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Els ulls
contra el temps

A la meitat del camí, en ple mig-
dia enlluernador sobre totes les co-
ses, Miquel Lluís Muntané fa una
parada tècnica des de l’obrador on
es cou el nostre pa de cada dia, el
pa de la vida i la poesia, l’art...
«per provar d’explicar-ho». És
aquest un llibre de constatacions,
una indagació en el pas del temps,
un joc amb les busques del rellotge,
tant les aturades com les que van
endarrere i endavant. Però qualse-
vol mirada, que és com una aigua
que es dóna a beure —diria
Andrade—, té el perill de la nostàl-
gia, de les falses esperances, de la
negror que busca infructuosament la
llum del demà i de l’ahir: Muntané,
poeta savi en la forma i en el fons,
coneix de sobres els perills que les
mentides de la poesia ens oferei-
xen, ens els posa a l’abast de la
mà, i per això gira el seu discurs cap a una
òptica vitalista i revitalitzadora dels ulls del
lector i de la realitat mateixa. És un poeta,
a la manera d’un cert Guillén i del color
llunyania de l’Ungaretti menys religiós, que
explota i fa esclatar la mirada intensa i
detallada, com si ens digués, a mig camí
del crit i el xiuxiueig (vull dir produint un
efecte de pèndol entre aquests dos pols
sagrats), que valen la pena les coses més
petites perquè hi reposa la grandesa que
només podem conformar-nos a intuir. La
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vida és en si mateixa una revelació, i la
poesia, la manera d’explicar aquesta reve-
lació.

En sis parts, Migdia a l’obrador dóna fe
de l’ordre del temps i de la seva caòtica i

tanmateix i finalment ordenada dis-
posició. Hi trobarem, doncs, d’un
mode suau i elegant però altament
traïdor i incisiu, rere una capa de ce-
lebració amb el just contrapès de
conflicte moral irremissible, la recu-
peració dels instants perduts («Con-
trallum», «Final d’estiu»), les pregun-
tes sense resposta o amb la justa
resposta que voldríem defugir (bri-
llants reflexions sobre la condició de
l’ésser com ara «Cronos», «Consci-
ència de l’aigua» o «Adagio», un
poema pel qual sento debilitat), la
descripció bella i tendenciosa per
analògica («L’heura obstinada», un
gran poema, o «Lluna d’octubre») o
els correlats, vida objectivada a tra-
vés d’altres personatges (com l’es-
plèndid «La solitud del capità», que
tanca el llibre). I tot amanit amb un
to deliberadament senzill i directe,

bressolat per una música, una oïda, com n’hi
ha poques, ritmes decasíl·labs a tall d’espa-
ses lluents contra el vespre.

Poeta de celebració de la vida, poeta
amorós i intel·ligent, poeta de constatació
més que d’indagació, Miquel Lluís Muntané
ens ha fet a mans un llibre de contrallums
on podem perdre’ns i retrobar-nos. I això
ha de ser també la poesia: una pèrdua
primer, una supervivència després.
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