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LLIBRES I DÈRIES

Tres poetes:
Teresa Pascual, Ramon Guillem i David Castillo

«Bajo el magisterio de Francisco Brines,
los premios de poesia llueven sobre los
poetas valencianos», deia l’altre dia, en la
seua columna del Levante-EMV, Jesús Cive-
ra. Parlava el columnista a propòsit del
Nacional de Poesia que acabava d’obtenir
Carlos Marzal pel seu Metales pesados,
llibre que ja havia obtingut el Premi de la
Crítica del 2001. Civera té tota la raó quan
compara els premis literaris amb el festival
de la cançó de Benidorm. El que uns i al-
tre decideixen premiar té també a veure
amb les «capelletes» que els controlen. Però
això no és nou i, a mi si més no, em costa
imaginar el sistema capaç d’evitar qualse-
vol tràfic d’influències. No és cert, d’altra
banda, que «los premios no dan ni quitan
nada a los libros», com declarava Marzal
després d’haver rebut el guardó. La socie-
tat literària que vivim contempla els premis
—alguns per a ser exactes— com a criteri
avaluador. El premi, dissortadament, no és
només un plus que afavorirà les vendes o
que contribuirà a minvar les dificultats eco-
nòmiques de l’autor, molt més sagnants en
el cas de la poesia. Mirar qualsevol histò-
ria de la literatura ens permetrà comprovar
que els guardons acaben sent també crite-
ris que els historiadors o crítics de la litera-
tura no deixen de contemplar més del comp-
te. Sobretot, quan es tracta d’historiar o de
posar en ordre la producció més recent,
faena per a la qual a molts, sense massa
llums crítiques, els ve de perles fer servir

criteris tan poc substanciosos. Contra el trà-
fic d’influències no se m’acut altra cosa que
una mirada justa dels lectors i dels estudio-
sos de la literatura. Pensem, per exemple,
que  Metales pesados acaba de ser premi-
at amb el Nacional de Poesia i que un lli-
bre més que notable com Otoños y otras
luces, d’Ángel González, un dels finalistes,
s’ha quedat sense el guardó.

Crec que la columna de Jesús Civera, des
de la concentració que li exigeix el mitjà, ho
deixà tot bastant clar. No debades es tanca
afirmant rotundament la grandesa de Marzal,
vanitats a banda, en l’aventura poètica. A mi,
si més no, em sembla que, gran o no, Metales
pesados és un llibre que ens permet endevi-
nar la envejable complexitat de l’escriptor que
hi ha darrere. Llegir els seus poemes produ-
eix el plaer de constatar una ordenació poè-
tica del món, temàticament sorprenent i for-
malment agosarada. I tot des d’una fructífera
concepció de la bellesa que, tímidament,
apareix de vegades formulada en versos con-
tundents: «Todo cuanto se explica, en la
belleza,/ ni explica la belleza, ni es lo bello;/
[...] Lo bello es lo intangible que sostiene/
incólume en su cielo a la belleza». Potser, i
posats a demanar més claredat, Civera po-
dria haver fet referència als efectes col·laterals
dels inevitables tràfics d’influència, que ama-
guen injustament altres grandeses. Sobretot
quan mestratges i influències s’aprofiten per
excloure altres propostes.

Amb independència, o no, del mestratge
de Francisco Brines, la poesia castellana
feta per valencians compta, a més del guar-
donat Marzal, amb noms imprescindibles:
Carnero, Talens, Gallego, Parra, Méndez,
Falcón... Tot sembla indicar que el gènere,
obviant la llengua en què s’expressa i els
guardons que acaba mereixent, té entre
nosaltres una vitalitat indiscutible. Sorpre-
nent paradoxa, si ens ho mirem des de l’òp-
tica exclusiva del mercat editorial! Que la
vitalitat del gènere no és cosa de fronteres
lingüístiques pot exemplificar-se amb els
darrers llibres de Teresa Pascual, El temps
en ordre, i de Ramon Guillem, Maregassa,
tots dos publicats enguany per Proa, una
editorial que sembla alliberar-se en els dar-
rers temps d’una política que s’entestava a
negar l’espai cultural comú.

