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El poeta Jordi Pàmias (en una foto d’arxiu) ha publicat recentment ‘Narcís i l’altre’

Jordi Pàmias:
poesia i alteritat
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Jordi Pàmias, Narcís i l’altre.
Premi Miquel de Palol.
Edicions 62/Empúries.

Barcelona, 2001.

E
n el número mono-
gràfic que la revista
Urc va dedicar ara fa
tres anys a Jordi Pà-
mias, em feia ressò

del caràcter hierofànic de la
seva poesia. Deia allí que la
seva arrel poètica “és fona-
mentalment cosmogònica i
apunta a les hierofanies del
món. És a dir: en el símbol
conflueixen coneixement i
revelació d’una realitat altra.
Aquesta altra realitat toca el
mite, precedeix la raó dis-
cursiva i, en tant que realitat
espiritual, conjumina poesia
i religió. No es tracta, però,
d’una relació desvirtuada o
allunyada del món sensible.
En la poesia de Pàmias, la vi-
vència extrema del sagrat
sempre s’arrela en el món
dels éssers mortals, dins el
mirall, vast i heterogeni, del
món sensible; sempre es
transparenta mitjançant el
Déu real que batega al cor de
la matèria”. Si aquesta opinió
volia respondre al punt d’in-
flexió que la seva poètica ex-
perimentava a partir de lli-
bres com ara Cançons de la nit
benigna, Clam de la neu i Flauta
del sol, intensificat després
amb Lluna d’estiu, Àmfora gre-
ga, Camí de Ponent, L’alegria
velada, La plana verda i Fuga del
mil·leni, ara, amb la recent
publicació de Narcís i l’altre, el
sentit d’aquelles paraules
pren, si calia, una nova i més
íntegra dimensió.

BELLESA SOSTINGUDA
A Narcís i l’altre Pàmias arriba
a la plena substanciació dels
seus materials poètics. Més
que en cap del seus llibres
anteriors, aquí la qualitat
d’estil és, abans de tot, belle-
sa expressiva sostinguda en
la força interior del llen-
guatge poètic. En això sem-
bla seguir el desideràtum del
seu admirat Vincenzo Carda-
relli: “Arrivare alla grammatica
per forza d’ispirazione, questa mi
sembra una maniera di scrivere”.
I no a l’inrevés, és clar, com
acostuma a bastir el seu edi-
fici el mimètic poeta d’esco-
la. Una divisa fàcilment
constatable al llarg de tota
l’obra pamiasiana. Fins i tot
en l’etapa fundacional de la
seva poesia –La meva casa
(1969) i sobretot Acta i record
d’un temps empresonat
(1973-1974)–, amb els re-
clams evidents d’un temps
sotjat per la immediatesa ci-

víca i política, Pàmias evita el
pes excessiu del didactisme
programàtic. La consciència
sociohistòrica no perd de
vista mai ni la posició ètica
del subjecte líric ni la volun-
tat estètica derivada de l’ex-
tremat rigor del seu llen-
guatge poètic.

Pàmias opera sempre –Nar-
cís i l’altre n’és un bon exem-
ple– amb la pietosa lucidesa
dels estoics. Un compromís,
al cap i a la fi, amb el dolor
contingut i amb la tensió
d’un sentiment destil·lat per
la disciplina creadora. La pe-
titesa enaltida del clos do-
mèstic es projecta simbòlica-
ment més enllà dels estrictes
límits d’espai i temps. En
aquest sentit, resulta prou
significativa la funció medi-
adora, metafòrica i simbòli-
ca, que en el topos de la casa
–constant al llarg de tota la
seva obra (vegeu a Narcís i
l’altre el poema Balcó)– tenen
balcons i balconades, fines-
tres i finestrals oberts al tea-
tre del món. Ulls oberts als
vestigis del passat, però tam-
bé a la condició atzarosa de
l’esdevenidor i de la mort, el
poeta basteix a través d’ells, i
des d’ells, la mirada assao-
nada de la memòria del
temps. El microcosmos del
jo, transcendit, s’obre al dià-
leg amb l’altre, amb resso-
nàncies que abasten el pre-
dicament existencial, eròtic,
metapoètic, religiós o meta-
físic. El sincretisme religiós
Pàmias, humanístic abans de
tot, aixopluga harmònica-
ment fonts cristianes i paga-
nes en nom de la dialogia i
l’alteritat. La citació d’E. Lé-
vinas que obre el llibre es
prou significativa: “El rostre
s’imposa a mi sense que pu-

gui fer-me el sord a la meva
apel·lació ni oblidar-la” (Hu-
manisme de l’altre home). Val a
dir que a Narcís i l’altre
aquesta consciència dialògi-
ca vol ser, des de la mateixa
paradoxa encastada en el tí-
tol del llibre, un principi
d’ordre poètic.

