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JOSEP LOSADA

Jesús Lizano ha publicat el tercer volum de l’obra poètica ‘Lizanote de la Mancha’

Preludi de Lizania

P O E S I A

F R A N C E S C F O G U E T I B O R E U

Jesús Lizano, Lizanote de la
Mancha o la conquista de la

inocencia. Tercera parte.
Col·lecció El Hombre Sentado, 3.
El Ciervo. Barcelona, 2000.

L
a veu poètica de Jesús
Lizano neix d’una in-
sondable rebel·lia que
solca els versos i que
crea poemes com tor-

rentades salvatges. La seva re-
bel·lia interior, mística, condu-
eix a múltiples lluites que
broten d’espais íntims, però
també té una projecció exteri-
or, llibertària, que, a viva veu,
s’enfronta a les condicions que
limiten la llibertat, a les tram-
pes que paren les falses es-
tructures. Cada poema és una
exploració de les polaritats que
formen la fal·laç harmonia del
món, de les lluites entre allò
unitari i allò divers, entre el
poder i la llibertat, entre els
dominadors i els dominats,
entre la vanitat i els somnis. Al
seu tercer lliurament de Liza-
note de la Mancha o la conquista de
la inocencia, la veu del poeta
torna a captar aquest enfron-
tament en l’univers i en ell
mateix; intenta, des del misti-
cisme llibertari, rebel·lar-s’hi,
alliberar-se’n tant com pot, i
troba, més que mai, un cert
refugi en el món real poètic.

Tots els elements ingràvids
del món, acompanyats de totes
les expressions del dolor i de
l’alegria humanes, participen
en la gran festa tragicòmica de
Lizania. Els versos lliures del
poeta volatilitzen les coorde-
nades d’espai i temps i visua-
litzen un univers imaginari i
fantàstic que personifica som-
nis, records, ombres, imatges,
crits, rialles i fantasmes. La hi-
persensibilitat del poeta atorga
una significació recòndita a les
coincidències, a la fauna i a la
flora, a les fortaleses urbanes,

als passatges llibrescos, a les
màximes filosòfiques, als circs
interiors i als teatres del món,
perquè, després de subvertir la
seva aparença, hi descobreix,
com en els somnis, una realitat
poètica. Aquesta realitat des-
mitificadora tant pot abastar
una dimensió íntima com
transcendir un crit de revolta a
favor, posem per cas, de la co-
lumna poètica –versos, metàfo-
res, imatges– com a substituta
idònia de l’escalada autoritària
–soldats, fusells, trinxeres– i
com a possibilitat de viure en
plenitud, en un equilibri im-
perfecte entre el sentit con-
templatiu i creatiu de la vida.

EXPERIÈNCIA TRÀGICA
Amb més intensitat que en la
primera i segona part, en
aquest tercer lliurament hi
plana l’experiència tràgica de
la mort i el desig de transcen-
dir-la amb la poesia. La reflexió
es torna més íntima, més nua,
més nostàlgica: la rebel·lió
contra la mort física no exclou
que, quan sent l’arribada del
darrer silenci, trobi consol en
el fet que romanen els versos i
la vida que els ha creat. El po-
eta sap que la mort iguala els
humans, que el naixement és
la consciència i la condemna
de la mort. I, tanmateix, con-
fessa sense pudor que és un
humil aprenent de la vida i
que, per més que la contempli
i la senti, no la pot entendre
com una mera cendra, matèria
inerta. El sentit vitalista de la
seva veu –que es nega a re-
nunciar a viure encara que su-
posi desviure’s– transfigura la
mort en una butxaca còsmica
que ens dissol, converteix la
tríada cel-purgatori-infern en
tres mosqueters d’intencions
dubtoses, fa de la mort l’amiga
inseparable de la vida i una
unió d’eternitat i temps o, amb
una solemnitat entremaliada,
assegura que totes les pompes
són fúnebres o que tots inte-
grem el gremi dels morts.

La veu del poeta es multi-
plica, se socialitza, es meta-
morfoseja en múltiples jos,
en innombrables símbols,
que expressen el seu estat
anímic com una pluralitat
esqueixada, incapaç de trobar
l’harmonia, la innocència, la
utopia. La seva condició de
poeta no es desdiu de la
d’home únic i solitari que viu
entre altres éssers únics i so-
litaris de la mateixa espècie,
sensible i solidari alhora a les
maleïdes desventures que els
fan creadors i devoradors de
bellesa. En el fons, Lizanote
és, com el seu ascendent qui-
xotesc, una al·legoria supre-
ma de l’espècie humana, un
reflex de la seva aventura
contemporània, en el mo-
ment en què es troba en un
procés de mutacions crucials
(cap a la unitarietat i la des-
humanització) per al seu fu-
tur com a espècie. Lizanote,
en quant home i poeta, no
pot estar-se d’imprecar que
els humans són nascuts per a
volar, de proclamar la caigu-
da de tots els murs que els
oprimeixen, d’exaltar el tri-
omf de la diversitat, de la lli-
bertat, de la innocència o de
la bellesa sense mesura ni
terminis, o de testimoniar
l’existència de l’home perdut
i sol, ferit i foll, estrany i víc-
tima de la tirania.

