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Amb Música del sentit trobem la possibilitat
de retrobar un poeta que pràcticament s’estre-
nà guanyant el Premi Octubre de l’any 1978
i que no ha deixat de produir poesia i evoluci-
onar, en general, amb una sorprenent coherèn-
cia des dels seus inicis. En el pròleg de l’anto-
logia Amós Belinchón ens recorda la importàn-
cia de les «Paraules prèvies» que Rodríguez-
Castelló col·locà al davant de La ciutat del tràn-
gol (1978), cosa que trobem un gran encert
perquè s’hi exposen les directrius principals
d’aquesta poesia.

El poeta hi proposava el concepte de «lec-
tura viva», és a dir, la participació activa del
lector. Parlava també de la importància del llen-
guatge com a «possibilitat de descobrir el món»
i de «l’autonomia» que reclamava per al poe-
ma. El poeta, immers dins el procés d’intel·lec-
tualització que pateix tota poesia des de la
Revolució Industrial per tal d’escapar al con-
trol de l’Estat sobre l’individu, pretén expres-
sar des del símbol i tendint a un no-subjecte la
passió d’estar viu, fugint de qualsevol conven-
ció, heretada o racionalitzable, com del pecat
més nefand i mortal, amb un esforç notable.
En conseqüència, basteix el seu univers parti-
cular amb un vocabulari propi que circula i
s’enriqueix al llarg de la seua obra sota la fun-
ció d’esdevenir símbol i/o metàfores segons el
moment, el fragment. No és estranya en aques-
ta poesia la correlació amb l’evolució de la pin-
tura i la música contemporànies, i tendeix a
l’abstracció com a fugida del poder i tornada
al ser primigeni i autèntic, misteri inabastable
per a la Raó. Com les arts contemporànies, la
seua poesia aspira a enlairar-se a la catego-
ria de música.

Tot plegat condueix a una pràctica poètica
antiortodoxa en contra del constrenyiment de
sentit i forma, que juga amb la presentació del
text i adopta un vers fraseològic amb què ju-
gar amb el lector (reflexió explícita a De foc i
danses). Amb un gran encert hi parlava
Rodríguez-Castelló de la seua particular supe-
ració de la polèmica vigent aleshores entre
«formalistes» i «realistes», ja que, com s’ha
confirmat amb posterioritat, la seua poesia és
i ha estat una «incursió cap a un terreny interi-
or» (De foc i danses).

En aquesta poesia es pretén un acostament
a les essències, hi ha la reducció de l’anècdo-
ta, del món real, convencional o reglat, en la
mesura d’allò possible. El resultat és una poe-
sia no racional, però tampoc irracionalista. La
possibilitat de comunicació i d’amor humà, i
el desig inesgotable per aconseguir-ho, són el
centre, la raó de ser de la seua poesia, sem-
pre adreçada a un «tu». L’evident atractiu lin-
güístic d’aquests versos n’ha fet possible la lec-
tura sense perfilar-ne el fons.

En el sintagma Música del sentit entenem que
es parla de «sentit» com a significat o de l’ab-
sència d’aquest, de la seua impossibilitat, del
«silenci»; i també de «sentit» com a component
sensible de l’experiència, fisiològic, de la pura
percepció, musicable quan s’aspira a la nue-
sa i netedat de cor. Tota aquesta poesia expres-
sa la narració d’un itinerari espiritual (malgrat
un acusat «nihilisme vitalista»), una mena
d’itinerarium mentis in desiderium que va des
de La ciutat del tràngol a la ciutat de Sarajevo.

En cadascun dels seus llibres de poemes as-
sistim a l’acompliment d’un cicle en què «el tràn-
gol» i «la por» són vençuts en favor del pur
desig de vida i alegria de l’instint-instant. És,
malgré lui, la seua teoria psicològica. La poe-
sia de Rodríguez-Castelló entra en un atzucac
en adoptar de manera progressiva una pers-
pectiva fenomenològica de reducció de l’anèc-
dota i la consegüent dispersió en el camp de
la consciència, que duu a una solució idealis-
ta, eidètica, d’inexplicable llum, o a la confu-
sió i abassegament de sentits del final d’Erosi-
ons i d’alguns moments d’Humus.