EL MIRALL I L’ALTRE
Narcís, doncs, i amb ell la
imatge autocontemplativa
del mirall poètic, és depassat
per l’aspiració totalitzadora
de la diversitat. El jo s’acom-
pleix així en el diàleg sense fi
de la imaginació creadora,
projectada des del principi
de l’alteritat cap a l’harmo-
nia dels contraris. L’amor,
principi actiu de l’alteritat,
trenca la pretesa serenor de
les aigües estantisses i del
rostre únic. No hi ha imatge
pròpia sense la mirada de
l’altre. Com llegim al poema
L’heroi, el veritable Ulisses no
és l’Ulisses-Narcís, l’Ulisses-I-
lla que jeu cofoi a Ítaca un
cop acomplerts el “retorn a si
mateix, / el tancament del
cercle, el periple que acaba /
a la casa natal”, sinó aquell
altre Ulisses que va fer de la
seva mirada el diàleg cons-
tant de l’aventura i el viatge.
L’altre –vegeu el poema Som-
ni– esdevé l’única rèplica fi-
del del poeta. Una rèplica
indestriable del paper re-
constructor de la paraula
poètica: “Només quan diem
tu, / respirem aire fresc. / S’ha
velat el mirall del nostre jo
superb, / s’ha esbatanat la
porta de la torrre de vori... /
Fan nosa, els guants. I no
duré cap màscara, / en el roig
carnaval de les disfresses. / A
la platja cansada de les ho-
res, / fitem els ulls de l’altre i

descobrim / la gran blavor,
nua, del mar” (La paraula que
salva). És des d’aquesta cons-
ciència de l’altre, esmicolat
definitivavent el mirall ideal,
que l’ésser humà afirma la
seva vulnerabilitat davant de
la mort. Com llegim a Incerta
vida, l’excel·lent poema amb
què Pàmias clou Narcís i l’altre
–on ressona el mestratge de
Joan Vinyoli–: “Som vulne-
rables, / com un nadó deixat
a la intempèrie, / com una
fina llenca de gel, en una
bassa, / amenaçada pel roc
d’un vailet, / com, a la clari-
ana d’un bosc, un cervatell. /
Tots compartim l’atzar de la
vida: corrent / de sang, que
ha de glaçar-se, parpelleig
d’uns ulls, sota la cúpula
immutable / del cel. Diem
paraules de perdó, / com en
el somni; ens estimem a ce-
gues; / tenim por de la mort:
som tots un rostre / sense
defensa, un frèvol paravent”.
En el fons –com molt bé ha
vist Xavier Macià en el seu
pròleg–, “Narcís i l’altre plan-
teja un conflicte d’ordre
existencial i metafísic. Ens
presenta l’opció entre dues
formes de vida o, millor, en-
tre dues formes de viure la
vida: la d’Ulisses-Narcís, or-
gullós i arrogant, «per a qui
els altres homes només són
escorrialles»; i la de Filèmon
i Baucis, que «amb l’amor
compartit en hores solitàri-
es, / oferien la casa als déus
desconeguts». I se’ns presen-
ta també com una recerca de
la veritat essencial”. No seré
jo el que contradigui l’en-
certada i concloent aprecia-
ció de Macià: “Penso que és el
millor llibre de poemes que
ha escrit Pàmias i també el
més intens i profund”.

N A R R A T I V A

Història
d’amor

congelada
ISAAC FERNÁNDEZ

Joakim Prats i Jordi Garriga,
Cendres de glaç. Proa.

Barcelona, 2001.

E
l debat moral i jurídic
sobre les noves tècni-
ques genètiques de
fecundació i crionit-
zació, unit a la qües-

tió del paper familiar de la do-
na amb èxit dins el món labo-
ral, conforma la columna ver-
tebral de Cendres de glaç. Joakim
Prats (Barcelona, 1961), cientí-
fic, i Jordi Garriga (Barcelona,
1971), llicenciat en ciències de
la comunicació, basteixen a
quatre mans una història d’a-
mor tendra, romàntica i passi-
onal que després congelen sen-
se remordiments.

L’acció es desenvolupa a la
Barcelona postolímpica i els
protagonistes són el Sergi, pro-
fessor del departament de ter-
modinàmica de la Universitat, i
la Cinta, publicista d’una gran
agència. S’enamoren, s’esti-
men, estan fets l’un per a l’altre
i es casen... Viuen junts i feliços
fins que la feina d’ella els co-
mença a separar i la vida mo-
derna que comparteixen els
porta a un trist carreró sense
sortida i sense descendència.

Sota un llenguatge narratiu
gairebé cinematogràfic, dues
línies argumentals s’alternen i
juguen amb continus canvis de
temps i d’espai. L’una parla de
la relació entre el Sergi i la
Cinta; un to melindrós endinsa
el lector en els sentiments més
íntims de tots dos i els autors
fan entendre perfectament
quin és l’estat d’ànim dels dos
enamorats i les motivacions i
frustracions que els porten a
actuar d’una manera o una al-
tra. Emmig d’aquest devessall
de sentiments, apareixen blocs
de divulgació científica on s’a-
taquen els conceptes més com-
plexos tant des del punt de vis-
ta tècnic com des del punt de
vista filosòfic. La segona línia
argumental se centra en la dis-
cussió d’una sentència al Palau
de Justícia entre tres magistrats
–dels quals coneixem tota la
dimensió humana–, amb el
Sergi i la Cinta com a litigants
d’un cas que no s’acaba de des-
cobrir al lector fins a les últi-
mes pàgines. Les conviccions
dels jutges trontollen línia a lí-
nia i gairebé es pot imaginar
com recargolen la justícia per
encaixar-la en el racó lliure que
els deixen les lleis, la religió i la
filosofia, en un exemple sor-
prenent del funcionament ju-
dicial.

Prats i Garriga aconseguei-
xen mantenir l’interès del lec-
tor fins al final de la narració i
posen de manifest que la ficció,
per enrevessada que sigui, és
més colpidora com més s’acos-
ta al lector.


