural, elemental, que no 
hauria d’haver deixat mai de ser l’home. 

¡I amb quina llengua ho fa! Ell, que es reivindica veu d’una veu comuna, apresa, 
heretada i transmesa, no en fa arqueologia, no en fa lexicografia recreativa com tants 
altres poetes que han confós localisme amb transgressió, en una mena 
d’avantguardisme comarcal. ¡Vaja, com el cosmopolitisme dels anys 20 a París! No, 
Solà ens serveix el seu món riquíssim, on recull, com ens deia Abrams en la 
presentació, tots els aspectes de la condició humana, amb un altíssim registre lingüístic 
destil·ladíssim, meditadíssim, sense perdre la naturalitat, o gràcies a això guanyada; 
una llengua “per entendre’ns”, com demanava Riba a les Elegies, en una actitud de 
solidaritat dialògica que l’allunya de l’hermetisme de saló estil imperi, per ser gran, 
immens, en la seva capacitat de fer-nos comprendre, sense anècdotes ni excessives 
explicacions, l’elevació, la fondària o, simplement, la rectitud de la seva experiència 
poètica, com he dit, omnicomprensiva, sense mai cap defallença en el nihilisme; una 
aventura començada ara fa més de cinquanta anys, ara fa més de mil pàgines, com ell 
va remarcar en l’acte de presentació per fer-nos entendre que en el seu volum de Poesia 
completa hi ha tota una vida, una vida viscuda en plenitud gràcies al poema. Una vida 
feta de (omni)comprensió de la vida. Acabo amb els mateixos tres versos amb què 
acaba la Poesia completa de Solà, tres versos que contenen tota la humilitat de la 
grandesa: 
 
Aquestes paraules fràgils 
que hem arrabassat 
del captiveri. 
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● 

 
Estiu/tardor del 2016 

 
INTERVENCIÓ EN “HOMENATGE A LLUÍS SOLÀ” 
 
Davant d’una obra tan immensa com la de Lluís Solà, se’m fa difícil dir-ne res prou 
afortunat que la pugui abastar en tota la seva humana complexitat i, encara menys, fer-
ne cap síntesi mínimament satisfactòria. I no pas per cap trobar clus que ens enfarfegui i 
que ens desanimi d’emprendre’n la lectura —la dicció poètica de Solà és meridiana, és 
il·luminada i lluminosa—, sinó perquè els seus poemes són una autèntica polifonia de 
suggestions. Em resignaré, doncs, a remarcar un aspecte no pas menor, i per mi cabdal, 
de la seva poesia. 

Penso que la veu poètica de Solà parla en un pla d’igualtat amb la naturalesa i 
tots els seus elements, aquesta naturalesa que omple fins al més mínim interstici els 
seus poemes. En un acte d’humilitat d’abast ontològic, Solà no ens parla de la 
naturalesa com a intrús, com a dominador o simplement com a contemplador, sinó que 
en parla en la naturalesa com a naturalesa. La veu del poeta no és mai de dominació o 
de sotmetiment, ni tan sols d’usdefruit, del que l’envolta, sinó, com he dit, de 
participació en igualtat. Ell és allà, com l’arbre o com la pedra, amb característiques 
diferents, però no pas jeràrquiques. La consciència no li dóna dret sobre res. La poètica 
de Solà forma part de la naturalesa, amb una veu que és com qualsevol altra so natural. 
És cant, és remor, és tro, és brisa o vendaval. I alhora ocell, sobretot ocell, per mi el 
símbol que l’identifica amb el seu ser entre terra i cel, o rierol, o tempesta, o bosc. En els 
seus poemes, més que no pas els noms de les coses, hi ha la veu de les coses. 

La poesia de Solà fa la sensació d’un món sempre en formació, en 
transformació, com és realment el món, encara que tots nosaltres, aïllant-nos en 
l’artifici, el pensem o el desitgem quiet. O, si més no, alentit. Solà n’accepta la voràgine 
de la mutació, de la pugna binària dels contraris, de la vida i de la mort que es dóna 
pertot, sense ni un instant de treva, encara que ho vulguem amagar sota el macadam 
(permetin-me dir-ne així de l’asfalt, en homenatge a Foix, de qui vaig aprendre el 
terme)..., sota el macadam, deia, de carrers i carreteres. Sí, mort i vida fins i tot en el 
món mineral: agregació i disgregació, compactació i esmicolament, al·luvió, erosió i 
tots els fenòmens que modifiquen el món. I és aquesta força pugnaç de construcció i 
alhora destrucció el que se’ns emporta en els seus poemes, sense donar-nos respir. 
(Llegeixin qualsevol dels seus cants deixant-se arrossegar per l’empenta de les imatges, 
com si estiguessin en estat de trànsit, i deixin que el poema els domini.) Com acabo 
d’insinuar superposant construcció i destrucció amb un alhora, Solà aconsegueix 
arravatar-nos fent que els contraris se superposin, que es continguin sencers: el silenci 
és el so i a l’inrevés, l’aigua també és la set, bosc i riu s’estenen sobre el que, si no, seria 
desert. Superposició coincident dels aparents opòsits. Una superposició que arriba als 
límits de la comprensió quan el poeta s’obre a l’àmbit cosmològic des del fenomen 
aparentment més insignificant. 

Un metabolisme bellíssim, encara que estigui, a ulls nostres, sempre atemorits 
per la consciència mortal, ple de crueltat. Ens agradi o no, ens espanti o no, l’home hi és 
un element més, hi és elemental, per molt que, per protegir-se’n, s’hagi tornat 
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depredador, amb la seva suposada veu superior amb què pretén donar ordres al món, 
sense adonar-se que només fa que defensar-se’n per no ser engolit. Per no ser 
metabolitzat. 

Evidentment, en la naturalitat poètica de Solà, hi ha moltes lectures prèvies, 
perquè els humans, de ser naturalesa, n’hem d’aprendre, com si recuperéssim aquells 
temps en què la paraula encara no havia colonitzat el món. No n’hi ha, de bons 
salvatges. Podria, doncs, haver farcit perfectament aquesta meva intervenció amb unes 
quantes prunes de Nietzsche, mitja dotzena de salsitxes de Heidegger-Hölderlin, un 
grapat de panses taoistes, uns quants grams de pinyons zen i fins i tot alguna orellana 
quàntica, però la veritat és que aleshores ja no hauria sabut si m’estava referint a la 
poesia de Solà o al dinar de Nadal. Quan em trobo en el destret d’haver de parlar de 
l’obra d’algú que feliçment em fa sentir petit com a poeta i infinit com a lector, 
m’estimo més oferir les meves senzilles percepcions a l’ast, si em permeten continuar la 
broma gastronòmica, i deixar-me estar de farciments. Les citacions es fan sobretot per 
presumir o dissimular si no saps què dir, o també per mirar de falcar allò que no té 
prou entitat. La poesia de Lluís Solà en té tanta, d’entitat, que no li fa falta cap ajuda 
per mantenir-se dreta. El seus cants són robustos i alhora aeris contraforts que 
apuntalen per si sols l’alta catedral de la seva obra poètica, plena de lluminosos vitralls. 
Aquelles catedrals gòtiques, flamígeres, que pretenien ser boscos de pedra expiatoris 
de la destrucció que la tala de la fusta i l’avanç de l’agricultura havien perpetrat en el 
territori forestal i druídic dels déus. 

Passo a llegir-los els versos que he triat, que són un fragment del cant IX de la 
sèrie de deu cants Es mou el so, concretament la segona estrofa. 
 
 
Quan, però, i on podrem comprendre sense hipòtesis  
ni giragonses, de debò, 
com mai no hem pogut comprendre, 
en comptes d’actuar sense saber? 
No, no ens hem començat nosaltres, 
en nosaltres no comença el començament, 
el començament fa temps que ja existia, 
ens hem trobat ja començats, bolcats, 
enmig de tot, fluint, girant, a la intempèrie,  
igual que el riu que en pedra i aire brunz 
però des del principi ignora què l’impulsa, 
ens hem trobat de sobte ser, de sobte ser existència, 
aspirant les onades de les constel·lacions, 
ser palp, mirada, oïda, 
ser la teia del foc de l’univers, 
enllà de fets i circumstàncies, 
enllà de càlculs i raons, 
de sobte ser sense haver estat abans, 
ser, fluir, córrer, immens, endins del dia, 
i ser en la nit, encara més immensa, 
respirar i ser en el ser, 
haver estat pedra, flama i arbre, 
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haver vist i haver oït, 
i després, la tempesta de tenebra, brusca, 
no damunt branques, ans en l’arrel, 
no en l’aire, ans dins l’ànima, 
com si el més exigent no hagués passat 
i tot just ara aparegués la força més terrible, 
i aleshores abandonar-ho tot, deixar-ho tot,  
renunciar-nos a nosaltres 
i entrar tot d’una en la gran transformació. 
 

● 
 

20 de novembre del 2016 
 
COMPARTIR UNS VERSOS DE VALÉRY 
 
S’ha de llegir molta poesia per trobar res que de debò ho sigui, una imatge, mitja 
dotzena de versos, una estrofa sencera, aquells pocs versos encastats en un sòlid poema 
que són capaços de formalitzar una emoció compartida i retornar-la al lector renovada. 
Exactament allò que es proposen els grans poetes: no pas mimesi, sinó transformació 
del pensament comú, compartible, sense esoterismes. I ser capaç de detectar aquest 
propòsit és precisament el que fa que un lector sigui un bon lector, capaç d’empassar-
se amb paciència totes les impostures que en poesia es donen, les admirades pels mals 
lectors, perquè sap que enmig de tanta ganga hi trobarà algun filó. Però, ¿com adonar-
se de la troballa? Ho sabrem quan una imatge, després d’haver-ne deixat de banda 
tantes i tantes amb absoluta indiferència, ens recorri com una esgarrifança no pas 
l‘emotivitat de la pell, sinó l’emoció intel·lectual del pensament, l'espinada del 
llenguatge, on habita la Cultura, la relació crítico-dialèctica amb la tradició. 

Paul Valéry n’era un mestre, en aquesta mena d’imatges, i dic Valéry, com 
podria haver dit Juan Ramón Jiménez o Rilke o Riba, perquè són d’ell els versos que 
m’ho han fet pensar i que de seguida passo a transcriure. Formen part del seu llibret 
operístic Amphion, que el mateix Valéry va qualificar de mélodrame, musicat per Arthur 
Honegger (1892-1955). 

Amfíon, segons la mitologia, era fill de Zeus i Antíope i germà bessó de Zetos. 
Amfíon i Zetos, que n’havien de ser co-reis, van construir les muralles de Tebes, però, 
mentre que Zetos havia de carregar a l’esquena els grans blocs de pedra, Amfíon els 
movia al so de la seva lira, regalada per Hermes, o Apol·lo, en el text de Valéry (“Il est 
comme éternel, ignoré de soi-meme !”*, hi diu una de les Muses que contemplen 
Amfíon adormit, poc abans de rebre la lira de la música). Embogit per la mort de tota la 
seva descendència, set nois i set noies, com a càstig d’Apol·lo per la supèrbia de la seva 
dona Níobe, filla de Tàntal, Amfíon va voler destruir el temple dedicat al déu a Tebes, 
però Apol·lo el va traspassar amb una fletxa i el va condemnar al Tàrtar. 

Els versos que anunciava, just del començament de l’obra, són aquests: 
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CHANT DES SOURCES (Voix d’enfants.) 
 
Nous, Sources, goutte à goutte 
Pleurons le temps mortel ! 
Des larmes de la neige 
Découle toute vie, 
Par nous pleure la Terre 
Pleurant jusqu’a la mer.** 
 

Val la pena rellegir-los i adonar-se de la força lírica amb què Valéry és capaç de 
reformular una de les imatges més productives de la lírica universal, com és la del curs 
de l’aigua de les fonts (nimfes) cap als rius (nàiades) fins al mar (nereides), amb tot el 
dolor de l’aigua que fuig com una hemorràgia (Narcís). L'aiguasang que corre per les 
venes de la Terra com a mort i resurrecció constants que la fecunden. Aquests sis 
versos que “flueixen” entre les “fonts” i el “mar” sense dir mai la paraula riu, perquè 
són el riu, nascut del gota a gota de les llàgrimes de la neu per continuar plorant fins al 
mar: l’existència sempre és dolor. Sí, val la pena meravellar-se’n, de la complexa 
senzillesa d’aquests versos, sobretot en aquests anys en què es dóna per bo el 
simplisme lírico-sentimental o en què impera, per contra, la raresa, el recargolament i 
el bufonisme tremendista com a excrecències —potser ho podríem qualificar de 
“psoriasi poètica”— d’una avantguarda literària que va ser i que ara, si aspirem a 
llegir-la ben llegida, ho hem de fer amb ulls (auto)crítics i com a tradició; si no, la 
nostra escriptura serà, com està sent, tan sols un insofrible dejà vu. 
 
 
*És com etern, ignorant de si mateix. 
 

**Nosaltres, les fonts, gota a gota / Plorem el temps mortal! / De les llàgrimes de la neu / Flueix tota vida, / Amb 
nosaltres plora la Terra, / Que plora fins al mar. 