Sembla que el poeta, amb aquesta antolo-
gia, pretén tancar un cicle, conformar una
evolució vital i poètica, on la llum ara «és llum
i és nosa» (Erosions); on la incomunicació i la
soledat (d’Humus) són el resultat del trencament
del pacte de solidaritat amb la natura i els al-
tres, «la distància» de què parlàvem abans, raó
de ser de la seua poesia. Aventurem, doncs,
que malgrat l’aparent condició cíclica que
palesen les convergències entre La ciutat del
tràngol de la València de la transició democrà-
tica i les «insistències en la llum» per la ciutat
futura, després del símbol de Sarajevo, la pre-
sent antologia no constitueix un trajecte con-
clòs, sinó que, segons el caràcter encarnat de
la percepció humana, el subjecte sempre can-
viant ens ha d’oferir més poesia. Per bé que la
perspectiva psicològica que proposem aclareix
la lectura de llibres com L’acròbata dels ponts,
també hem de reconèixer un preciosisme lin-
güístic que toca —grosso modo— el pur ver-
balisme en Erosions i fins i tot en Humus.

Lamentem, finalment, la no-inclusió a l’anto-
logia de poemes importants per a la compren-
sió global d’aquesta poesia, la qual, malgrat
la seua epoché evident o abstracció simbolit-
zadora, paga la pena de ser desentranyada.
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Hi ha tres aspectes en aquest darrer llibre publi-
cat de Maria Josep Escrivà (el Grau de Gandia,
1968) que ens fan percebre’l com un pas més enllà
de la seua personal indagació poètica. En primer
lloc, el seu tercer llibre —abans havia publicat
Remor alè (1993) i A les palpentes del vidre
(1998)— és una definició i, alhora, una procla-
ma d’adhesió a la poesia; en segon lloc, hi ha un
canvi de subjecte molt significatiu, de fet, hi té un
clar domini l’ús de la tercera persona en detriment
de la primera —més habitual als llibres anteriors—
; i, en tercer lloc, tal com s’extreu del primer poe-
ma i dels versos citats de Rilke, és un llibre que naix
amb el desig de ser inici o recomençament. De fet,
el primer poema funciona com a introducció o punt
de partença, l’abandó de «la casa morta» i el re-
començament des de l’oblit. El llibre es construeix
des de la pàgina en blanc, no només del poema
sinó també de l’existència, a partir del no-res, al
bell mig de la vida, com un repte, com qui vol ha-
bitar una casa, la casa morta del primer poema,
una casa «profèticament inhabitable».

D’aquesta manera, els poemes reflecteixen la
figura atònita d’un subjecte davant el descobri-
ment de la vida que ens envolta i també el desig
de mantenir la mirada pura del nouvingut al món,
és a dir, poder mirar les coses amb un esguard
nou, un esguard alliberat, com el dels versos de
Rilke: «... je recommence, / ce franc retour libère
mon regard». Deia Joahnnes Pfeiffer que per ar-
ribar a l’essència de les coses, que és allò què
persegueix la poesia, calia preguntar-se pels
aspectes més obvis, replantejar-se les coses sa-
budes i conegudes, esdevenir així senzills i inge-
nus. També per a la poeta que s’expressa en
aquests versos madurs, fruits d’una reflexió ínti-
ma, això ha de ser la poesia, una mirada pura,
innocent, lliure i atenta del món, una descober-
ta. La seua adhesió a la poesia es manifesta en
la coincidència provocada entre vida i poesia i
en la seua aposta per la darrera com a forma
d’existència.

Amb aquesta nova mirada de qui recomença,
la poeta contempla i descobreix el món, per això
l’ús de la tercera persona descriptiva, en poemes
en els quals una natura enlluernadora i fràgil es-
pera una mirada que li done vida. Es tracta d’una
visió molt positiva i transcendent de la poesia, el
poeta com a creador o demiürg, aquell qui dona
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