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És evident que el títol de l’últim recull de
poemes de Jordi Pàmias resulta para-
doxal si considerem la llarga i fecunda
dedicació a la poesia de l’autor. La
poesia de Pàmias és, essencialment,
postsimbolista, però abraça, alhora, un
e s p e c t re molt ampli d’influències, que
van des de la lírica grecollatina fins al
s u rrealisme, passant per noms de la tra-
dició catalana —com Carn e r, Espriu i
Vinyoli— o d’altres tradicions —com
G e o rg Trakl, Antonio Machado i Rafael
A l b e rti. Altrament, crec que fóra molt
i n t e ressant determinar amb precisió els
orígens diversos del pensament que s’hi
manifesta, i que el poeta elabora a par-
tir d’un fonament cristià —en què tro-
bem l’E v a n g e l i de Sant Joan, la filosofia
agustiniana, Pascal, Te i l h a rd de
C h a rdin, Mounier i Maritain— que té
molt present l’obra d’Albert Camus o la
d’Emmanuel Levinas. Es tracta, doncs,
d’una poesia molt ben definida en l’o-
rientació de fons, però a la qual Pàmias
constantment ha pretès obrir perspecti-
ves noves.

Ara acaba de publicar Terra cansa -
d a, que aplega poemes re d a c t a t s
entre el 1996 i el 2003, i és, en reali-
tat, el primer volum d’una trilogia en la
qual el poeta integra, també, Narcís i
l’altre (2001) i La veu de l’àngel —
escrit el 2001 i encara inèdit. Terra
cansada consta de vint-i-nou poemes, i
de dues suites —«Quatre veus» i
«Interludi»—que cal considerar dos
autèntics poemes articulats. Per tant,
formen el llibre trenta-una composi-
cions distribuïdes, curosament, en dues
parts de setze i catorze poemes, i amb
un «Interludi», situat al centre del
volum, com a culminació diferenciada
de la primera part i nucli generador de
tot el llibre. No em sembla pas una
mala manera de començar-ne la lectu-
ra fer-ho a través dels tres moviments
d’«Interludi», sempre que, després

d’haver llegit les composicions que van
de «Quatre veus» a «Cançó per a l’in-
somni», els rellegim en el moment del
volum en què Pàmias els col·loca.
Perquè «Interludi» és el poema del
desig crepuscular, des del qual podem
interpretar el llibre sencer. Precisament
el poeta intitula «Desig» el moviment
central de la suite, el cor mateix de
Terra cansada. Si hi llegim en columna
els mots centrals de cada vers de
«Desig» —un exercici que no és sobrer
en un poeta tan conscienciós, tan atent
al ritme de la dicció, com Jord i
Pàmias—, hi trobem «incerts», «pluja»,
«vida», «desig» i «dies». Em penso
que, sense trair la voluntat expressiva
de Jordi Pàmias, els podríem ordenar
en una tria alternada i enunciar-los
així: «En dies incerts, la pluja del desig
[abriga] la meva vida». Fent costat a
«Desig», emmarcant-lo, els altres dos
moviments: «Casa», que insisteix en
l’espai tancat i el temps nocturn com a
àmbit del desig crepuscular, i «Tarda»,
en què l’espai s’obre a la llum plena,
al mateix temps que la veu lírica, para-
doxalment, s’enfonsa en la solitud més
estèril. Per arribar aquí, el poeta ha
seguit un camí que s’inicia amb l’ob-
servació d’uns paisatges en els quals
projecta una reflexió condicionada per
la presència recurrent de la mort. 

És freqüent que Pàmias plantegi els
seus llibres com un viatge que, a través
d’experiències doloroses, porta la veu
lírica a una realitat final esperançada.
Aquesta determinació, també la tro b e m
a Terra cansada, ara amb la part i c u l a r i-
tat que la superació de les tensions ja es
p rodueix en començar la segona part
del llibre, com si el poeta ens volgués
m o s t r a r, de seguida, diverses possibili-
tats de sobre p o s a r-se a la realitat pro-
blemàtica, inquietant. Amb una actitud
delicadament romàntica, Pàmias busca
els elements consoladors que li ofere i x
la realitat que té a l’abast. I els troba en
l’esperança bíblica, en l’art, en l’amis-
tat, en la consciència col·lectiva o en
l’evocació d’un passat construït sobre
els verbs «apre n d re» i «ensenyar».

Al meu entendre, Terra cansada t é
dos mèrits molt notables: d’una banda,
ens mostra, amb resultats convincents,
el procés de canvi temàtic, expressiu i
atmosfèric en la poesia de Jordi Pàmias
dels últims anys; de l’altra, ens perm e t
esperar la publicació de La veu de l’àn -
g e l amb la millor disposició d’ànim.

Miquel M. Gibert

Com passa sovint amb els (bons) títols
dels llibres de poemes, el de Dins del
cercle d’Orfeu n’abraça i anuncia l’at-
mosfera i el tema: un recer d’ombre s
desolat, bell i serè, i l’orfenesa de l’a-
m o r. I potser també, si redescobrim el
títol després d’una primera lectura del
l l i b re, ens transmet la voluntat oculta
dels versos: lluny de tota passivitat, es
p roposen inaugurar un camí dins d’a-
quest cercle on la soledat «(em) posse-
eix tal com l’amor enterament (em) des-
habita», un camí —per seguir-lo i per
v i u re-hi simultàniament— amb tot el que
e m p re n d re’l comporta de gosadia i
d’esperança. I és l’expressió d’aquesta
esperança, esbossada tot just però
impenitent, el que més m’ha sorprès.
No sembla pas que s’adigui amb la lle-
genda d’Orfeu, l’amant que va perd re
Eurídice i, després d’aconseguir re s c a-
t a r-la del regne de les ombres, la va tor-
nar a perd re a causa d’una feblesa: la
llegenda, més enllà de narrar un fracàs,
n a rra el fracàs d’un triomf, i això la con-
v e rteix en una història radicalment trista
que barra les portes a tota esperança.
Em pregunto des de quin infern ens par-
len aquests versos, si des de la primera
p è rdua o des de la segona pèrdua del
mític personatge, però en qualsevol
cas, i tant si ho fan amb veu d’Eurídice
com d’Orfeu o de tots dos alhora o de
cap dels dos sinó d’un mite més abs-
tracte i personal que en comparteix la
soledat i l’art i la passió, no re n u n c i e n
a l’esperança: malgrat que la poeta s’i-
dentifiqui amb la «terra que calla men-
t re espera la pluja, / un batec que
alena en l’esperança vana», també li
demana a la «nit amiga i voraç» que li
obri camí, i es reconeix com a esqueix
—amb la promesa que aquest mot du
implícita— «d’aquell arbre al jard í
desolat». I humanitza la feredat d’un
«cel inhòspit» en afegir-hi «i tan nostre » .
I, sobretot, reconeix en l’acceptació de
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