 
● 

 
11 de desembre del 2016 

 
ELEGIA DE L’ORIGEN 
 
Elegia de l’origen és el meu nou poemari, un títol amb què indico de bon començament 
la voluntat constructiva d’abraçar tots els poemes del recull amb el terme “elegia” en 
singular: els poemes no són un aplec d’elegies que segueixen una evolució, un ordre, 
un esdevenir-se en el temps, sinó que tots aborden els grans temes humans des de la 
complicitat lírica que els fa dependents els uns dels altres. El poemari comença amb 
aquesta autocita: Tot ens passa en el llenguatge. Parlar del llenguatge és parlar de tot el que 
ens passa. Una autocita, doncs, que ens traça el camí de la interpretació del llibre. A 
partir del poema de l’any 1974 que encapçala el recull, l’“origen”, en què es planteja 
l’anhel epifànic de poder viure sense designar, cos a cos amb les coses sense necessitat 
de la intermediació del llenguatge, aquesta “elegia de l’origen” s’interna en la 
indagació de la possibilitat d’aquella esperança d’absolut i els seus límits, el més gran 
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dels quals és el fet mateix que el ser humà ho és en el llenguatge. Atrapats, doncs, per 
aquest oxímoron vital que nega el que afirma, si els sers humans ens fem la pregunta 
de si es pot viure sense llenguatge és precisament perquè se’ns planteja com allò 
inaccessible per culpa del mateix llenguatge, tot i que només ho pugui plantejar el 
llenguatge: la immaterialitat conceptual que és la font de tota superstició, de tota 
desraó. El llibre, a través d’un desplegament dels temes humans universals que hem 
heretat, com són origen i destí, vida i mort, amor i odi, raó i follia, identitat i 
desarrelament, consciència i inconscient, realitat i ficció, esperança i fracàs, llibertat i 
dominació, fe i incredulitat, sentit i sentits, memòria i desig, ombra i llum, bé i mal..., 
amb tots els grisos que hi apareixen com a transicions i que en qüestionen el binarisme 
moral, va constatant l’esvaniment del miratge inicial, i amb això fa aflorar la crítica a 
l’hegemonia dels discursos del poder, que ha utilitzat la no correspondència 
realitat/llenguatge per amagar la primera rere el segon. D’aquí el títol d’“elegia” del 
poemari, perquè la lucidesa en les paraules, enmig d’un món segrestat pels simulacres 
d’esperança i felicitat, sempre ressona elegíaca. 
 

● 
 

Febrer/març del 2017 
 
EL BARRET DE J. V. FOIX (¿UNA GUIA DE LECTURA?) 
 
Abans de començar vull aclarir-los una qüestió que em sembla d’honestedat personal. 
Que jo estigui aquí per parlar-los de J. V. Foix no es deu pas al fet que jo sigui cap 
especialista o erudit sobre l’obra del poeta. Bé, de fet, no sóc especialista en Foix ni en 
res. Si sóc aquí és com a lector i com a autor d’uns quants llibres de versos que va tenir 
la sort i el privilegi, per edat i veïnat, de conèixer personalment el poeta, d’haver 
assistit unes quantes vegades a les tertúlies al seu pis de Sarrià i d’haver compartit 
algunes hores amb ell al Port de la Selva. Aquests són tots els meus mèrits. Només 
espero no haver-los decebut amb tan poc bagatge. De totes maneres, no faig res més 
que seguir una inveterada tradició del país: no saber res en concret t’habilita per parlar 
de tot. 

Bé, com deia, avui toca parlar i llegir/sentir J. V. Foix, i aquí, a la vista dels meus 
mèrits, m’hi tenen disposat. Però parlar de Foix sempre és difícil, perquè totes les 
paraules que en puguis dir sempre seran molt inferiors a les paraules amb què diu el 
poeta, potser l’escriptor català, entre tots, de més riquesa lèxica. En alguns casos fins i 
tot hi ha qui s’ha entretingut a comptar-les. 

Gabriel Ferrater sostenia, crec que en el pròleg del llibre d’articles de Foix Els 
lloms transparents, que la nostra és una literatura de grans noms literaris sense 
deixebles, és a dir, que no creen escola, com si el país no donés per tant. No sé pas si 
això és veritat en absolut. No sé si Carner o Riba, per posar dos exemples prou 
coneguts dels lectors de poesia, no n’han tingut de deixebles. Jo crec sincerament que 
sí, i fins i tot alguns de molt bons i no pas menors, com Leveroni, Torres o Vinyoli en el 
cas del segon, de Riba.  

El que sí que sé segur és que en el cas de J. V. Foix l’asseveració de Ferrater és 
ben certa, si no és que volem considerar Brossa i els subbrosses del Mall com a 
descendents de l’estètica foixiana, perquè mal favor li faríem, al poeta sarrianenc. Ho 
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dic perquè la capacitat lingüística de Foix és inheretable, i al màxim a què han arribat 
els que n’han volgut seguir el rastre és a fer-ne males imitacions, i un imitador no és 
pas un deixeble. Un deixeble és algú capaç d’empeltar-se de les intencions del mestre i 
buscar-ne nous desenvolupaments. El cas de Vinyoli respecte a Riba és paradigmàtic 
del que els dic.  

Facin la prova. Agafin una antologia de la poesia catalana, i encara que algun 
altre poeta per les raons que sigui els complagui més, hauran de reconèixer si són 
honestos que la dicció foxiana és un cas a part. Una dicció inimitable. 

J. V. Foix, a més a més, no volia ser titllat de poeta. Se’n distanciava. Ell es 
considerava investigador en poesia. Ser poeta quan ell va començar a escriure era 
entrar en un marasme líric que oscil·lava entre una modernitat, aquí anomenada 
modernisme, literàriament força cigronaire i un pairalisme capellanesc que culminaria 
en la Nova Grècia noucentista de Prat de la Riba, D’Ors i Carner, amb tots els satèl·lits 
d’estiuejants del Montseny: Guerau de Liost, López-Picó o Marià Manent. Sí, aquella 
Neogrècia que pintaven Torres García i Sunyer. 

Només hi havia dues línies d’escapatòria d’aquell ambient cultural: o la Grècia 
autèntica, per la qual cosa s’havia de saber grec i unes quantes coses més, o resistir-se 
al nostrat noucentisme i abraçar-se a l’autèntica modernitat, la que a Europa 
investigava en poesia.  

La primera opció, la de la Grècia de debò, va ser la de Riba, que fugint de la 
“casa pairal” de la Muntanya d’Ametistes, on els poetes feien versos a cada arbre, a 
cada ocell i a cada font, se’n va anar a Súnion, a Ítaca amb Homer, a Bierville a l’exili, 
als boscos sagrats de Hölderlin, a Duino amb Rilke, a Séta amb Valéry, a les “suites” de 
Mallarmé, a les Estances leopardianes i a la terra erma de la devastació eliotiana. Una 
abraçada omnicomprensiva i universal que abastava la cultura clàssica, sobretot la 
grega, la fundacional, i també l’alemanya, la francesa, la italiana i l’anglosaxona, sense 
oblidar l’interès per la forma oriental de la tanka. Un poeta i un intel·lectual 
completíssim, potser com cap altre a Catalunya. 

L’altra opció va ser la de Foix. La modernitat europea que aportaven les 
avantguardes, amb el futurisme i el surrealisme al capdavant. La investigació poètica, 
doncs. I J. V. Foix hi va excel·lir, però no en va fer prou. Perquè si Foix estava interessat 
pels avanços tècnics de l’època i per les investigacions del món oníric, també sentia una 
especial dèria pel món dels clàssics catalans, per Llull, pels trobadors, per Ausiàs 
March, que el van ajudar a acabar de forjar el seu món lingüístic d’una riquesa 
inigualable. Sí, futurisme, dadaisme, surrealisme, però també classicisme. D’aquí tot un 
món obert no pas a la poesia, sinó a la investigació en poesia. Repassem els seus llibres 
poètics, tant en vers com en prosa, i deixem de banda tot l’assagisme foixià, mereixedor 
d’una atenció que no ha tingut prou i que segurament, el dia que es conegui a fons, 
serà força més il·luminador que el Glossari d’orsià. 

Però abans de mirar-nos de prop els llibres cal aclarir una mica en què m’he 
guiat per no separar rotundament prosa de vers com s’ha fet en algunes edicions de 
l’obra completa de Foix. L’any 1964, les Edicions Nauta, avui desaparegudes, van 
editar la primera obra poètica completa fins aleshores del poeta de Sarrià. El mateix 
autor hi va donar el títol d’Obres poètiques, en què aplegava indistintament obres en 
prosa i en vers, crec que amb una voluntat moderna de no diferenciar poemes en prosa 
i poemes en vers. El llibre aplega els reculls següents: Gertrudis i KRTU, prosa; Sol, i de 
dol i Les irreals omegues, vers; Còpia d’una lletra, prosa; On he deixat les claus, vers; Del 
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“Diari 1918”, prosa; Cobles en honor de J. V. Foix i Onze Nadals i un Cap d’Any, vers; 
L’estrella d’en Perris i Quatre nus, prosa; Desa aquests llibres al calaix de baix, vers, i quatre 
Poemes inèdits, tres en vers i un de visual. Fins aquí les Obres poètiques publicades per 
Nauta, que per mi marquen el criteri del que volia Foix amb la seva obra i que, per tant, 
continuarien, entre d’altres, amb Darrer comunicat, Tocant a mà, Allò que no diu “La 
Vanguardia”, La pell de la pell i Cròniques de l’ultrason, tots cinc prosa, i una colla de 
poemes, els últims de Foix, sota l’adscripció Altres poemes. 

Tota l’obra de J. V. Foix és plena —Tot n’és ple, repetirà com una lletania en un 
dels seus poemes més recitats— de sensualitat, de naturalesa, d’onirisme, de realisme i 
alhora imaginació, sí, plena del món antic clàssic, i també del món dels oficis ara 
perduts barrejats amb els nous artilugis de la modernitat..., un còctel que fa inigualable 
el món foixià. Però atenció: que la fascinació per tan rica imatgeria, per tantes 
incitacions exaltades del “nou” i enamorades del “vell”, no ens faci oblidar mai que 
Foix, com els més alts poetes europeus coetanis seus, afronta el problema d’essència i 
aparença als més alts nivells del pensament i que arriba a formulacions com aquesta 
que trobem a L’estrella d’en Perris i que diu: No, ella poc ho sap. Però si em torna a dir que 
quan la miro el temps s’integra a l’U, jo li contaré que, si tanco els ulls, l’espai, per a mi, és un 
punt: el Punt, una asseveració que ens acosta a la metafísica oriental, encara que també 
és cert que amb un “punt”, i remarco això de “punt”, d’ironia; o aquesta altra 
formulació de Quatre nus, crec que força més seriosa: És un arbre en l’espai i en els segles. 
És un arbre en l’espai i en els segles. És l’arbre nu. És un Nu d’Arbre. ¿No els sona allò dels 
universals? No sé pas si Foix pot ser considerat, entre tantes altres adscripcions, un 
poeta simbolista come il faut, però del que no hi ha cap dubte és que és un autèntic 
productor de símbols. 

Comencem parlant, doncs, de Gertrudis (1927) i KRTU (1932), dos títols que 
pertanyen de ple a les influències que els deia d’avantguarda i en els quals les imatges 
oníriques infeuden el text. (Un advertiment abans de continuar endavant: la data que 
dono per cada llibre és la de primera publicació, perquè això de les datacions dels 
poemes fetes pel mateix Foix és tan envitricollat que podria ben ser motiu de tesi 
doctoral, per treure’n mínimament l’entrellat.) Com deia, Gertrudis i KRTU contenen la 
mena de proses que Foix anirà publicant al llarg de tota la vida i que sorgeixen del seu 
mític Diari 1918. En aquests dos reculls ja hi ha un assumpte que es repetirà, sobretot 
en els poemes en prosa, però també en molts en vers, com és el d’una quotidianitat 
transcendida. A Gertrudis apareix clarament, com ho tornarà a fer més endavant, un 
Sarrià oníric i a tots dos llibres comença a configurar-se el món del Port de la Selva. En 
llegirem dos dels textos més breus, un de cada llibre. (Valgui per tota la lectura que ens 
disposem a fer que Foix és un poeta molt difícil de llegir tant en veu baixa com en veu 
alta; espero que ens perdonin els nostres possibles errors lectors.) El primer dels textos 
és una de les “Notes sobre la mar”, concretament la 3, de Gertrudis. 
 
La mar, aquell matí, era un sòlid rectangular incolor i transparent com el cristall. Damunt seu, 
projectant-se obliquament en llargues, immensurables ombres còniques i cilíndriques, s’hi 
sostenien rares i originals figures de cel·luloide. Els pescadors, refets de llur sorpresa, 
asseguraven que eren l’esquelet dels estels, expel·lits del fons de la mar en produir-se aquell 
fenomen. 
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Cons, cilindres, cel·luloide... Cézanne, cubisme, cinema, mar i pescadors... Món 
antic i món nou alhora. El segon que els llegirem és la primera de les “Notes sobre el 
Port de la Selva”, de KRTU. 
 
Em trobaren ajaçat a la sorra quan ja tots els banyistes havien desertat la platja. Enganxats a la 
nuca i a l’esquena tenia papers de totes les colors amb inscripcions de duanes i de grans hotels i 
balnearis exòtics. Me’ls volien arrencar, però seguien trossos de carn viva. 
 

¿Se n’adonen? Totes les etiquetes artístiques, per ser de veritat viscudes, han 
d’estar aferrades a la “carn viva”. 

Després de KRTU ve el llibre potser més conegut i més citat de J. V. Foix (més 
vanament citat, hi afegiria: I morir als trenta tres com Alexandre, Si pogués acordar Raó i 
Follia, M’exalta el nou i m’enamora el vell, etc.). Es tracta de Sol, i de dol (1947). Foix passa 
de l’experiència superrealista ―sí, superrealista com en deia el mateix poeta― de 
Gertrudis i KRTU al classicisme del sonet amb ressonàncies ausiasmarquianes i 
petrarquianes. Foix hi excel·leix de tal manera que alguns d’aquests sonets —pensem 
que Foix hi assaja un català no corromput per la decadència de tres segles del país i de 
la llengua— ens podrien fer pensar que estan escrits per un autor del Quatrocento. 
Alguns, dic, perquè d’altres, tot i la forma i el ressò clàssics, parlen de la modernitat i 
les seves andròmines mecàniques (no oblidem l’interès primicer de Foix pel futurisme i 
el seu cant als mitjans de transport moderns). El llibre Sol, i de dol acaba amb un aplec 
de sonets de caràcter metafísic on apareixen les preocupacions religioso-transcendents 
del poeta. Podríem dir-ne, del conjunt, que totes les passions i els dubtes existencials de 
joventut, tant positius com negatius, busquen el famós acord de Raó i Follia en 
l’exigència de la forma més clàssica, com si aquesta fos l’única capaç de salvar-lo de la 
disgregació nihilista tant típica, i ara ja tòpica, de començaments del segle XX. En 
llegirem tres sonets, com una mostra de tot plegat. Vagi el primer. 
 
Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles 
Del temps antic, i a l’acost de la fosca,  
Sota un llorer i al peu de la font tosca, 
De remembrar, cellut, setge i batalles. 
 
De matí em plau, amb fèrries tenalles 
I claus de tub, cercar la peça llosca 
A l’embragat, o al coixinet que embosca 
L’eix, i engegar per l’asfalt sense falles. 
 
I enfilar colls, seguir per valls ombroses, 
Vèncer, rabent, els guals. Oh món novell! 
Em plau, també, l’ombra suau d’un tell, 
 
L’antic museu, les madones borroses, 
I el pintar extrem d’avui! Càndid rampell: 
M’exalta el nou i m’enamora el vell. 
 

El següent està dedicat a Manuel Pla i Salat, un bon amic del poeta. 
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És per la Ment que se m’obre Natura  
A l’ull golós; per ella em sé immortal  
Puix que l’ordén, i ençà i enllà del mal,  
El temps és u i pel meu ordre dura. 
 
D’on home só. I alluny tota pastura  
Al meu llanguir. En ella l’Irreal 
No és el fosc, ni el son, ni l’Ideal, 
Ni el foll cobeig d’una aurança futura, 
 
Ans el present; i amb ell, l’hora i el lloc,  
I el cremar dolç en el meu propi foc  
Fet de voler sense queixa ni usura. 
 
Del bell concret faig el meu càlid joc 
A cada instant, i en els segles em moc  
Lent, com el roc davant la mar obscura. 
 

I el tercer que els llegirem, el poeta el dedica a l’escriptor i traductor Jaume 
Bofill i Ferro. 
 
A l’erm obac bastim casal i erola, 
I omplim, corbats, la sitja i el celler;  
Del roc perdut fem clos contra esparver  
I l’aigua a doll dóna força a la mola. 
 
A l’areny mort que la mar brava assola,  
En orba nit amarrem, sense esquer,  
Xarxa i llagut, i un cau ens és recer  
Sota penyals, en deserta platjola. 
 
Plantem la vinya als cims, sense drecera,  
I l’olivet entre timba i tossal; 
I ens és un pler, Senyor. I el pa i la sal 
 
Que us demanem, ulls molls, en la preguera,  
No ens són sobrers, i amb urc, en ple mestral,  
Mà i peu sagnants, clamem l’Hora Severa. 
 

Però la claror solar del poeta, sí, la lluminositat general dels sentits que és pertot 
dels sonets, s’enfosqueix, com tanta poesia es va enfosquir a l’Europa d’entreguerres, i 
a la Catalunya de la guerra civil espanyola, i apareix el llibre on s’aferma el “trobar 
clus” que tant ha fet parlar de Foix: són Les irreals omegues (1949), on el poeta ens 
ofereix un seguit de poemes hermètics, també famosos pels seus llargs títols discursius, 
que ja són part del poema; uns poemes obscurs (datats bàsicament en la dècada dels 
anys 30), que ens remeten a poemaris tan complexos com les Elegies de Duino, de Rilke, 
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La terra erma, d’Eliot, o els Cants de Pound, curiosament quatre poetes conservadors 
que van fregar, i algun més que fregar, els postulats del feixisme. Llibres gestats en el 
dolor que traspassa el món amb l’esclat dels anys més destructorament convulsos de la 
història europea, els que abracen Europa des de la Gran Guerra i la Revolució Russa 
fins a la guerra civil espanyola i la Segona Guerra Mundial, amb l’ascens del nazisme i 
l’Holocaust pel mig, al capdavall dels quals començarà la colonització nord-americana 
del Vell Continent. (Les Elegies de Bierville, de Carles Riba, també són filles d’aquells 
anys i d’aquelles circumstàncies.) La colonització, deia, de tornada, en què els ara 
empobrits europeus s’aferraran a la bijuteria tecnològica que els oferiran els 
conqueridors. El daltabaix aculturador més brutal sofert mai per cap cultura. Pla 
Marshall. Europa, amb la seva incapacitat de compondre’s i resoldre’s, s’ho havia 
buscat. Però a nosaltres ens van deixar el feixisme instal·lat a Madrid, per on encara 
campa. Sentim-ne ara una d’aquestes “irreals omegues”, concretament la IX, escrita 
significativament l’any 1939 i datada als Torrents de Lladurs, la terra dels ascendents 
del poeta. Sentim-la, sí, però no oblidem pas que, de tots els llibres foixians, aquest és 
el que potser demana més una lectura solitària i en silenci. Una lectura introspectiva.  
 

EN PALMELLS D’OR GUARDEM ELS ULLS 
DE PEDRA DELS FARAONS VENÇUTS PER L’HOME  
QUE ERRA SOLITARI PER ORRIS I CALELLES 
 
Teniu els ulls sense gregals ni arbres 
I em deu les mans amb trenta codolells;  
―Deixeu-me sol, que só molts, i fressejo  
Aigua i fullam pels clots assolellats. 
 

Míser em sé, però sol torno a néixer  
En prats frescals, en masos matiners. 

 
No sou ―sou tants!― i la veu us retorna  
En únic so, i tremoleu de por 
Quan l’altra veu, que les ones modulen  
I els rocs eterns, invoca solituds. 
 

Sóc el qui fou per clares torrenteres  
I em faig un clam del silenci de tots. 

 
Us veig alçats per semblar més encara, 
Tinta la faç i amb fatídics coturns, 
Clamant als déus, i a les vestals. I al Cèsar!  
Els ulls sagnants en bacines de fang. 
 

Només mos ulls són meus, no pas els vostres,  
I petjo ferm en nits d’eternitat. 

 
Us emmureu, morents, en llum somorta,  
Al so crioll d’instruments enyorats, 
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I us projecteu a l’obrador dels somnis  
A un enllà esvaït, en negre i blanc. 
 

Us sé dorments en inclements pagodes  
Jo, l’aiguaneix d’un planell sobirà. 

 
No teniu mans per aplaudir el miracle,  
Aneu cap cots i junts per plaça i circ,  
Canteu, incauts, tonades de crepuscle,  
Entre fullams, en els suburbis broms. 
 

Cantaré sol per orris i calelles 
El cant de tots, amb aire antic i plors. 

 
A riba mar us agleveu febrosos, 
El cos flairós i nu, tiges solars 
De l’erm carnal, sense gra ni migrança,  
A l’Absolut estranys, i al foll Instant. 
 

―Oh mar, miratge de les ombres orfes,  
Obre’m l’abís del teu solatge pur! 

 
Heu mutilat icons, i això us conhorta;  
Amb metalls clars feu tomba i pedestal.  
Moriu plegats per salvar-vos d’angoixa  
I el trofeu d’un és el trofeu de tots. 
 

En or palmat guardem els ulls de pedra  
Dels faraons vençuts en areny fosc. 

 
Després de Les irreals omegues, seguint, com els he dit, les Obres poètiques 

publicades l’any 64, ara és el torn de Còpia d’una lletra (1951), una llarga carta tramesa a 
Na Madrona Puignau de Palau Ça Verdera, no sé pas si un personatge fictici o real. 
Foix hi comença dient: Puix que així et plau que t’escrigui fantasiosament i llarg, et contaré 
com una meravella el viure nu i cru dels qui passen les vacances ací. Com es pot deduir 
d’aquesta arrencada, la carta n’és una llarga descripció, amb estil entre superreal i 
col·loquial tan car al poeta, i ple d’un humor que Foix també va desenvolupar en els 
poemes festius que la Fundació Foix va recollir, el 2013, sota el títol Amb versos de 
vacances. 

El llibre següent és On he deixat les claus... (1953), que de bon començament 
l’autor havia titulat És quan dormo que hi veig clar, un dels molts versos de Foix que ja 
han passat a formar part, no sé si per bé o per mal, de la cultura oral catalana. El llibre, 
com hi explica el mateix autor, és un aplec de poemes de diversa procedència i, doncs, 
no és pas un llibre unitari com els anteriors. Hi ha des d’autèntiques “irreals omegues” 
fins a un sonet dedicat a Riba, passant per peces que assagen els ritmes de la cançó 
trobadoresca. Aquest recull també conté alguns del poemes més poc citats de Foix. Un 
llibre al·luvional. N’he triat un parell de poemes. El primer és el que havia de donar 
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títol al llibre, “És quan dormo que hi veig clar”, dedicat a Joana Givanel i datat a l’abril 
de 1939. 
 
És quan plou que ballo sol  
Vestit d’algues, or i escata,  
Hi ha un pany de mar al revolt  
I un tros de cel escarlata, 
Un ocell fa un giravolt 
I treu branques una mata,  
El casalot del pirata 
És un ample gira-sol. 
És quan plou que ballo sol  
Vestit d’algues, or i escata. 
 
És quan ric que em veig gepic  
Al bassal de sota l’era, 
Em vesteixo d’home antic 
I empaito la masovera, 
I entre pineda i garric 
Planto la meva bandera; 
Amb una agulla saquera  
Mato el monstre que no dic.  
Es quan ric que em veig gepic  
Al bassal de sota l’era. 
 
És quan dormo que hi veig clar  
Foll d’una dolça metzina, 
Amb perles a cada mà 
Visc al cor d’una petxina, 
Só la font del comellar 
I el jaç de la salvatgina, 
―O la lluna que s’afina 
En morir carena enllà. 
És quan dormo que hi veig clar  
Foll d’una dolça metzina. 
 

El segon que els llegirem és “Sé un poble lluny de Provença”, dedicat a 
Concepció Martí i datat al maig de 1952. 
 
Sé un poble lluny de Provença  
Blanc de pètals de matí, 
No hi ha torres de defensa  
Ni contrades de remença  
Sense casa ni molí. 
Ni enyorança, ni temença, 
Ni l’ocell en roc marí: 
La vinya pertot s’agença 
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I en ermots en defallença  
Creix el blat d’etern nodrir.  
Tot és llum a l’hora tensa  
Amb frescors de monestir;  
Per una Alta Complaença 
El sol hi lleva semença 
En rostolls de bon seguir.  
Tot és do, tot recompensa 
I l’Extrema Coneixença 
Per qui en sap trobar el camí;  
A l’Alba de la Naixença 
Tu i jo hi voldríem morir. 
 

A continuació, a les Obres poètiques, hi trobem Del “Diari 1918” (1956), noves 
proses poètiques superrealistes que formarien part, amb Gertrudis i KRTU, del mític 
Diari 1918, de què Foix va anar espigolant aquesta mena de proses, però que no va ser 
publicat mai en conjunt fins al 1981, encara que també incomplet. De fet, aquest és un 
tret característic del poeta: dir que els seus llibres són la tria d’un embalum molt més 
ampli de poemes que mai veurem sencer. Llegirem un parell d’aquestes proses, com a 
mostra del que els deia d’una quotidianitat transcendida amb onirisme i amb 
imaginació paradoxal. Aquí, com a les seves proses ja citades, hi apareixen els espais 
mítics que Foix va saber crear tan bé tant en prosa com en vers: Lladurs, Sarrià, el Port 
de la Selva. En trio un parell. 
 
Si venteja, corro, adelerat, els camins irresolts de la carena. Cobejo grandeses i, amb els braços 
submergits a les blancors fulloses i els peus esquivant tolls, declamo, més alts que la polseguera, 
noms de sants, de reis i d’herois. De nit, quan les muralles de la vila bateguen convulses, 
segueixo, a les palpentes, placetes i carrerons, i amb llaunes velles imito el soroll de les 
tempestes. Del pregon dels rònecs s’ouen dolços gemecs. Només el carboner, que viu als afores, 
té un llum encès, estel perdut en un cel pretèrit. I prego a Déu, i ric. 
 

I l’últim d’aquest recull: 
 
El campaner m’ha dit si volia pujar, de nit, dalt de tot de la torrassa. Ens hem aturat a cada 
espitllera per guaitar el feu dels brancatges a lluna ixent. Ell, d’amagat, deixava pels racons de 
cada replà manyocs de cordills rebregats i trossos de llautó lluents. En salvant els darrers 
graons li volia mostrar, des de l’espitllera de dalt, el mar llunyà per on naveguen les arrels i llur 
saba pomposa, però m’havia abandonat i m’he trobat sol sota la campana major. He estès, com 
sempre, els braços en creu i, òliba entre òlibes, he volat damunt contrades antediluvianes amb 
llurs deltes i amb rius primigenis per on naveguen els nombres cardinals i llurs rebrots en 
flames. He planejat el continent de les dunes i m’he posat, abismat, en una platja. Algú em 
tatuava al cos consignes espartanes. 
 

Les Cobles en honor de J. V. Foix (1957), que vénen a continuació, estan escrites 
per Joan Ferraté, el germà de Gabriel, i si són a l’obra poètica del poeta sarrianenc es 
deu al fet que van merèixer una resposta seva també en vers. Escrites en un esforçat 
català medieval, són un autèntic tour de force poètic de tots dos poetes, Ferraté i Foix. 
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Com que tenim moltes coses per llegir encara, les deixarem de banda i passarem als 
Onze Nadals i un Cap d’Any (1960). Aquest llibre és el recull d’un seguit de poemes 
bellíssims que, majoritàriament en ocasió del Nadal, l’autor enviava a amics i coneguts. 
Com indica el títol del recull, tenen com a rerefons la data tan assenyalada de la 
cristiandat, i en general assagen reproduir una musicalitat tradicional. De totes 
maneres, amb Foix s’ha de tenir en compte que totes les generalitzacions que puguis 
fer per adscriure els seus poemes, ell mateix s’encarrega sovint de desmentir-te així que 
gires full. Aquests poemes contenen alguns del versos més cèlebres i repetits del poeta, 
com ara També vindrem, Infant, a l’hora vella, Ho sap tothom i és profecia, Si jo fos marxant a 
Prades... Llegim-ne un parell. 
 
