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/// Opinió / Seduccions

I déu encara 
entre les coses!

Vicenç Llorca

n la introducció a la meva poesia reunida,
Les places d’Ulisses, afirmo amb rotunditat:

“mai no ha passat un dia de la meva vida sense
pensar un vers, recitar un vers o escriure un vers.”
La frase ha motivat reaccions, ja que en un
moment no sé si de desprestigi, però si més no
d’“aprestigi” de la poesia, una declaració que posa
l’activitat poètica -com a lector i escriptor- per
damunt d’altres activitats professionals o
intel·lectuals té alguna cosa d’irreverent. Però és
que jo ho he viscut i ho visc així. Considero que
la poesia habita “en” i “amb” nosaltres, de manera
que ens ajuda a conèixer-nos millor, a trobar l’ex-
pressió de sentiments que hem tingut o de sensa-
cions difícils de limitar en una frase en prosa. La
lírica constitueix un dels miracles en el món, i
hauríem d’esforçar-nos a explicar-ho perquè molt
sovint trobem sorpreses entre els lectors. La meva
experiència com a professor m’ha donat fe d’això
que dic. Quants alumnes aparentment insensibles
a tot han reaccionat positivament quan han vist
potenciada la seva sensibilitat i la seva creativitat
a través de la descoberta del vers? Cal això sí,
creure-s’ho i saber transmetre aquest entusiasme. 

M’agrada sentir de prop l’alè de la frase poèti-
ca, mastegar pensaments lírics, deixar-me seduir
pel gir d’una metàfora... Al llarg del temps, he
procurat tenir en la ment versos com emblemes.
Darrerament, un poema que m’ha impactat i
m’ha fet ballar el pensament ha estat la relectura
de Criatura en dissabte de Vicent Andrés Estellés
(Ciutat a cau d’orella (1953), dins Les Homilies
d’Organyà, O.C. 6.) És una poesia plena d’encant
i de màgia expressiva, que resumeix el bo i millor
de la sensació d’alegria d’un matí de dissabte
associat a la potència existencial d’un infant. Hi
ha molts aspectes que valdrien la pena comentar,
però em vull quedar amb un dels sintagmes que
no he pogut oblidar: “i Déu encara entre les
coses”. No l’he volgut pas entendre, sinó viure’l, o
millor, entendre’l més enllà del raciocini.
D’aquesta manera em ressona fort, em transfigu-
ra, m’obliga a saber veure aquest Déu que resta
“encara” entre les coses de la vida quotidiana,
entre els lligams amb la vida segellada en l’amor
d’una criatura. No cal dir que aquesta línia casa
perfectament amb el sentit del meu llibre De les
criatures més belles on parlo de l’amor com a força
de donació i de reconeixement entre les genera-

cions des de la fascinació per la paraula “criatura”, des de l’insòlit diàleg entre els
que han estat i els que vindran. Però més enllà d’això, m‘agrada gaudir aquest
Déu que Estellés veu i viu com una transcendència de les coses, fins i tot de les
més petites, des de la vibració de l’amor per una criatura. 

No sé si el món seria millor amb més poesia, però n’estic segur que seria
menys tosc, menys rudimentari, menys sorollós. I més transparent com aquest
dissabte de Vicent Andrés Estellés.  
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