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La poesia i l’infinit

A
M à r i u s S a m p e r e i P a s s a r e l l

“En vers es pot dir fins i
tot l’absurd, que és el
que més s’assembla a la
veritat. Sempre, però,
amb el suport de la
bellesa”

cabo de llegir di-
verses coses real-
ment interes-
sants..., no: impres-
sionants. Car d’in-
terès, ben poc.

Quan vaig néixer ja les sabia. El co-
neixement infús és matèria constitu-
tiva de l’existència universal. Tant de
l’animal com de la humana, encara
més bestial. Al Cosmos en singular, i
també en plural, tota notícia és reve-
lació, en tant que confusió.

Acabo de llegir, doncs, que se’ns
instal·la, a casa nostra, un giny que fa
tres o quatre trilions (o són bilions, i
m’equivoco una mica?) d’operacions
matemàtiques per segon.
Prou, prou que pot ser. I ben
bé podrien ser setze o disset
quatrilions –per no dir deca-
lions–. Tot és qüestió d’anar
afegint zeros a dreta i esquer-
ra, a tort i a dret, com qui dó-
na pa als coloms. Les xifres són
famolenques; aquesta fam és
el mateix Déu descrit en
nombres irracionals, com qui
diu.

I acabo de posar fi a la lec-
tura de Matèria i materialisme,
del savi amic poeta David Jou.
I penso empassar-me –només
per distreure’m, car ja n’intu-
eixo el contingut– els llibres
dels Punset i Hawking, actual-
ment a les llibreries. Aquesta
informació mercant, immen-
sa si la comparem amb la
pròpia dels anys de Maria
Castanya, em deixa indiferent
i astorat alhora. Penso que es
tracta d’informació inclosa en
la Informació de què som par-
tícules –elementals?–. És a
dir, d’una banda em fa som-
riure i, d’una altra, m’aclapa-
ra: atesa la meva pueril capa-
citat d’admiració, lligada a
l’estupidesa generacional.

Recordo, no amb total pre-
cisió, que, quan tenia catorze
o quinze anys, havent llegint
la Filosofía fundamental de Bal-
mes, la Història del cel de Flam-
marion, el Discurs del mètode de
Descartes, i textos d’altres au-
tors, com ara Nietzsche i Ous-
pensky, per tal d’alliberar la
Humanitat del seus errors i
vicis seculars, vaig omplir una
llibreta amb aforismes i pen-
saments rampants, tot de co-
llita pròpia, i me la vaig em-
portar a la redacció d’un dels
diaris més importants de Bar-
celona i vaig demanar pel di-
rector. Naturalment, em va
rebre el secretari, va ullar el
meu treball i, això sí, molt

amablemente, em va indicar la con-
veniència de portar-ho a una publica-
ció infantil, que em va anotar en una
targeta. I va afegir: nosaltres no...

No recordo què. Només que em vaig
quedar dues coses: decebut i indignat:
la meva llibreta no era infantil sinó
transcendental. I d’aquell dia ençà
m’he consagrat a la poesia. També
ella, si més no, podia redimir la Hu-
manitat. En vers es pot dir fins i tot
l’absurd, que és el que més s’assembla
a la veritat. Sempre, però, amb el su-
port de la bellesa. La bellesa, cruel i
omnipresent.

Omnipresent. Perquè, on som? Ja
ho va dir Pascal: l’infinit és un cercle

on el centre és arreu i la circumfe-
rència enlloc. Esgarriats, sotmesos a
les dimensions, només experimentem
l’aberració, habitants com som de la
“caverna” de Plató. Amb aquestes
tristes credencials tenim el dret de
pertànyer a un món que no és: única-
ment es manifesta. I tot, visible i in-
visible, consisteix en un missatge. Que

s’expressa demostrant-nos que no hi
ha substància, hi ha inquietud. Raó
per la qual sabem que això mai no és
això, sinó una altra cosa.

Aquí és on entra –impetuosament,
feliçment– la poesia. Ja som al regne
de la bella irrealitat, la que ens no-
mena semidéus, la imatge de la infi-
nitud, els posseïdors i àrbitres de la
Terra. No és poesia el màxim poder? I
el màxim poder no és la follia? I la
follia no és la beguda de la divinitat?
Ja el jesuïta Teilhard de Chardin va
advertir-nos de l’error comú; va pre-
guntar-nos: “En quina escala de valors
ens recolzem per afirmar que som
superiors a una flor?”

Sí, la flor infinita. Una flor infinita,
vet aquí la Definició. Però quan es fa
fosc i, cansats, tornem a casa, i ens hi
tanquem i, minúsculs monstres en-
gabiats, sopem i, de mala gana, anem
al dormitori, sempre ben sols amb els
somnis que ens esperen a les fosques,
llavors l’única realitat, l’única veri-
tat, l’única poesia i l’únic infinit som
nosaltres.

■ Màrius Sampere i Passarell. Poeta