També vindrem, Infant, a l’hora vella  
Com a pagès, per ser més sols amb Tu;  
Deixarem rella i la mula de sella, 
I a peu, pel rost, allà on l’estel ens duu. 
 
Et portarem vegetals esperances 
I el que jo tinc en el graner tardà:  
Llibres marcits, amb versos de vacances  
On Tu no hi ets, i el camp és de secà. 
 
Els vaig escriure en el parlar dels pares,  
Que és el més dolç per qui el sap confegir,  
Però hi fa nit en platges i sahares. 
I el teu Nom és de sol i de jardí. 
 
Guardo per Tu gallines ponedores 
A camp obert, darrere el mur herbós,  
Tocant al rec on maduren les móres  
Per als infants que Et saben dir de Vós. 
 
En embolcalls que em fan la passa curta,  
Porto una leica i pàl·lids pensaments,  
Cançons d’hivern en fontanes de murta  
D’un monestir i un castell transparents. 
 
Mantells eslaus i Florències alades,  
Poliol de la Nou, brucs de Lladurs,  
Illes ardents i gorgs negres amb fades,  
Llavor de goig i guies del Pertús. 
 
I els segells nous de la Teva naixença  
En atlas filatèlics estel·lars, 
Vàlids per tots, per l’amo i pel remença,  
Pels llibertins, els pròdigs i els avars. 
 
Porto els papers d’una casa forana  
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Escumejant vora la mar i el port;  
―Omple-la Tu amb Ta divina ufana,  
Deixa-hi un àngel si m’hi ve la mort. 
 
I quan tot just si la tenora sona,  
Pastors i estels perduts serrat enllà, 
La Verge i Tu tots sols, a l’Hora Sola,  
I els corns reials qui sap qui els sentirà,  
Vindré mudat, al costat de la dona,  
Amb els vestits de quan ens vam casar. 
 

Datat al Port de la Selva, el Nadal de 1948. I el següent “Nadal” que he escollit 
per llegir també està datat al Port de la Selva, ara el Nadal de 1953. 
 
Ho sap tothom, i és profecia. 
La meva mare ho va dir un dia  
Quan m’acotxava amb blats lleugers;  
Enllà del somni ho repetia 
L’aigua dels astres mitjancers 
I els vidres balbs d’una establia  
Tota d’arrels, al fosc d’un prat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
Els nois que ronden per les cales  
Hi cullen plomes per les ales 
I algues de sol, i amb veu d’albat,  
Criden per l’ull de les escales  
Que a cal fuster hi ha novetat.  
Els qui ballaven per les sales  
Surten i guaiten, des del moll,  
Un estel nou que passa el coll. 
 
El coraller ho sap pel pirata 
Que amaga els tints en bucs d’escata  
Quan crema l’arbre dels escrits; 
Al capità d’una fragata 
Li ho diu la rosa de les nits. 
L’or i l’escuma d’una mata 
Clamen, somnàmbuls, pel serrat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
El plor dels rics salpa pels aires,  
I les rialles dels captaires  
Solquen els glaços del teulat. 
Un pastor ho conta als vinyataires:  
A cal fuster hi ha novetat. 
El roc dels cims escampa flaires, 
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I al Port mateix, amb roig roent, 
Pinten, pallards, l’Ajuntament. 
 
El jutge crema paperassa 
Dels anys revolts, a un cap de plaça, 
I el mestre d’aixa riu tot sol. 
El fum dels recs ja no escridassa 
I els pescadors faran un bol. 
Tot es silenci al ras de raça 
Quan els ho diu l’autoritat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
Els de la Vall i els de Colera 
Salten contents, a llur manera, 
I els de la Selva s’han mudat; 
Amb flors de fenc calquen a l'era: 
A cal fuster hi ha novetat. 
De Pau i Palau-saverdera 
Porten les mels de llur cinglera 
I omplen els dolls de vi moscat. 
 
Els de Banyuls i els de Portvendres  
Entren amb llanes de mars tendres 
I un raig de mots de bon copsar 
Pels qui, entre vents, saben comprendre's. 
Els traginers de Perpinyà, 
Amb sang barrada en drap de cendres,  
Clamen dels dalts del pic nevat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
 
Res no s’acaba i tot comença.  
Vénen mecànics de remença  
Amb olis nous de llibertat; 
Una Veu canta en recompensa:  
Que a cal fuster hi ha novetat.  
Des d'Alacant a la Provença 
Qui mor no mor, si el son és clar  
Quan neix la Llum en el quintar. 
 
La gent s’agleva en la nit dura,  
Tots anuncien la ventura, 
Les Illes porten el saïm, 
I els de l’Urgell, farina pura: 
Qui res no té, clarors del cim. 
La fe que bull no té captura 
I no es fa el Pa sense el Llevat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
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I arribem a L’estrella d’en Perris, una nova entrega del Diari 1918. Un títol de Foix 

molt celebrat al seu moment i que avui dia ha quedat una mica amagat, com tota l’obra 
poètica en prosa de l’autor, per l’obra en vers, cosa que crec que és un error; sóc del 
parer que precisament en aquest llibre hi ha el millor Foix possible, amb una prosa que 
crec que és el vèrtex del món foixià: és la que comença així: Quan el vent i la trangolada 
entren a boca de fosc... L’estrella d’en Perris, encara que hi excel·leix, segueix la línia 
marcada per totes les proses publicades anteriorment del ja mític Diari, amb un aspecte 
no dic que nou, però que destaca força en aquest llibre: la consecució que una 
descripció realista esdevingui onírica gràcies a la imaginació lingüística. El món 
onírico-quaotidià que Foix va donar a les avantguardes sovint és molt més interessant 
que el dels seus contemporanis francesos surrealistes. Foix francès seria tan considerat 
o més que, posem per cas, René Char. És el peatge que tots els grans poetes catalans 
han de pagar per ser catalans i estar sotmesos a la “bota cultural” espanyola. Sigui com 
sigui, L’estrella d’en Perris ve encapçalada per un autopròleg que exposa l’ideari vital i 
poètic del poeta i que es pot resumir amb la frase llatina primum vivere deinde 

philosophari. Sí, viure, després ja escriurem com a pòsit de l’experiència viscuda. Per 
això tota l’obra de Foix és un cant a la vitalitat que reivindica els personatges de la 
vida: pagesos, pescadors, mestres de tots els oficis avui perduts, uns personatges que 
en la ploma del poeta agafen un caràcter mitològic, com el ferrer de la segona prosa 
d’aquest recull, una autèntica farga de Vulcà. Llegirem la que els deia abans, perquè 
crec que és paradigma del món foixià: onirisme del real, universalització del particular. 
És una mica llarga, però de debò que s’ho val. 
 
Quan el vent i la trangolada entren a boca de fosc, una colla de pescadors i jo acostumem de 
trobar-nos a la cabina d’una de les barques de bou ancorades i segures a recer del dic. Avui feia 
tramuntanassa ―tramuntanada o gropada, discutien entre ells―, i les onades, fosques i 
altes, saltaven els carreus i escumejaven brogidores. Tot eren negrors en un fons boscat de 
negrors, on jo veia foradades i esplugues, i galeries amb portes drapades i cambres medievals. A 
la punta, la nafra vermella de la nit sagnava damunt la polseguera de l’aigua. Hem fet foc en 
uns brasers d’altre temps, i hem preparat i consumit menges olioses i salobres. Jo no recordava 
ventades tan xiuladores, fredes i udolaires. Les pregones remors del mar, la cruixidera de les 
fustes, el renou de la ferramenta, la fregadissa de cordes i xarxes, i el grinyol de tants d’ormeigs 
malendreçats, ultrapassaven la memòria que jo tenia d’altres estades a bord d’una barca 
sòlidament amarrada. Algú ha sortit a parlar de la mort, i cadascú ha narrat la seva història de 
navegant amb tempestes, naufragis i negades. No és pas que els pescadors que conec siguin 
massa tràgics ni dramàtics en llurs contalles. Diuen que no temen la mort. Volen dir, ja ho sé, 
que no hi pensen ni no hi volen pensar. Massa eixerits, s’han avesat a no recordar-la. De tants 
d’estels com espurnegen en les clares nits sobiranes, tot just si només els interessa el nom de 
l’estrella d’En Perris, que és la de l’alba i la del vespre. Però saben el dels rocs i el dels recs. 
―Mirem més ensota que endalt; de peixos, no en plouen. I, de cua d’ull, si apunta el grop. 
Ja un altre comenta: ―La mort, en aquest temps que som, no fa por a ningú; mireu com 
corren i com volen. I un terç ―Ja no els fa por ni l’infern; a mi, tampoc, perquè no hi 
crec. Me’n fan més les balenes. D’altres han parlat com els filosofastres, però amb memys urc 
i més airejada fantasia. ―Sempre ho hem vist així, i el qui ens va embarcar que ens 
colgui. Ara, si he de viure uns quants anys més, que em deixi vi a la bóta i pa a la post. 
Quins descreguts, Senyor! ―Deixa’t de vi: sous!, refuga el més cagalatxa. ―Jo voldria 
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morir tot ballant, diu un de jove. ―Jo, quan dormo. I el més vell, mestre de sardinals: ―Jo,  
tot mirant el mar. I, girant-se cap a mi, planta: ―La mort només fa por als senyors i als 
valents, vull dir a aquells qui diuen sempre que no els fa por res. Mireu, per aquí als 
voltants, de tant en tant n’hi ha que es pengen, de tan feliços que són. Era tard, i el fred i 
la son ens ensopien. Tants de sorolls, el bufarell que passa pertot i els batzacs de l’embarcació 
ens feien enyorar el jaç. Hem tornat amb el bot de passatge, hem saltat com si passéssim el Cap, i 
ens hem mullat. Ja en terra, hem sentit la veu vinosa d’algú que s’aturava i ens escridassava. És 
un que s’empilloca sovint i que, de nit, volta pels horts on parla, diu ell, amb les canyes, les 
quals li conten històries i secrets. ―Fujo del poble; hi ha massa gent pels carrers, i cotxes i 
motos que van amunt i avall, i no et deixen pas. Com si fóssim per la Festa. Un li fa: 
―Què dius, ara! No en fa poques, d’hores, que tothom és a dormir. ―N’hi ha que ni 
s’han llevat, avui; i de cotxes, fa mesos que no se’n veuen. L’embriac continua dient: 
―Pareu bé l’orella: ¿no sentiu enraonaments, crits, cants, música i rialles? Les terrasses 
dels cafès són plenes, i les tenores no havien refilat mai tan prim i tan altes, ni les piules 
no havien petat tan fort. I a primeres hores de la matinada, enmig d’una soledat basardosa, 
s’apartava per deixar pas als carruatges i a la gent figurats que... ―l’empenyien. Li he dit que 
no feia pas gaire que parlàvem de la mort i dels morts. ―Què en penseu, vós... S’ha tret el 
tapaboques, i ha cantat una cançó fresca i mordaç, amb tendres tornades que repetia mig cloent 
els seus ulls de xibeca. Li he preguntat si me la deixaria copiar: ―No sé pas si la recordaré: 
me l’he pensada ara mateix. Li he dit si en recordava el nom: ―Això, rai! “Mariner quan 
folga amb dona, prou s’hi voldria morir.” 
 

Després de L’estrella d’en Perris arriben Quatre nus, del qual he citat allò del Nu 
d’Arbre. Són proses fetes com a col·laboració en una publicació artística titulada Dotze 
nus, de la qual no tinc altra referència. L’estil continua formant part de l’imaginatiu 
Diari 1918. No en llegirem, doncs, cap per evitar allargar-nos més del que ja ens estem 
allargant. I arribem així a l’últim recull en vers de Foix amb títol de conjunt posat pel 
mateix poeta. És Desa aquests llibres al calaix de baix... Com On he deixat les claus..., és un 
llibre d’al·luvió, tant pel que fa a les dates dels poemes com a les intencions i als estils: 
poemes hermètics, cançons, sonets..., que sovint podrien haver format part dels llibres 
anteriors citats. Com On he deixat les claus..., aquest llibre conté alguns dels poemes 
foixians més desconeguts que recomano als sibarites poètics que vulguin descobrir el 
Foix més ignorat. En llegirem un parell per anar acabant. El primer es titula “Tot es 
cleda i sotmès, enllà del Segre” i està datat a Cervera de la Segarra, el 1955. 
 
No hi ha camins, ni tombant, ni palanca:  
Tot és cleda i sotmès enllà del Segre  
―A l’eixut de les boques 
I a l’exili feudal de les mirades 
Amb llangors nupcials― 
Quan s’allargassa el tronc de la boirina 
I carbonem a la fronda dels astres. 
 
Ella no hi és; ni les altres. 
Elles no hi són, brancudes, sota els sostres 
D’un casalot antic, a la ratlla gavatxa  
On prem el glaç el mercader d’esperes  
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I on venta cendra el qui deserta l’orri. 
―Trenca els vidrots de la caserna vella!  
Esborra l’hora dels quadrants dels masos! 
 
Seguiu-me, forca en mà, 
Presa d’un foc sense flam ni fumera, 
Per les palleres fredejants del claustre, 
Atents als solcs on germina el silenci 
Ple d’ocultes forests i confidents fontanes. 
Ja una estela declina a l’alta serra, 
Amb vermells purs, i verds, de guspira encrespada. 
 
