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om en una conversa inacabada, la poesia s’endin-
sa pel bell mig de la bellesa i el temps. Es debat entre les
consecucions de l’amor i en les davallades cap a la realitat
feridora. Ramon Guillem ens ofereix un poemari escrit
entre els anys 2004 i 2008, en què els poemes assagen una
doble introspecció: a la primera part hi aplega els poemes
tenyits pel vel del record i d’un cert pessimisme que desem-
boca en un expressionisme que accentua la part sòrdida i
feridora de la realitat i del passat. El poeta se serveix de la
desintegració física del cos per remarcar la caducitat del
temps individual de vida de cadascú. En el poema Aranyes
escriu: Però com fugir de la por, / quan hi ha tanta mort / ocul-
ta entre les tiges més tendres (...) si el cos ha de ser un dia com el
baf pudent / d’una casa vella d’humitats malalta. Aquesta sec-
ció està formada per nou poemes que s’inscriuen sota el
títol Abisme, que dóna nom a la primera secció del llibre.

La incertesa és una de les claus interpretatives per tal de
llegir entre versos aquest poemari. El llibre avança cap a
una nova descoberta que pot encara dotar els poemes de
l’esperit enlluernador de la creació poètica i de la vivència
de l’amor. Hi trobem el poema dedicat al seu amic i poeta
Manel Garcia Grau,  que ens va deixar l’any 2006. En
aquest poema, Guillem fa un homenatge a la recerca sense
fatiga d’aquell que escriu per retenir l’instant, perquè la ten-
dresa i l’amor s’han de dir i escriure i perquè hi ha qui ens
estima, ens diu a El poeta. Al llarg de la segona part de l’o-
bra, sota el títol Ocell Guillem s’inscriu de ple en la vivèn-
cia del desig, l’abandonament a l’altre/a, la passió intacta...
en el relat nu del seu desig amorós com a força inesgotable
del seu viure. Tot i la fosca, l’amor lluu. Tot i el dolor, que
arriba i corseca i fereix, també és l ’espurna en èxtasi del foc,
escriu a Cacofonia, que és un dels poemes en prosa del
volum.

Guillem ha construït un poemari mesurat en què cada
paraula ha estat del tot meditada per oferir-nos una
destil·lació càlida, lluent i del tot necessària. En la recerca
del sentit de viure importa més el reflex d’allò en què cre-
iem i d’allò que és el paisatge de la nostra mirada. Ser en els
altres i ser perquè mirem amb els ulls de la comprensió
afectuosa del que ens envolta. Abisme i ocell confirma que la
seva trajectòria poètica de trenta anys de poesia publicada
ens ha dut a l’assumpció d’una veu clara i profunda. D’una
veu que remou el pou de les pors per sortir-ne complet,
únic i conscient del seu viure particular. Al llarg dels poe-
mes comprovem que el poeta escriu tot allò que fa de la
seva vida una experiència vital compartida, que ens explica
a nosaltres i ens porta al racó de pensar i sentir.
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Ramon Guillem (Catarroja, 1959) és llicenciat en Geografia i Història i tre-
balla com a tècnic de biblioteques. Dirigeix la col.lecció de poesia d’Edicions
Perifèric. Novel.lista i assagista, a més de poeta de llarg recorregut. Abisme i
ocell és el seu novè poemari publicat; després de La celebració de la mirada
(Ed. Tres i Quatre, 2005) i de Maregassa (Ed. Proa, 2002) ens arriba una mos-
tra més de la seva destil.lació poètica, mesurada i alhora expansivament pro-
funda. Aquest poemari ha merescut el prestigiós Premi Vicent Andrés
Estellés de Poesia de Burjassot de l’any passat. El lligam que l’uneix amb el
poeta que dóna nom a aquest premi va més enllà d’una coincidència cir-
cumstancial. És un dels seus mestres.
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