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a partir del pensament. Aquest és el
pressupòsit de Margarita Ballester en
aquests lúcids i significants escrits.

Wallace Stevens deia que «la realitat
és la base de tot pensament», però
també que «la poesia se sustenta de la
nostra realitat». Els poemes d’aquest lli-
bre —que en són la part essencial i,
alhora, es complementen, a través de
semblances i correspondències, amb les
proses— parteixen, sobretot, de la rea-
litat, aquella que la poeta percep, per
arribar a una altra realitat, la que ve
impulsada pel desig creatiu, i que l’es-
criptura, en materialitzar-la, intensifica,
destil·la, transforma. Uns poemes
impactants en són el resultat, com el que
obre el volum, «Què en queda?», en
què l’autora, amb els dos últims versos,
conclou: «Queda la sorra enganxada
al mecanisme / que ha elevat l’home
que m’enterra». Ballester anomena la
mínima expressió d’allò que queda: tan
sols les engrunes d’una vida, d’una pos-
sible realitat. Més endavant, a la sego-
na part, «Tu», la poeta fa una dissecció
—a partir dels casos gramaticals— de
la soledat, de les complexes relacions
humanes, de l’amor platònic, de la pas-
sió amorosa. En aquests poemes se’ns
mostra la plenitud i la carència en el
trànsit imparable dels sentiments, sem-
pre inherents al sofriment però sense
oblidar mai aquella voluntat de rescatar
i de reflectir-hi tota la bellesa: «Quina
passió no espera / —una altra deses-
peració / un nou intacte / una tímida
olor que reverbera— / el trànsit?» I del
sofriment, no esmentat, per dir, després,
el dolor: «No sé per què el dolor / es
vol medir / amb la volada dels ocells»,
es qüestiona l’autora a «Tardor a
Binibordellet», poema que trobem a
«Els mesos de l’any». Com si el dolor
només fos mesurable en proporció a la
durada d’una vida. A la darrera part,
«Últim reducte», Ballester evoca el
record, no exempt de sabers i d’expe-
riències, que la resistència a l’oblit ja ha
convertit en escriptura, sempre «amb
aquell mar guardat a la pupil·la».

Margarita Ballester, a Entre dues
espases, aconsegueix conjuminar vida
i escriptura, realitat i desig. I propiciar
aquest lloc d’encontre per fer indestria-
bles pensament i poesia. Aquest  «com-
portament», el de donar unicitat al fet
poètic, és el que voldríem constatar
més sovint entre poetes i poesia.

Candela Rocha 
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Duarte ret homenatge a un dels temes
més universals de la literatura: els som-
nis. No és la primera vegada. Aquesta,
però, el mitjà transmissor no són els ver-
sos, sinó els contes. Són, però, narra-
cions brevíssimes i fugaces, com un
somni —diríem— dels que omplen les
becaines d’estiu: voluptuosos, compri-
mits, atrotinats, de vegades poca-soltes,
d’altres desconcertants, i quasi sempre
fugissers, tot i que intensos. Així són els
somnis fruit de la canícula, engendrats
en estat de sopor.

El cas és que com més va, més fone-
disses se’m fan les narracions que
conté Ulls encendrats. I no vinc a valo-
rar si això és un atribut positiu o nega-
tiu, perquè l’interès d’aquest aplec de
relats rau en molts altres aspectes, com
ara l’habilitat de l’autor per bastir una
estructura impecable, alhora que
imprevisible, que, tanmateix, sembla
imperceptible. El resultat és un volum
redó, amb una decisiva raison d’être.
De fet, el primer relat, «Rabbel II», fa

les funcions de prefaci amb aquella
frase de «La vida és una de les formes
del somni». Aquesta és la clau de lec-
tura que ens proporciona l’autor, i
l’haurem de fer servir si volem anar
una mica més enllà de l’anècdota. Tot
seguit  arriba el primer conte, «Ulls
encendrats», que posseeix «una natu-
ralesa del tot inquietant» —així ho
apunta el narrador— i, efectivament,
aquest relat resulta singularment
enigmàtic i amb influències caldersia-
nes evidents. El segon relat, «Lluís
Roca», continua en la mateixa línia i,
quan ja estàvem convençuts que
aquest seria el to general del recull —
un trànsit constant del quotidià al
fantàstic—, ens topem amb el tercer
conte i constatem que no, que ens hem
deixat enredar pels ardits d’un autor
astut. I més endavant, en el quart, tor-
nem al terreny del fantàstic que enva-
eix la rutina dels protagonistes, però el
cinqué l’abandona novament i així suc-
cessivament... 

Per tant, la bona acollida d’aquest lli-
bre dependrà, en certa manera, del
caràcter de cada lector: hi ha qui ho
passarà d’allò més bé amb el caràcter
imprevisible d’Ulls encendrats, però
també hi pot haver qui se senta estafat.
Ara bé, si adés parlàvem d’aquest
recull com un homenatge als somnis, el
punt àlgid l’aconsegueix amb «Marcel
Pi»: la primera impressió d’indiferència
que sent el narrador cap a un perso-
natge que considera taciturn i esquerp
es capgirarà fins a la fascinació, i això
es produirà a través del relat dels som-
nis d’aquest segon; uns somnis que,
d’altra banda, substitueixen la vivència
real —fins i tot la sentimental—, per-
què Marcel Pi «en tenia prou amb els
somnis. Vivia per somiar. Era una
estranya i aparentment satisfactòria
manera de ser feliç». 

Per acabar, voldria remarcar l’interès
del dilema ètic que proposa «El somni
dels suïcides», un relat futurista que
planteja com la medicina ha aconse-
guit una fita que semblava inabasta-
ble: la revivificació dels cadàvers. Però
aquest somni, desitjable per a la
humanitat, constituirà, al capdavall,
una minva de la llibertat per a tot
aquell que vulga acabar amb la seua
vida; perquè, fet i fet, ¿quina escletxa
de llibertat ens queda si no podem
exercir aquest dret, si existeix un con-
trol administratiu sobre la mort impos-
sible d’eludir?


