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A
ntoni Marí,
dies enrere, es
demanava des
d’una aula de la
Universitat Au-

tònoma si el paisatge existia
realment en la literatura. La
seva resposta era negativa,
tot comparant la poesia
amb la pintura. Ho argu-
mentava dient que mentre
la pintura mostra la cosa
mateixa, la poesia la des-
criu, sense arribar-la a mos-
trar. I deixava clar que el
subjecte, en la literatura, és
molt més important que
l’objecte, cosa que implica
que el paisatge descrit sigui
molt difícil de compartir.

La literatura catalana ha
donat importantíssims pai-
satgistes, fins al punt que
se’ns fa difícil pensar en la
serra de Tramuntana ma-
llorquina sense que ens vin-
gui al cap Alcover; en el Va-
llès, sense recordar-nos de
Pere Quart; el Montseny, de
Verdaguer; el Port de la
Selva, de Foix; Formentor,
de Costa i Llobera; Eivissa,
de Villangómez. I, més mo-
dernament, tenim la Me-
norca de Ponç Pons, la
Drova de Josep Piera o la
plana de Vic de Lluís Solà.
En aquest mateix indret és
precisament on s’emmarca
l’obra d’Eudald Puig (Man-
lleu, 1948), però l’autor del
recent Vida entredita ens
mostra una concepció del
paisatge força diferent de la
del seu paisà osonenc, molt
més personal i més enfoca-
da en aquest subjecte que fa
de biaix i que amara cada
racó descrit en els seus ver-
sos. La poesia de Puig signi-
fica pujar un esglaó en el
que s’anomena en el món
anglosaxó natural poetry.
És a dir, que la seva obra
s’acosta més al Foix de Les
irreals omegues –crec que
és la comparació perfecta
per parlar de Vida entredi-
ta– que no pas al Cap al

Crítica

Paisatge a l’horabaixa
El poeta de Manlleu ha publicat ‘La vida entredita’ (Proa), un recull de 36
poemes on trobem traces de romàntics alemanys, com Hölderlin, del simbolisme
de la lírica japonesa i del Pavese de ‘La terra i la mort’ ● Andreu Gomila

La seva poesia
significa pujar
un esglaó més
en l’anomenada
‘natural poetry’

apagada / dels trossos de
lluna esparsos al mar, / i
després els reflexos del si-
lenci en el silenci” (VII).
Aquest moment sense veu,
acompanyat normalment
pel batec del vent, forma
part de la mística de Puig,
que recorre molts d’aquests
poemes, els quals també
destaquen per un toc surre-
alista propi d’algú, com Mi-
quel Bauçà, que es pren
molt seriosament tot el que
s’esdevé a l’inframón.

L’horabaixa és, segons ens
confessa, l’estat mateix de
l’ànima del poeta. Al poema
XXV demana explícitament
a la tarda que reculi cap a
l’alba, ja que depèn d’ella. Té
por de la fosca, dels fantas-
mes que omplen casa seva,
plena d’esperits malignes i
rampoines (XXX). Puig veu
la vida amb una certa an-
goixa. Veu la humanitat
amb desconfiança. I ell ma-
teix es declara com algú que
viu “dins l’exili dels maons
a la deriva” (XXVII), que no
té descans ni cap espai que
el salvi (XIX), que va per
“engranatges rovellats”
(XXVIII). Se sap oriünd
d’un paisatge en procés de
destrucció o ja anorreat to-
talment, cosa que assumeix
amb estoïcisme, però sense
deixar de fotografiar l’en-
sulsiada que l’acompanya.

Al poeta, de fet, el que
l’atrau és aquesta capacitat
de la natura per restar im-
mune al daltabaix, com
posa en marxa els seus me-
canismes de renovació per
sobreviure. Com deia Marí,
tot citant Josep Pla, “la na-
tura és d’una indiferència
total”. Qui no és mai aliè al
que passa davant seu és el
poeta, el subjecte que inten-
ta transcriure el que veu a
través d’uns ulls que també
senten. A Paradís perdut,
Puig ens parlava de com el
va afectar la lectura del
Werther de Goethe quan
era petit. Molts anys més
tard, aquesta passió romàn-
tica i aquesta visió enamo-
rada del paisatge no han
perdut gens d’embranzida,
tot i viure, l’autor, en l’hora-
baixa de l’ànima i en aquest
jardí tancat de Miquel Ferrà
on ja no hi queda ningú.

tard, d’Alcover, tot i que l’es-
criptor beu d’ambdues
fonts, i va més enllà. Així,
trobem en aquest recull de
36 poemes traces de ro-
màntics alemanys, com
Hölderlin i els seus Poemes
de l’entenebriment, del sim-
bolisme de la lírica japonesa
i del Pavese de La terra i la
mort. No debades el llibre
de prosa lírica de Puig Pa-
radís perdut (1985) té com
a encapçalament dos versos
de l’italià molt significatius,
des dels quals podem mirar
també la seva producció ac-
tual: “La literatura és la de-
fensa / contra les ofenses de
la vida”. Si substituïm litera-
tura per natura trobem el
desllorigador de tot plegat.
També podem no canviar res
i arribaríem al mateix lloc.

Vida entredita serà segu-
rament un dels millors lli-
bres de poesia d’enguany.
Puig, de fet, no es prodiga
gaire. El poeta no té pressa. I
això ens fa suposar que dar-
rere cada poema hi ha una

gran feina, cosa que és ben
visible en aquest volum, tant
a nivell lingüístic (precís i
acurat) com formal (preemi-
nència del decasíl·lab blanc i
dels versos d’art major en un
vers lliure fals). Aquest re-
cull, a més, segueix un fil in-
tern que li confereix una es-
tructura força compacta:
uns primers poemes en què
l’autor surt fora i mira l’en-
torn on està instal·lada la
casa pairal, la casa del turó,
per després recloure’s dins la
llar i fondre el paisatge exte-
rior i l’interior a través d’una
mirada que és alhora cap en-
fora (el que veu més enllà de
la finestra) i cap endins
(sentiments i somnis), i aca-
bar amb el retorn a la ciutat
freda, on l’enyorança del
camp es fa present, tot i
haver reconegut l’angoixa
que pateix en la solitària llar
dels seus orígens. “Sempre
viuré a la casa del turó com
un hoste fantasmal”, diu a
l’últim poema, XXXVI, que
acaba amb la voluntat ex-

plícita de desaparèixer, de
fondre’s amb el paisatge:
“Quan senti que algú parla
amb la seva càlida veu, / jo
em quedaré ben mut. Ningú
em veurà”.

La sensació d’aclaparament
davant tot el que passa al
seu voltant és un altre dels
fets claus de Vida entredita.
El poeta queda trastocat en-
front de cada posta de sol,
de la transformació que viu
l’entorn en passar gairebé
sobtadament de la llum a la
foscor. Una bona part de les
composicions del llibre
tenen com a escenari el cap-
vespre. I Puig sap captar
com pocs el moment amb
imatges força brillants que
ens traslladen de manera
acurada el que sent. L’ins-
tant precís en què el sol
s’amaga és, per exemple,
“un llarg somriure de fluo-
rescència purpúria” (XXII),
i el que el poeta percep és el
so dels núvols “com s’enfon-
sa en la vall” i capta “la veu

Eudald Puig acaba de publicar un nou poemari, ‘La vida entredita’. XAVIER CARRION


