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El brogit
de la calma

No sé si a vostès també els passa. A mi,
la bona poesia —i no parlo de tendències,
sinó d’aquella que és capaç de commou-
re’m— em porta sempre a algun indret que
puc reconèixer, a un paisatge més o menys
nítid que se’m revela familiar tot i ser nou i
diferent. Són llocs difícils de definir amb pre-
cisió, on els elements no s’integren de forma
racional sinó que tracen correspondències
estranyes —de vegades impossibles, com
succeeix en els somnis—, però plenes de
sentit i coherència en el seu àmbit. Tot això
ve al cas perquè recentment he tingut aquesta
mateixa experiència en llegir el llibre de
Xavier Macià (Viu de Llevata, Lleida, 1961)
Amb el temps a favor.

No creguin per això que en aquests poe-
mes trobaran, només d’entrada, un espai per-
fectament delimitat. No és pas un llibre d’am-
bientació rural o urbana, així, d’una peça.
Però per contra s’hi respiren, al mateix temps,
la sentor de l’asfalt humà i l’aroma feréstec
de la serra, bars que il·luminen la ciutat noc-
turna i «nits esparver» on els arbres del bosc
tremolen de neu. Hi veuran pisos, parcs i
hospitals; però també ermites closes al cor
de les muntanyes, pantiganes, aranyes d’ai-
gua o l’esperit de flors —«neu de vidalba,
foc d’argelaga»— que semblen fantasmes.
El llibre és ple de dissemblances, d’elements
extrems que, sorprenentment, no s’oposen.
Penso que Xavier Macià no busca la confron-
tació de mons que massa freqüentment cre-
iem divorciats, sinó que els apropa, assenya-

la els rastres de les relacions invisibles que
hi ha entre ells per desvelar-nos un univers
unitari en la seva complexitat. I és que el pai-
satge resultant de la lectura d’Amb el temps
a favor no és extern, no existeix fora de l’àni-
ma del seu autor o dels lectors que en vul-
guin ser còmplices. Potser aquesta és la in-
tenció final de Xavier Macià, que el llibre si-
gui una invitació a la selva civilitzada que
tots portem a dins: una baixada al pou.

De fet, l’estructura circular en què s’orga-
nitza el conjunt —dues parts simètriques, més
un poema d’obertura, «Projecte de felicitat»,
i un altre de cloenda, l’il·luminador «Ocell
feliç»— produeix aquell efecte d’espiral amb
què es representen els viatges en el temps.
Fins i tot la disposició del poemes en cada
part amaga un cert joc cabalístic. Agafant
l’inicial de cadascun dels poemes i escrivint-
les linealment, apareix un lema prou revela-
dor: «La vida és un viatge al fons de la nit».
Els tres últims poemes, que no formen part
de la sentència, són, en canvi, una mena de
destil·lat final que completa la cita: «Llum,
Foscor, Camí», és a dir, L.-F. Céline. Però per
sobre d’enginyoses referències a peu de lli-
bre, aquesta arquitectura poètica té més a
veure, al meu entendre, amb la voluntat de
recrear l’atmosfera d’un estat d’ànim, negre
i obsessiu, que situï el lector al mateix punt
de partida, que l’acari amb el seus propis
fantasmes, que li ensenyi l’abisme de la qui-
etud. No és, doncs, casual que les hores que
més surten als poemes siguin les del capves-

pre i la nit. Ni és tampoc gratuït. No s’em-
marca pas en el tòpic literari que aquestes
són les hores més poètiques. Ans al contra-
ri, les hores crepusculars i nocturnes recol-
zen la característica més determinant del
paisatge que pinta Xavier Macià. Quasi tots
els diferents escenaris del llibre —boscos,
cases o nens— tenen un mateix alè: la cal-
ma. Una estranya immobilitat sembla detu-
rar-ho tot, provocant un conflicte sagnant i
difícil de resoldre, una reflexió laberíntica i
estèril. L’altra característica és que aquest
mateix paisatge provoca, en la seva quietud,
una remor, un martelleig insistent que ve de
dins i demana cel: «Meravellosos ibis / tra-
vessaran el cel / amb el seu vol encès».

