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uan Carlos Elijas acaba de publicar a Pagès Edi-
tors Per un nus a la gola, el seu primer poemari
en català, que va ser guardonat el febrer passat

amb el 14è premi de poesia Maria-Mercè Marçal. L’au-
tor hi recita versos del tercer mil·lenni, però se suma
al conjunt iniciat per aquells i aquelles que, en temps
pretèrits, ja cantaven en grec i en llatí la vida i la mort,
l’amistat, l’amor i la fugacitat irreparable del temps.

La primera part del llibre, Llum de vesprada, està
signada a Tàrraco i mira el mar des del port d’aquesta
ciutat antiga, convertida enguany en capital de la cul-
tura catalana. S’hi pot sentir la malenconia, la tristesa
per la pèrdua de l’amic i una punyent nostàlgia. Brava
poesia lírica, poesia en primera persona, que canvia la
cítara d’Apol·lo per les guitarres de Clapton i Hendrix,
o pel piano de Bartók.

Elijas, a la segona part del llibre, Els campanars de
la vall, escriu “Algú em dicta les frases / que anoto en
aquest quadern”. Al món clàssic, poetesses i poetes
són la veu de la divinitat. Per obra d’Apol·lo, déu tan
ambigu com bellíssim, i
tan poderós com cruel,
diuen cançons que són
profecies, i ens transpor-
ten a universos paral·lels.
Actuen de mèdiums i no
trien; ben al contrari, són
triats. No és una vida fàcil,
la del poeta. Elijas ens
confessa “el sòlid dolor
d’haver nascut en vers”.
Però existeix, al cap i a la
fi, una certa compensació:
el poeta sap que es pot
construir amb paraules
quelcom capaç de sobre-
viure el pas dels segles,
que es pot produir “la vic-
tòria irredempta del poe-
ma”, el triomf de la me-
mòria.

Filles de Zeus i de la memòria, les nou muses ens
guien en els ardus i solitaris camins de la creació. La
que té cura dels poetes lírics és Erato, el nom de la
qual ens suggereix desig. Qui s’hi podria resistir? Elijas
segur que no i per això ens regala un esplèndid Últim
poema d’amor; i és que “la nit, diu la cançó, pertany
als amants”...

El drama dels invisibles amb Mèxic al fons
Diuen que Orfeu era fill d’una musa i del déu Apol·lo, i
que cantava tan bé que fins i tot va poder baixar als in-
ferns a reclamar Eurídice, la seva estimada desapare-
guda prematurament, i també diuen que va aconse-
guir convèncer Persèfone. A la tercera part del llibre,
Elijas, com Orfeu, ens vol commoure, i és en favor
dels altres que canta. Entre el corb d’Apol·lo i la pante-
ra de Dionís, Elijas interpreta el drama dels invisibles,
amb Mèxic com a paisatge i el nou món de referent.

El viatge cap a terres de ponent ha donat uns fruits
magnífics: les visions se succeeixen. És al Mirall de
fum on Artaud, Bartra, Cernuda o Cravan presideixen
el ritual de transformació del po2eta, que muda en ai-
re, en aigua, en terra i en foc. La vida a ritme de mi-
te.Tanmateix, al final del camí i a la vista del mar, re-
torna la nostàlgia i el poeta comprova que el periple
no ha esborrat la tristesa i que el nus a la gola ara hi és
instal·lat de manera permanent. Però el més sorpre-
nent del cas és que, semblantment a com passa amb
el cap esquarterat d’Orfeu, el poeta és capaç de se-
guir cantant. ❋

J

Cantar amb
la veu de poeta
Maite Blay

Poesia

Per un nus a la gola
Autor: 
Juan Carlos Elijas
Editorial: Pagès
Lleida, 2012
Pàgines: 68
Preu: 12 euros

Consells sobre
política
A un governant
incompetent
Autor: Plutarc
Pròleg i traducció:
Montserrat
Nogueras
Editorial:
Adesiara
Barcelona, 2011
Pàgines: 248
Preu: 14 euros

Plutarc ofereix
una mena
de màster
en política,
encara ben
vigent
ARXIU

A dalt tot està
tranquil
Autor:
Gerbrand Bakker
Traducció: 
Maria Rosich
Editorial: Raig Verd
Barcelona, 2012
Pàgines: 272
Preu: 20 euros

–que fins a meitat del llibre és la
causant i l’única raó del temps ac-
tual– va exigint els seus drets fins a
compartir, tot i explicant-lo, el prota-
gonisme amb el present. És un pre-
sent que no és més que perpètua
monotonia, un simple i sense sentit
deixar passar: “Jo deixava que pas-
sessin les coses, i prou.”

El rellotge del temps aturat no es
torna a posar en marxa fins que no
fa la seva irrupció una figura tan in-
esperada com important de l’ahir,
que aportarà aire nou no tan sols en
aquella granja on les portes i fines-
tres sempre estan closes sinó, per
damunt de tot, a les vides anquilosa-
des del pare –“l’home de dalt”– i del
fill. En síntesi, una novel·la breu però
intensa i compromesa, accessible
però pregona i reflexiva, que dóna
tant com exigeix. ❋
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