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A la carena 
d’un Altre

Poesia 
i pensament

«La consciència d’això / és un
assumpte dolorós. / Perquè ens fa
veure que estem sols. / I que els
esforços per comprendre / passen per
admetre que tot, / absolutament tot,
està / modelat per les mans d’un
Altre.» Amb tota la intenció possible
transcric aquests versos a pèl, de bon
començ, sense ni haver dedicat al seu
autor unes ratlles inicials de benvingu-
da. Diguem que el poema s’ho val. I
en qualsevol cas m’afanyo a dir que,
en el traçat d’aquests set versos (quan-
ta essència pot contenir una brevetat!),
Jaume Bosquet (Salt, 1956) ensenya
(albira) de la planúria estant tres de les
arestes tallants vers les quals s’encami-
na la seva poesia —si més no, en
aquest nou impuls d’un tercer volum
(entremig n’hi ha hagut Les formes
amb la calma, quaranta haikús que
acompanyen quaranta fotografies de
l’artista Xavier Vilagran) estremidor,
L’altre, arribat després d’un primer lli-
bre també sagaç, titulat Diàlegs, que
va merèixer, l’any 1999, el Premi
Bernat Vidal i Tomàs i que va veure la
llum, el mateix estiu, en la mateixa
col·lecció emblemàtica de Moll, la
«Balenguera»—: la consciència com a
acte de pensament, en primer lloc;
l’entrega incondicional (conscient en la
necessitat humana) envers la compren-
sió, en un segon estadi; i el reconeixe-
ment d’un Altre en majúscules, en ter-
cer lloc, en —i des de— la màxima
inter-relació amb la individualitat als
efectes substancials d’un créixer indis-
sociable. Les cites inicials de Francesc
Parcerisas i d’Antoni Clapés en són
més que indicatives; respectivament:
«La mateixa cosa, diferent. L’altre»; i
«Abandonar el jo, esdevenir l’altre».

En efecte, hem de parlar d’un sentit
de l’escriptura lligat de ple a l’acte
poderós de la lectura com a gest i com
a actitud, en totes les seves ressonàn-

cies, dut als terrers més fèrtils de l’en-
trega, de les interaccions i de l’esbat,
no pas a cap territori únic cavat en
exclusiva per al recolliment personal…
Hem de parlar d’un poeta per a qui
l’acte d’escriure pertany a les pulsa-
cions més intrínseques d’una necessitat
vital que, d’una manera o d’una altra,
conté en el propi intern l’aspiració vers
un ascens —«els meus versos a punt
com un saxo sedós», escriu el poeta a
Diàlegs—: un ascens en cap cas
majestàtic, i menys encara abrandat en
l’exaltació d’un jo hiperdilatat, sinó ben
al contrari; un ascens que té a veure
amb la construcció fervorosa d’un ima-
ginari substanciós que omplís en el seu
avenç conjunt les espriuanes buidors
constatades en totes les cares que
modela l’enteresa humana. 

Jaume Bosquet es mostra meticulós
en el dibuix arquitectònic del llibre;
quatre seccions perfectament calcula-
des aporten una sòlida disposició for-
mal en consonància amb la idea de
trànsit que vol escenificar el volum. Ens
resituem, així, en la ribera tripartida
del reconeixement com a punt de par-
tença («A la vora d’un risc»); de la inte-
riorització de les alteritats que també
som («Modelat per les mans» i «La veri-
tat brillant»); i de la celebració ardent
en el sentit més introspectiu del terme
(«On naixeré de dalt»), que culmina
amb el poema sublim titulat «Sortida»:
«Nicodem sospitava que no es podia
fer, / però jo em recargolo fins a l’ai-
gua del ventre / i espero, pacient i ven-
cedor, la imatge / on naixeré de dalt a
l’espai dels cridats». Paral·lelament a
aquest ordre de coses, convé també fer
notar l’exigència compositiva, gairebé
severa, que Jaume Bosquet aplica als
seus poemes, tant als efectes de l’ade-
quació formal com als de la potència
expressiva i als de les intencions d’es-
sencialitat. La llengua hi és puixant,
mil·limetrada en el seu objecte de trans-
portar emocions i pensament sense fal-
tar en cap cas a les verticalitats de les
quals unes i l’altre haurien emergit i
que emprenen ara el vol amb portento-
sa nitidesa. No pas en va, Bartomeu
Fiol ha parlat de Jaume Bosquet com
«un dels nous valors de la nostra escrip-
tura, d’una capacitat encara no sufi-
cientment reconeguda, per la consuetu-
dinària lentitud  amb què l’obra dels
nostres autors és rebuda i reconeguda
entre nosaltres, especialment si no
publiquen a la metròpoli».

Roger Costa-Pau

Si vida és realitzar l’esforç de viure
—amb tot el sofriment que aquest
esforç comporta—, l’acumulació, al
llarg de la nostra existència, de
records, d’experiències, d’idees, de
saviesa..., es converteix, gràcies a l’es-
criptura, en resistència a l’oblit. Si rea-
litat és allò que succeeix —efímer o
perdurable, però no sempre volgut i
controlable—, el desig mou i potencia
el nostre existir, i dirigeix l’essència
dels nostres impulsos més íntims cap a
un esdevenir modificable. Aquestes
premisses, penso, són del tot aplica-
bles a Entre dues espases, de
Margarita Ballester. A l’últim paràgraf
de l’epíleg, la poeta ens diu: «Entre
dues espases és un vers d’un poema
de Gumersind Gomila que parla de
tenir el cor dividit entre el nord i el sud;
aquesta eròtica del sofriment per la
bellesa que no voldríem dividida en
res: vida i escriptura, realitat i desig;
“que encara ara el meu cor, com inde-
cís / entre dues espases”». Aquesta
declaració, crec, pot servir de lema i
de divisa al llarg de tot el recull.

El llibre, dividit en cinc parts («Què en
queda?», «Tu», «Els mesos de l’any»,
«Últim reducte» i «Epíleg»), es vertebra
amb poemes que van acarats a unes
proses, les quals reflexionen sobre poe-
sia i coneixement. Aquestes proses,
però, van més enllà de la simple refle-
xió, són autèntics plantejaments sobre
poètica. S’interrelacionen, se citen, es
contraposen noms cèlebres de la litera-
tura i de la filosofia: Heaney i Virgili;
Montaigne i Leopardi; Plató,
Schopenhauer, Mallarmé i Valéry;
Mandelstam, Akhmàtova, Babel,
Brodsky, Auden, Spender, Donne, Eliot i
Frost; Heidegger i Hölderlin, entre d’al-
tres. Les obres dins les obres, les petges
dins les petges, conservant i unint el
passat i el present, actuen com a nexes
i com a fils conductors per crear de nou,
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