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DANIEL BOADA

Ha mort l’escriptor i traductor sabadellenc Jordi Domènech i Soteras

Se’n va un poeta:
se’n va un amic

L
A n t o n i C l a p é s

a matinada de diumen-
ge 19 d’octubre s’ha
endut el poeta i traduc-
tor Jordi Domènech i
Soteras (Sabadell, 1941).
Inesperadament. Sense

fer fressa. Sol. De manera anàloga a
com havia transcorregut la seva carre-
ra literària, caracteritzada per la lenti-
tud, l’aïllament i el rigor.

Ara que el seu pes “ja s’ha fet lleu-
ger” –dit amb el feliç vers d’Ungaretti
que Domènech va anostrar–, resta el
buit de l’absent, la perplexitat davant
l’incomprensible, la fel del dolor im-
mediat de veure’s privats
de l’amic, del company, de
l’home de cultura. Però
només la perspectiva del
temps i la generositat in-
tel·lectual sabran atorgar la
mesura exacta del valor
d’una obra poètica bastida
amb l’ambició d’anar al
màxim de lluny sense re-
nunciar a res. Pèrit indus-
trial de formació, posterior
alumne de l’Escola Massa-
na, des de sempre, havia
treballat com a dissenyador
industrial. Però com tants
d’altres d’aquella època,
Jordi Domènech va haver
de tenir una formació hu-
manística autodidacta (fo-
namentalment, plàstica i
literària), lluny de l’acadè-
mia i de la universitat: se-
gurament ni el temps ni
l’indret donaven per a gaire
més. I així es va sentir tocat per l’in-
formalisme, el pop art i l’art conceptu-
al. I per les escriptures de la moderni-
tat: Pound, Montale, Ungaretti, Eliot,
Apollinaire, la literatura dels novissimi,

els poetes de la Beat Generation i el
textualisme de Tel Quel.

Com que Domènech pot haver estat
moltes coses, llevat un diplomàtic o un
activista a favor d’un mateix, la seva
carrera literària va transcórrer dins
dels paràmetres d’aïllament i poc re-
coneixement que caracteritzen les es-
criptures de rigor en la literatura ca-
talana: lluny del circ de les vanitats
mediàtiques, a prop del menysteni-
ment de la crítica. Una mostra n’és el
peatge que en va pagar l’itinerari edi-
torial de la seva obra: el primer llibre,
Un poema en dez anacos, va haver de pu-

blicar-se a Galícia, en edició bilingüe
(1974). El segon, En comptes de la revolu-
ció (1984), va haver d’esperar la reno-
vació del jurat del premi López-Picó;
aquesta edició es va acompanyar de

l’important assaig de
poètica L’escriptura
sense llançadora, de Vi-
cenç Altaió. El tercer,
Història de l’arquitectu-
ra, va veure la llum en
els perifèrics Jardins de
Samarcanda (1995).
També és d’aquest
any Alba Pratàlia, edi-
tat per Grafia de Saba-
dell, una col·lecció de
textos poètics que va
morir després de la

tercera entrega. Vine, Venusvenècia, vine
és una edició d’art feta conjuntament
amb l’artista Albert Novellón, que l’A-
juntament de Terrassa va subvencio-
nar l’any 2001. I finalment, Amb sense
(2002) va publicar-se a Mallorca. (Cal
dir que la presentació del llibre a l’Es-
pai Mallorca de Barcelona, el maig
d’enguany, va constituir una mostra
afectuosa dels amics, amb l’emotiva
lectura coral dels poemes.)

La poesia de Jordi Domènech se sus-
tenta en una poètica clarament, deci-
didament, transgressora i de ruptura;
i, doncs, que demana una lectura en

clau política; perquè es tracta d’un
exorcisme contra la repressió a què el
franquisme va sotmetre l’escriptor i
tota la generació nascuda en els foscos
anys de la postguerra. La dèria de Do-

mènech era trencar amb una tradició
instal·lada en el confort de la seguretat
burgesa que no gosa mirar cap enfora.
A En comptes de la revolució, aquest afany
rupturista hi era clarament dit, i els
poemes expressaven el lament per allò
que hauria hagut/pogut ser la contes-
tació manifestada al seixanta-vuit. L’a-
cumulació de materials tan diversos
que la curiositat intel·lectual li fornia
anar sedimentant en una obra sem-
blant a un collage pop (versió moderna
dels frescos renaixentistes pels quals se
sentia literalment fascinat), que amb el
temps i amb la consecució d’una veu
pròpia i original (única, en el panora-
ma català) derivaria vers una escriptu-
ra objectiva i objectual: una mena de
grau zero de la poesia, en el qual la
imaginació poètica seria substituïda
per referències directes al món tangi-
ble, immediat; gairebé sempre d’un
material provinent del món de la
plàstica (l’art, l’arquitectura o el dis-
seny). Una escriptura creuada per l’e-
rotisme, la crueltat, el masoquisme,
que passa a frec de la pornografia en
una original mescla de sadisme i reli-
gió –entesa aquesta en l’aspecte més

litúrgic i ritual–. Sempre
tractats, però, amb una
certa distància, amb una
ironia suau.

