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La identitat com una al·legoria

a feminitat dóna un fruit innegable i madur en aquest segon
llibre de poemes d'Eva Baltasar (Barcelona, 1978). Després
d'un primer poemari irregular que guanyà el Premi Miquel de

Palol de Girona (Laia, Ed. Columna, 2008) en què la poeta dedicava
tots els seus esforços i el seu do creatiu en lloar la vivència d'un amor vis-
cut amb plenitud i erotisme, ens arriba enguany aquest conjunt poètic
molt més dens i profund. Eva Baltasar amb Atàviques feres construeix tot
un engranatge estètic que desenvolupa un pensament poètic -en primer
terme- i també filosòfic. Es proposa arrelar en la reflexió des de la con-
dició femenina. Queda lluny el to de confessió íntima del primer llibre
que hem esmentat. La poeta de Barcelona recupera l'exigència formal
que ja apuntava en Laia, i ens ofereix un poemari regit per l'ús del vers
decasíl·lab en tots i cadascun dels disset poemes que constitueixen l'o-
bra. Ja des dels primers poemes ens mostra una al·legoria de la construc-
ció de la identitat com a dona que és filla, mare i àvia. Cita a pensado-
res contemporànies com ara Simone Weil i Hannah Arendt. Aquestes
referències filosòfiques li permeten presentar obertament les fites con-
ceptuals aconseguides des de l'òptica femenina. Més enllà de la mater-
nitat, els cicles menstruals i la sexualitat com a generadora de vida, la jo
poètica elabora amb la seva escriptura una idea de l'ésser en femení. Eva
Baltasar en algun poema es dirigeix explícitament a les dones i, sovint,
se serveix del plural femení a l'hora d'expressar-se.

Al llarg de l'obra, destaca com a valors humans la fe i la confiança, i
explica la imatge de dona-lloba com a símbol de la feminitat i d'un
matriarcat possible des de l'antigor. Hi trobem la lloba territorial que
“mestresseja” els boscos i domina, fent al·lusió al verb “senyorejar” de
connotacions masculines, i la lloba jove que dóna vida a la seva comuni-
tat. Baltasar en el poema Clariana relata el moment del part d'una
manera voluptuosa i amb duresa d'expressió: “Com una jove lloba de tres
potes, mig m'arrossego amb passes d'una dansa entre feréstega i des-
manyotada fins les profundes molses amarades de la gran festa de sang
i calostre”. Amb aquestes paraules ens mostra com l'acte del part és un
moment de satisfacció perquè és generador de vida; el viu amb els movi-
ments d'una dansa que es resol en el naixement d'un ésser. Entre el dolor
que fa sang i el mig gaudi de parir, que segrega un líquid groguenc de
les glàndules mamàries, que és el calostre que apunta el final del vers.
Aquesta és una de les moltes imatges de què se serveix la poeta per
exposar la visió atàvica, remota, de la dona des del principi de la huma-
nitat.

Tot el poemari és una mostra de la dona salvatge, arrelada a un terri-
tori i membre clau de tota comunitat humana. El llenguatge poètic que
articula el llibre va dotant de feminitat l'experiència de viure. Cal remar-
car el fet que l'expressió de la seva llengua literària és deutora de la poe-
sia de Maria-Mercè Marçal. Sobretot en la visió que ens ofereix sobre
l'experiència de la feminitat com a creadora de sentit. Ens explica com
és viure des de l'òptica i el cos de la dona. Atàviques feres és un llibre que
prova d'afirmar - i se'n surt bellament- que prova de transmetre -i ho
aconsegueix- i que ens explica com pot arribar de ser insòlita i carrega-
da de sentit aquesta cosa que anomenem la vida.
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Quadres de costums contemporanis

a trajectòria poètica de Cèlia Sànchez-Mústich arrencà fa 20
anys amb la publicació del seu primer volum poètic: La cendra i
el miracle (1989). Amb aquest llibre que presentem, A la taula del

mig, Sànchez-Mústich (Barcelona, 1954) ja suma sis poemaris i arriba a
una certa consolidació quant a l'estil i a la llengua literària que ens mostra.
El llibre ens obre diversos interrogants en referència a motivacions líriques
i a resultats obtinguts. Cal dir que l'autora també ha conreat la novel·la, el
dietari i el llibre de relats i, per aquesta raó, no ens sobta que en alguns poe-
mes el registre lingüístic emprat s'acosti més a la prosa que a la poesia.
Tanmateix, aquest no ha de ser un impediment per a la poeta a l'hora d'a-
carar els propòsits poètics a la forma literària de la poesia. Convé remarcar
que en alguns poemes l'anècdota es menja el terreny de l'especulació
intel·lectual que ha de presidir qualsevol poema. Al costat de poemes amb
una càrrega lírica d'una força màgica i original -recordem el poema
Rendició en què la poeta remarca el patetisme d'una escena situant-se ella
com a element passiu de l'acció- trobem d'altres textos que només són el
relat d'un episodi concret i quotidià: a Suggestió la poeta se serveix de l'ex-
periència d'un insomni continuat per afirmar que d'aquesta manera hi ha
el perill que deixi de somniar -perquè no pot dormir, és clar. És en aquest
tipus de poemes en els quals l'autora no traspassa la línia de l'observació
directa de la realitat cap a l'abstracció que significa tot artefacte literari. Tot
i així, la llengua literària de l'autora és sòlida i amb matisos lingüístics que
la doten de potència comunicativa. Alguns poemes semblen més aviat un
quadre de costums contemporanis que ens són relatats com a prosa poèti-
ca encara que aparentment es presenten en vers. En definitiva, alguns tex-
tos guanyarien sota la forma de la narració i els poemes esplèndids -que hi
són!- prendrien una més alta volada i la lectura seria encara més plaent.
L'obra és estructurada en tres seccions poètiques que conformen un con-
junt de 41 poemes que segueix el plantejament de 20 poemes, més un, més
20 poemes més a la tercera part. Cal dir que la primera part acumula els
seus millors poemes. Farem esment d'aquells en què la poeta construeix
una línia argumental connotada i sorprenent : a “Confluir” la vivència del
plaer pressentit en la poeta conflueix amb l'estat d'ànim d'una parella d'a-
mants del seu entorn immediat, que es comuniquen entre ells amb un ero-
tisme suau i lúbric. I a més, hi ha un tercer personatge: el gaudi dels sen-
tits per part d'una altra dona present al bar, a més de la jo poètica i els dos
amants: “amb mi, tot quatre en zel.” Més endavant, trobem el seu millor
poema: “Quota de culpa”. En aquest poema l'autora s'implica del tot en la
manifestació d'un fet visual i alhora tràgic de la vida ciutadana: la mendi-
citat observada, la caritat practicada amb un deix de culpa i de remordi-
ments soterrats: “Et deixo la moneda en el buit de la mà, / amb precisió
maquinal. I encara, / al mateix temps, llanço els ulls / lluny dels teus -hàbil
sincronia / encoberta per la foscúria”. Després de la caritat, la poeta com-
parteix amb nosaltres -els lectors que gaudim de la seva poesia-  el senti-
ment de frontera, al límit entre la bona acció i la mala consciència. La poeta
ens interpel·la a tots a causa de tot el trajecte poètic que significa aquest
volum, que transita en l'alteritat i la importància dels altres en el propi uni-
vers personal. Un dels lectors possibles s'interroga, entre altres coses, si...
podrà participar realment cadascú, de la vida dels altres?

A la taula del mig
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