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En el seu darrer llibre, J. E. Adell
segueix reflexionant tossudament sobre
allò que li ha interessat sempre: una
bona notícia a la llum dels resultats,
perquè ens demostra que la seva
paraula poètica no ha estat ni
anul·lada ni desmentida. Ben al con-
trari, ens confirma que segueix essent
necessari guanyar la consciència del
límit i situar-se a la trinxera del pensa-
ment per desafiar el llenguatge de bell
nou i establir-hi l’eterna lluita cos a cos.
Una lluita estranyament equilibrada,
sense guanyadors ni vençuts. Un com-
bat singular que no ha d’arribar mai ni
a anorrear la paraula ni a cancel·lar el
silenci, perquè, essent la seva poesia
feta de paraula i de silenci, cal que la
fiblada que l’allunya de l’emmudiment
li permeti viure poèticament. Un exerci-
ci valent que l’obliga a viure en el risc,
a la intempèrie, sense resguard, sense
cap cel protector. A l’escenari només
hi ha el poeta, la realitat que li retor-
nen les coses retrobades i les paraules
que conjura per pensar-la i per dir-la
fent ús del seu coneixement pregon de
la sintaxi del silenci.

La reflexió particular sobre les coses
permet al poeta bastir una reflexió més
general sobre la quotidianitat. «Les
coses són simples coses», ens diu a
«Barranc de Saldonar», però no deuen
ser tan simples si són mereixedores
d’una atenció taxonòmica. Les coses
són molt més que simples coses: són
presència, rastre de vida, matèria de
record. Les coses diuen coses. I si no les
diuen elles mateixes, són allà per esde-
venir mèdium de la veu poètica, que se
sent advertida dels perills i dels riscos
que les coses ens ensenyen de la vida,
tot i que també és en elles on romanen
els moments irrepetibles i feliços. Coses
disseccionades per l’ull escrutador del
poeta, que està atent per descobrir la
«Presència de la vida que s’arrecera en
el desgast / de les coses». El jo poètic
s’arrecera en l’observació dels territoris
més desapercebuts, en l’escorcoll dels
més boirosos paisatges de cendra
camuflant-se en una veu poètica que tot
ho escodrinya i escruta per destil·lar-ho
en paraules. Com un entomòleg de la
matèria en desballestament, J.E. Adell
ressegueix assossegadament l’anato-
mia de les coses cercant-hi —amb avi-
desa— la seva ànima, que en certa
manera també és la nostra. És per
aquest pont que creuem fins a una altra
de les obsessions temàtiques presents
en aquest llibre: la memòria. La memò-
ria i el seu revers, la desmemòria, per-

què, parlant com ens parla de coses
desordenades i en descomposició,
també aquest biaix és present en aquest
terreny incert. Una memòria que és un
òrgan físic més —la memòria de les
coses— i que apareix sempre incitada
per la mirada. Una memòria deshabita-
da, tot i que el poeta voldria ser capaç
d’abordar el problema de la memòria
amb el simple espoli dels records.

Del nus de la memòria a la importàn-
cia del temps: la presència inexorable
del pas del temps, «un temps espone-
rós i inabastable» («Caixa de res-
sonància», v. 2) que cal desbrossar de
la runa —que també és matèria— que
li cau al damunt («Les mutacions», v.
3). El fil del present i la tensió amb el
passat, que esdevé present mitjançant
l’acció de la memòria, és una presèn-
cia forta en aquesta obra. I les parau-
les que ho escenifiquen, que fan de

còmplices, són «paraules en el temps».
Unes paraules que anomenen la veu
poètica, la fan, la constitueixen. En
aquest sentit, la confluència temàtica
de l’obra queda posada de manifest
quan a la reflexió sobre les coses s’hi
afegeix el magmàtic territori de la
memòria: el record capriciós que els
objectes són capaços d’evocar. Em
sembla important remarcar el caràcter
físic de les coses, que pot ser —sense
paradoxes— pesadament lleu o espes-
sament invisible. Així, trobem materials
que són fets d’espai —d’espai de
desig—, però que també són fets de
memòria o de record, materials con-
crets «que conserven la innocència
dels primers dies d’enamorament» o el
«gruix d’un temps cada cop més buit
de temps». 

L’univers líric del poeta ha quedat
posat de manifest un cop més, i cada
cop de manera més depurada: sense
defugir el risc ni estalviar-se el dolor
que hi ha sempre present en l’acte de
crear. Un dolor que fa ferides i que
pren la forma de la malaltia, de la
paràlisi fins i tot. Escampats per tot el
llibre trobem bocins d’aquest patiment,
d’aquesta sensació de derrota, gaire-
bé d’impostura, que de vegades s’a-
podera de la consciència poètica.
Observo un sentiment de culpabilitat
recurrent —acompanyat d’una forta
sensació de fragilitat, de desassos-
sec— que fa que els dubtes siguin rein-
cidents i que deixin al descobert les fis-
sures de l’ànima. Però «No haurien de
ser així les coses», ens diu a
«Floridura», vv. 12 i 18. «Tinc recel de
les pertinences / íntimes que he anat
abandonant» («Àngel desaparegut»,
vv. 11-12), voluntàriament i involuntà-
riament, perquè l’erosió de la memòria
«sempre acaba per malmetre les parts
més segures de l’edifici» («Floridura»,
vv. 1-4), i tot plegat ens revela un
«ordre delicat en procés de descompo-
sició». Convé remarcar que allà on s’a-
tura el temps, es fixa la memòria i s’a-
tura la descomposició de les coses és
en el vers mateix, en el recer adust de
la paraula. Ja hem tocat fons: hem
topat amb la perenne obsessió del
poeta. El llenguatge, que és reflexió
perquè sempre aspira a comprendre, i
que aquí es mostra en la seva relació
amb les coses, perquè les coses frag-
mentades són també fragments de llen-
guatge que ens ajuden a copsar la pre-
ciosa fragilitat de la vida.

Laura Borràs Castanyer

Una meditació 
sobre les coses

Joan Elies Adell
La degradació natural dels objectes

Pròleg de Jenaro Talens
Proa, Barcelona, 2004

86 pàgs.


