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L’obra poètica de Jordi Pàmias abasta un to-
tal de quinze obres, l’última de les quals, Nar-
cís i l’altre, ha guanyat el premi Miquel de Palol
corresponent a l’edició de l’any 2001 i el Josep
M. Llompart de poesia, dins els premis Cavall
Verd. Pàmias és un poeta que ha aconseguit
desplegar tot el bagatge i la saviesa adquirits
al llarg dels anys a partir d’una condensació
que ha revifat, com pluja salutífera, el bo i millor
de la seva producció anterior. I és en aquest
llibre on, probablement, aquesta suma de qua-
litats poètiques s’ha manifestat d’una manera
més extraordinària i contundent. Hi ha un pa-
rell de versos de Narcís i l’altre que resumei-
xen perfectament el conjunt del llibre: «Només
quan diem tu, / respirem aire fresc». En aques-
ta obra hi ha un doble vessant d’idees i d’emo-
cions, o d’idees que aconsegueixen emocionar
el lector tot buscant la punyent companyia
d’aquest tu desconegut i, alhora, pròxim. I la
resposta d’aquesta trobada, d’aquest fet d’ar-
ribar al centre pregon de cadascú, la trobem
en la temàtica triada: només en l’amor, en el
fet d’obrir-se als altres, pot salvar-se l’ésser
humà. Això els hinduistes ja ho exemplificaven,
en remarcar que el jo propi no existeix, sinó
que tots som l’altre. Alhora, aquest altre no
forma part sinó d’un únic ésser —l’Atman—
que batega en totes les coses existents. I en el
cristianisme aquesta idea correspondria a
l’amor i la pietat, a la compassió de sentir-nos
part de les febleses i caigudes dels altres, a
l’epifania d’una única expressió d’aquest es-
perit sant que tot ho amara.

Narcís i l’altre té la virtut d’exemplificar
aquesta obertura amorosa cap als altres d’una
manera comunicativa, triant la dificultosa via
de resumir en uns pocs versos el nucli central
de la vida de tots els éssers. Hi ha, aquí, un
treball evident de maduresa. L’home que ja ha
conegut moltes coses i ha trescat molts camins
retorna a les idees innocents: a les més pures,
a les més punyents, a les més valuoses i salva-
bles. El poeta té la capacitat de fer-nos veure
allò que realment val la pena, més enllà d’ori-
pells i màscares. Com un místic contempora-
ni, s’aparta de les llums i les veus cridaneres i
va a l’essència del silenci interior, allí on des-
cobreix que totes les ànimes formen part d’un
mateix nucli i desbrossen, a més, l’únic camí
mitjançant el qual podem sortir de l’eixorca
closca del nostre jo: de la solitud de Narcís
mirant-se, infinitament, en el mirall on sols veu
la seva inconsistència. La cita d’Emmanuel
Lévinas que encapçala el llibre és ben il·-
lustrativa: el rostre de l’altre s’imposa, marca
la via a seguir, indica on rau la veritat. I el
poeta, llavors, busca i sap trobar allò que vol:
assolint l’enlluernadora claredat de les parau-
les que sorgeixen del cor i hi van directament.

El poeta també busca horitzons amples i els
troba més enllà del seu propi emmirallament.
Al poema «Infinit», per exemple, aquesta re-
cerca més enllà del propi ego hi és ben explí-

cita: «Tanques els ulls, i la tangent del somni /
s’allunya de l’esfera, racional, del jo. […] Es-
pai i temps / es confonen. Camí d’eternitat. /
Déu —o l’atzar— batega al cor roent de l’és-
ser». Un dels aspectes més destacables de
Narcís i l’altre és el descobriment —o més ben
dit el redescobriment— d’una sèrie d’intuïcions
o idees que tots els bons poetes —o tots aquells
que miren cap a l’esperit—, acaben tard o
d’hora fent seus. Em refereixo a la noció se-
gons la qual Déu es troba dins de cadascú. I
és mitjançant aquesta comunió amb l’altre,
amb tot el món, com es pot actualitzar el Crist;
una idea que trobem ja ben present, d’altra
banda, en un autor com Gregori de Nissa.

