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i ha uns versos de Luis Rosales que
diuen “sabiendo que jamás me he
equivocado en nada, sino en las cosas

que yo más quería”. I Santi Borrell escriu: “I si
m’equivoco, és perquè t’estimo”.

Aquest és el primer llibre de l’autor, que
s’ha editat ell mateix, amb l’estimable ajut grà-
fic d’Alonso Castellanos. Conté, però, poemes
de fa uns quants anys: n’hi ha força de vuit
anys enrere, i fins i tot n’hi ha de més antics,
encara. Es tracta d’un llibre d’amor, en què el
protagonista de debò, però, és l’absència: “jo
t’estimava / jo tenia els dies a les mans”. I
també la paraula, que és invocada des de
molts dels versos, interpel·lada i confirmada.

La poesia de Santi Borrell aspira a una for-
mulació clara: no hi ha entrebancs que ens
distreguin de la primera impressió que ens
causen els versos, no hi ha un treball metafò-
ric ambiciós: “Els teus ulls tenien la rialla de la
mort, / com una es-
pelma que apaga el
vent”. La paraula pesa
pel que diu en un sen-
tit recte, no simbòlic.
L’atractiu principal de
l’obra és la immediate-
sa. Són estranys els
versos que defugen
aquesta manera. Si de
cas, aquests dos, mar-
cadament críptics,
que evoquen uns ver-
sos cèlebres d’Unga-
retti: “una flor ha cai-
gut dins el mirall / i el
teu cos s’ha anat ta-
llant”. Fins i tot quan el
poeta opta per la me-
tàfora, ho fa donant al
vers un exquisit aire naïf: “vas comparar el
meu cor amb una barca / i jo, sense tenir bar-
ca, vaig ofegar-me”. Són poemes fets, de ve-
gades, de preguntes ansioses; el ritme prové
d’aquest mateix neguit de l’expressió:
“m’abraces, t’escapes, / t’habito, m’evites”.

Els versos van component el retrat d’un
personatge erràtic, dependent de l’altre, en-
frontat íntimament a contradiccions molt di-
verses: “El dolor és una paraula / que no
s’acaba mai”. Es tracta d’un subjecte que co-
neix el món a còpia de sentir-lo: “Tu fas que
vingui picant les hores amb el cor. Tu fas que
t’estimi en el dolor de les genives / i de les na-
fres”. L’experiència amorosa l’ha trasbalsat,
n’ha condicionat la mirada: “el món que veig /
té la mateixa forma / que el meu cor”. De ve-
gades, una analogia capritxosa permet el vol
imaginatiu: “Potser l’amor són els meus os-
sos, / que sempre recordaran els teus ulls”.

Escriu el poeta: “L’amor és la paraula del
temps, / la paraula exacta del temps”. Borrell
es fixa en aquesta paraula que va canviant, i la
du a la pàgina: l’observa i ens la fa observar.
La seva és una poesia fàcilment compartible.
Un primer llibre és tan important pel que diu
com pel que deixa entendre. Caldrà seguir
amb atenció la poesia de Borrell. Jo compto
que guanyarà en profunditat, i això sense per-
dre aquesta marca de la diafanitat que és la
que predomina aquí. ❋ 
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