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l poeta i la musa, dues formes creadores que escri-
uen la seva memòria particular per mitjà dels versos soterrats
i dels que rasen la superfície. La paraula és més que un gest
de l’esperit; el desig s’acreix amb l’expressió lliure i lligada a
la més absoluta vivència possible: el sexe compartit.
Compartir és viure, ens avança la poeta en un dels poemes
culminants d’aquest orgasme líric fet paraula totalitzadora:
gràcies per conduir-me a través del meu cos / i redescobrir cada
racó i omplir-lo d’esgarrifances / i fer ballar la meva pelvis
sinuosa / i omplir-me de tu / (...) gràcies per destapar la sensua-
litat de cada segon / i moure’t incansablement i salvatge / (...)
gràcies per compartir el teu sexe amb mi. La vivència del sexe
com a procés mental i alhora físic de desvetllament i desco-
berta essencial; ens acondueix a una baixada als secrets i pos-
sibilitats de l’ànima. El plaer viscut és la màxima experiència
–molt més que hedonisme, molt més que una via mística,
molt més que una delectança humana– i per això la jo poè-
tic agraeix l’experiència sexual, i de coneixement, a l’altre.
Més enllà de les normes socials acceptades per la por, les
convencions que soterren les emocions; ençà de les accions
alliberadores d’una ment creadora. Sobreàtic està més amunt,
és un estadi de consciència de plena lucidesa; hi trobarem el
gaudi, hi trobarem també l’èxtasi de sentir-se ànima plena i
completa. D’aquí prové el misticisme que hem enunciat
anteriorment

La primera lectura d’aquest llibre bimembre corre el risc
de conformar-se a fer-ne una aproximació estrictament erò-
tica. Tanmateix, tothom que ja intueix que el sexe no és
només sexe en podrà treure un fruit existencial per a si
mateix i per a la seva comprensió íntima i humana. L’atracció
per allò bestial, profund, secret i obscur ens configura com a
éssers plenament desitjants. Volem desig; comuniquem
desig; compartim desig. A Soterrani la poeta ha construït
l’altra visió de les coses per confluir en el missatge global del
primer volum que avança des de l’altre cantó del llibre. La
unió dels dos volums és el nexe central del llibre, que manté
simetria per mitjà del punt empíric de la pàgina del mig del
volum. Soterrani dóna claus de comprensió i d’aprofundi-
ment per a Sobreàtic. Hi ha referències a elements i versos de
l’altre volum. És el relat de l’experiència global de tot el lli-
bre: M’ha costat d’entendre que el teu nom és sagrat / i que enca-
ra que en tingui la boca plena, / ni les dents ni els llavis ni la llen-
gua et diran. El teu nom, no pronunciat. Paraula. I al poema
següent: I el meu nom és silenciós. A Sobreàtic llegíem que el
desconegut encadena l’home i la dona als seus instints. La
unió sexual és una oració, una llibertat. Podrem afirmar que
nosaltres no som un destí; som un instint final, un instint
sense fi. Com déus creadors de la nostra essència.
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Judit Ortiz Cardona (Barcelona, 1971) és llicenciada en Psicologia. És
editora i redactora-correctora en diverses publicacions. El 2004 el
seu poemari Sobreàtic va ser guardonat a la XV Festa de les Lletres
Catalanes del Vallès Oriental per Òmnium Cultural. Ara el recupera
en aquesta segona edició que incorpora el volum inèdit Soterrani, que
és el contrapunt complementari del primer. La seva poesia fa conflu-
ir l’erotisme i el misticisme; esdevé una mostra excel.lent de poesia
eròtica i humana, massa humana. El seu blog és: letters, words and
poetry (http://sigorgik.blogspot.com).
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