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La mirada 
redemptora

No s’ha de fer mai, però si hagués de
definir la poesia de Txema Mart í n e z
Inglés (Lleida, 1972) amb un titular de
diari, utilitzaria dos conceptes suposa-
dament antitètics: intel·ligència i passió.
Fins i tot els combinaria, admetent dues
possibilitats també aparentment confro n-
tades. Escriuria alhora: la intel·ligència
de la passió i la passió de la intel·ligèn-
cia. Perquè en la seva poesia em sem-
bla igual d’important l’anàlisi que fa
dels sentiments com la necessitat que
aquest esforç intel·lectual sigui moral-
ment sincer, autèntic, habitable per tant
no només com una emoció re c reada i
c i rcumstancial sinó com a model de
vida, sobretot futura. Aquesta aposta
per imbricar vida i art i fer-ne casa i
camí no està exempta, com el lector pot
i m a g i n a r, de dubtes i paranys, fins i tot
de decepcions i de fracassos. Perquè si
alguna cosa no vol ser la poesia de
Txema Martínez Inglés (i la negació
també serveix per definir-la) és ingènua.

De fet, el títol del seu darrer llibre ,
S e n t i t, em sembla que s’ha de llegir con-
templant aquesta ambivalència: d’una
banda, «sentit» de significat, d’arg u-
ment que estableix corre s p ò n d e n c i e s
e n t re el jo civil i el jo anímic, entre el
món i el ser; de l’altra, «sentit» de vivèn-
cia, o també, com deia Wo rd s w o rt h
parlant de la poesia, «d’emoció re c o r-
dada en soledat». Totes dues possibili-
tats estan implícites en el terme i, el que
és més important per a mi, conform e n
les dues cares d’un mateix discurs art í s-
tic, com si, per exemple, quan la mira-
da del poeta torna enre re per narr a r
detalladament un re c o rd d’infantesa (tal
com passa en l’envejable poema que
o b re el llibre, «El cor de Chopin») no
només busqués verbalitzar un sentiment
del passat sinó que també cerqués una
explicació del present, saber de què
està fet el quadrilàter del seu combat
(«Si digués vespre,/ diria llum/ contra
la meva ombra, noquejada») i què ha
de fer amb les herències.

Aquestes dues cares queden reflecti-
des, en bona mesura, en l’estructura
mateixa del llibre. Sentit està construït
en dues plantes ben diferenciades, tant
d’assumpte com de to. La primera part,
«Exili», aborda des de records de la
infantesa («El cor de Chopin», «Pati», i
en bona part «El padrí» i «Biografia»)
fins a vivències (biogràfiques, literàries
o senzillament visuals, com passa, per
exemple, als poemes «El riu» i «Dona
al balcó») més pròximes a l’edat adul-
ta. En tots el casos, però, domina un
cert plantejament narratiu i un to elegí-
ac, que no només és fruit de la recrea-
ció evocativa del temps sinó que

expressa una posició sentimental de la
pròpia maduresa. Sentències parado-
xals com ara «Fer-se gran és com fer
petit el món,/ presoners del cel en un
toll/ els diumenges de pluja.» («Pati»)
o «Res ni ningú ens pertany/ excepte
en la memòria» demostren que l’emo-
ció reviscuda del temps és sobretot una
manera més d’explicar el present. De
fet «Exili» no remet únicament a l’ex-
pulsió del paradís (quin?: la infància?,
la innocència?, l’esperança?), sinó que
resumeix, penso, un estat d’ànim o,
fins i tot, una forma d’entendre la vida.
No és gens d’estrany, doncs, les proxi-
mitats que hi ha entre tots els personat -
ges d’aquest primera secció: entre el
nen que veu partir la germana; el vell
que pensa en «la neu de les muntanyes
blanques,/ mentre l’aigua espurneja,
freda com un mirall»; o aquella dona
al balcó que, mentre fuma cremant el
temps, ressegueix «el vol de les cigon-
yes/ cap al vell campanar de la ciu-
tat». Solitaris, pensarosos, atrapats per
una mena de boira freda, tots ells sem-

blen forasters de la seva pròpia vida, i
això determina el seu caràcter. No és
casual que Txema Martínez Inglés tan-
qui aquesta primera secció amb
«Biografia», ni que, en el baf del mirall
en què es mira, nosaltres, els lectors,
vegem la cara del nen de «El cor de
Chopin», que ja sap del dolor.

A la segona part del llibre, «Eclipsi»,
el poeta utilitza, en canvi, unes altres
armes literàries. Tot i l’analogia evident
entre els termes «exili» i «eclipsi», el
pas cap a la foscor que suposa el
segon és evident. Un enfosquiment tant
temàtic com formal. Aquí el temps que
domina és el present, un present fred,
on la «Boira» és ja més que boira,
«persisteix als carrers, a les façanes»
com l’ombra d’un ocellot negre. L’home
que mira no només veu exilis, sinó que
no troba quasi res, com diu Quevedo,
que no sigui record de la mort. Els ele-
ments i les imatges negatives («una
màscara que riu», «aquesta nit de mi»,
etc.) dominen la secció, i només el tacte
amorós de les «Mans», en algun
moment, pocs, redimeixen del descon-
cert i la por. També la tècnica de com-
pondre els poemes i el to són diferents
a «Eclipsi». Si a la primera part domi-
na una certa forma de simbolisme
narratiu en l’elaboració del poema,
aquí la narració gairebé ha desapare-
gut (tret potser del segon poema
«Terra», que s’ajusta al model de la pri-
mera part, i funciona de nexe), i els
símbols s’afilen i esclaten en un estil,
crec, molt més expressionista. Les imat-
ges, la mirada, les figures humanes que
apareixen semblen recargolar-se i obrir
la boca per cridar però sense fer-ho,
com passa en el brogit silenciós dels
quadres de Goya o de Bacon.

Quin «sentit» té aquest vida, sembla
p l a n t e j a r-se Txema Martínez Inglés cap
al final de la seva reflexió poètica, que
passa lluny de nosaltres, eclipsats per-
manentment pels astres del desconcert ,
la incomunicació, el dolor, la mort pre-
sent i la que vindrà, el no-sentit? A l’últim
i esborronador poema del llibre ,
«Bales», l’autor sembla saber que no hi
cap explicació definitiva ni cap model
sense conflicte. Malgrat tot, la cita de R.
S. Thomas que clou el recull és més aviat
positiva, però d’una esperança volunta-
riosa, com la del Sísif de  Camus. Fem
poemes per arrossegar la pedra costa
amunt, i potser per trobar en els lectors,
en alguns lectors, una complicitat solidà-
ria. Potser Txema Martínez també pen-
sava en això quan va tancar Sentit par-
lant de generositats i de cel.
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