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La poesia no diu 
sinó evidències, 
però tota la dife-
rència rau en el 
com, en la forma-
lització lingüísti-

ca de la suposada evidència. I diem 
suposada perquè les evidències no 
són tals, són complexes, i àdhuc con-
tradictòries –poden ser tan sols “vi-
dències”–, i pertanyen a ordres tan 
diversos que no sabríem oferir-ne 
classificació sense temor a errar en 
el determini. 

El poeta Jordi Pàmias (Guissona, 
1938), com a mestre de la paraula, ho 
sap prou bé. L’“experiència”, que en 
deia Rainer Maria Rilke; la “visió”, 
que en deia William Blake; la “il·lumi-
nació”, que en deia Carles Riba. Tam-
bé parlava el nostre insigne traductor 
d’Homer del “vers donat”. O trobat, 
afegiríem. Perquè Jordi Pàmias “tro-

Jordi Pàmias,  
literatura de primer ordre

ba”, i és un trobador en el sentit més 
literal. En aquest cinquè lliurament 
de la seva obra poètica –que ha anat 
publicant Pagès Editors des de l’any 
2004, amb Lluna d’estiu–, Pàmias, es-
tendard de l’escola poètica de Ponent, 
de qui han ponderat l’obra crítics i po-
etes bons coneixedors del corpus, ens 
dóna fe d’un art on domina l’artesa-
nia del verb i la saviesa d’un esperit 
d’alta cultura, d’un humanisme greu 
però clafit d’esperança.  

Un escriny de troballes 
El lector que no conegui l’obra ante-
rior de Pàmias pot mesurar-se amb 
allò que se’ns ofereix: literatura de 
primer ordre. I en aquest pla, un es-
criny de troballes, que són fruit 
d’aquest conreu intensiu. En la in-
troducció el mateix poeta s’encarre-
ga de fer un repàs a la seva obra, i, en 
referència a la que ens toca, ens in-

fresca almosta de maduixes”, “Déu 
–o l’atzar− batega al cor roent de 
l’ésser”, “Només quan diem tu, / 
respirem aire fresc”, instantànies 
com Merla roquera, o la paràfrasi 
ampliada d’un tema d’Èsquil, Bana-
litat (el famós “Al coneixement per 
la sofrença”), on els “narcisos ba-
nals” estan “tancats en la bellesa 
d’un món sense paraules”.  

La trilogia es clou amb La veu de 
l’àngel, que consta de quatre secci-
ons. També l’autor en consigna els 
temes: mites i creació artística, con-
templació de la terra –el bucolisme 
gairebé metafísic de Pàmias és ex-
traordinari–, records d’infància –de 
fondo i emotiu traç d’expressió–, el 
neguit existencial i la denúncia de la 
injustícia, per acomiadar-se amb un 
missatge transcendent bastit da-
munt de temes bíblics, amb un es-
plèndid poema final sobre Joan 
Baptista, El missatger, que conclou 
amb una sublim evocació del Crist: 
“Fill de l’home / i Servidor sofrent, 
l’anyell més càndid / a l’espadat dels 
segles, font que brolla / amb goig pe-
renne, llum del Verb, misteri”. Ce-
lebrem com cal aquesta cinquena 
entrega de la poesia de Jordi Pàmi-
as: tot llegint-la.✒ 

Com més mons-
truós és un trau-
ma, més excèntric 
i radical és el com-
portament dels 
que lluiten per su-
perar-lo o per 

 assumir-lo, i més bèstia és el dolor de 
qui s’hi ha rendit irreparablement. 
El trauma sofert pels personatges de 
The Leftovers, de Tom  Perrotta, és de 
dimensions cataclísmiques. Milions 
de persones desapareixen de cop i 
volta de la faç de la Terra. Els super-
vivents tenen dues hipòtesis per 
 explicar el fenomen i fins i tot ho 
anomenen de dues maneres: o bé va 
ser una desaparició sobtada (segons 
la versió laica del fet, en què els 
 desapareguts són víctimes) o bé va 

Tot el que sobra: el dramatisme melancòlic de Perrotta
ser el rapte profetitzat a la Bíblia, en 
què els desapareguts són “els esco-
llits” i “els deixats enrere” són “les 
 sobres” a què fa referència el  
títol. 

Perrotta té l’encert de començar 
la novel·la tres anys després de l’es-
deveniment, quan els personatges 
s’han sobreposat al xoc inicial i ara 
n’han de gestionar les seqüeles 
–emocionals, espirituals, morals– 
des d’una rutina nova o bé precàri-
ament recuperada. Conscient del 
vast camp per córrer de què dispo-
sa gràcies a una premissa argumen-
tal tan plena de possibilitats, l’autor 
opta per cenyir el terreny d’acció 
narrativa i focalitzar l’interès en al-
guns habitants de la petita comuni-
tat suburbial de Mapleton. Sobretot 

en la família Garvey, que no ha per-
dut ningú però ha quedat totalment 
trastocada. Tot i que el pare s’esfor-
ça per mantenir una certa normali-
tat, la filla es descontrola, el fill se-
gueix el profeta Sant Wayne i la do-
na s’uneix a una secta significativa-
ment anomenada Residu Culpable. 

Tot i que el marc és més 
propi de la ciència-ficció 
amb ressonàncies mís-
tiques, The Leftovers 
transita sempre dins 
les coordenades d’un 
realisme estrany però 
estricte. Tant els te-
mes que explora com 
el ventall d’emocions i 
de dilemes íntims que ex-
pressa resulten, tot i l’apa-
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rent distància, poderosament fami-
liars: la lluita entre memòria i oblit, 
la sortida fàcil però perillosa del fa-
natisme religiós, la idealització del 
que es va perdre i que potser no era 
tan excepcional com es recorda... 
Escrita en una prosa substanciosa, 

robusta i rica –molt ben transvasa-
da al català per Marta Pera 

Cucurell–, The Leftovers 
tracta amb valentia uns 

assumptes tan singu-
lars i seriosos com la 
deshumanització que 
provoca l’estupor i la 
manera com la tragè-

dia ens desfigura als 
ulls dels altres. D’un 

dramatisme melancòlic 
però vigoritzant. ✒

forma sobre la trilogia d’aquest re-
cull. Terra cansada, que va merèixer 
el premi de la crítica Serra d’Or i el 
Premi Nacional de la crítica (2004), 
és el conjunt menys unitari, amb pe-
tites joies, com Confidència, o Peti-
ta cançó de riu, i arreu, troballes de 
les seves: “quan no tinc somnis / sóc 
home vell”, “el pessic de sal de la 
nostàlgia”, o divises clares: “Amb el 
llibant quasi segat, manté / el do de 
l’aigua fresca: / la pura voluntat de 
saber i de comprendre”.  

A l’obra següent, Narcís i l’altre, 
que va guanyar el Miquel de Palol 
(2001) i el premi Cavall Verd de po-
esia (2002), s’hi nota, afirma l’autor, 
“la influència de la filosofia de l’al-
teritat”, i s’hi expressa “la contrapo-
sició entre l’obertura de l’amor i el 
tancament narcisista”. I seguim 
amb les “troballes”: “Al banc de l’es-
perit, el goig de l’amistat / és una 


