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Jordi Pàmias ha publicat quatre llibres de poemes junts

A la recerca de la plenitud
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Jordi Pàmias, Lluna d’estiu (obra poètica
III). Pròlegs de Jaume Pont i d’Isidor
Cònsul. Pagès Editors. Lleida, 2004.

T
é molta raó Isidor Cònsul
quan, en l’anàlisi de l’obra de
Jordi Pàmias, defineix la seva
poesia com una “geometria
existencial, amorosa i mítica”,

perquè allò que ens resulta més evident
en l’obra del poeta lleidatà és la cele-
bració dels objectes com una evidència
de la perfectibilitat de les coses. Tal ve-
gada, en la inspiració de la poesia d’Oc-
tavio Paz, hagi trobat Pàmias un dels fi-
lons d’aquesta manera de celebrar el
món, perquè de celebració es tracta, i de
festeig de la vida. Volem dir que la im-
portància de l’element o objecte essen-
cial en els poemes esdevé una forma
d’invocar una presència sobre la qual el
poeta imposa les tintes de les qualitats
del temps. Pàmias practica una nostàl-
gia sostinguda que va captant les coses
fins a configurar un hàbitat poètic ple
de singularitats en què són possibles els
conceptes de salvació i memòria. Ara bé,
la inclinació de Pàmias sobre les formes
té una arrel cristiana i seria incom-
prensible la seva obra si no hi llegíssim
l’afany de transcendència i el diàleg amb
l’U. Així entenem la geometria despu-
llada íntima amb què el poeta s’envolta:
bòbila, lluna, ventall, fruita, finestra es-
devenen els topants o límits sobre els
quals habita l’ésser humà: “Ulls de la
meva ànima / ben esbatanats”, ens dirà.
Perquè al capdavall el món sensitiu

inunda el camí de la fe i el fa viable. En
realitat, Pàmias té molt present, a banda
dels poetes de la nostra tradició, l’abun-
dosa lírica castellana mística o, posteri-
orment, existencial, que infon l’astora-
ment en el poeta davant del visible.

El III volum de l’obra poètica de Jordi
Pàmias conté quatre llibres: Lluna d’estiu
(1985), Àmfora grega (1985), El camí de
ponent (1990) i L’alegria velada (1992). Al
llarg d’aquests reculls es dibuixa una
evolució no tant formalment –el do-
mini del vers d’art menor és inqüestio-
nable i constant– com temàtica: pas-
sem del plany nostàlgic i neoromàntic

al càntic de la vida en la confirmació de
la divinitat en l’aparença de les coses.
Hi ha, però, un tema constant al llarg
dels anys: la tensió del poeta per con-
ciliar la plenitud amb la fugacitat. En
els primers llibres s’expressa des del
record intens de la infantesa amb una
aguda percepció dels sentiments fona-
mentals: la por, la creença o el somni.
Un poema com Celobert explicaria
aquesta fase: hi ha un procés d’indaga-
ció del nen en el món desconegut, una
recerca romàntica de la natura com un
microcosmos des de la pregunta interi-
or: “Pou invertit, d’exactes caires!”. Al

final, però, després d’imaginar la ri-
quesa del pou tancat i fosc, ple de me-
ravelles que donen color a la realitat,
l’abocar-se a l’abisme es resol en la sal-
vació momentània: “la verda melodia
d’un ram d’heura”. És a dir, el sol, el
món clar i segur.

En el segon llibre el poeta ja recerca
l’absolut d’una forma clara i les coses
passen a ser una categoria d’aquest va-
lor: “Però, al cimal de l’arbre, resta el pur
/ crit de l’ocell, un tremolor de l’aire, /
que vibra molt lleument, com si tot fos
/ melodia, a l’espona del silenci”. Els ecos
de la mitologia i de l’orfisme ofereixen
un aire diferent en aquests poemes. I és
en els darrers versos del llibre quan se’ns
descobreix el nus d’allò que la poesia ha
volgut dir: “Si, de grat, assumim / els lí-
mits que ens marcava la sofrença, / el
vessament d’amor –la font del canvi– /
farà que ultrapassem / l’aparença mortal
del nostre ésser”. L’amor, doncs, en
constant canvi, és l’única possibilitat de
salvació.

Ja en el següent recull, El camí
de ponent, Pàmies passa a obser-
var l’entorn des d’una distància
que hauríem de qualificar d’a-
ristocràtica pel nostre present:
el poeta s’allunya del poble, va
pels camins (fet impossible en
una gran ciutat), i aleshores
defineix en la distància el retall
precís del món. A partir d’ara es
resol transitòriament la tensió
manifestada i els objectes ser-
veixen per explicar el nostre
brèvol equilibri per romandre,
talment una neula. Un pas més
endavant és que ara la fe dóna
una visió animista de les coses,
que simulen el canvi: “La lluna
és un ventall / que, lentament,
s’obre i es tanca”.

Finalment, en L’alegria velada,
hi ha una clara afirmació de
Déu, tot i el tribut de la tem-
poralitat humana. El llibre tan-
ca l’arc, doncs, de la matisada
aventura espiritual: l’“invisible
feix, de verdes esperances”.

L’experiència
del nòmada

P O E S I A
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Pasqual Mas i Usó, Nòmada.
23è premi de poesia 25 d’Abril.

Viena Edicions. Barcelona, 2004.

