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Aquest recull va guanyar, a Lleida, el
XIII premi de poesia Les Ta l ú r i e s .
D’alguna manera, el podem qualificar
de poema extens, format per deu
cants, amb una relació més o menys
definida entre ells, però sempre al vol-
tant de la figura de Tirèsies. La saviesa
de l’endeví cec, exaltada per Homer al
cant X de L’ O d i s s e a, és l’eix de tota
l’obra. I harmonitza amb el sentit pro-
fund de la poesia moderna, per a la
qual no hi ha res i n e f a b l e, o incompa-
tible amb la creació de bellesa per mit-
jà de la paraula. A La mirada de
Ti r è s i e s, els elements més hetero g e n i s
de la realitat es barregen, en una
mena de gran calidoscopi vert i g i n ó s :
espai i temps es confonen; sovint hi ha
un joc metafòric enlluern a d o r. A
« D e s t rucció de l’enyor» (cant III), la
p resència del passat, amb un tint ele-
gíac, adopta formalment un vers curt ,
isomètric, ple d’emoció continguda,
per contrast amb els versos llargs, d’u-
na rotunda sonoritat, que pre d o m i n e n
al llarg de l’obra.

El títol és paradoxal. I endinsa el lec-
tor en la profunditat del mite. La identi-
tat múltiple de Tirèsies es manifesta,
sobretot, als cants I, VI i X. Ja el primer
vers del cant I diu «És home i dona, i
gos, i llop, i fill...», en clar paral·lelisme
amb el primer vers de l’últim cant: «És
dona i home, i gos, i llum, i serp...»

El cant VI duu un títol significatiu: «La
identitat o el feix». I conté uns versos
que ofereixen la mateixa imatge poliè-
drica: «És dona i home, i ciri que es
fon quan ve l’estiu, / asfalt i papallo-
na disfressada d’arcàngel / malè-
vol...» Si al cant IV («La ignorància de
l’orba») apareix la dona que fa de
model per al pintor, i es parla d’una
« reunió d’amics a l’atelier Courbet», al
cant VIII (amb el triple acord musical
del títol: «La bellesa, la bellesa, la
bellesa») s’exalten la vida i l’art, him-
ne total, amb variades formes: la
Victòria de Samotràcia, les donzelles

pintades per Cranach, la Venus del
mirall, la «sagrada dolcesa» del teu
cos «que es remou en el llit com la
s o rra a la duna»,la beata Ludovica
A l b e rtoni, de Bernini, un quadre de
Ti n t o retto que re p resenta «el cos d’un
sant, una magrana, / la taronja de
llum i el dro m e d a r i . . . »

El poeta és un visionari (a la mane-
ra del comte de Lautréamont), que ha
assaciat la seva set a les fonts del mite
clàssic i ha sentit, com un estilet, la
grisor i les inquietuds de la ciutat
m o d e rna: aquell «perfecte anonimat
de la ciutat» amb què comença el cant
II. Posteriorment, al cant V («Que es
p e rdi la ciutat»), l’autor ens diu que
l’ancià Tirèsies ha sortit un altre cop
«a cercar la ciutat com home foll».

Paradigma del món modern, el labe-
rint urbà té el seu contrapunt a «La
muntanya quasi màgica» (cant VII), un
muntijol que demana «l’escalada dels
guerxos, / dels paralítics fòssils en llurs
cadires mudes, / dels dèbils i dels coi-
xos, leprosos i empestats»: l’hospital
de la Vall d’Hebron. La suau ironia del
títol fa un contrast violent amb l’espec-
tacle dramàtic dels malalts, «cicatrius i
monyons sense herois ni deesses».

Abans de la síntesi final (cant X), hi
ha una patètica visió: el punt més alt
de la barbàrie al segle XX, l’infern
humà del nazisme, el dolor portat fins
a les darre res conseqüències. La cons-
ciència històrica del poeta, agerm a-
nada amb l’empenta visionària, dóna
un fruit literari commovedor. «A l’altra
banda dels homes» ens presenta el
camp d’extermini de Dachau, d’una
manera estilitzada: provant de re c o m-
p o n d re la fotografia de dues nenes —
petites víctimes de l’odi. 

Cal re m a rcar l’eufonia, la delicada
musicalitat del llenguatge, afavorida
per la varietat mètrica: hàbil altern a n-
ça d’alexandrins, decasíl·labs i hexa-
síl·labs, amb algun tetrasíl·lab esca-
d u s s e r. Hi predominen, doncs, els ver-
sos llargs —amb el to d’una sàvia
re t ò r i c a .

Francesc Josep Vélez, que es va
donar a conèixer amb els C a n t s
d ’ E s b l a d a ( p remi Maria Mercè Marçal
2002), ha confirmat plenament les
seves qualitats, com a poeta (imagina-
ció notable, riquesa de lèxic, gran
sentit del ritme), amb La mirada de
Ti r è s i e s: una de les obres més sorpre-
nents del panorama de la poesia cata-
lana actual.

Jordi Pàmias

La tirania sobre l’escriptura és imma-
nent a la discursivitat, a la seqüencialit-
zació lògica i coherent del llenguatge,
a la concatenació de subjectes, verbs i
p redicats, és a dir, a la gramàtica, al
raonament. Aquesta pot ser —no pas
«és», sinó «pot ser»— la tirania al·ludi-
da pel títol del llibre de Lluís Calvo.

Algunes maneres de practicar l’es-
criptura defugen la narrativitat, que és
un dels aspectes més re p ressius de la
tirania esmentada. D’altres escripture s
es rebel·len també contra la lògica i
contra la coherència, o sia, es fan
inintel·ligibles des del discurs de la
tirania del discurs, que és el comuna-
ment acceptat. I, és clar, des d’aquest
discurs, aquella inintel·ligibilitat gene-
ra incomprensió envers els adiscursos
o antidiscursos o contradiscursos. No
hi ha mai res, però, que sigui
inintel·ligible. En poesia, com en qual-
sevol altra cosa, la inintel·ligibilitat no
existeix si no és des de la perspectiva
de les convencions més tro n a d e s .

Per deixar enrere la incomprensió,
cal passar a l’altra banda del mirall i
aleshores començar a intuir els sentits i
significacions que hi pot haver al mar-
ge de la discursivitat admesa i que
correntment hom considera única (i
aquesta consideració, si més no per
pensar-se única, és còmplice de la tira-
nia del discurs). I al darrere del mirall
no hi pot haver mai una absència de
sentit, ja que tot, absolutament tot, és
sempre significatiu.

Finalment, hi ha pràctiques de l’es-
criptura que literalment s’alçuren: man-
quen (enfurint-se, altivant-se) a la man-
suetud, al respecte i a la submissió a la
tirania del discurs. I val a dir, però, que
el radicalisme extrem pot arribar a ser
e i x o rc, precisament per pre t e n d re
esquivar la pressió de la tirania, per
haver acabat ignorant el discurs d’a-
questa. 

És —no pas exclusivament— arran
de tots quatre paràgrafs de més amunt
que podem abordar el llibre de Lluís
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