La seva tasca com a tra-
ductor és modèlica pel ri-
gor i el perfeccionisme es-
merçats. Va publicar L’ale-
gria, d’Ungaretti; Senilitat,
d’Italo Svevo; Herba d’aquí o
d’allà, d’Álvaro Cunqueiro, i
Improbable viola, d’Ignazio
Delogu, a part d’incompta-
bles plaquettes amb traduc-
cions del gallec, del portu-
guès i de dialectes italians.
(D’aquí a poques setmanes
es publicarà la seva traduc-
ció del lllibre de poemes
Amor pels llibres, de l’escrip-
tora Fiamma Hasse Pais
Brandao.)

Als amics se’ls acomiada i
se’ls recorda. Als poetes, ara
que els mots i l’escriptura

callen, no se’ls diu adéu: se’ls llegeix i
se’ls rellegeix. “En la foscor/ amb les
mans/ gelades/ percebo/ el meu rostre.//
Em veig/ abandonat en l’infinit”.

■ Antoni Clapés. Poeta i editor

El candidat va responent
E n r i c B r u g u e r a

L
es eleccions al Parlament del 16
de novembre probablement no
passaran a la història per una
incidència decisiva d’Internet en

els resultats electorals, siguin quins si-
guin. Ni tan sols per un desplegament
d’imaginació gaire espectacular en l’ús
de la xarxa per part dels agents polítics
catalans. Ni per un aprofundiment
substancial de la participació ciutadana
a través de la utilització de les noves
tecnologies. Però el cert és que la pre-
campanya, igual que previsiblement fa-
rà la campanya, ha incorporat l’ús de la
xarxa, la web i el correu electrònic a la
dinàmica habitual del màrqueting elec-
toral. I ho ha fet sense estridències i amb
força naturalitat. Tota una fita en l’evo-
lució d’un canal de comunicació, el
d’Internet, a l’entorn del qual encara

preval sovint el rebombori publicitari
per damunt dels resultats.

El desplegament de webs per part dels
candidats –Artur Mas (www.arturmas.org),
Pasqual Maragall (www.maragall.org),
Josep Piqué (www.ppcatalunya.com/josep
pique.htm), Josep-Lluís Carod-Rovira

(www.carod-rovira.net) i Joan Saura
(www.joansaura.org)– en aquest cas no
ha estat una novetat, perquè en els an-
teriors comicis qui més qui menys ja
tenia un site a la xarxa amb notícies, bi-
ografies i reproduccions del programa
electoral. El que sí que és nou és el fet
general que el canal d’Internet ja no
ocupa un afegitó residual en els pressu-
postos de despeses electorals, sinó que
s’hi dediquen partides que donen prou
recursos per fer webs més atractives,
més dinàmiques i animades, amb una

millor organització de la informació i
amb unes incipients propostes d’inte-
ractivitat per als usuaris: jocs en la web
de Mas, cerca de voluntaris en la de
Maragall, interpel·lacions sobre punts
del programa en les de la majoria de
candidats.

Els resultats, estèticament i informa-
tivament, són desiguals. I hi ha qui gai-
rebé ha aconseguit fer el format elec-
trònic tan espès, indigerible i confús
com alguns opuscles electorals conven-
cionals. Però per damunt d’això cal va-
lorar una voluntat genèrica de comen-
çar a pensar en la resposta de l’usuari i
d’intentar establir amb ell determinades
dinàmiques d’intercanvi d’informació.
Així cal entendre les opcions que la
majoria de candidats donen als visitants
de les seves webs a fi que aportin opini-
ons sobre els seus programes i facin les
seves pròpies propostes. O que directors
de campanya com Miquel Iceta (www.

terra.es/personal3/miquel_iceta/diari.htm) i
Pere Macias (www.peremacias.net) oferei-
xin les seves impressions a través de di-
aris personals –weblogs–, distribuïts en
llistes de correu electrònic i oberts als
suggeriments i comentaris de militants,
votants, curiosos i detractors. O que tots
els candidats s’hagin compromès amb
Candidat2003.net (www.candidat2003.net)
a respondre qualsevol pregunta dels
ciutadans, en una experiència de parti-
cipació auspiciada per l’Administració
Oberta i el Parlament de Catalunya, en-
tre altres entitats.

Probablement és prematur i exagerat
entendre aquests fenòmens com a
símptomes d’una democràcia participa-
tiva que per la via tecnològica salvarà els
abismes que sovint separen els polítics
dels ciutadans. Però sí que és raonable
pensar que aquests mitjans, ara utilit-
zats com a instruments de màrqueting
polític convencional, poden anar apro-
ximant electors i representants en una
relació més estable, més basada en
compromisos i confiances concretes, i
menys dependent de la repetició de tò-
pics genèrics a la televisió, la ràdio i els
diaris.


