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GronxamentEntrar en la lectura d’un nou llibre de
poesia sempre provoca una mínima
curiositat o desassossec, i quan es trac-
ta del primer llibre de poesia d’un autor
aquest fet no es pot amagar que no
deixa indiferent, però abans de la lec-
tura la missió del lector és descobrir
precisament aquesta matèria inquie-
tant. Jordi Llavina (Gelida, 1968) ha
escrit La corda del gronxador després
de passar per altres formes d’escriptu-
ra, un fet poc habitual, però com que
allò realment important és el resultat, en
el cas que ens ocupa aquest és ben
satisfactori, i sens dubte probablement
fruit de la seua experiència en conjunt,
les seues lectures ben digerides i, al
capdavall, el seu talent.

No hi ha cap regla segura per a
escriure bons poemes. És ben proba-
ble que el poeta ja és o se sent abans
d’escriure el poema, crec que és
aquest el cas de Llavina, pel to de la
seua escriptura, pel ritme, per la imat-
geria, per les virtuts de la seua síntesi,
per la tria de temes recurrents i per la
recurrència d’alguns d’ells, per la
varietat de formes, per la recerca de
copsar el que batega en l’interior de
les formes, com també per il·luminar
les superfícies o les epidermis («resca-
tar —un cop feta la nuesa— la vida de
la pell», del poema «Eucaristia»), entre
altres aspectes.

Potser a l’hora d’escriure, o bé
expressar la poesia, una motivació

essencial també siga reconèixer l’estat
de «l’ànima, malalta, desorientada»,
com ací s’anuncia en la citació inicial
de Tang Wan, i els poemes que seguei-
xen no estan exempts d’aquest estat
que comporta un estímul que afavoreix
la percepció, l’exploració de la parau-
la davant de límits nous.

El temps és un altre dels aspectes
que sorprèn de manera ben positiva
en la poesia de Jordi Llavina. Siga
d’una manera explícita, implícita o
al·ludida, l’esquelet del poema està
ben sostingut pel temps, sense fer-ne
una filosofia, per suposat, i així una
gran quantitat dels seus poemes reme-
ten a aquest aspecte, a la durada, a
processos de descomposició no sem-
pre materials exactament, a la succes-
sió d’esdeveniments, i així aquesta
escriptura convoca una tensió de sen-
tits que la personalitza eficaçment,
configura una visió de món molt
seductora, tant pel que sembla reco-
neixible com i pel que sobta com a
novetat. A la productiva presència del
temps, s’hi afegeix el que em sembla
una conseqüència: la malenconia i la
nostàlgia, activadores ara de l’evoca-
ció del passat persistent en la memòria
que precisament el poema fa present
de manera elegíaca, ara evocació del
desig irrecuperable. Així, temps i
memòria, més que simples tòpics, són
l’essència de l’escriptura de Llavina,
d’ací el motiu de Tang Wan. Temps i
memòria també representen una con-
nexió amb la sensibilitat de corrents
de la poesia catalana (Maragall,
Papasseit, Bartra, Vinyoli) i em sembla
que això es justifica lúcidament per

l’opció amb què el poeta cerca primer
que res ser testimoni del seu temps,
sense certeses sinó amb fragilitat,
anecdòticament per mitjà de la seua
vida, i després trobar-se vinculat a la
tradició més per l’actitud d’expressar
la contemporaneïtat que no pel mime-
tisme amb veus anteriors.

Originats per les característiques que
apunten els poemes d’aquest llibre de
Jordi Llavina, aquests sobten pel vitalis-
me i la bellesa tan singulars. Potser la
breu part «Pàgines miniades» no arri-
ba al to de la resta, però les altres
parts contenen amb escreix uns poe-
mes que arriben a una altura excep-
cional i configuren un llibre de
necessària lectura, amb una veu unità-
ria que feliçment pot qualificar-se de
madura. Em sembla que, efectivament,
la qualitat general de la poesia de
Jordi Llavina, i en particular de tants
poemes seus, és un signe de l’autèntica
consistència del poeta.

Vull reiterar que el seu to i els seus
matisos convincents no crec que pas-
sen inadvertits, però potser encara cal-
dria valorar com a aportacions de
relleu alguns poemes més de La corda
del gronxador («Fulles plastificades»,
«Mastitis», «Formigues», etc.) que em
sembla que expressen una singularitat
que el lector valorarà com un present
insospitat. 
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