Quina por d’ésser sol, tocant el riu, a mitjanit desclosa; 
Quina por d’ésser sols  
Si truquen a la porta de les aigües 
I encartutxem espesses dinamites, 
Quan les gralles torregen la planura 
I hem de morir plegats, testimonis de l’Altre. 
 

El segon es titula “A Joan Miró”, i està datat a l’octubre de 1918. Allò que els 
deia de les datacions dels llibres de Foix; un mateix llibre pot contenir poemes escrits 
amb quaranta anys de diferència, si ens hem de creure les dates donades pel poeta. 
 
Parpellegen ulls clars al clar de les espigues. 
 
(Em costa de passar pel bosc amb una imatge policroma als braços!) 
 
La maregassa inunda de vermells les remotes filasses,  
Les esponges rastregen el pas oratjós de les olivateres,  
I els navilis encallen al sec dels museus. 

 
Arribaran a vós, Miró, 
Molts se us acostaran, Miró, 
Port de nautes polígams i d’enxubats gallòfols,  
D’empiulats floralers i ginebrins bragasses, 
De falsos pirineus amb pebre a les parpelles,  
De lletrats filipins i fellons criticastres. 
Tothom reposarà 

   ―llamec o llagoter― 
Els olis filisteus, els vernissos bilingües,  
L’apòcrif, el pastitx, el bigotut Apol·lo, 
La Venus espectral quan ix de les estubes, 
L’alat incircumcís amb àpoques pagades 
Que vaga pels Encants i fa dir-se Mercuri, 
Les illenques garrelles amb saïm a les cuixes,  
L'androgin embreat, els congelats paisatges  
Amb vaques d’ull nafrat que remenen la cua, 
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El truc del balcó obert i els brucs montserratins. 
 
És dur de trepitjar tanta de caça morta; 
És una follia d’hissar cabelleres escumejants a les antenes que ajacen llur ombra al ple 

dels astres; 
Seríem uns orats si ens arriscàvem a saltar per la finestra sense avisar Gertrudis de  

desar les claus a l’escletxa del portell dels baixos. 
D’ara endavant rocs i roqueres, prenys,  
Poblaran els ermots i les dunes proscrites,  
I al soler del pou sec floriran les codines. 
 
Oh flora degotant de les teules etrusques! 
 
I si ens heuen tots dos, farem el sant Senyal  
Encarats als taüts que hi ha al Cap de la Vila  
I emmangrarem, de nit, les guinguetes del Moll.  
Flairem, Joan, l’espart al carrer clos dels Mestres!  
Riem ben alt quan ploraran els barbes 
I els qui allisen copaltes a l’ombra dels ullastres! 
 
Salvem, espurnejant, la Ment!  
Cremem, pertot, l’espígol! 
Dellà la nit naveguen els pellaires. 
 

Amb quatre Poemes inèdits es completen les Obres poètiques de J. V. Foix 
publicades per Nauta, el 1964, una publicació magnífica, bellíssima de paper i 
tipografia, d’aquelles que ja no es fan, un autèntic luxe per aquells que la tenen. Amb 
aquest repàs pels llibres que conté hi he volgut retre homenatge i, com Foix amb els 
oficis que es perden, evocar l’ofici d’impressor. Aquests Poemes inèdits recullen com a 
curiositat —ho he remarcat anteriorment— un poema visual, “El preu”, al qual més 
endavant s’havia d’afegir l’ara famós “Poema de Catalunya”, per la datació potser el 
primer poema visual avant la lettre —bé, en aquest cas avant l’image— de la literatura 
catalana. Completa el triangle de curiositats foxianes un poema fonètic dedicat a Tàpies 
no publicat mai fins a l’any 1973, amb motiu de l’exposició de poesia visual a la 
desapareguda llibreria Dalla. 

Després d’aquestes Obres poètiques vindrien nous reculls del Diari 1918, com són 
Darrer comunicat (1970) i Tocant a mà (1972); també un llibre insòlit com és Allò que no 
diu “La Vanguardia” (1970), que aplega un seguit de poemes superreals redactats com a 
notícies periodístiques, un àmbit, el del periodisme, en què Foix es va moure uns 
quants anys, i encara un parell d’obres més en col·laboració amb pintors, La pell de la 
pell (1970), tot de textos breus que acompanyaven una carpeta d’obres de Joan Ponç, i 
Quatre colors aparien el món... (1975), amb aiguaforts de Miró. L’últim llibre aparegut en 
vida de l’autor va ser Cròniques de l’ultrason, que, com el títol indica, aprofundeixen en 
el món oníric del poeta. Completa l’edició d’aquestes “cròniques”, el text titulat 
L’estació, publicat el 1984 amb unes litografies d’Antoni Tàpies. També són remarcables 
llibres apareguts després de la mort de Foix. Abans he citat Amb versos de vacances, i 
també tenim Entre algues, do’m la mà. Dos reculls de versos de circumstàncies. Així 
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mateix s’ha de citar la dotzena de publicacions que sobre el poeta ha anat traient la 
Fundació Foix. Com deia de bon començament, deixo de banda l’articulisme i 
l’assagisme foixians, mereixedors com a mínim d’una altra sessió com aquesta. 

Finalment, i ara sí que per concloure aquesta lectura de l’obra de Foix, l’obra 
poètica completa definitiva recull un apartat d’Altres poemes, agrupats així, sense que 
Foix hi arribés a donar cap títol unitari, dels quals llegirem potser, si no el millor, un 
dels poemes més aconseguits del poeta i un dels més impactants de tota la literatura 
catalana. Un poema, datat al gener de 1973, ple de tensió i d’emotivitat líriques. És el 
dedicat a Gabriel Ferrater, que havia mort l’any abans, el 1972: “Tots hi serem al Port 
amb la desconeguda”. 
 
Baixàvem, ulls tancats, per la impossible escala  
quan la sal i la sang de la marea 
embruixen el sorral. Deies ―no ho deies tot!― 
que aquella nit amb tremolors d’espiga 
i navilis antics amb veles esquinçades 
era una torre amb remolins de gralles, 
un clam de ganivets damunt la gola nua, 
el crit d’un paper escrit quan les amors s’esbalcen,  
una mà que es marceix amb cendra i carbonissa 
o la porta enreixada que dóna al pati mort. 
 
No ho deies tot! I hi érem tots tibats, 
pujant i davallant en immòbils esperes, 
ulls clucs també, cadascú amb el seu somni. 
Si l’un feia el granger en làcties cingleres, 
o escodrinyava el Nom en llibres corsecats  
d’epilèptics teòlegs que estronquen les fonts,  
l’altre i els seus, amb febre de tenebres, 
feixaven la rabassa de la pluja 
o ventaven el foc de llurs sofrences, 
frèvols com els amants quan l’aurora es deixonda. 
 
Cercàvem palpejant la porta de les noies 
en carrers somniats amb silencis de gruta, 
i en resseguíem les cambres nocturnes 
com qui s’amaga a l’espessor dels blats. 
Elles no hi eren, i ho endevinàvem. 
Llur veu havia fuit com un pètal sense ombra  
I, cor alt, refusàvem el coixí dels rocs. 
Els reixats de la porta de l’escala 
passen clarors que projecten esferes 
amb pins de sol, damunt la calç calenta. 
 
Totes les reixes tenen llur parany 
i temem que llur ombra ens faci presoners.  
Cada graó ens acosta al Llibre de l’Exili  
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i amb ull llanós veiem ço que és ofert. 
No hi ha pas caça per al qui no fita; 
ni el nou ardent, o advers!, per als folls del passat. 
No és llibert ni franc qui no s’oblida 
o es mira a l’aigua, amb clac i faldons llargs.  
No són unicolors els esquemes dels atlas:  
el grec hi té el seu turc i el polonès, el rus. 
 
No ho deies tot: Si ho haguéssim sabut!  
T’hauríem ensenyat els miralls de la clota  
passada la contrada on qui es té dret, l’escapcen.  
No emmirallen qui els mira, ans bé un seguici  
de maniquins embuatats i rígids 
amb una cuca al front, d’antena llarga, 
i aparencen aquells que potser som: 
pròdigs o retinents, servents o mestrejants,  
atàvics augurals, gallejants de la història.  
―Som molts, murmura l’eco, i la borda és de pobres. 
 
A l’hora del crepuscle hauríem vist 
els capells florejants de dames florentines  
que el sol s’emporta amb grogors de panotxa  
lilàs amunt; i els cors com s’assosseguen... 
I quan el primer estel espurna al pic més rost 
hauríem escoltat, on els còdols floregen, 
la passada dels vents amb brogit de tenora 
i el clam esperançat de les formes captives.  
La ment capta l’etern en l’ampla pau 
i un no res grana i creix en un somriure. 
 
Ésser i traspàs fan un: tot muda i tot roman;  
tots hi serem al Port amb la desconeguda. 
 

Sr. Foix, em trec el barret. 
 

● 
 

1 de març del 2017 
 
JOAN BUIXEDA I L’HIVERN DE LES PARAULES 
 
Fa tres anys, quan estava escrivint els últims poemes del meu llibre Cap nom del món, 
que vaig publicar el 2015, a Edicions del Buc, vaig tenir la sort que un bon company de 
feina periodista, confiant en la suposada solvència poètica que em donaven les meves 
publicacions i els premis rebuts, em va demanar que li llegís uns quants poemes que 
estava escrivint, un cop represa l’escriptura després del temps de silenci que havia 
seguit a la publicació de tres llibres: Foc d’ombra (Columna, 1994), El pou de llum (Pagès, 
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2000) i Terra d’oliveres (Abadia editors, 2006). Aleshores, quan m’ho va demanar, jo el 
coneixia, com he dit, en la seva faceta de periodista, però n’ignorava totalment la 
dedicació poètica i no en coneixia doncs cap dels tres llibres que havia publicat. Era en 
Joan Buixeda. 

He dit que “vaig tenir la sort”, sí, és cert, perquè en un dels poemes que em va 
passar per si me’ls volia llegir, hi vaig trobar dos versos que m’havien de servir de 
tancament del meu Cap nom del món, dos poemes que deien el que jo havia mirat de dir 
per activa i per passiva sobre el llenguatge. Eren aquests: 
 
Les paraules mai van dir 
que tinguessin cap designi. 
 

En dos versos, Joan Buixeda havia posat per escrit el problema modern de la 
desconfiança en la paraula i formulava, en conseqüència, una crítica debel·ladora 
contra l’apropiació del llenguatge per creences i ideologies. El poema sencer, molt breu 
com tots els seus, diu: 
 
Torno al poema, 
al ventre de les hores. 
 
Les paraules mai van dir 
que tinguessin cap designi. 
 

Sí, en dos versos. O en quatre, si agafem el poema sencer.  
Tota la poesia de Joan Buixeda és una escriptura aparentment tímida, talment 

dita en veu baixa, com si no volgués destorbar el lector amb inoportunes exhibicions 
retòriques ni amb doloroses exclamacions grandiloqüents. Una poesia humil en el 
tracte, dialògica com tota bona poesia, en la qual aflora aquí i allà una fonda intensitat 
emotiva. La poesia de Buixeda, per mi tensa com les cordes d’un violoncel, el so del 
qual tan s’assembla a la veu humana, aborda la vida amb una paciència sense límits; 
una poesia quasi-immòbil, com de bon matí la boira sobre els camps gebrats: la 
naturalesa hivernal que ell tan estima i que dóna títol a aquest nou llibre que jo he 
tingut el gust i les ganes d’anar coneixent mentre s’escrivia i es reescrivia: L’hivern de les 
paraules.  
 
M’agraden 
la boira i el gebre, 
els dies que guarden silenci. 
En el fred 
qualsevol gest 
sembra l’esperança. 
 

Si ens hi endinsem veurem com a poc a poc la boira escampa i ens deixa veure 
el paisatge de la seva discreta intimitat. Imatges sembrades perquè creixin amb la 
lectura. Imatges larvades que s’obren davant dels ulls meravellats del lector. 
¿L’esperança de la primavera tot i la “crueltat de l’abril”? Una poesia lírica d’un dolor 
calm, sense escarafalls, que el lector comparteix perquè s’assembla molt al propi dolor. 
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Sense excessos dramàtics. Aquesta incredulitat sobre el que ens fa el món, que a sobre 
ens ho obliga a saber-ho i dir-ho amb les paraules. Poemes que semblen escrits com qui 
descriu en el paisatge el paisatge interior. ¿Pot un beatus ille ser adolorit? 

Amb el permís de l’autor, en vull transcriure uns quants poemes d’un llibre 
exquisit que demana la immediata publicació. 
 
 
En groc i verd, novembre 
escriu un cos cansat. 
Soroll, paraules buides, 
els dies sense cara. 
És l’hora de marxar, 
has descobert qui ets. 
 
* * * 
 
La mort del sol 
no és el poema, 
ni descobrir 
que callar o escriure 
té un preu. 
Els camps, hivern 
on tornes a ser tu 
demanen la paraula. 
 
Sortir de la foscor 
des de totes les veus 
possibles. 
 
* * * 
 
Mouen els llavis els versos, 
però no els sentim la veu. 
Dolor sota l’aigua tèrbola 
del corc silenci que mata. 
L’absència remou la vida 
i un núvol fosc de no-pot-ser 
ofega el temps d’enamorar-se. 
Comença a haver-hi massa morts. 
 
* * * 
 
Cremar sarments 
sota el rovell del sol. 
Seguir el traç de fum, 
història de tot. 
Aprendre’n. 
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El final mai arriba, 
se sap. 
 
* * * 
 
Abandonem la sort 
i el cau de l’impossible. 
Només som el ressò 
de remors i silencis 
gravats a les entranyes 
de la creació. 
Tu voldries temps; 
les pedres, memòria. 
 
* * * 
 
Volo fent cercles 
sobre les vinyes nues. 
Vigilo un cau  
de paraules d’hivern. 
Quan surten, m’hi llanço! 
Xiscles, el poema. 
 

