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Calvo, sense que tanmateix ens calgui
situar-lo concretament, d’una banda,
en el radicalisme a ultrança i, de l’al-
tra, en la tensió entre els efectes de la
tirania i la consciència d’escriure sota
la tirania. 

De tota manera, per la rica diversitat
de registres de La tirania del discurs i
per les característiques d’aquests, és
evident que Lluís Calvo tempteja, afron-
ta i tensa les contradiccions, fa prova-
tures, eludeix els camins que ell mateix
va obrint, no s’hi complau. «No fascina
/ el vers / sabut / ans l’inoït», ens hi
diu mentre va obrint portes cap a pos-
sibilitats d’alliberar el discurs poètic ja
consolidat, i per això esdevingut
«monòlit», «monument» amb «mots
com estàtues», solidificats.

La poesia de Lluís Calvo és líquida i
es va estenent amb xaragalls agosarats
que s’entrecreuen i per on la tirania del
discurs, envestida per la poesia, va —
engrescadorament per al lector— aquí
caic, aquí m’aixeco, i ara avanço,
adés sóc ofegada. Segons com, Calvo
tendeix al poema diguem-ne ben fet i,
per contra, tot sovint es despentina i
ens mostra ben nua «l’única realitat,
que és aquella que gairebé ningú no
veu», i que segurament ell tampoc no
copsa, perquè és aquella realitat que
fa que qui la mira no la reconegui com
a realitat. 

Tenim, doncs, el Lluís Calvo investit
com a poeta i el Lluís Calvo antipoeta i
que, fet i fet, fa més poesia que el Lluís
Calvo poeta i que molts de tots els poe-
tes vius i morts, tant si són parables
com imparables. I així hi ha xaragalls
que se li tornen torrents, i rius, i diríeu
que fins i tot mars i oceans on es
neguen totes les tiranies de tots els dis-
cursos. Per aquestes i d’altres raons i
desraons, aquest és, sens dubte, un lli-
bre ben important, i no només des del
punt de vista de la ressenya present.  

I per acabar, no pas les postres, sinó
el plat fort: hi ha, a La tirania del discurs,
q u a t re poemes en prosa llargs (o pro s e s
poètiques, o proses o poemes antipro s a
i antipoesia) que destaquen per tal com
la tirania hi ha estat enderrocada i s’hi
ha proclamat una República que ame-
naça d’escampar un verí desconsolida-
dor que conflueix amb el suc dels con-
trapostulats del Front d’Alliberament de
l’Escriptura. En aquestes quatre manifes-
tacions sense llançadora, Lluís Calvo ens
ve a dir allò tan famós, «Hem superat
tots els límits. S’imposa un re t o rn al des-
o rd re » .

Carles Hac Mor

Si, com escriu Macià, «És breu la vida
que vivim; la resta, / no és tan sols ni
vida, només temps», a vegades la poe-
sia és una mena de garbell per destriar
el temps de la vida veritable. L’autor ho
havia demostrat en el seu debut litera-
ri, el brillantíssim recull de poemes
Amb el temps a favor, amb versos
intensos i atapeïts de vida, i ho confir-
ma ara, només uns mesos més tard,
amb aquest Del cel i de la terra. En el
primer llibre Macià optava per una
poesia reflexiva, que intentava conci-
liar els conflictes oberts al llarg d’una
vida, com ara la vida rural i urbana, la
infantesa i la maduresa, el fet de ser fill
i pare alhora, l’home de dia i l’home
de nit, la solitud i els altres... En aquest
segon projecte poètic, l’autor comença
estirant el mateix fil (de fet, no deixa de
ser significatiu que els títols que ara ens
ofereix apuntin la confrontació de dos
termes oposats), per anar després subs-
tituint a poc a poc l’esquinçament inte-
rior i el dramatisme per una contem-
plació de la vida força més riallera,
però no menys intensa.

Disposat a no posar-se fronteres i evi-
tar etiquetes, aquest segon recull de
poemes de Xavier Macià s’endinsa
progressivament per nous territoris i
busca maneres diferents de contemplar-
los. En la primera de les tres seccions
que divideixen el volum, «Noces del
cel i la terra», els versos de Macià con-
serven encara la mateixa mirada dura
i angoixant, sovint implacable, d’Amb
el temps a favor. Ara, però, aquesta
mirada es projecta sobre diferents per-
sonatges (la dona que s’enfronta al
final a «Ítaca», el noi d’«Aniversari», la
parella que veu com el temps corromp
el seu amor a «Liebeslied»...), la qual
cosa permet la distància necessària

per a l’aparició de la ironia, evident
per exemple al poema inicial, «Quan
despertes», o la ràbia, manifesta en
poemes com «Hidrofòbia» («De dins
De molt endins / De més avall Del fons
de tot») o «Ells».

Al segon apartat, l’autor trenca radi-
calment amb la poesia que ens havia
ofert fins ara en recollir una col·lecció
de vint-i-tres sorprenents epitafis, mos-
tra d’un excel·lent humor negre, alguns
(«Un mal moment el té tothom» o
«Tancat per defunció»), enginyosos i
suggeridors, altres («El més enllà / no
és pas aquí» o «Qualsevol dia et mori-
ràs, / pensava ahir. / I vet aquí»).

En aquesta línia més lúdica, la terc e r a
p a rt, «Cançons sense rem ni vela», re c u l l
e x e rcicis de virtuosisme («Centre» o
« P o rta»), cançons («Balada de l’amor
que fuig»), sàtires («Amor etern») i home-
natges (a la ciutat de Lleida a «Dolça i
s e c reta»). Precisament amb el títol
«Homenatge», el primer poema d’a-
questa secció constitueix un impre s s i o-
nant exercici d’estil elaborat a partir dels
títols d’obres literàries que per diversos
motius han estat importants per a l’autor.

La varietat de temes, estils i registres,
per tant, fa del conjunt un llibre ric, a
vegades una mica dispers, però amè,
divertit i quasi sempre profund.

Paral·lelament a l’aparició de Del cel i
de la terra, l’autor debuta com a dra-
m a t u rg amb La carretera i el mur, un text
teatral que poc té a veure amb la poesia
figurativa i alhora introspectiva d’una
gran part dels seus poemes. Auster de
p roposta escenogràfica, buit de trama i
acció, planer de llenguatge i amb tre s
únics personatges —anomenats U, Dos i
Tres—, aquest text dramàtic constitueix
una bella l’al·legoria sobre les difere n t s
respostes personals al conflicte de viure .
D’una banda, el primer dels elements
escenogràfics que anuncia el títol, la
c a rretera, és lloc de trànsit i pro j e c c i ó ,
però alhora és la frontera que delimita
les pors, les possibilitats i ambicions de
cadascun dels personatges. De l’altra, el
m u r, «l’Obra», un altre límit en la cons-
t rucció del qual tots tres participen amb
d i f e rent implicació.

De representació difícil però de lec-
tura molt recomanable, aquest exercici
d’economia literària d’ascendents bec-
kettians té la gran virtut de ser terrible-
ment suggeridor, de manera que difícil-
ment el lector passarà indiferent per les
seves pàgines.
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