Des d’aquell Flexo (1988) iniciàtic, la poe-
sia de Teresa Pascual ha guanyat molt en
intensitat expressiva i, alhora, ha dibuixat més
nítidament el territori on proposa que

confluesquen idees i visió poètica del món. Un
exercici realment costós, del qual és enutjós
eixir-se’n sense tenir la impressió que has aca-
bat posant l’accent en una de les dues parts.
No sé si la traducció que Pascual ens va ofe-
rir  fa uns anys d’Ingeborg Bachmann (Poe-
sia completa, Alfons el Magnànim,. 1995) ha
marcat o no la seua manera de fer, però la
lectura d’aquest darrer recull m’ha fet la im-
pressió de trobar-me davant la millor Pascual,
la que vol expressar el seu pensament sobre
el món sense altres additaments que els que
proporciona la senzillesa expressiva i la vo-
luntat de sorprendre’ns en fer que aquesta
senzillesa traspasse els límits de les visions més
aviat epidèrmiques. Em ve al cap, per exem-
ple, el poema «Teoria de les idees», que si
és tot ell un difícil exercici d’acoblament d’elu-
cubracions filosòfiques i forma poètica, aca-
ba amb uns versos que redueixen les Formes
platòniques a una mirada senzilla i intensa:
«Allò que s’ha obstinat a fer que el vespre/
tinga el color del desconsol més íntim,/ l’úni-
ca, la mateixa que acompanya,/ amb la mort
de la llum, la llum del dia». Si m’interessa
l’edifici poètic de Teresa Pascual no és tant
perquè s’ocupa de les Formes en majúscules,
sinó perquè siga capaç de traduir-les a la
manera dels versos que acaba de citar.

Pense que la poesia de Ramon Guillem,
en contraposició a la de Teresa Pascual, no
ha tingut mai el repte de resoldre en els
termes justos combinacions més o menys
combinables. Potser perquè l’amalgama
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venia ja donada des d’un primer moment.
I Guillem s’ha limitat a posar en joc els ele-
ments necessaris per a perfeccionar-la. Tam-
bé, com en Pascual, hi ha ací una trajectò-
ria envejable. Si em mire ara aquell D’on
gran desig s’engendra (El Cingle, 1985) no
em calen més exercicis. La seua poesia ha
guanyat en tot, però Maregassa m’ha sor-
près, sobretot, pels versos que fan dels ver-
sos la seua matèria expressiva. Ja sé que
és una visió parcial. Però no pretenc altra
cosa. «Ni en l’abisme del somni hi ha un
vidre que ratlle el diamant. Per què posar-
li nom a aquesta joia?». Tristes sempre, les
paraules! M’atrau, potser desmesurada-
ment,  aquesta poètica que posa límits al
llenguatge i que, alhora, intenta esborrar-
los cada vegada que alguna joia ho dema-
na amb la urgència de qui reclama qualse-
vol mena d’eternitat, ni que només siga la
que pot oferir la mateixa poesia. Maregas-
sa juga insistentment sobre aquest anar i
tornar des de la impossibilitat del llenguat-
ge poètic fins a l’entossudiment a deixar-ho
tot poèticament ordenat. I en una i altra
direcció, Guillem ens ofereix versos de fac-
tura brillant. Abans, en citava alguns del
poema «Les paraules». Uns altres, del poe-
ma «Síndrome d’abstinència», em serviran
per donar compte del flux de Maregassa,
des de la impossibilitat a la plenitud de la
paraula poètica: «Passen les hores, i la nit
és un inabastable llençol de suor, una anti-
ga aigua bruta que m’ofega en la miasma,
dir-li mar fóra un excés de vida».

Ploguen o no els premis literaris, dividit
el gremi en capelletes més o menys injus-
tes i poderoses, i a pesar dels temps tan poc
proclius a les mirades líriques, el cas és que
els escriptors valencians produeixen poesia
de qualitat. La qüestió decisiva, insistesc, no
és tant discutir sobre la conveniència dels

premis com esperar que aquests no siguen
els qui acaben determinant les visions críti-
ques, sempre convenients i indispensables
per a la supervivència. I si, a pesar dels
temps, tenim poesia de qualitat, serà per-
què el mercat, o no és tan decisiu com al-
guns pensen o encara permet practicar-la.

