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quest llibre és curt i bo. Els disset
textos que inclou van ser la majo-
ria articles publicats durant l’últi-

ma dècada, i els millors d’aquests articles
són aquells que mostren un caràcter més
híbrid. Són textos a mig camí entre l’article
d’opinió, l’assaig literari i la peça lírica. Evi-
dentment, no podem parlar de lirisme en
textos que ens parlen de política interna-
cional i especialment de la política interna-
cional recent (l’11-S i la invasió d’Iraq, el
contenciós a Palestina, el G-8 i l’islam),
però la tensió formal que imprimeix Ber-
ger als seus escrits depassa la simple re-
flexió i ens aboca a l’estadi més profund i
despullat del pensament. No és aquest,
doncs, un llibre conjuntural.

John Berger (Londres, 1926), poeta,
narrador, crític d’art, artista plàstic, assa-
gista polític, és un autor d’obra escassa,
tot i que diversificada en molts àmbits i
que abasta més de mig segle. Va renovar
als anys 80 les lletres angleses, sense ser
un rupturista. Maneres de mirar, compila-
ció d’assaig, poesia i narrativa, va ser un
llibre també influent, i aquesta manera
precisa de mirar, que combina de manera
molt personal l’anècdota i la categoria, el
sentit comú i allò visionari, és el que tro-
bem en aquest Amb l’esperança entre les
dents, l’eix primordial del qual és la resis-
tència davant d’un món global deixat a
l’arbitri d’ignorants.

Els meus preferits són els textos sobre
Pier Paolo Pasolini (“el lúcid i angèlic direc-
tor de La rabbia”, cinta que no es va estre-
nar mai), sobre per què Berger continua
sent marxista (el qual comença amb la
pregunta “Algú vol saber si encara sóc
marxista?”, com si s’anticipés a una de les
preguntes més habituals en els qüestiona-
ris que es fan a tota una casta

A d’intel·lectuals), sobre el pintor Francis
Bacon (“la seva mirada és diferent perquè
no hi ha testimonis ni consternació”), so-
bre la dualitat dolor-desig (un article infor-
mat màgicament per estrofes de Jim Mor-
rison, Nick Cave i la banda Noir Desir) i,
pel que fa als textos de política actual, el

primer de la sèrie, gaire-
bé construït amb aforis-
mes encadenats, en què
ens parla de tots els
morts que habiten sobre
la terra i els problemes
del capitalisme per esta-
blir-hi una relació de con-
tinuïtat natural.
El gust que deixa aquest
llibre és eloqüent i indele-
ble. Berger envia un mis-
satge inconformista, pa-
raula atemporal que
s’enfonsa sense pors,
amb una esperança que
emergeix del patiment,
fins al cor del canvi d’era
que estem vivint. La veu
de Berger té una duresa
mineral, és aspra com un
grapat de terra, “perd la
noció del temps com un
mecànic treballant sota
un cotxe”, segons escriu
en un passatge. I tant és
a quin text pertany, cer-
tament, ja que d’imatges

afortunades com aquesta el llibre n’és ple.
Amb l’esperança entre les dents ha de

contribuir a un coneixement més gran
d’aquest artista valuós i a situar-lo, per si
encara no era prou clar, entre els indis-
pensables. Un llibre revelador, emocio-
nant. ❋
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l poeta i amic Josep Lluís Roig
diu coses sensates i molt con-
venients de sentir en el pròleg

que signa en aquest Itinerari de ten-
dresa, de Maria Carme Arnau (Alfara
del Patriarca, 1958). La primera, que
no el convencen gens els pròlegs (es
refereix als pròlegs que proven d’ex-
plicar les obres, i que ja tenim clar
que no s’han de confondre amb els
estudis crítics). I la segona, que els
autors –més encara si són poetes–
se senten en l’obligació d’haver-se
de presentar al públic lector cons-
tantment, com si cada cop fos la pri-
mera vegada. És així, en un país com
aquest nostre, tan policrom i ric en
diversitats i tan dispers al mateix
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temps; en una infinitud de casos, i
també, doncs, en el de la poeta Ma-
ria Carme Arnau que avui ens acom-
panya i que té una obra prou sòlida i
no pas precisament breu. I a propò-
sit d’Itinerari de tendresa, ja més en
concret i en relació amb les riqueses
i el contingut del volum, Roig també
es fa i ens fa dues preguntes amb
molta textura: “Per què està deva-
luada la sensibilitat com a arma de
futur?”. O encara: “Qui parla, actual-
ment, de tendresa?”.

L’anterior llibre publicat de la poe-
ta, En el desert dels meus ulls (III
Premi Especial de Poesia Goleta i
Bergantí 2008), ja era tot un itinerari
d’afirmació pel que fa a la manera

d’entendre la poesia i al fet d’escriu-
re poesia; un itinerari lliurat de segui-
da a uns verals concentrats en el de-
sig d’introspecció –concebuda com
a una forma d’autoconeixement im-
prescindible per conèixer i obrir-se al
món– que Maria Carme Arnau havia
anat cavant amb el temps i amb els
seus llibres anteriors; ja amb molta
claredat des del volum Totes les
mars són una sola mar, del 2005, un
llibre en què m’ha semblat trobar
molt de paisatge saborós, per exem-
ple, de la poeta Rosa Maria Font…
Diria ara que l’itinerari explorador
(fet d’itineraris paral·lels) d’Arnau ha
quedat definit en les seves formes i
intencions. No és una tendresa flàc-

cida, ni estrafeta, ni feta a la mida de
ningú, ben al contrari: és la tendresa
amb carn i ungla, la viscuda, l’ama-
rada de les lluites, les solituds, les re-
sistències, els silencis, els presagis,
les derrotes, els horitzons, les coses
palpables, les desolacions, els imagi-
naris. En una direcció concreta: “Ara
quan tot t’és tan llunyà, / escoltes un
vent de fulles, / –un so a penes audi-
ble – / que flueix dintre la sal”. I fent
sempre incidència en la voluntat –en
podem dir l’aspiració més plena– de
fer l’intent ara i adés de com a mínim
apropar-se a les plenituds de l’intern:
“Ets com un ocell que, deslligant les
ales, inventa paisatges contra la des-
esperança". Talment la poesia. ❋

Ah, si no fos per la tendresa...
Poesia Roger Costa-Pau