H
i ha poetes als quals no els fa
cap falta estar emmarcats
dins d’un determinat grup
editorial per bastir una poè-
tica de primer ordre. I dic

editorial, i no generacional, en referència a
l’esmentat grup dels imparables, ja que
sembla que tot estiga pensat, dirigit i
construït a partir i a través d’un fort
grup editorial barceloní, on han publi-
cat, quina casualitat, tots ells i on, vaja
casualitat, s’ha publicat l’antologia que
els dóna ja el certificat de partença. Una
vegada, en una taula rodona, vaig es-
coltar d’un editor que es confiava en els
imparables per tres raons: perquè eren
bons, eren joves i no tenien por. Sense
desmerèixer en cap moment la qualitat
literària, intel·lectual i personal d’al-
guns poetes d’aquest grup es podria dir
que aqueixes tres raons, però, les po-
dríem esmentar, sense cap embut, si
parlàrem de diversos poetes dels Països
Catalans, uns excel·lents poetes l’únic
defecte que pateixen és que han sobre-
passat la quarantena d’anys. Tal és el
cas de Pasqual Mas i Usó (Almassora,
1961), un poeta que ha sabut bastir una
literatura de primer nivell i amb una
gran força i sensibilitat, autor com ha
estat de novel·les impressionants com
ara La cara oculta de la lluna (premi Enric
Valor 2001) i Diva (premi Ulisses 2003),

i de llibres sobre el teatre barroc espa-
nyol (matèria amb què es doctorà i és
una vertadera autoritat, amb més de
quinze llibres publicats als Estats Units,
França i Alemanya), a banda d’una
producció poètica que ja arrenca des
del 1984, en què guanyà el Martí Dot.

RIGOR, POTÈNCIA I SENSIBILITAT
Amb Nòmada, per tant, ve a corroborar
amb escreix una creació poètica bastida
amb rigor, potència, sensibilitat i basa-
da, en aquest cas, en una poesia creada
a través de l’experiència del viatge. Un
viatge que no és sinó el fil conductor
que el mena a copsar el món, a con-
templar-lo, a refer-lo a través dels sen-
tits i la pell, una poesia feta arran de la
pell i de la carn del trajecte. Un trajecte
que Mas i Usó ha dividit en tres parts,
en què emmarca una mena de crònica,
a voltes amarga, a voltes encisadora, a
voltes enigmàtica, dels països i ciutats
que han estat visitats. Una experiència
que, una vegada passat el filtre neces-
sari del record, les sensacions i la me-
mòria, s’ha fet instant etern, fixat ja en

el paper i en les parpelles i els dits del
poeta a través dels mots. Perquè si el
lector repassa les ciutats on aquests
poemes han estat escrits –des de l’Al-
massora nadiua, on viu, treballa de
professor, ha sabut crear el marc sim-
bòlic d’alguns dels seus llibre i on situa
la major part dels textos, fins a Barce-
lona, Aurillac, Alcossebre, Nules i Al-
tea– podrà entreveure com el poeta ha
desitjat fer seu cada espai i cada refle-
xió que ha anat deixant a cada em-
premta. Precisament li pertanyen per-
què el record les ha reduïdes a cinc o
sis notes que després han estat con-
vertides en moments inesborrables,
insignificants si es vol, i poderosos, ja
que, al cap del temps, són les veritables
crosses de la memòria que et permeten
tornar cada vegada que es rescate del
fons del pou de l’existència allò que
s’ha viscut amb cert goig o allò que va
provocar aquell pensament que ha
quedat ja fixat entre el filall continu de
l’experiència. Un poema, doncs, com si
fóra el record d’un instant del lloc que
s’ha visitat o de l’indret que es porta

arrelat al mig de les parpelles i del
viure quotidià.

No podem deixar de dir que Pasqual
Mas és un dels autors castellonencs
més potents i significatius, amb una
obra ben sòlida i creuada pel fil daurat
del rigor i del bon treball estilístic, de
l’anomenada generació dels vuitanta,
un grup que ha donat possiblement –i
seguirà donant– poetes de primera lí-
nia, als quals se’ls va donar l’empenta
i la força inicial però que després han
hagut de buscar-se la sendera a través,
sobretot, de premi en premi o d’edito-
rial en editorial, i no des d’un grup
poderós com en el cas adduït adés
–això sí, amb tot mereixement literari,
tot siga dit de pas.

A tall d’exemple, faré esment de tres
dels poemes més potents del llibre
(potents quant al referent intertextual,
quant al sentit èpic, quant a la força
comunicativa o quant al treball imat-
gístic i discursiu...) com ara els titulats
Des-memòria del temps, Antígona a Palesti-
na i La maledicció de Llàtzer per ratificar
aquesta opinió. Precisament, el poema
Des-memòria del temps, datat el 1997, pot
ser un clar exemple del foc i la reflexió
que creuen tot el llibre, un poema on
es poden llegir versos bellament cise-
llats i ideològicament esmolats com els
següents: “Escolte els clavells negres i
noctàmbuls / que il·luminen el crani de
la nit / i amb la fosca dallant camins i
pobles, / les ones del temps sota les
mansardes / es regolfen i inunden les
ciutats / d’alè del temps, que és l’espai
que mesura / la història, / l’escriptura,
/ la vida”. Poesia també imparable... i
impagable. Ni més ni menys.