Ara fa uns dies, algú em recordava en
l’acte de lliurament del premis de Gandia
que són molts els poetes que, moguts per
les exigències del mercat literari, assagen
altres fórmules. Jo no hi veig cap renúncia.
I en tot cas, no se sosté cap teoria dels
gèneres que els conceba infranquejables.
Com tampoc no se sosté que algun escrip-
tor s’enteste a priori a no ser llegit. No sé
si al Ramon Guillem que va guanyar fa
temps el premi Salvador Espriu amb el re-
cull de contes Ahir van ploure granotes (Bro-
mera, 1996) i que ara treballa una pròxi-
ma novel·la el mouen interessos tals, però
la lectura dels seus contes, més o menys
aconseguits, no em van fer la impressió d’un
poeta que renunciara a res.

Potser no és exactament el cas d’un altre
poeta, David Castillo, de qui he llegit dar-
rerament les seues dues novel·les: El cel de
l’infern (Proa, 1999) i la guanyadora del
Sant Jordi del 2001, No miris enrere (Proa,
2002). Les aventures i desventures del ciu-
tadà Dani Cajal, el protagonista de totes
dues, però sobretot les desventures, tenen
molt a veure amb un exercici introspectiu
que fan dels dos llibres —el primer amb
estratègies que n’accentuen les màscares—
exemples d’una prosa del jo que acostumem
a veure més a prop de l’expressió poètica.
Però, alhora, totes dues han adoptat esque-
mes organitzadors que denuncien la volun-
tat de construir productes exigits pel mercat
literari. I què? Un escriptor té tot el dret del
món a fer-se llegir. Alguns fins i tot opinen
que és una exigència ineludible de l’ofici.
El mateix Castillo ho deia en una entrevis-
ta publicada per l’Avui amb motiu del Sant
Jordi: «Per un escriptor el més important són
els lectors». Cadascú sabrà els tributs que
haurà pagat per l’exigència. O els profits
que n’haurà extret, perquè de constrenyi-
ments semblants no tot han de ser renúnci-
es. A mi, llegir No miris enrere m’ha servit
per a tornar a constatar-ho. A pesar de la
dèria del protagonista per descobrir motius
i detalls de la mort de l’amic, la novel·la
no perd ni un sol moment d’intensitat en el
plantejament d’allò que sembla ser-ne el
moll: el passeig del pensament del protago-
nista —i del lector— per les raons del fra-
càs de tota mirada utòpica. I és de remar-
car la sorpresa de veure, agradablement
barrejades, la quotidianitat  més estricta
amb reflexions de pes —sovint, en forma i
to, rigorosament aforístics. I això perquè,
des de la lectura del capítol primer —un

resum, explícit i intens, de tot el que vin-
drà— jo no he deixat de veure el poeta que
ja coneixia. Potser, carregat de pessimisme
i amb un to moralitzador que acaba prota-
gonitzant en excés el recorregut per les
seues desventures. En el fons, això és
constatable també en El cel de l’infern, la
primera part de les aventures i desventures
del ciutadà Dani Cajal. Però ara l’opció pel
jo narrador —l’ell d’El cel de l’infern era
només una estratègia narrativa— i una min-
va considerable del volum de peripècies ens
acosten molt més a l’exercici introspectiu.
És, no vull amagar-ho, l’aspecte que més
m’interessa de les dues novel·les de David
Castillo. Més enllà de qüestions com la de
les dependències del mercat literari o altres
de semblants —no tan menors com alguns
pensen i diuen— és l’aspecte que ens mos-
tra l’escriptor que s’ha tret de l’ànima una
bona part del que ens conta.

Això de l’ànima li ho acabe de llegir a
Tolstoi, en els Diarios (1847-1894) que ha
publicat fa poc El Acantalido. En un frag-
ment de l’anotació corresponent a març-
maig de 1851, diu: «(Dónde está la fronte-
ra entre la prosa y la poesía es algo que
jamás comprenderé; aunque sea una
cuestión de la que se hable en los manuales
de filología, la respuesta es incomprensible.
La poesía son los versos. La prosa, los no-
versos; o es poesía todo, con excepción de
los documentos formales y los libros de
texto). Todas las obras, para ser buenas,
deben, como dijo Gogol, de su relato de
despedida (“me brotó del alma”) brotar del
alma del autor». Al meu entendre, bones o
no, que el lector hi crega tocar l’ànima de
l’autor, que l’artifici no sobrepasse els límits
justos, és tota una garantia.

Vicent Alonso


