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La trajectòria pública de la poesia de Jordi
Domènech (Sabadell, 1941) s’ha de conside-
rar, sense cap mena de dubtes, atípica, i no-
més és comprensible dins dels paràmetres d’ig-
norància i de malfiança amb què la miopia
d’editors i consellers d’editors premia qualse-
vol signe de canvi i de renovació que no tin-
gui l’aval d’alguna parcel·la de poder.

Com que Domènech pot ser moltes coses,
llevat d’activista o diplomàtic, el peatge que
n’ha pagat el mostra l’itinerari editorial de la
seva obra: el primer llibre, Un poema en dez
anacos, va publicar-se a Galícia, en edició
bilingüe (Ediciós do Castro, 1974). El segon,
En comptes de la revolució (Llibres del Mall,
1984), va haver d’esperar que el premi López-
Picó comptés amb un jurat que apostés per una
poesia aliena al plany neonoucentista; aques-
ta edició es va acompanyar de l’important
assaig de poètica «L’escriptura sense llançado-
ra», de Vicenç Altaió. El tercer llibre, Història
de l’arquitectura, va veure la llum en els peri-
fèrics Jardins de Samarcanda l’any 1995. Tam-
bé és d’aquest any Alba Pratàlia, editat per
Grafia de Sabadell, en una col·lecció de tex-
tos poètics que va morir després de la tercera
entrega. Finalment, Vine, Venusvenècia, vine,
és una edició d’art feta conjuntament amb l’ar-
tista Albert Novellón que l’Ajuntament de Ter-
rassa va subvencionar l’any 2001. Això és tot.

Amb aquests apunts ja podem intuir per
quina raó la seva poesia és poc o gens cone-
guda. A parer meu, el principal motiu és que
es tracta d’una poètica clarament, decidida-
ment, transgressora i rupturista; i, doncs, que
demana una lectura en clau política; perquè
es tracta d’un exorcisme contra la repressió que
l’escriptor i tota la generació nascuda en els
anys més foscos de la postguerra van patir
durant el franquisme. El delit de Domènech és
voler trencar amb una tradició instal·lada en
el confort de la seguretat burgesa, sense atre-
vir-se a mirar cap enfora. A En comptes de la
revolució, aquest afany rupturista hi era clara-
ment expressat, i en quedava el lament per allò
que hauria pogut ser la contestació del 68.

L’escriptura de Jordi Domènech es va veure
influenciada en els «anys de formació» no so-
lament per l’obra dels clàssics del nostre temps
(Pound, Montale, Ungaretti, Eliot, Apollinaire),
sinó també i sobretot per la literatura dels
novissimi, pels poetes de la beat generation i
pel textualisme de Tel Quel; per l’informalisme,
pel pop art, per l’art conceptual; i per aquell
conglomerat difícil de definir amb poques pa-
raules que en diem la contracultura dels seixan-
ta (les revistes Hara-kiri i Linus, sobretot). L’acu-
mulació de materials tan diversos va anar se-
dimentant una obra semblant a un collage (vin-
dria a ser una nova versió dels frescos renai-
xentistes) que, amb el temps i amb la consecu-
ció d’una veu pròpia i original (única en el
panorama català), derivaria vers una escrip-
tura objectiva i objectual: una mena de grau

Una
poètica política

zero de la poesia, en el qual la imaginació
poètica fos substituïda per referències a coses
tangibles, gairebé sempre d’un material pro-
vinent del món de la plàstica. Una escriptura
creuada per l’erotisme, per incitacions a la
perversió sexual, a la crueltat, al masoquisme,
que passa a frec de la pornografia en una ori-
ginal mescla de sadisme i religió —entesa
aquesta en l’aspecte més litúrgic i ritual. La
sang, el terror, les ereccions, l’incest, la pedo-
fília, la menstruació, són elements sovintejats
d’aquesta poètica.