(Tot i que és el primer poema de L’hivern de les paraules, l’he transcrit l’últim, per 
fer-ne aquest petit comentari a part. El poema de Joan Buixeda m’ha recordat un 
poema aforístic d’un dels nostres millors poetes vius com és Antoni Clapés: “El tord 
vola ran de la murada, gairebé fregant-la: les pupil·les de la guineu es dilaten. / El 
poema.” Tots dos poemes són per mi poètiques d’una ferotgia sorprenent ens dos 
autors tan subtils; per això m’ha agradat ajuntar-los. Ocell l’un, guineu l’altre, tots dos 
atents a la presa del poema.)  
 

● 
 

1 de maig del 2017 
 
CARTA OBERTA A JOSEP M. RIPOLL  
ARRAN DE L’APARICIÓ DEL SEU LLIBRE INTERIORS I PAISATGES 
 
Benvolgut Josep M.: 
 
No saps prou com m’ha complagut el teu nou llibre, Interiors i paisatges (Zona blanca, 
12. Papers de Versàlia). Tot ell és ple d’elegància poètica i de subtilíssima bellesa, dos 
atributs, elegància i bellesa, tràgicament bandejats per bona part de la poesia que 
trobem a les “pires” de novetats de les llibreries. A més a més, els teus poemes són 
plens d’una intuïció filosòfica que potser passarà desapercebuda al consumidor, però 
que no pot pas deixar indiferent el lector. 
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Hi expresses d’una manera ben afortunada l’estupor, el desconcert, i la sàvia 
acceptació, d’haver arribat a l’edat de la “intempèrie”, per fer servir el terme vinyolià; 
aquella edat que t’aboca a fer front als anys en què la vida juga la partida definitiva a 
vida o mort, aquella partida que saps que, la juguis com la juguis, només et portarà a 
perdre. Però aquest és el repte, saber conviure  —com viure— amb la pèrdua, amb la 
fugacitat, amb la decadència. Amb els teus vius i amb els teus morts. Pactar-hi i fer-ne 
vida. L'edat en què l'amor resistent esdevé tendresa. 

És el tomb que experimenta a partir d’uns certs anys el nostre cervell i que el fa 
passar de la immortalitat a la caducitat, al temps de descompte. De l’ànima immortal 
de la joventut només ens en queda salvar l’ànim de sobreviure’ns dia a dia, amb 
l’acceptació del que som i amb l’oblit del que podríem haver sigut. Sí, l’ànim per 
suportar-nos en el nostre mer instint de vida i fer-lo vivible, com descrius tan bé a “Des 
del jardí”, on ja no som res més que uns déus mortals. 

Molts no són capaços d’assumir aquest traspàs de la immortalitat a la 
precarietat i malden per conservar-se joves fent aquí i allà ridículs pactes fàustics amb 
el Mefistòfil de torn i en les condicions que siguin. Patètics fruits caiguts que volen fer 
veure que encara reben saba de l’arbre. 
 
[...] 
Renéixer. 
No per ser un altre. 
Per ser un mateix. 
 

Tu has emprès el camí de la dignitat de la maduració i les seves conseqüències, i 
ho demostres amb la teva mirada solidària amb la dura condició humana. Exemplar en 
aquest sentit la teva “Suite del dolor i el jardí”, encapçalada per una citació de 
l’impressionant De profundis, d’Oscar Wilde. 

Puc afirmar sense cap recança que llegint els teus poemes he tingut instants de 
felicitat lectora, amb versos i imatges aquí i allà com: “...i no han estat tocats mai / per 
la gràcia de l’abisme.”, “La tarda d’estiu encén tots els buits.”, “Tot el que es veu és 
silenci.”, “...l’aigua despullada.”, etc. Un llibre, aquest Interiors i paisatges, excel·lent en 
el qual excel·leixen les set suites que conté, de les quals vull destacar per la seva 
radicalitat expressiva la titulada “Miracle”, dedicada a una peça de l’escultor 
contemporani italià Marino Marini. 
 
I 
 
Serè, el genet 
domina el cavall: 
són u. 
 
[...] 
 
V 
 
Genet estès sobre cavall jacent: 
un únic cos. 
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Miracle 
d’unitat de la pedra. 
 

Poemes per ser llegits sense ànsies ni ambicions i aprendre-hi la lliçó de la seva 
maduresa moral. Enmig de tanta poesia com “sagarreja” en busca de l’aplaudiment 
fàcil, una poesia en alt relleu, la teva, que reivindica l’esforç intel·lectual d’aquells 
noms de la nostra literatura que ens van saber treure del sot del provincianisme, en el 
qual amb disfresses de “modernor” ens estan tornar a enterrar. 

Malauradament, entre nosaltres, els escriptors ja no volen ser intel·lectualment 
influents. Simplement ho volen ser mercantilment, i obliden que, enmig de 
l’hipermercat global de la cultura, són precisament les cultures assetjades com la 
nostra, potser per la seva mateixa falta de competitivitat mundial, les úniques encara 
capaces de preservar els valors morals que ens permeten dir-nos humans. En defensa 
pròpia. 

Gràcies, Josep M., pels teus poemes. 
 

● 
 

Primavera/estiu del 2017 
 

MUSICAR MÚSICA 
 
Parlar d’uns poemes musicats de Mallarmé és com parlar de “ploure sobre mullat”. 
Deixin-m’ho expressar així, d’una manera simpàtica. Com tots vostès saben, la poesia 
del poeta simbolista francès per excel·lència és un esforç de despullament de la paraula 
com a comunicació per arribar a la revelació de la paraula com a so, perquè encara que 
en el dia a dia no hi pensem i ens deixem dominar pel significat del codi lingüístic, les 
paraules són strictu sensu modulacions sonores. Vent que toca l’arpa de les cordes 
bucals. (Això és meu, però ho podria haver dit el mateix Mallarmé.) Material sonor, 
significant, doncs, a la combinació del qual a més a més hi hem atribuït significat. 
Convenció. Bé, no sé si tothom hi estarà d’acord, però discutir això ens portaria fins a 
l’origen del llenguatge. Misteri dels misteris de l’evolució humana. ¿Consciència 
onomatopeica? Deixem-ho.  

En aquest procés d’oblit de la representació del llenguatge per quedar-se amb la 
seva pura materialitat, la fonació, la fonètica, Mallarmé va desvestint els poemes 
d’argument, d’història, de pensament, per elevar-se a través del so, com ho fa la 
música, i satisfer l’anhel d’infinit que l’omple d’ànsia de Veritat majúscula, allò tan 
absolut que no es troba mai en les paraules significatives si no és com a desfici: aquella 
ànsia que el corrou per dins des de la mort de la mare, quan era nen, i de la germana, 
de noi, i que després, quan semblava que les paraules transcendides en el so el 
portaven a aquesta presència balsàmica d’experiència d’infinit on es dilueix el dolor, 
vindrà a certificar la mort del fill, Anatole, conduint-lo a la impotència de la 
verbalització. Sí, en Mallarmé hi ha un desig imperiós de fer callar el sentit del 
llenguatge per sentir-ne només la música. Però sense arribar al mer fonetisme dels 
posteriors poetes fonètics, perquè ell vol crear aquesta música amb la sensació 
imprecisa que s’està referint a alguna cosa que ens apel·la. A un transfons eteri que 
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d’alguna manera ens commou. Que ens atreu i ens abstreu. ¿Què és si no el Símbol, 
que ens aparta de la cosa en si i ens desmaterialitza? Per això el poeta busca temes i 
termes cada cop més vans i vagues, perquè la presència de cap representació forta de 
sentit, massa a prop del real material, destorbi el cant de les paraules. Exactament com 
fa la música de l’època amb els mateixos sons. 

Per entendre, o més bé per comprendre, aquesta sensació d’infinit, o, si es vol, 
d’infinitud, val la pena citar les paraules de Rilke adreçades, en una carta, a la seva 
última protectora, la princesa Marie von Thurn und Taxis, senyora del castell de 
Duino, aquell indret que donaria nom a les famoses elegies del poeta alemany, després 
de viure-hi unes quantes temporades de gorra com a bufó de la cort principesca: 
 
L’infinit, alliberat de tot significat, es transforma en una cosa singularment pura: una senzilla 
profunditat, inexaurible reserva d’un espai missatger i disponible per l’ànima.  
 

És l’Obert de Rilke. Aquell Obert que necessitava per sobrevolar tants “vedats” 
de l’aristocràcia que el consentia. ¿No hi veuen l’adolorit Mallarmé? ¿Aquell que viu el 
món per “abocar-lo en un bell llibre”? Un llibre que l’atrapa. Sí, l’infinit atrapat per les 
paraules que no pretenen anomenar-lo, sinó fer-ne sentir el so d’infinitud. Si les 
paraules no acoten un significat concret, precís, són com la veu que sentim llunyana 
sense entendre què diu i que ens evoca els tons humans sense la presó de les 
circumstàncies. Són la cançó la lletra de la qual no necessitem saber. No em canso de 
repetir quan parlo d’aquest assumpte d’infinituds i anhels allò tan ben definit per la 
psicoanàlisi, que ho qualifica de “sentiment oceànic”, un oceà àvid, sempre insatisfet, 
al qual s’han d’anar tirant poemes inefables i música de les esferes, i altres esoterismes 
diversos, com les religions, quan no se sap nedar prou i es necessiten salvavides al més 
mínim temporal d’ànsia, de por, de pèrdua... Són els “paradisos artificials” 
baudelerians, amb èter o sense. L’art com a narcòtic. La poesia com a addicció. 

En el fons, tot i que s’hi han emparat molts avantguardistes, Mallarmé no porta 
a la modernitat, a allò que considerem com a modernitat, si no és com a final de cicle 
d’allò que en la creació ha quedat com a pre-modern, com a nostàlgia de Segon Imperi 
(gerros, flors, vanos, salons, cornucòpies, representacions mitològiques en tasses i plats 
de Sèvres...), com sí que ho fan Lautremont, Rimbaud, Laforgue... Mallarmé és la 
liquidació de tota utilitat retòrica. Rimbaud porta a la ruptura, ruptura del sentit, 
dislocació de les idees, retòrica de combat contra els poders retòrics, contra les 
hegemonies del discurs, una ruptura tan cara a la modernitat, fins a fer-ne mer 
formalisme transgressor que ja no trastoca res i que ja només serveix de càtering 
cultural al poder de torn.  

Mallarmé ens ofereix l’evanescència, el ressò, l’eco... No la llum, sinó la 
reverberació. El miratge de l’impossible. Una mica més enllà i comença l’alienació. Per 
això dic que posar-hi música és fer “ploure sobre mullat”, perquè Mallarmé ja ha 
renunciat al sentit i s’ha quedat amb la música d’aquest sentit. Hi ha uns versos d’una 
cançó de Raimon —un cantautor, sigui dit de passada, ben poc mallarmeà— que ens 
il·lustren sobre això que els deia: 
 
De terra estant veig ploure sobre el mar, 
esplèndida bellesa de l’inútil... 
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Sí, la “bellesa de l’inútil”. Aquesta és l’aspiració de tot gran artista: crear la 
“bellesa de l’inútil”, allò que ningú espera, allò que ningú demana, allò que no forma 
part del món utilitari i previsible. Sí, crear de franc, sense demanda. I Mallarmé ho va 
aconseguir en un grau altíssim, com pocs abans d’ell, com gairebé ningú després. Però, 
com he dit més amunt, un cop molt dur ho va posar tot en dubte, la paorosa mort del 
seu petit fill Anatole: en els esbossos de poema que li va dedicar i que no va aconseguir 
completar, hi diu això: 
 
Quoi, ce que je dis 
est vrai ― ce n’est 
pas seulement 
musique ―― 
 
Què, això que dic  
és veritat ― no és 
solament 
música ―― 
 

Sí, ho han sentit bé. El poeta de la música inefable del llenguatge diu: “Això que 
dic / és veritat ― no és / solament música”. El llibre inconclús dedicat al fill és titula 
Pour un tombeau d’Anatole i l’han traduït al català Rosina Ballester i Josefa Contijoch. 
Potser d’aquest llibre inacabat, d’aquest frases inconnexes, atonals, va sorgir la idea de 
les seves paraules en llibertat a l’espai del paper, Un cop de daus... La impossibilitat 
harmònica. Ho deixo aquí. 

Vegem ara els quatre poemes del poeta musicats per Debussy i Ravel que avui 
tindrem el gust immens, el plaer “infinit” si volen, de sentir. He dit “quatre” poemes, 
perquè, encara que se’ns interpretaran sis peces, dos dels poemes coincideixen en un i 
altre músic. Els poemes musicats per Debussy són “Soupir”, “Placet futile” i 
“Éventail” i per Ravel, també “Soupir” i “Placet futile”, més “Surgi de la croupe et du 
bond”. 

“Placet futile” i “Soupir” pertanyen a la primera època del poeta, en què la 
comprensió del text encara és possible amb una certa claredat, tot i que l’afany de 
transcendir el llenguatge comunicatiu es manifesta sobretot en els temes, una escena 
galant semimitològica, que es confon amb la realitat, dibuixada en una tassa de Sèvres 
a “Placet futile”, o en els termes escollits a “Soupir”: “cel errant”, “ulls angèlics”, “cap 
al blau sospira”, “llangor infinita”, “on vaga l’angoixa”... Com els croupiers podríem dir 
allò de Rien ne va plus. 

Pel que fa a “Éventail” i “Surgi de la croupe et du bond” pertanyen a l’època de 
plena maduresa del poeta, en què els temes, com els deia, remeten a interiors i a 
situacions aparentment intranscendents a partir d’objectes quotidians sovint de 
presència inadvertida —un vano, un gerro— que permeten que el desdibuix sonor que 
en fa el poeta evoqui ambients i atmosferes evanescents, incertes, indefinides..., però on 
apareixen com a transfons l’espurna del desig o l’ombra del dolor. La presència sense 
esperança de la vida. 

