
 
 

UNA “APARICIÓ” 
 
De vegades, quan parlo de poesia amb algú i em manifesto hipercrític, donat el baix 
nivell poètic de molts dels que pugen, l’interessat em podria preguntar que què entenc 
jo per bona poesia. Bé, em podria preguntar i, de fet, m’ho han preguntat més d’un cop; 
evidentment, hi he donat les més diverses raons, encara que no sé si sempre prou 
encertades. A més a més, així, en abstracte, és difícil respondre-ho, sobretot si 
l’interlocutor no té ja una sòlida formació poètica. Però sí que es pot exemplificar amb 
textos concrets, perquè sempre he pensat que era més aclaridor parlar de poemes que 
de poesia, perquè això de “poesia” no deixa de ser un terme corromput per 
l’ensenyament escolar i els aficionats als versos, que per poc que et deixis et declamen 
algun poema que se saben i que segur que té totes les característiques de la mala 
poesia, que és la que agrada a la gent adotzenada. Per això ho respondré amb un gran 
poema que rellegia no fa gaire i que vull compartir amb qui es llegeixi aquest petit 
comentari; conté tots els elements que fan que un text sigui realment bona literatura: 
elaborada emoció sense excessiva sentimentalitat, reflexió intel·lectiva no reduccionista 
sobre aquesta emoció, desenvolupament de la imatge emotiva originària —la relació 
d’un somni sobre la identitat que gairebé ens remet a un estat prenatal—, imatges que 
secunden la imatge principal sempre subordinant-s’hi i no pas disputant-li la jerarquia, 
exigència de comprensió per elevar-ne els nivells de lectura, aparició de la contradicció 
per subratllar amb complexitat l’estat del subjecte poètic, etc. Ja els deia que és difícil 
explicar-se en això de la poesia. L’exemple triat és d’un contemporani nostre, el 
malauradament “académico de la Española” Pere Gimferrer; es tracta concretament del 
primer poema de la sèrie Aparicions, de l’any 1981, de l’època en què, a parer meu, 
Gimferrer va fer els seus millors versos, abans d’endinsar-se en un excessiu 
manierisme mallarmeà, per definir-ho d’un sol cop de brotxa: 
 
El somni no té sempre color ni moviment: 
sovint, és un estat. El somni d’ahir nit 
era silenciós i verd com l’aigua, 
i com l’aigua era fosc, potser només amb fressa  
d’alguna cosa viva que llisqués sota el cel. 
Un cel mental, però, com quan uns ulls 
veuen amb visió dels ulls endins: 
no la vista sensible, ni el record 
de la vista sensible; no el color 
tremoladís d’un núvol dessagnant-se, 
sinó allò que, vermell, com l’eco d’una llum,  
encara fa un alè quan no alena el ponent. 
El somni d’ahir nit era un estat: no el centre, 
sinó la vora, els encontorns del món. 
Abans d’haver-hi objectes, com sustentant l’objecte;  
abans de ser-hi jo, abans d’aquell instant 
en què diré: «Sóc jo», i encara serà un somni,  
però, dintre del somni, sentint que, en obrir els ulls,  



si el recordo, sabré que jo ja hi era algú. 
Res no em podria encara sacsejar o emportar,  
perquè encara no era jo un ésser: era sols 
un estat, una espera. Sovint, ve de biaix 
una pluja molt fina, a les primeres nits 
d’un hivern massa temps demorat. Ja fresqueja 
i el cel és un fanal enfosqueït de porpra 
i aquests carrers mig buits semblen d’un altre temps.  
Plovia així, regalimant molt dolç, 
amb aquest punt de mort que els aparadors tenen, 
mig esborrats per l’aigua de les ciutats d’ahir.  
És això el que volia dir: un estat com aquest,  
sense saber ben bé si es viu o si es recorda  
aquell moment mateix en què ens trobem,  
sense impuls cap enlloc, sense sentir 
que ens caldrà deixar res, o que res ens pertany.  
Ni deslligar-se ni tenir. Jo era 
allò que no podia dir que tingués cap nom. 
A l’aguait, en espera de rebre identitat: 
l’estat d’aigua que llisca, o el de l’aigua parada,  
idèntica al metall que de sobte hi caurà.  
Claror d’aigua confosa amb claror de metall:  
doble metall als ulls, fet un sol metall d’aigua,  
el metall de la ment i el dels sentits, 
sols una llum, despresa de ser llum, 
una idea de llum. Perquè el tema del somni 
és la idea del jo. Confusament, sentia 
que en aquella claror aturada i verdosa 
jo hi projectava uns actes, o l’ombra del que sóc. 
 

¡Bellíssim! Sense necessitat de posteriors ridiculeses pompiers presumptament 
poètiques. Dels millors poemes de Gimferrer i de la poesia catalana de tots els temps. 
Val molt la pena rellegir-lo, rellegir: la poesia sobretot és relectura que ens permet 
descobrir com evolucionen els nostres gustos, les nostres preferències, els nostres 
sentiments... En definitiva, la nostra humanitat. És difícil d’expressar què es perden els 
que no en llegeixen i rellegeixen. De vegades val la pena tornar enrere per retrobar la 
intensitat o la bellesa abandonada pel camí, potser pensant que no la tornaríem a 
necessitar. 

Continuïn, sisplau, amb el segon poema d’aquesta mateixa sèrie Aparicions.  
 

Si et crida el cel, si sents que et crida el cel 
com en crida d’abisme, per xuclar-te 
cap amunt, cap avall... 
 
No defalleixin. 


