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Arrels aèries

Entre els diversos i sorprenents poders
que s’han atribuït tradicionalment a la
poesia, potser la capacitat d’expressar
allò inexpressable hagi assolit un pres-
tigi superior. En el seu estat poètic —
s’ha dit—, les paraules poden esquei-
xar l’endurida pell de les aparences i
extreure’n les entranyes, les vísceres
bategants on la veritat s’oculta i on
s’ordeix el secret que en la presència
queda emmascarat. Aquesta voluntat
desentranyadora de la poesia se sus-
tenta necessàriament sobre l’afirmació
o la creença que hi ha una veritat ama-
gada i un enigma per resoldre en totes
les coses, ja siguin fets, idees o afec-
tes. Així, en les formes més extremes
d’optimisme poètic, la paraula del
poema es considera paraula per anto-
nomàsia, la clau mestra per obrir els
nombrosos panys de l’ésser.

És possible, no obstant això, adoptar
una actitud diferent davant del llen-
guatge sotmès a pressió poètica. Si
neguem, per exigència i rigor lògics,
la possibilitat del que és indicible —el
contacte intel·lectual amb algun fet
extralingüístic—, aleshores la via poè-
tica que es pot transitar adquireix
caràcters de senda modesta a través
de la qual recorrerem el paisatge de la
realitat o el pensament amb ulls que no
pretenguin veure un interior o un més
enllà inaccessibles. La poesia —la
paraula— no posseeix els suposats
poders adients per fer-ho. Món i llen-
guatge són tot el que hi ha. Podrien
transportar les paraules res que provin-
gués de l’un o de l’altre? És possible,
doncs, una poesia el propòsit de la
qual no sigui sinó donar una sortida
estètica al pur vincle existent entre les
paraules i la multiplicitat de l’experièn-
cia, sense que les primeres generin la
ficció que es pot accedir a un àmbit
hermètic, sagrat, inefable en definitiva,
del món.

A la seva manera, des d’una cosmo-
visió particular i diferenciada, la tradi-
ció oriental ha caminat pròxima a
aquests plantejaments, sempre més
interessada a mostrar la inabastable
trama de la realitat que a dir-la. Pel
que fa a la nostra, en canvi, no hi tro-
bem gaire sovint poètiques reticents
tant a la transcendència com a la pro-
funditat. Ans al contrari, desacreditada

entre nosaltres la superfície, n’hem
oblidat les qualitats poètiques, que pot-
ser mai hem conegut.

Tot plegat ve al cas per la lectura de
Pas insomne, el primer llibre de poe-
mes que publica Antoni Defez, profes-
sor de filosofia a la Universitat de
Girona. Recull d’una originalitat que
crida l’atenció, s’atreveix, pre c i s a-
ment, a restar en el perillós terreny —
quina paradoxa!— de les significa-
cions de la superfície. Dit d’una altra
manera: la seva gosadia no consisteix
a instal·lar-se en la banalitat i la futilitat
poètiques, un atreviment que invalida-
ria immediatament qualsevol valor
artístic dels poemes, sinó a no voler fer
ni un sol pas cap a un endins profund
o cap a un enfora transcendent de la
vida i el pensament, a enfrontar el
repte de mantenir-se en la immanència
més radical, la que ho posa tot a la
vista, perquè fins i tot les seves arrels
són aèries.

Una aposta d’aquestes característi-
ques podria córrer el risc de caure en
un buit d’idees i d’emoció. Antoni

Defez, però, aconsegueix dotar les
peces d’una subtil eficàcia emocional
(on l’intel·lecte sempre està present) i
de ressonància per al pensament. Les
paraules queden dites amb una rara
exactitud, de manera que se’n deriven
ones de suggeriment a través de les
quals se’ns imposen límits definitius
però no rígids.

P a rtint sempre de situacions i pensa-
ments lligats a la realitat, els poemes de
Pas insomne a b o rden qüestions filosòfi-
ques, sense cap dosi de conceptualit-
zació, que és substituïda amb saviesa
pel protagonisme sensorial i per una
e x p ressió sotmesa a la retòrica de no
t e n i r-ne. Així, al llarg de quatre sec-
cions, s’ocupen del nostre ésser corpo-
ri, de la realitat mateixa («roca immo-
ble»), de la identitat, de la naturalesa
biològica i social que ens sosté, de la
m o rt, del mal... «Buscant el vent»,
«Diuen els vells», «Desinterés»,
« Avenir», «Mur solsit», «De l’ànima»,
«Somnàmbuls», «Individus», «Realitat»,
«Com un esqueix» o «Dintre teu» cons-
titueixen —segons el criteri d’aquest
lector— la columna vertebral d’un llibre
compacte. Els seus poemes combinen
—de manera que converteixen Defez
en un poeta ja inconfusible— l’al·ludi-
da voluntat de superfície amb una
escriptura tensa i en fred en lloc de
f reda. Això últim, seguint el d i c t u m d e
J o u b e rt, és la clau de l’art.

A la poesia catalana actual aporta
Antoni Defez —que hi arriba amb un
cert retard però amb pas segur— una
manera valenta d’entendre el fenomen
poètic, atenta a la seva exigència i
complexitat. A més, en el recordatori
antimetafísic que és Pas insomne, més
d’un hi trobarà un bàlsam gens usual
per a les seves articulacions de lector i
l’oportunitat d’enriquir la seva dieta
lírica amb fibra i intel·ligència.

Les trenta-quatre composicions que
lintegren són com orquídies, gens colo-
ristes però duna esquemàtica bellesa i
intensitat, arrelades en laire sense
secrets, en loxigen palmari on irre-
meiablement ens consumim: «no hi ha
enigmes, / ni escapatòria, ni temps, /
sols aquest plugim obstinat i obvi / que
va negant-te a poc a poc».

Antonio Cabrera