Els llegirem en francès i traduïts abans de cada interpretació. Com que dels 
quatre, només n’hi ha dos de traduïts en català, concretament per Josep Navarro i 
Santaeulàlia, els altres dos els llegirem en la versió castellana de Ricardo Silva-
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Santisteban, si els sembla bé. M’ho he estimat més així que no pas fer-ne una traducció 
potinera amb el meu francès de batxiller poc aplicat d’uns poemes tan difícils 
d’intenció. 
 
 
 
PLACET FUTILE 
SONNET IRRÉGULIER 

 
Princesse ! à jalouser le destin d’une Hébé 
Qui poind sur cette tasse au baiser de vos lèvres, 
J’use feux mais n’ai rang discret que d’abbé 
Et ne figurerai même nu sur les Sèvres. 
 
Comme je ne suis pas ton bichon embarbé, 
Ni la pastille ni du rouge, ni jeux mièvres 
Et que sur moi je sais ton regard clos tombé, 
Blonde dont les coiffeurs divins sont de orfèvres ! 
 
Nommez-nous... toi de qui tant de ris framboisés 
Se joignent en tropeau d’agneaux apprivoisés 
Chez tous broutant les voeux et bêlant aux délires, 
 
Nommez-nous... pour qu’Amour ailé d’un éventail 
M’y peigne flûte aux doigts endormant ce bercail, 
Princesse, nommez-nous berger de vos sourires. 
 
 
 
SÚPLICA FUTIL 
SONET IRREGULAR 
 
Para envidiar ¡princesa! el sino de una Hebe  
Que se asome en la taza al beso de tus labios,  
Gasto mis llamas pero, al no ser sino abate,  
Ni luciré siquiera desnudo sobre el Sèvres. 
 
Luego, como no soy tu perrillo faldero, 
Tu carmín o tus dulces, ni tus gráciles juegos,  
Y sobre mí presiento tu mirada inclemente,  
Rubia, ¡tus peluqueros son divinos orfebres! 
 
Nómbranos... tú, en quien tantas risas frambuesas  
Se juntan en rebaño de dóciles corderos 
Balando a los delirios y paciendo promesas. 
 
Nómbranos... y que alado Cupido en tu abanico  
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Con la flauta me pinte adurmiendo el rebaño,  
Nómbranos pues, princesa, pastor de tus sonrisas. 
 
 
 
SOUPIR 
 
Mon âme vers ton front où rêve, ô calme soeur, 
Un automne jonché de taches de rousseur 
Et vers le ciel errant de ton oeil angélique 
Monte, comme dans un jardin mélancolique, 
Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’Azur ! 
― Vers l’Azur attendri d’Octobre pâle et pur 
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie 
Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie 
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon, 
Se traîner le soleil jaune d’un long rayon. 
 
 
 
SUSPIRO 
 
Toda mi alma, hermana serena, hasta tu frente  
Donde suena un otoño salpicado de pecas 
Y hacia el errante cielo de tus ojos angélicos 
Con devoción asciende, como en jardín doliente  
Un blanco chorro de agua hacia el azul suspira, 
Al tierno azul de octubre que, exangüe y puro,  
Copia en los grandes estanques su langor infinito 
Y deja, en muertas aguas donde vaga la angustia  
De las hojas al viento y cava un surco frío,  
Del amarillo sol halar un largo rayo.  
 

 
 
ÉVENTAIL 
DE MME MALLARMÉ  

 
Avec comme pour langage 
Rien qu’un battement aux cieux 
Le futur vers se dégage 
Du logis très précieux 
 
Aile tout bas la courrière 
Cet éventail si c’est lui 
Le même par qui derrière 
Toi quelque miroir a lui 
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Limpide (où va redescendre 
Pourchassée en chaque grain 
Un peu d’invisible cendre 
Seule à me rendre chagrin) 
 
Toujours tel il apparaisse 
Entre tes mains sans paresse. 
 
 
 
VENTALL 
DE LA SENYORA MALLARMÉ 

 
Amb com per únic llenguatge 
Tan sols un alt batement  
Deixa el preciós estatge  
El futur vers tot trement 
 
Ala suau missatgera 
Si és que és ell aquest ventall  
El mateix per qui darrera  
Teu lluïa algun mirall 
 
Límpid (on caurà inaudible  
Perseguida en cada gra  
Un poc de cendra invisible  
La sola a fer-me penar) 
 
Sempre així en les teves mans  
Aparegui sens descans. 
 
 
 
II. SURGI DE LA CROUPE ET DU BOND 
 
Surgi de la croupe et du bond 
D’une verrerie éphémère 
Sans fleurir la veillée amère 
Le col ignoré s’interrompt. 
 
Je crois bien que deux bouches n’ont 
Bu, ni son amant ni ma mère, 
Jamais à la même Chimère, 
Moi, sylphe de ce froid plafond ! 
 
Le pur vase d’aucun breuvage 
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Que l’inexhaustible veuvage 
Agonise mais no consent, 
 
Naïf baiser des plus funèbres ! 
A rien expirer annonçant 
Une rose dans les ténèbres. 
 
 
 
II. SORGIT DE L'IMPULS I DEL LLOM 
 
Sorgit de l’impuls i del llom 
D’un gerro efímer que s’allarga  
Sens florir la vetllada amarga  
El coll ignorat s’interromp. 
 
Crec que dos llavis en un sol  
Vas, ni el seu amant ni ma mare,  
No han begut la Quimera rara  
Jo, sílfide del fred trespol! 
 
El pur veire d’altre beuratge  
Que l’inexhaustible viudatge,  
Mor però no vol consentir, 
 
Simple besada tenebrosa!  
A res expirar per predir  
Dins les tenebres una rosa. 
 

● 
 

Març del 2018 
 
8 DE MARÇ 
 
Que ningú s’equivoqui, el vaitot feminista no és un escac i mat als homes, sinó a tot un 
model social històricament capitanejat per "mascles alfa", per "guerrers" que busquen 
descans en la submissió femenina, en tots els àmbits i en tots els nivells: del poder 
oligàrquic al nucli familiar, passant per tot l’escalafó polític i professional. Una càrrega 
en profunditat contra les formes de producció i de relació capitalistes i la seva 
jerarquització prepotent de la divisió del treball, en aquest cas pel gènere. Perquè la 
revolució feminista és la de la solidaritat no pas retòrica, sinó en acte: la de la 
instauració de la cura en la centralitat social; en definitiva, la compartició de la 
menyspreada pel sistema responsabilitat cap a l’altre/a. 

No són pas les dones les que s’han d’incorporar a un model masclista de 
relacions com és el capitalista, no es tracta pas de substituir “malparits” per 
“malparides”; no es tracta de “quotes” de poder. Es tracta d’un canvi radical de les 
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formes de producció, i són els homes els que s’han d’alliberar de la violència de 
l’individualisme i del darwinisme social, del qual són víctimes sovint sense adonar-
se'n, i fer-se seu el model solidari, participatiu, de ser individu en l’altre/a a partir de la 
resolució de les necessitats compartibles: comprendre d'una vegada per sempre que 
l’única cohesió social real i possible és la de l’assumpció integral de la cura d’anada i 
tornada, sense gèneres, amb unes polítiques i un model econòmic abocats a acomplir el 
feliç humanisme de la igualtat. No pas pietat ni compassió ni misericòrdia ni caritat, 
que impliquen fort i dèbil. El que necessitem és una autèntica i solidària inundació de 
tendresa. 

Però no vull acabar aquestes breus ratlles sobre la necessària revolució 
antropològica de la condició humana que ens ve de les dones sense referir-me a un 
poemari, precisament d'una dona, que acaba de publicar Llibres del Segle de Girona, 
perquè em sembla que en el món de la literatura catalana pot ser un referent del 
poetitzar d’una veu femenina. Es titula Les harmonies fràgils, un títol que podria 
exemplificar la densitat de la lluita de qui pel sol fet de ser dona ha de refer equilibris 
constantment contra la destrucció de l'harmonia perpetrada per un món ple 
d’ambicions mascles. 
 
D’amor inconcret perdem la nuesa 
darrere les harmonies fràgils. 
 

Sí, refer. Això fan en tots els àmbits les dones que no volen ser el simple 
substitut d’un home. L’autora, Montserrat Garcia Ribas, amb una veu que és com un 
murmuri, va desgranant i alhora enfilant al llarg d'un bell conjunt de poemes 
brevíssims tots els dubtes, totes les incerteses humanes del desig, del record, del 
misteri amagat en la sorpresa de les mateixes paraules d’amor i mort, i amb els seus 
silencis ens ofereix l’oportunitat d’intercalar-hi els nostres silencis dubitatius, sense 
voler-nos imposar res, lluny de tota fal·locràcia poètica. Podríem dir, doncs, llegint 
aquestes essencials “harmonies fràgils”, que la retòrica no és res més que la 
testosterona de la poesia. 
 
La devoció sosté un estremiment pausat 
com una arcàdia feble. 

 
“Harmonies fràgils”, “arcàdia feble”... Sempre la “cura” contra la destrucció 

sistèmica, sempre l’ecologia de la paraula. Sempre la voluntat de restitució de la 
paraula desgastada. Montserrat Garcia Ribas és de l’estirp de Montserrat Rodés, de 
Teresa Pascual, de Rosa Font..., però també d’homes com Antoni Clapés o Víctor 
Sunyol, o del mateix editor i epiloguista del llibre de què parlo, Roger Costa-Pau, que 
ens diu: "La poesia que escriu Montserrat Garcia Ribas l'escriu des del despullament i 
amb la paraula descarnada i plena de semences." Poetes del silenci que molts voldrien 
silenciats/des, perquè el seu silenci és massa acusador dels abusos verbals i no verbals 
en tots els àmbits. Explicava Ungaretti que sovint escrivia per dir que callava, perquè 
saber callar, hi afegeixo, és la condició necessària per escoltar l'altre, per sentir-lo, per 
dialogar-hi. 
 
La nuesa clou l’arbitri i la sospita. 
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Valgui tot plegat com a examen de consciència. 

 
● 

 
9 de març del 2018 

 
ESCOPINADA 
 
Llegint la famosa antologia dels expressionistes alemanys titulada El crepuscle de la 
humanitat, de Kurt Pinthus, publicada en català el 2002 per Edicions de 1984 —sigui dit 
de passada, una traducció que, de tant voler patinar artísticament, rellisca—, t’adones 
que, al marge dels majors o menors encerts poètics  —sovint menors i d’un to visionari 
insofrible— dels poetes antologats per Pinthus, les avantguardes —també dada i 
surrealisme— van aportar una mala bava lingüística pertorbadora. En els poemes de 
molts d’aquests poetes de l’experimentació i de la protesta tan social com ontològica, hi 
preval una força del llenguatge que es correspon amb la ira causada per un període de 
la història europea altament conflictiu, tant pel que fa a la teoria com a la realitat. 
Repassi’s. Gran Guerra, Revolució soviètica, ascens de nazisme i feixisme, guerra civil 
espanyola, franquisme, Segona Guerra Mundial, descolonització, Revolució maoista... 
D’aquí neixen, no pas com a bolets fora de temps, unes posicions hipercrítiques amb el 
poder i els seus interessos. 

Doncs bé, actualment a Catalunya, on molts poetes es fan ressò postmodern —
per dir-ho amb paraules no feridores— d’aquelles aventures literàries contestatàries, 
ens trobem, segurament per absència de conflicte real durant tots aquests anys passats i 
per presència d’unes ganes infinites de promocionar-se com a funcionaris 
“alternatius”, que els nostres autors més agosarats pateixen insuficiència lingüística, 
que en el cor del poema és com dir insuficiència cardíaca. Pobres, no tenen cap 
potència verbal —el cor del llenguatge radical no els bomba prou— i, tot i que les seves 
imatges es pretenguin agosarades, recorrent al diccionaris d’obstretrícia i ginecologia, 
els queden mel·líflues, toves, com els cromos dalinians dels rellotges de plastilina que, 
amb tot, com a Dalí, sempre els marquen l’hora de vendre(’s). Avida dollars, que en deia 
Breton. 

Per això, enmig d’aquesta flaccidesa poètica de la ira i la protesta nostrades, que 
més que càrregues en profunditat semblen trets de salva per dir “ei, poder, sóc aquí”, 
em criden l’atenció els textos i els poemes d’un autor que en aquests últims temps ha 
guanyat tres dels premis importants del panorama poètic dels Països Catalans —sí, Sr. 
Camps, un d’ells al País Valencià—, com són el Màrius Torres de Lleida i el Vicent 
Andrés Estellés de Burjassot, tots dos el 2016, i el 2017 el Miquel de Palol de Girona. 

Parlo d’Albert Garcia Elena, que amb els tres títols premiats, Silur d’amagatotis 
(Pagès editors), Tòtem ordre (Bromera) i La saliva dels morts (Proa), s’ha situat en un lloc 
d’honor en el marc de l’experimentalisme més actual, i tot gràcies a una radicalitat 
textual com no té cap altre poeta de l’“experiment” a Catalunya. Al marge de la millor 
o pitjor bondat dels seus resultats i de la seva poètica —sobre la qual hi hauria molt a 
dir i no sempre laudatòriament—, el que a parer meu és innegable és que cada text seu 
és una autèntica “xurriacada”, com aquesta de La saliva dels morts: 
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Contra la poesia pura, 
contra l’encenall estètic 
que s’esgota en l’efecte òptic 
de l’aiguabarreig, en el so fred 
de la mà tova arrapada a la trinxera  
de la terra eixorca dels covards.  
Patètica lírica que rimes amb plàstic,  
què podries fer tu davant la fúria  
d’un simple significat? 
 