El llibre arranca amb un excel·lent poema,
«Projecte de felicitat», que parla, justament,
d’aquesta calma. A l’escenari del text, com en
una escena teatral, només apareix un perso-
natge assegut que fa balanç de la seva vida i
que es pregunta si aquest «anar fent», és a dir,
aquest continu immòbil, «perfectament roca»,
pot ser «un projecte de felicitat». La soledat
reflexiva és un element comú a molts poemes i
mostra els trets bàsics del conflicte existencial
que hi ha en el llibre. El segon poema, «La fi
del món», que obre la primera part, ens situa
a l’ull exacte del problema, al centre del pou:
«Hi ha aquell moment en què estàs sol / i res
no té sentit, / quan arribes al fons / de tot allò
que et pot passar. / La fi del món». És un des-
cens dolorós, però que, de tan negre, ja no fa
ni mal: «Fins la teva pena cedeix / i el dolor
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es petrifica. / Et sents ben sol, / sense ni tu ma-
teix». La naturalesa d’aquesta pena i dolor, de
la qual Xavier Macià ens parla, té moltes ca-
res, molts racons que els lectors visitem poema
a poema. Però el viatge cap al fons de la seva
nit també és un descens cap al centre de no-
saltres mateixos. I alguns d’aquests lectors se-
gurament hi trobaran el mateix dimoni. «Ve un
dia —diu el poeta— que el dimoni de la por /
s’instal·la al cos i governa la vida. / Estàs per-
dut. Res ni ningú / et pot donar consol. Tam-
poc / no pots fugir, perquè el turment / puja a
cavall darrere teu.»

S’ha dit altres vegades que la edat adulta
és el regne de la por. Potser fer-se adult és
tenir-ne consciència. Els poemes de Xavier
Macià certifiquen aquesta màxima. Però no
es queden només aquí, sinó que pretenen
analitzar el perquè, on neix la por, com s’ali-
menta. Un dels poemes més sorprenents i
aconseguits del recull, «L’estel nou», de sa-
bor vinyolià, mostra molt bé les complexitats
d’aquest sentiment. L’anècdota que conta el
poema és senzilla: el fills del poeta li dema-
nen un estel nou, i ell els diu que no; «Tinc
por que aprenguin a envolar-lo / massa lluny
i una branca arrenqui el plor». Així acaba
el poema, separant i ensenyant-nos una de
les branques de la por: patir pels fills, pel seu
futur, per si sabran viure sobre la línia pri-

ma que separa el triomf de les decepcions,
els desitjos de les recances. Però el poema
va més lluny, perquè aquesta circumstància
final dels seus fills li ha donat peu, en les es-
trofes anteriors, a veure’s a ell mateix quan
era un nen, a parlar-nos de les pors dels seus
pares, a mostrar-nos com la naturalesa
d’aquest sentiment és històrica, cultural, com
ve de lluny i ja sembla que acabi formant
part dels nostres gens.

La pena, el dolor, la por, i també la culpa.
Xavier Macià retrata acuradament aquests
sentiments, i ens situa a les portes mateixes de
la nostra tradició judeocristiana, a la selva de
normes i deures que ens governen. Tots, actu-
ant conjuntament, provoquen la caiguda de la
qual parteix el llibre, per després analitzar-la,
per arribar finalment a plantejar-se —de forma
subtil, aparentment senzilla, com fa Macià al
llarg de tot el recull— el sentit últim de viure.
Per què hem d’envolar-nos si l’ocellot negre de
la mort ens espera? La reflexió i el dubte por-
ten a la immobilitat, a la calma tensa. I és
aquest l’estat que domina gran part del llibre.
Però també del fons del pou, del viatge cap a
un mateix, surt el brogit, l’energia necessària
per a l’acció. Aquesta mena de paradoxa és
la que amaga, al meu entendre, el poema que
dona títol al conjunt i que n’arrodoneix el sen-
tit: «La mort és en nosaltres i ens fa forts. / Es-

tem de pas. Amb el temps a favor». Tot allò que
portem al darrere, l’herència o fins i tot les
pèrdues, juga en favor nostre. Només cal un
moviment, un petit i insignificant moviment:
«No siguis foll. Au, vés, entra en escena». L’úl-
tim poema, «Ocell feliç», dóna sortida a les
dèries vitals del protagonista d’aquest sorpre-
nent i commovedor llibre. És un poema de fons
romàntic, però net de qualsevol transcendèn-
cia. És un fer per fer, sabent que només dura
el que dura. «Aquest petit ocell que assaja el
vol / absurd, inútil, de retorn al niu.» Un
becgroc ha caigut al jardí de la casa del poe-
ta i la canalla reclama al pare: «No ets pot men-
tir l’excés de vida nua / que t’interpel·la a crits
i vol un gest. / Aquí assegut fins que el teló
s’abaixi?» I el pare entra en escena, actua,
malgrat que sap que no existeix cap moviment
definitiu i redemptor: «Crea el somni. / L’infant
no sap que viu per a morir, / encara no. I tu,
per un instant, / pot ser aquest nen alat com
un albatros / que riu i plora sense dol, ocell
feliç». És també en els altres i per als altres que
l’acció té tot el seu sentit i transcendència. Ja
ho devia sospitar el poeta al principi del llibre,
quan diu: «fins per plorar cal tornar allà / on
recomença tot, entre la gent». El final del viatge
d’Amb el temps a favor sembla confirmar-ho.
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