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assa alguna cosa molt greu quan un
poeta de la talla del mallorquí Hilari
de Cara (Melilla, 1945) no té el reco-

neixement crític i públic que es mereix. Tot
és una qüestió de la inflexibilitat del cànon
poètic que es va establir just després de l’eclo-
sió de la Generació Literària del 70. La nòmi-
na dels grans poetes contemporanis hauria
de ser molt més oberta a noves incorpora-
cions, tal com passa al sistema literari d’altres
cultures.

Potser caldria pensar en un volum d’obra
reunida, del 1985 ençà, per poder apreciar
amb claredat la vàlua creixent de la seva pro-
ducció. Sigui com vulgui, ja fa temps que De
Cara ha entrat en la plena maduresa com a
creador i poemaris de la magnitud d’Absa-
lom (El Gall Editor, 2006) i Postals de cendres
(El Gall Editor, 2008) en són la prova indis-
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putable. Ara, De Cara hi torna
amb un llibre exigent i intens, Via
Bàltica, que fins a cert punt conti-
nua algunes qüestions temàti-
ques i formals del seu poemari
anterior. 

Via Bàltica és un conjunt de
cinquanta-cinc poemes que es
llegeixen de manera tan accelera-
da i febril que el final d’un text
pràcticament impacta contra el
principi del següent, fins a formar
un poema riu articulat en frag-
ments, un poema únic que evoca
l’esforç de l’alta modernitat per
reconduir l’impuls èpic al llarg
del segle XX. De fet, només cinc
dels poemes tenen un títol que
serveix de separador.

L’eix vertebrador que unifica
Via Bàltica és un viatge real i/o li-
terari d’Hilari de Cara des d’Ale-

manya a la península de Kamt-
xatka, al nord-est de Rússia,

tot passant per Polònia i les
Repúbliques Bàltiques. La via bàltica
del títol és una mescla de la via Àpia,
unificadora, i la via Dolorosa, exorcitza-

dora i rehabilitadora.
    A mesura que el poeta va recorrent el seu

itinerari va endinsant-se en una profunda,
ambiciosa i terrible reflexió sobre la vida, la
història i l’art, que treballosament intenta re-
flectir, amb tota la fidelitat possible, les altres
dues.

Progressivament, Via Bàltica va guanyant
en amplària, densitat i fondària mentre, de
manera controladament caòtica i al·lucina-

da, va resseguint una vasta xarxa de temes

parcials com la naturalesa, la vio-
lència, la mort, el dolor, l’escrip-
tura, el llenguatge, l’Holocaust, el
que és efímer, la recerca de la per-
manència, la memòria i l’oblit, el
sentit lúdic, l’erotisme i el sexe, el
pas del temps, les sensacions, el
coneixement, la pietat, la cons-
ciència, el mercantilisme, l’ordre,
la felicitat, etcètera.
    Sobre la marxa, malgrat la du-
resa del text, hi van apareixent pe-
tits i enlluernadors punts de llum
en què el poeta fa una decidida i
estricta aposta pel valor de la vida
(“Com podia, entre el fang, enca-
ra / persistir l’aigua fina?”), la
llengua (“Viu, grava paraules
fondes amb un punxó / de ferro
en roques de granet.”) i l’art de la
poesia (“Romandre és la paraula
escrita al moll de l’os”). Ara bé, les
seves apostes són guanyades a
pols, després d’una lluita aferris-
sada amb la realitat: “El que resta

és el més fort, / no és allò que no volem, / és
allò que no ens vol.”

El que més impressiona d’aquest llibre tan
fabulós i vital és l’espessor textual, aconse-
guida a partir d’un joc paradoxal entre dues
tendències contradictòries: la del al despulla-
ment i la de l’atapeïment, entre la voluntat
clara de cognició i l’aspiració constant de
l’enllà de la plenitud de la postconsciència.

Via Bàltica, d’Hilari de Cara, és un autèntic
sotrac, que ens sacseja de dalt a baix i ens treu
de la nostra autocomplaença còmoda, per
fer- nos veure que la vida veritable sempre té
un preu. ❋
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