Un “simple significat” que etzibat a l’esquena de qualsevol estéticienne de la 
poesia li deixaria un bon senyal per dies, una “mà tova arrapada a la trinxera / de la 
terra eixorca dels covards” que m’ha fet pensar tot d’una en el text més expressionista 
de Thomas Mann: l’últim capítol de La muntanya màgica. Bé, encertada o no l’associació, 
acabaré a la manera del poeta, amb una fuetada: tant de bo que als llépols els 
quedessin les glàndules salivals seques com les “dels morts”. ¡Quanta bava que ens 
estalviaríem! Ho escupo ben viu. 

Prou. Els deixo amb un poema en prosa d’un llibre inèdit, Coure sobre el Hudson, 
escrit per Albert Garcia a la dècada del 2000, durant una estada seva a Nova York. És 
una mostra fefaent de les fondes arrels de la seva radicalitat, en aquest cas d’alè 
lorquià. 
 
STATEN ISLAND 
 
Veig, amb nitidesa, un túmul de veles inflamades. I una immensa màquina de calcular. Veig 
paraigües de porcellana i deserts en hora punta. Veig llúdries que dubten entre dos mons i 
moren escanyades per llambordes escopides en sèrie. Veig molsa de fonts clausurades. I una 
immensa màquina de calcular. I mascarons de proa mirant de costat ocells conglomerats. I la 
tendència de les làpides a trencar-se per la paraula clau. I una immensa màquina de calcular. 
Veig liti i manganès brollant en pous de filferro. I pedres numerades a les butxaques de ments 
que no aconsegueixen recordar que han vingut al món. Veig abocadors legals de sinònims de 
vida. I arbres que supuren oxigen, i veig la deportació, l’èxode de l’horitzó.  

I una immensa màquina de calcular. 
 

● 
 

Setembre del 2018 
 
LO VACÍO Y LO VACIADO  
(BREVE ACOTACIÓN SOBRE UNA POÉTICA)  
 
Lees Entre espejo y espejismo y no estás seguro de haber entendido nada con certeza. 
Destellos. Imágenes. Pero esta inseguridad es el acicate de la relectura, porque, si en 
poesía a veces entender es difícil, cuando no imposible por los exagerados excesos 
líricos de ególatras subjetividades no siempre compartibles, este no entender no te 
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impide, no debe impedirte, intentar comprender. No hablemos, pues, de poemas, sino 
de poesía. 
  Volvamos a ello. Otro esfuerzo “entre espejo y espejismo” —dos engaños— 
probando de reconstruir sentido, sentidos, cayendo por los despeñaderos sintácticos, 
agarrándote a las aristas —dicen que la letra con sangre entra—, hurgando en las 
oquedades con que la autora nos comunica sus vacíos, porque a veces —sería 
demasiado atrevido decir que siempre— la poesía de estos poemas nos propone, como 
buena parte de la obra escultórica de Eduardo Chillida, el hueco como forma y la 
plenitud de lo vacío como contenido, con lo cual la palabra, el discurso, sólo sería el 
material con el que modelar lo inexistente: el lugar de la aparición de lo Nada en el que 
los místicos han depositado su esperanza, su espera. Su desesperación resignada. 
Arquitectura como acotación, como condensación de lo no lleno. Es en la espalda de las 
palabras donde aparece lo supuesto infinito, lo Abierto de Rilke, la “iluminación de lo 
inmenso” de Ungaretti, que escribía sus breves versos para significar que callaba. 
También lo supersticioso. 

Literatura como vaciado. De las palabras hacer surgir el silencio elocuente que 
las justifique para que no sean un simple parloteo. El silencio del Interlocutor ausente. 
La aparición de lo que no es sin las palabras, como reclama la cita de Wallace Stevens 
que la autora recoge en su libro: “Las palabras de un poeta son de cosas que no existen 
sin las palabras.” 

Mas las palabras siempre son insuficientes, las palabras siempre esconden 
sobreentendidos, malentendidos, contrasentidos, sinsentidos. Sí, también a causa de la 
ausencia de los cinco sentidos como herramientas esenciales de conocimiento. ¿Existe 
percepción de lo abstracto? Lo vacío y lo vaciado. Hay también que leer entre versos, 
donde reluce el blanco. Cierto, la aparición de lo que no es sin las palabras. Lo que es 
sólo palabra y que por lo tanto basa su existencia en un simple sonido donde nos 
deslumbra, o nos ciega, el deseo de ser más que materia, de ser más que cosa en sí. La 
suprarealidad que a veces afirma la realidad en su mudez de epifanía —las palabras 
dicen para callar como oración ante lo existente visto por unos instantes como 
sagrado— o que a veces la niega en un acto desesperado de desacuerdo —las palabras 
como tormento en la búsqueda de la salvación de lo vivo—. La autora hurga en los 
significados simbólicos culturales heredados para desnudarlos y mostrar lo elemental, 
lo previo, para hacer memoria del olvido, y la disrupción sin-táctica —ella apreciará el 
juego— es la estrategia que la precipita a la asociación y a la descomposición de las 
palabras mismas. Leer es ver. Sobra la pauta lectora de los signos de puntuación. Sin 
embargo, una duda: ¿es ello ruptura ya como tradición, como academia rupturista? 

“No soy yo, sino tú, lector, quien ha de decidir si este vacío que extraigo del 
bloque pétreo del lenguaje tiene algún significado, aunque sea por omisión, como 
transparencia para ver el otro lado; si mi modelado del aire te concierne 
humanamente”, podría decirnos Helena Junyent. Pero pongo en sus labios el verbo 
“decidir”,  quizá demasiado racional, cuando sería más exacto hacerle decir que es el 
lector quien agarrándose a las palabras como quien se agarra a los salientes del 
acantilado —el acantilado del Ser, dicho con fervoroso énfasis hermenéutico— para no 
caer al vacío, ha de experimentar si este vacío tiene para él algún significado, si es un 
vacío que nos llena de espanto y nos vuelve “grito” de Munch, o si en ese vacío anida 
el “Dios hueco” del que nos habla Francisco Brines. Un Dios como seno. Un Dios 
femenino. La poesía no está en lo resuelto, sino en lo por resolver, porque si un poema 
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acabara resuelto dejaría de ser poesía para ser un simple problema lógico. Wittgenstein 
y su último punto del Tractatus. Los grandes poemas, aunque sea en vano, siempre 
pretenden rasgar el velo del veto. 

O nada de lo hasta aquí dicho contiene verdad alguna, porque “sobre lo que no 
podemos hablar debemos guardar silencio”, ya que lo intangible no admite 
conocimiento, sino sólo fe, a menudo tan mala consejera, y la sola verdad, verdad 
minúscula como todas las verdades que son de verdad, duerme en los versos de la 
autora en la esperanzada espera que el lector sepa despertarla. Este es el reto que 
Helena Junyent nos plantea: el beso del lector que despierte lo dormido que tienen de 
previo sus palabras. El mito de lo primigenio. Ella desea saberlo. 
 

● 
 



 190 

 
 
 
 
 
 

REFERÈNCIES 



 191 

Text del catàleg de l’exposició homenatge Josep Iglésias del Marquet (1932-1989). Pintura. 
“Collage”. Poegrafia (Museu d’Art Jaume Morera, de Lleida, 23-XI-2007 a 17-II-2008). 
 
 

 
 
 
I 

SOBRE POETES 
 

CADA COP MENYS LECTORS  “Diari de Barcelona”, 20-I-1990 
 

 
 

Lliço sobtre l’ombra “Diari de Barcelona”, 28-IV-1990 
 

Imatge enllà Presentació de la instal·lació La llengua és la pàtria, de Josep Iglesias del 
Marquet (Espai d’Art Ferran & Jordi, 5/30-XI-1985) 

Lectura de dos versos “Diari de Barcelona”, 17-II-1990 
 

 
Persistència del cercle “La Vanguardia”, 19- XI-1985 

 
I de sobte ve la nit “Diari de Barcelona”, 16-VI-1990 

 
APRENDRE A CALLAR “Diari de Barcelona”, 13-VII-1987 
 
 
INCITACIÓ A LA LECTURA... “Quadern” d’“El País”, 23-IX-1993 
 
SOBRE POESIA VISUAL (Intervenció “Taula rodona sobre Poesia Visual” (Curs: Ut pictura 
poesis, III/IV-1987, Casa Macaya) 
 
CRÒNICA D’UNA CONVALESCÈNCIA (febrer-març 2013)  
Pròleg del llibre Si no et tinc, de Joan-Elies Adell, Premi Parc Taulí 2012, publicat per 
Pagès editors (desembre 2013).  
 
“MURNAU, EL MESTRE”  
Presentació del llibre Entre dues espases, de Margarita Ballester. Espai Mallorca (23-XI-
2004) Publicat a “Reduccions” núm. ...... (XII-2006). 
 
DE QUIN PA FAS —FEM— ROSEGONS (IV/V-2015) 
Text preparat per l’acte “Poetes recuperats”, celebrat en el marc de la Setmana de 
Poesia de Barcelona (maig del 2015). 
 



 192 

“DESTRET”  
“Avui” (4-III-2004)  
 
“ALTA PROVENÇA”  
“Avui” (3-V-2006) 
 

UNA LECTURA INTERESSADA DE L’OBRA POÈTICA D’ANTONI CLAPÉS 
“Reduccions”, núm. 92 (2009) 
 
PUNT DE FUGA  
Pròleg del llibre Un sol punt, d’Antoni Clapés i Benet Rossell (Emboscall, I-2009) 
 
INTERVENCIÓ SOBRE LA LENTITUD, LA DURADA, D’ANTONI CLAPÉS  
Llibreria Laie (4-X-2010) 
 
ANTONI CLAPÉS: ¿CONSTRUIR LA LLUM? 
“Núvol” (7-X-2012) 
 
ANTONI CLAPÉS, POETA 
Refosa d’“Una lectura interessada de l’obra poètica d’Antoni Clapés” 
“Visat”, núm. 16 (octubre 2013) 
 
“EL NOM INTACTE” 
“Els Marges”, núm. 87 (2009) 
 
ALGUNES IMPRESSIONS DE LA LECTURA DE CAVADA PELL, DE ROGER COSTA-
PAU 
“Núvol” (11-III-2013) 
 
ESPRIU, ANIVERSARIAT 
“Núvol” (24-I-2013) 
EL BARRET DE J. V. FOIX (¿UNA GUIA DE LECTURA?) 
(Lectura de poemes de J. V. Foix feta el dia 30 de març, a la Barreteria Mil de Barcelona. Amb la 
col·laboració lectora de Jaume Creus.) 
 
“RARA MAR” (2007) 
Presentació del llibre Rara mar, d’Amando Freitas Filho, llegida a la llibreria Catalònia 
(...) 
 
“LA NIT DELS PEIXOS” 
“Avui” (9-XI-2005) 

 

ELS INICIS DE LA POESIA VISUAL CATALANA I LA RELACIÓ DELS “JOVES” 
AMB ELS PRIMERS POETES VISUALS, SOBRETOT PEL QUE FA A L’OBRA 
D’IGLÉSIAS DEL MARQUET 
Publicat al catàleg de ?????????????????????????????????????? 



 193 

 

SE TU MIO FRATELLO (12 i 13-IV-2013) 
“Núvol” (13-V-2013) 
 
LO VACÍO Y LO VACIADO (IX-2018) 
Pròleg del llibre Entre espejo y espejismo, d’Helena Junyent 
 
CECI N’EST PAS MALLARMÉ (II-2016) 
Llegit en el cicle “Lectures de la modernitat”, Llibreria Jaimes, ...... 
 

LA DURA DURADA (25-V-2014) 
Presentació del llibre D’un juny dur, de Víctor Obiols, a la llibreria ONA (...) 
 

DES DE “VALÈNCIA NORD” A UNA POETA DE CATALUNYA SUD (22-II-2015) 
Presentació del llibre València Nord, de Teresa Pascual, a la llibreria No Llegiu (...) 

 

“ESCRIURE ÉS UN VERB INTRANSITIU” (IX i X-2009) 
Intervenció Jornades Riba IEC (.......) 
 
QUE SIGUI SUPRIMIT 
“Avui” (20-II-2003) 
 
PER SI SERVÍS D’EPÍLEG 
Epíleg del llibre Immunitats, de Montserrat Rodés (2005) 
 
D’INCERTES CERTESES, DE MONTSERRAT RODÉS 
Presentació llegida el 26-XI-2013, a la Llibreria Laie 
 
FILENTROPIA 
Inèdit (2008) 
 
PER PARLAR-NE 
Publicat a L’única certesa... (Primer simposi Màrius Sampere) (2008) 
 

INTERVENCIÓ EN “HOMENATGE A LLUÍS SOLÀ” 
Arts Santa Mònica (26-IX-2016) 

 
 
INTERVENCIÓ SOBRE JOAN TEIXIDOR  
Llegida a l’Ateneu Barcelonès (9-XII-2013) 
 
LA MEVA APROXIMACIÓ A VINYOLI (Agost del 2013) 
Intervenció sobre Vinyoli, a l’Espai Begur, Begur (VIII-2013) 
 
 



 194 

II. SOBRE POÈTICA 
 
AUTOPRESENTACIÓ (28-V-2005) 
Llegida a la lectura de poemes a l’Alliance Française de Sabadell...... 
 
APUNT 
Inèdit (2006) 
 
RAÓ DEL POEMA(23-III-2007) 
Llegit per primer cop al curs.... 
 
“SENTIT” DEL POEMA  
Inèdit (2008) 
 
EPI(A)GONIA  
Llegit a Vic (IV-2009) 
 
EL”JO” POÈTIC  
Inèdit (18-IV-2011) 
 
UN ALTRE “JO”  
Inèdit (XII-2012) 
 

ANNEX 
 

NO SÉ BEN BÉ QUÈ HI FAIG AQUÍ (XI-2012) 
Intervenció a la llibreria Laie amb motiu de la presentació del llibre Lo visible y lo 
invisible en la imagen fotogràfica, de Nelly Schnait (.......) 
 

 

 

 

 

 

 