Cada poema de Lizanote de
la Mancha... conté un minús-
cul reflex de l’univers Lizania,
ja sigui en la seva expressió
greu, transcendent i dilatada,
ja sigui en la seva formulació
alegre, desinhibida i concisa.
La senzillesa dels versos –feta
d’hilarants jocs de paraules,
exclamacions impulsives, pa-
radoxes guspirejants, enume-
racions i antinòmies perspi-
caces, metàfores i símils sor-
prenents– encobreix una
concepció filosòfica que, alie-
na als tractats i a les síntesis,
gira entorn de la recerca vital,
dolorosa i festiva, de la inno-

cència perduda. L’heroi de
l’aventura és Lizanote de la
Poesia, una encarnació sim-
bòlica de la veu poètica que
s’erigeix en cronista de l’o-
dissea de l’últim romàntic que
és Jesús Lizano. La solitud i la
nuesa de l’heroi són el sobre-
preu per viure la fantasia i,
com un retorn a la infantesa
–però amb el llegat de tota
l’experiència viscuda–, aven-
turar-se a cercar la innocèn-
cia. A la fi del camí, malgrat
l’agredolça sensació de desfici
i de naufragi, l’única ruta
maleïda que permet de sal-
var-se és la creativa, atès que
no escanya o anul·la els sen-
tits, l’instint o els somnis i
ajuda a afrontar-se a la darre-
ra follia amb l’ànima d’un
infant.

Lizano combina el to nos-
tàlgic amb una subtil ironia o
un humor refinat que conver-
teixen els seus versos en un
joc que es presta i busca la
participació i la complicitat
del receptor. La seva intrín-
seca oralitat s’adreça a un lec-
tor/oient/company extraordi-
nàriament receptiu que activi
al màxim els seus sentits i, des
del silenci confident, es deixi
endur pel desbordament i la
tendresa dels versos, per l’in
crescendo èpic i les sinuositats
líriques, per les anades i vin-
gudes de la complexitat a la
simplicitat, de l’anècdota a la
categoria, del pensament a la
poesia. Els poemes retornen
de nou als referents coneguts
de l’univers del poeta, els am-
plien i els redefineixen des
d’una mirada en contínua ex-
pectació, per abraçar un es-
queix més de la diversitat del
món, un planeta més de la
cosmologia lizaniana.

PUNT I A PART CREATIU
La trilogia Lizanote de la Mancha
o la conquista de la inocencia es
clou amb un tercer lliurament
que és un punt i a part en el
procés creatiu del poeta Jesús
Lizano. La concreció del darrer
estadi d’aquest procés és un
volum que aplega, en devessall
i sense tria, els darrers versos
escrits pel poeta i que anuncia
el trànsit cap a Lizania, l’obra
poètica completa. Després de
tota una vida consagrada vis-
ceralment, sense concessions,
a la poesia, Lizano revisa des de
la distància, com un tot crea-
tiu, la seva obra poètica i vol
reunir-la sota el bell nom de
Lizania. L’univers quintaessen-
ciat de la poesia troba un espai
interior de somni i de rebel·lia
en què –a força de sacrifici i
solitud– la utopia es conver-
teix, si més no, en un desig
instintiu i somiador de con-
querir la innocència, la lliber-
tat o la bellesa, despullades i
inabastables. Lizania esdevé,
com la vida viscuda, una tar-
dor en primavera, el retorn al
lloc on es neix i es mor sense
res, sense govern, completa-
ment nus davant de tot.

N A R R A T I V A

Samfaina
oriental

J O A N A G U T

Daniel Arsand, La província de
les tenebres. Traducció de

Carles Miró. Edicions 62/

Emecé. Barcelona, 2000.

E
l senyor Daniel Ar-
sand (Avinyó, 1950)
és un llibreter i edi-
tor que, després de
publicar un parell

de llibres de narracions cur-
tes, li han editat la seva pri-
mera novel·la. El que és sor-
prenent no és que l’autor
hagi trobat editor a París, si-
nó que la seva obra hagi me-
rescut l’honor de ser traduï-
da al català i al castellà. En el
moment de redactar aquesta
nota el poeta i traductor Sam
Abrams publica en aquest
diari (7-10-2000) un magnífic
article sobre la responsabili-
tat cultural dels editors en
relació a la traducció de la
poesia universal on assenya-
la una pila de contradiccions
i mancances. Agafant el fil
que ens brinda Abrams, po-
dríem dir que la traducció de
La província de les tenebres se’ns
apareix totalment sobrera i
inútil perquè, diguem-ho
d’entrada, la novel·la de Da-
niel Arsand és un poti-poti
d’aventures orientals en els
obscurs temps del segle XIII
pretensiosa i mal escrita.

LA RECEPTA DE L’OBRA
Agafeu un mercader venecià,
un monjo miniaturista, un
eunuc homosexual i un met-
ge de Narbona i feu-los partir
del regne de Cilícia cap a Pe-
quín amb el propòsit de
convertir al cristianisme Ku-
blai, el gran khan. Barre-
geu-los ben barrejats de ma-
nera que entre els quatre
personatges s’estableixin
unes tempestuoses relacions
d’amor, d’odi i d’enveja.
Feu-los passar per ciutats ben
exòtiques on pugui passar de
tot, aneu-los matant l’un
darrere l’altre fins que a Pe-
quín el monjo serà rebut per
l’indiferent Kublai i on tro-
barà l’amistat i la mort. No
us oblideu, però, de fer que
els expedicionaris tinguin les
actituds humanes més con-
tradictòries, tant si son ver-
semblants com si no. I final-
ment amaniu-ho amb una
prosa ben pretensiosa, farci-
da d’oripells verbals que dis-
simulin l’erràtica imaginació
de l’autor. Si feu tot això,
amb un bell francès ben aca-
dèmic, probablement us edi-
taran el llibre –París és un
misteri– i un parell d’editors
del sud dels Pirineus faran
que la vostra novel·la apare-
gui traduïda al català i al
castellà, encara que provoqui
l’estupor d’aquest modest
recensor.


