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omàs Arias (Guardiola de Bergue-
dà, 1966) fa anys que passeja la se-
va ànima pels recitals poètics que

diferents col·lectius convoquen arreu del
país. Va sorgir dels cercles de Berga i és
un dels habituals del bar Horiginal de Bar-
celona, base logística dels editors de La-
breu, que li publiquen ara Odi sobre tela,
un recull de poemes amb una certa unitat
temàtica i estilística. El llibre conté alguns
dels ingredients que Arias ja ens havia
ofert a Romanços (2004), premi Salvador
Espriu, i a les proses periodístiques Paper
de diari, publicat fa uns mesos. Precisa-
ment, els poemes d’Odi sobre tela estan
datats entre el 2005 i el 2011, és a dir, des
del llibre anterior. A excepció dels que po-
dríem considerar més circumstancials, els
seus poemes es mouen entre dos eixos,
en alguns moments coincidents. N’hi ha
de més musicals i d’altres que es pregun-
ten sobre les vivències autobiogràfiques,
sempre amb un xic d’ironia que el distan-
cia dels corrents realistes ferraterians que
van repetir-se fa un parell de dècades fins
a la sacietat. Després de Ferrater, el llegat
de Vinyoli s’ha mostrat com la influència
decisiva en autors heterodoxos, com en el
cas del mateix Tomàs Arias.

T En el seu nou llibre, les relacions senti-
mentals i sexuals s’alternen amb les lectu-
res de la tradició literària i, malgrat el to pre-
tesament menor en què el poeta es situa, el
resultat és convincent per l’autenticitat i la
sensació de treball de fons concentrat. Té
moments epifànics en els records i d’altres
de més banals, però la presència de l’anèc-
dota quotidiana li serveix per bastir un bon
grapat de poemes de qualitat innegable.
M’agrada quan considera temeritats deter-
minats tipus d’investigacions sobre els hu-
mans i també quan construeix un tipus de
vers epistolar, que recorda la picaresca més
barroca. Està especialment inspirat en un
poema dedicat al poble natal, on en pocs
versos ens deixa la sensació de buidor per
sobre de la malenconia: «Al carrer del Co-
merç, no hi ha botigues ni mercat, tot és
tancat, com tants, és un carrer on, tret de
cases, no hi ha re».

Odi sobre tela confirma el treball conti-
nuat i ofereix expectatives sobre on arriba-
rà. No es tracta d’un jovencell que apunta
maneres sinó d’un poeta fet, que ha publi-
cat quan ha sabut que tenia coses a dir. En
aquest cas, el seu exemple és digne d’admi-
ració perquè sap el vers i com dir-ho. A
més, té estil i mirada personal. ❋
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