En amb sense, Domènech (de)construeix el
seu llibre més agosarat i rodó, perquè allar-
ga la seva transgressió vers la dimensió per-
sonal; la primera part del llibre, «L’ombra del
vespre (Lennox Hill, N.Y.)», ressegueix l’om-
bra obliqua de la mort dibuixada sobre el
bosc de ciment novaiorquès: una mort, la de
la seva dona, ocorreguda durant unes vacan-
ces a aquella ciutat; dramàtic el fet, dramàti-
ques les circumstàncies. El poeta, després de
sortir del forat emocional on va anar a raure
després d’aquest esdeveniment, reflexiona
sobre allò viscut, pas a pas, i amb una evi-
dent mala bava intenta destruir amb parau-
les la imatge d’una forma de vida i d’unes

creences basades en l’engany, el terror i el
dolor. Cerca, en definitiva, crear un llenguat-
ge «diferent» que li faci possible parlar d’allò
de què no (es) pot parlar; cerca un dir que,
com Celan, no refereixi directament la por,
l’odi, l’absurd de la vida escolant-se vers el
no-res, ans que sigui un re-néixer a partir de
la violència exercida damunt el llenguatge. De
manera semblant a Quasimodo davant el tú-
mul d’Ilaria del Carretto a la catedral de Lucca
(«Sola, aquí has romàs. El meu esglai / és
potser el teu, igual en l’ira i el terror»),
Domènech també reflexiona i escriu; però ell
és molt més dur que no pas el poeta sicilià, i
va més enllà: «La llum (la llum?) / marca amb
les dents / l’estàtua jacent / de la núvia que
// és de marbre toscà», perquè «un déu cri-
minal / ens abandona amb / les dents cla-
vades a».

A la segona part del llibre, «Serps de re-
cords», s’hi apleguen poemes de diversa inten-
cionalitat i factura; n’hi ha un, però, «Si O2 ·n
H2O», on el llenguatge es força fins al punt que
els verbs i els adverbis ja han desaparegut, i
tan sols hi resten mots i preposicions —que
recorden els darrers textos de Víctor Sunyol—
: «on l’asimetria: / on ja llocs sense res: / boca
per no». Una gran violència és exercida sobre
el llenguatge; violència que repetirà en alguns
dels poemes de la darrera part, «Seqüència
d’un renaixement». Es tracta d’un conjunt de
vint-i-vuit poemes de cinc versos que reescriu
els frescos de la catedral d’Assís il·lustratius de
la vida de Sant Francesc. I és en aquest con-
junt on la seva  poesia, objectiva i objectual,
aconsegueix el zenit, a través de la recreació
del mite franciscà, situat, però, en el nostre
temps. Com ja s’ha dit, Domènech no escriu
des de la imaginació poètica sinó des de la
recreació de la plàstica. Ara bé, que s’oblidi
d’analogies aquell que confronti textos i pintu-
res: allí on hi ha el Sant pujant al cel en un
carro, el poeta escriu: «Sevícies / fetes contra
carnals adolescents»; o en l’episodi de la prè-
dica als ocells, aquests parlen de «palimpses-
tos que suren al mig / del llac fecal recorregut
en va»; o al parament de la taula als pobres
s’hi llegeix: «Cardar sota la taula»; i quan el
sant explica les intencions fundacionals de l’or-
dre, el poema s’intitula «Finnegans Wake», i
diu: «A fora, plou. A dins, l’espasa de / l’es-
pera cau entre els conversadors / dements:
pensen el foc que es cala al fons / del cel (la
circumcisió del cel) / (un vel humit recobreix
els carreus)».

El llibre acaba amb el poema «Incest d’es-
tiu»: «Tu, cega. Jo, veient com l’helicoide /
s’enfonsa a terra, com la calda mou / les dúc-
tils plaques de l’aire per sobre / la plana hip-
nòtica: d’heretge impur: / de negra llet: pedra
aflorant: amb sense». Pura epifania per a una
poètica de la ruptura.
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