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Dels mots pensats
als territoris viscuts

D’alguna manera, tot comentari al voltant d’un
llibre de poesia comparteix un repte previ, el
d’incitar a assumir el risc de la lectura. És clar
que entre els lectors d’aquesta revista ja se su-
posa l’afecció o el vici per la lletra impresa,
però això no elimina el repte sinó que el trans-
forma, multiplicant-ne els matisos entre priori-
tats i preferències, temàtiques i estils. Comence
doncs per recomanar Música i escorbut, que
des de l’encapçalament triat de T.S. Eliot ens
anuncia el pes de la subjectivitat per a la inter-
pretació de la vida, amb variacions que enca-
ra creixen si afegim l’evolució personal, i el
coneixement llavors s’escola entre les limitaci-
ons del llenguatge i escapa de les aspiracions
d’objectivitat. Si ja vos haguéreu decidit només
em restaria suggerir-vos la perseverança, virtut
molt adient a la poesia en català, o l’encàrrec
en cas de no trobar-lo a les prestatgeries. Si
encara no, tot seguit teniu més informació.

Anna Aguilar-Amat es doctorà en Lingüísti-
ca l’any 1993, ha publicat un grapat d’articles
especialitzats i dos llibres, entre les humanitats
i la informàtica, com a mostra d’una activitat
investigadora que ha recorregut diversos pro-
jectes al voltant de les complexitats de la tra-
ducció i que, ara, desenvolupa com a profes-
sora a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per tant aplega ja una experiència d’edicions,
si voleu tècniques, que de ben segur li ha ser-
vit per a enriquir les reflexions que alimenten
la seua poesia. També la seua activitat creati-
va li aporta ofici literari, amb premis juvenils i
dues novel·les inèdites. Fins a la seua contun-
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dent aparició l’any 2000: el seu primer llibre
de poemes en català, Petrolier i teatre, guanya-
va l’Englantina d’Or als Jocs Florals de
Barcelona; i a la tardor del mateix any obte-
nia el premi Carles Riba amb Trànsit entre dos
vols, publicat per Proa el 2001.

A l’abril del 2002 eixia d’impremta aquest
segon recull publicat, guardonat amb el premi
Màrius Torres de l’any anterior. Les quatre parts
en què trobem distribuït el llibre insisteixen en
la lluita per expressar-se malgrat —o més avi-
at amb consciència de— les dificultats del llen-
guatge, com ara els termes que no s’ajusten o
els cecs que en guarir-se pateixen el descon-
cert d’un nou enfocament que els és estrany.
Des del primer poema («Si els mots no fossin
tants, ni en tantes llengües, / ¿com podríem ca-
llar tot el que no es pot dir? / ¿com podria sentir
la música dels dits?») fins a la determinació final
(«Escriu, escriu, escriu») s’imposa el moviment
i la fluïdesa per a l’expressió vital.

Amb Música ens dibuixa la situació en vuit
poemes, amb referències al desig d’harmonia
i protagonisme dels cossos, una recerca que
desperta mirant el passat. A Escorbut aparei-
xen les propostes alternatives, la perspectiva
sobre un mateix, l’actualitat com a base de l’ac-

ció imminent. Així la possibilitat oberta
d’aquests versos de Relativitat: «Avui la calma
veu com fugen el passat i el futur / ufanosos,
contraris. Gràcies siguin donades a qui / la
va pintar: la primavera, el present, la línia di-
visòria».

Els següents sis poemes s’agrupen sota el títol
de Pols, l’autora fa un pas més i converteix l’ex-
periència, els colps i els dubtes de la memòria
en forces per al viatge. En Homenatge a Ernest
Lluch, reflexiona sobre la naturalesa de la raó,
que prefereix amb el dinamisme d’un gas, i ens
fa un record sensat: «I és, potser, bo, saber que
no tenim raó. / Que els que segons la història
tenien més raó, varen matar / el meu avi». Fi-
nalment, els nou poemes d’Aerodinàmica con-
centren una major intensitat que arreplega els
ensenyaments recopilats arreu, per tal d’enfo-
car-los amb decisió cap a l’exercici del present.

Anna Aguilar-Amat ens duu per la pràctica
de la memòria reflexiva, l’ús dels diàleg com
a mare, amant, o ciutadana, de la mà del si-
lenci o la imaginació, fins a tancar el llibre en
positiu. Amb una fermesa que no vol posats
d’optimisme. Caminant entre la separació i el
retrobament, la dualitat i el pèndol, assumint-
ho tot amb la decisió de qui recorda sense
panegírics, para esment de les anècdotes per-
què coneix que la intensitat del moment afai-
çonarà la nostra interpretació posterior, i vol
viure l’experiència quotidiana de la pròpia
evolució.
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