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es de la serenitat i el lleure de no te-
nir una ocupació laboral, Jordi Pà-
mias ha pogut realitzar un ideal an-

tic: posar-se exclusivament al servei de la se-
va obra literària. I aquesta dedicació full time
ha donat els seus fruits, fruits de tres varietats
principals, ben diferenciades: la creació
d’obra nova com el recent Al cor del món
(2013); la recuperació d’obra inèdita com el
dietari Des de la foscor (2007); i, sobretot, la
lenta i curosa recopilació de la seva obra poè-
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“L’amor que trenca l’espill”
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tica completa.
Des dels anys vuitanta, quan es va frustrar

una edició conjunta a Llibres del Mall, que
Pàmias tenia clavada l’espina de veure reuni-
da la seva obra poètica. Pagès Editors ha per-
mès que Pàmias pogués desclavar l’espina i
no passés per la humiliant experiència d’ha-
ver d’afrontar el fracàs d’una obra reunida
inconclusa. Ara bé, el retard de gairebé dues
dècades ha suposat, al capdavall, un guany
perquè el nostre poeta, amb el mestratge

poètic de l’edat, ha construït, sense pressa pe-
rò sense pausa, una obra completa sòlida i
ben fonamentada. Només hi ha la petita mo-
lèstia de la inclusió d’alguns poemes per sota
de l’alt nivell de la totalitat.

Fins ara han aparegut cinc volums, encara
que una mica saltats cronològicament: I La
casa dels avis (2011), II La nit en el record
(2006), III Lluna d’estiu (2004), IV El do de la
paraula (2010) i V Terra, mite, àngel (2014).
Amb aquest cinquè volum Pàmias ha arribat,
finalment, a la seva obra recent i els dos ex-
trems de la seva producció, el passat i el pre-
sent, es toquen, formant un cercle altament
significatiu. Cinc volums que sumen 850 pà-
gines d’obra escrita al llarg d’exactament 40
anys, entre el 1963 i el 2003.

L’edició, ho torno a dir, és sòlida i ben fo-
namentada. Hi ha dues categories d’obra
completa, la mecànica i la creativa. La mecà-
nica és la recopilació freda dels diferents re-
culls d’un autor sense res més. La creativa és
quan l’autor intervé decididament per ofe-
rir-nos alguna cosa que no sigui un mer aplec
de materials. Pàmias, com era d’esperar, ha
triat la segona opció. Ha ordenat la seva obra
cronològicament per cicles poètics de gran
coherència interna, ha revisat escrupolosa-
ment tots els textos, ha complementat més
d’un recull amb poemes inèdits, i ens ha per-
mès entrar al seu obrador, revelant-nos els
seus referents literaris, la història de la com-
posició de la seva obra i les seves intencions
profundes a cada llibre i a cada cicle.

L’edició és un èxit poètic, literari i cultu-
ral. És més, acredita Jordi Pàmias, més enllà
de qualsevol dubte, com una figura major
dins el panorama poètic del segle XX i XXI. El
cinquè volum de la sèrie aplega un cicle poè-
tic de primera magnitud en què el poeta
mostra tots els aspectes del seu art que han fet
d’ell un referent indiscutible. Representa una
oportunitat d’or per iniciar-se en la lectura
de la seva producció o una ocasió immillora-
ble per encetar una relectura integral. D’una
manera o altra, us anirà de gust. ❋
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questes històries d’intensitat evoca-
tiva se situen entre la poesia quoti-
diana i el relat de titelles. És un con-

junt de 50 microrelats en prosa poètica que
recreen temes socials i històrics. Al Llibre de
contemplació en Déu (1272), Llull explica que
els joglars moros utilitzaven bavastells, ni-
nots d’aparença humana, per a representa-
cions teatrals. Avui els coneixem com a tite-
lles, putxinel·lis, teresetes... D’aquesta mane-
ra, la poeta Marta Pérez Sierra (Barcelona,
1957) compon els microrelats que reprenen
el motiu literari dels titelles de l’artesana Te-
resa Travieso: els protagonistes tenen el nom
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Les bonhomies pengen d’un fil

original dels bavastells de Tra-
vieso. Són figures que permeten
a l’autora construir l’evocació
poètica dels records i oferir una
temàtica social i humana que
vertebren cada prosa.

Els personatges provenen del
món teatral i desenvolupen ac-
cions humanes que expliquen les
pors i les aventures del dia a dia.
Titelles que són encara infants a
la recerca dels seus secrets; dones
que no troben els camins de
l’amor feliç i es refugien en rao-

naments infantils; homes que
demostren que darrere d’un pa-
llasso hi batega un cor savi o bé
ingenu; i tants personatges ar-
quetípics humans.

Les representacions de titelles
permeten posar a l’abast histò-
ries i episodis vitals dels compor-
taments més sovintejats. És una
mena de mirall de les persones:
com les faules, com les rondalles.

Pérez ha sabut conjuminar
l’alegria del teatrí de barri amb la
bonhomia del fets realistes nar-
rats. Al llarg de la cinquantena
d’històries hi trobareu un xic de
sal i un pensament de pebre. Tot
ben amanit amb la visió com-
prensiva i poètica de l’autora. ❋

BAVASTELLS
Marta Pérez Sierra
Il·lustracions:
Pitu Álvarez
Editorial: Walrus Books
Barcelona, 2014
Pàgines: 101
Preu: 12 euros




