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i ha un lapse de temps entre el llan-
çador d’espases i la diana, entre
l’agent feridor i la diana que és un

mateix, entre la vida que és dolor i la poesia
que l’exemplifica. Ens referim a un joc de
tensions líriques entre les imatges com a cops
de puny i les fórmules de caràcter solemne,
com escriu Jordi Virallonga al pròleg d’a-
quest nou poemari d’Eduard Sanahuja. El
llançador d’espases va rebre el premi Maria
Mercè Marçal i és un pas endavant en la tra-
jectòria poètica de Sanahuja. Recrea el perso-
natge característic del circ amb les connota-
cions pròpies que comporta d’atzar, agressió
i patiment físic i moral.

La poesia de Sanahuja ha arribat a un estat
madur pel que fa a explicació lírica i reflexiva
del que significa el fet de viure. El llançador
d’espases pot ser el jo poètic però segurament
és, en realitat, la personificació de la vida.

Començà a publicar poesia el 1981, amb el
llibre El gos del Galiot, i des d’aleshores s’ha
centrat en la producció poètica pròpia i en la
traducció. Li recordem la traducció de Prosa
del Transsiberià (Edicions 62, 1992), de Blai-
se Cendrars.

El poemari actual consta de tres parts, en
les quals el poeta s’interroga sobre el concep-
te d’identitat, el pas del temps i el fet de viure,
entès com una experiència d’orfenesa i de
patiment. Les tres parts són tres sèries de nou
poemes que desenvolupen els tres poemes
inicials del llibre, que duen el títol de Pròleg I,
II i III, respectivament. Tanmateix la poesia
–i l’amor– és allò que ens configura i que ens
defensa davant dels estralls de la vida. Per
aquest motiu, podem considerar El llançador
d’espases un poemari que aposta per l’amor
com l’única forma de redempció possible. Al
poema Teoria amb el bes de la primera part, el
poeta es declara escèptic pel que fa al poder
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còsmic i general de l’amor com a força i mo-
tor, però afirma: “Sé prou bé què és el bes, / el
darrer estadi evolutiu del mos, / un intent de
negar / la crueltat voraç de les mandíbules, /
un intent d’oblidar / que les boques es mo-
ren.” I més endavant conclou: “El bes no ens
salvarà, / però ens identifica”.

A la segona part, la recerca adquireix el to
misteriós i suggeridor de saber quina part o
quin tot configura el Monstre, l’element que
dóna nom a aquesta part. És un diàleg amb si
mateix amb tots els ets i uts. El jo poètic co-
neix “les lleis de l’espectacle” i també sap del

“trau per on s’escola l’aigua abans de la se-
quera”. El poeta s’encara amb si mateix, s’in-
terroga i busca les claus que expliquin tantes
escomeses d’espases rebudes i llançades.
Amb el dolor que l’ha anat conformant indi-
vidualment, afronta la mort que vindrà més
tard, després de blindar-se per dins amb els
versos que ben sol haurà escrit. Versos que
naixien sense públic ni escenari. És un poe-
mari escrit des de la maduresa vital i poètica,
que reflexiona sobre el dolor i en tasta tan
sols l’olor, l’olor del record que perdura, i que
pot evocar i testimoniar, encara. ❋
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Sabem què llencem a la brossa?
ntonio Orihuela és anarquista, eco-
logista i pacifista. Només amb
aquestes dades ja podem deduir que

no deu estar gaire satisfet amb el món que
ens ha tocat viure, ni amb el comportament
irresponsable de l’espècie humana en con-
junt i de l’espanyola en particular.

El seu últim poemari publicat, Cosas que
tiramos a la basura, fa servir la poesia com a
eina per posar en evidència un grapat de les
moltes contradiccions que ens rodegen, bà-
sicament corrupció política i econòmica, a
més d’incoherències ideològiques i de com-
portament social.

Ens col·loca davant dels nassos un mirall
que reflecteix les trampes que ens parem
nosaltres mateixos i amb les quals ensope-

A guem de la manera més estúpi-
da, la perversió del sistema.

Ara bé, tot i ser una poesia de
denúncia clarament indignada,
es permet utilitzar un sentit de
l’humor punyent i càustic, fins i
tot en les il·lustracions que
obren els tres apartats del llibre
(contenedores, compostaje, trata-
miento de residuos).

La lògica de les seves afirma-
cions les converteix gairebé en
aforismes del Twitter, com ara:
“La mitad de los de abajo / se en-
frentan, en realidad, con los de en
medio, / los de arriba les quedan
muy lejos.” O el breu poema

Descomposición química: “De
fútbol, loterías, coches, chalets con
piscina, / oro, acciones, cotilleos,
culos y pantallas / están hechos
los sueños / de la classe media es-
pañola.”

Aquesta denúncia, omnipre-
sent en la primera part del poe-
mari, flueix cap a un espai íntim
fins a desembocar en un corrent
més ampli que voreja el lirisme
condensat dels haikus, propici a
la meditació sobre el futur, el
destí i la bellesa. Serveixi aquest
d’exemple: “¡Hay algo detrás del
espejo con vaho!, / paso un paño,
/ carcajadas.” ❋
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