Jordi Pàmias ens fa avinent que ha fet el llarg
viatge interior necessari per arribar a aquest
punt. Un viatge que hauria de ser imprescindi-
ble en qualsevol poeta de debò, en un temps
en què molts, dissortadament, parlen tan sols
de la crosta més superficial de les coses i no
passen de ser banals confegidors de versos
amb obres completes als cinc anys d’edat.
Aquí, altrament, ens trobem amb un poeta que
ha fet el gran pas de la comprensió profunda
de les coses sense defugir el seu llegat cultural
i espiritual. I aquest pas és el que mena a l’amor
i l’alteritat (car sempre estimem algú altre situ-
at enfora de nosaltres mateixos). En el poema
«Contemplació» se’ns parla, en aquest sentit,
del jo que és feliç estadant d’un castell amb
espitlleres des de les quals es poden contem-
plar uns éssers que no són sinó reflexos o mi-
ratges que es trenquen mitjançant l’amor. És
una idea que parteix dels Vedes, passa per les
Upanisad i les sutres budistes (tant les
Theravada com les Mahayana), arriba a Pla-
tó, continua amb els evangelis i els místics cris-
tians i, fent un salt mortal, s’encarna en la figu-
ra de Jordi Pàmias, veritable portaveu de mi-
lers de segles de paraula recta, justa i bella.

Ens trobem, doncs, davant d’una poesia
universal i, alhora, personal. Fruit d’un camí
interior que s’endevina solitari i profund. Pre-
cisament, aquest camí queda exemplificat en
el poema «Esmicolament», on se’ns recorda
que cadascú forgem una illa, però a la fi la
tendresa de les mans de l’amic venç l’aïllament
i la supèrbia del propi «jo»: aquesta falsedat

que arrosseguem al llarg de tants segles i que
ha marcat l’evolució de la nostra societat occi-
dental. Tal com ens recorda M. Zambrano, la
voluntat de conquerir el món —i el nihilisme
consegüent— provoca una angoixa propera
a la que va descriure Kierkegaard, és a dir un
vertigen de la llibertat. Contràriament, la poe-
sia esdevindria el vertigen de l’amor, la reinte-
gració i la reconciliació, una abraçada que
esborra les distàncies. I és aquesta unió, crea-
dora d’una mirada joiosa, allò que evoca Jordi
Pàmias en el seu llibre.

Tal vegada és una mica arriscat afirmar-ho,
però Narcís i l’altre és, en part, la versió filo-
sòfica i espiritual —més afuadament lírica,
depurada, essencial i abstracta— de Fuga del
mil·lenni. En aquest últim llibre hi trobàvem el
fet concret, la seqüència distingible, la notícia
o la imminència il·lustratives d’un món enfollit.
A Narcís i l’altre hi percebem la paraula reve-
lada, «l’evangeli» d’una ètica i una estètica
pròpies on, tanmateix, encara s’hi pot perce-
bre algun eco, llunyà, de l’anterior obra. Poe-
mes com «Heretges», «Minotaure», «Costa del
Jan» o «Immigrant» podien haver format part,
perfectament, de Fuga del mil·lenni, i en supo-
sen una mena de correlat. Són poemes que
posen de manifest la nefasta exaltació del jo,
la manca d’amor i pietat que se’n desprèn i el
desconeixement de l’únic esperit que, a la fi,
batega al dedins de tots i ens uneix als altres
amb un «cordó umbilical» (tal com s’afirma al
bellíssim poema «Companys»).

Ignoro si el poeta ha arribat a aquesta cons-
tatació a partir de lectures o fent un propi camí
interior (o bé de les dues coses). En qualsevol
cas cal posar de relleu, un cop més, que allò
que es diu a Narcís i l’altre enllaça amb for-
mes de revelació antiquíssimes i relliga (en el
sentit del religare religiós) idees diverses que
tenen, tanmateix, un substrat comú. I constatar-
ho en aquests temps que corren és, realment,
un fet colpidor. No vull estar-me de citar el
poema «Crida», on es parla de «La promesa
d’un altre, el commogut / silenci d’un jo únic.
/ Alhora, germà i hoste». Només amb aquests
versos algú —situat més enllà de les nostres per-
cepcions— ja haurà comunicat al poeta que
«ha comprès i pot entrar» al regne dels qui han
sabut veure més enllà del «jo superb». I saber-
ho explicitar, a més, de manera poètica és un
mèrit indiscutible de l’autor.

Narcís i l’altre és un llibre excel·lent que
confirma Pàmias entre els poetes més sòlids i
indiscutibles de la nostra literatura; però, tan-
mateix, aquest no és el fruit més important de
l’escriptura de l’obra. Això pot semblar una
paradoxa, però cal tenir clar que allò que re-
alment importa, a la fi, és el camí humà que
ha dut a la redacció del llibre i el bagatge
espiritual que se’n deriva. Car és l’esperit que
hi batega allò que romandrà. Per sempre.
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