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xer les virtuts de les altres, i els seus ciu-
tadans pateixen una manca d’empatia
greu envers els nouvinguts); la paranoia
(quan les persones i societats recelen,
rebutgen i temen els forasters i conside-
ren que han vingut a fer allò que el
refrany popular ja ens adverteix: «De
fora vindran, que de casa ens trau-
ran»); i l’histrionisme (la vanitat i l’os-
tentació del bon funcionament i la capa-
citat artística i intel·lectual de la pròpia
societat que obscureix les mancances i
exclusions socials, que també n’hi ha.)

Corominas explica que moltes socie-
tats occidentals que es consideren les
defensores dels valors ideals de la hu-
manitat, entre ells els drets humans i la
democràcia, alhora que permeten que
els immigrants siguen considerats ciuta-
dans de segona, són societats malaltes.
Tanmateix, allò que no ens explica
Corominas, i que està lligat amb la part
més feble del seu argument, és quins són
els mecanismes, els catalitzadors, els
vectors conductors d’aquestes malalties.
Què fa que una societat madura —se-
gons Corominas, aquelles que accepten
els immigrants com a iguals i estan dis-
posades a recrear allò que són per tal
de transformar-se en una nova entitat en
la qual tothom s’hi senta inclòs— emma-
laltesca? Quins són els mecanismes que
provoquen la curació o la recaiguda?

Corominas és molt hàbil en la seva
crítica a aquells que promouen posi-
cions excloents, com ara Samuel
Huntington, però ho fa de manera que
obvia parlar de les problemàtiques
concretes i reals que alimenten les posi-
cions xenòfobes: la manca d’habitatge
social, la creació de guetos, els pro-
blemes de convivència diària, la crimi-
nalitat d’una minoria dels nouvinguts,
etc. Tot i que la seva defensa d’una
societat catalana madura, híbrida i
bilingüe entesa com a lloc de trobada
per a tota una sèrie de cultures diver-
ses és suggestiva, el fet que no done
suficient importància als dilemes i con-
flictes que inevitablement la creació
d’una nova societat provoca, deixa el
lector amb la idea perillosa que la pro-
posta és molt atractiva, però els arbres
mil·lenaris que tenim al davant no ens
deixen veure el bosc híbrid que ens es-
pera a la fi del camí. Tanmateix, tot i
algunes limitacions, el treball de Coro-
minas està ben argumentat, és innova-
dor, provocador, d’actualitat i de lectu-
ra obligada i plaent.

Aitana Guia  
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Melcion Mateu és un home de 35 anys,
de nom antic que significa «rei de la
llum», com ell mateix expressa amb
sorna intel·ligent en un vers. És discret,
rigorós, d’obra continguda i veu perfec-
tament definida en els tres únics llibres
de poemes que, fins ara, l’avalen: Vida
evident (premi Octavio Paz, 1998), Nin-
gú, petit (2002), i aquest darrer Jardí
amb cangurs, que a falta de cap premi
al darrere, li ha merescut el distintiu de
«veritablement modern». És absurd, tan-
mateix, fer-hi comparacions quan estem
davant d’una personalitat creativa auto-
suficient com la de Melcion Mateu. 

De la lectura de Jardí amb cangurs
entenem que el seu modus operandi
consisteix a disseminar, en una realitat
desproveïda, en principi, de qualsevol
indici de poeticitat «[...] tantes gotes /
de suor, diamants o perles, / com un
braçalet damunt la pell morena / o un
llimac sobre un lliri». Una manera de
fer que en aquest llibre pren forma a
partir de tres recursos convenientment
trenats: un efecte narratiu en el discurs;
un sentit de l’humor no mancat de sàti-
ra; i contínues intertextualitats o con-
ceptes manllevats de les disciplines més
dispars, des de la geografia al cinema,
la cultura popular, la zoologia o la prò-
pia literatura. Això provoca en el lector
un efecte curiós entre antipoètic i irra-
cional, que aviat es compensa amb el
caràcter simbòlic o amb la càrrega de
suggeriment o de sentits inesperats que
aporten aquelles referències. Aquest és
un dels recursos característics de Jardí
amb cangurs i Melcion Mateu el mani-
pula amb habilitat. Vegeu els dos poe-
mes titulats «El manatí», a l’apartat «La
lògica dels manatins», on no s’està de
fer servir trets reals d’aquell mamífer
aquàtic de gran còrpora per tal de
reflexionar, en clau al·legòrica, al vol-
tant del procés creatiu. La secció conté

alguns dels motius recurrents de tot el
llibre: «La meva ment és el meu cos, els
meus somnis / tots caben on cap el
meu cos, com l’aigua de la mar o l’ai-
re impur». Val a dir en aquest sentit
que, al costat dels «jardins imaginaris»
de Marianne Moore, una bella citació
presa de Tomaz Salamun encapçala el
poemari: «un home / s’hauria de jutjar
per l’alçada dels seus somnis».

Els mecanismes ocults que fan que
totes les peces de Jardí amb cangurs
encaixen amb naturalitat s’engeguen a
partir d’un discurs de caràcter volgu-
dament prosaic, que discorre quasi
sempre a manera de diàleg amb un tu:
l’estimada però també, i fonamental-
ment, un mateix. Un diàleg del jo
poeta amb el jo personatge poetitzat
en el qual es practica una distància crí-
tica, moltes vegades irònica, o humo-
rística, que es concreta en jocs verbals,
bromes amb l’home Melcion a qui «el
sol m’enlluerna la calba», o exercicis
poètics com ara l’immodest «Gap» a la
manera provençal a partir del qual
hem sabut que el nom del poeta signi-
fica «rei de la llum». També la creació,
la poesia és motiu de revisió, i així, a
«Herbots», el mateix «jardí» es fagoci-
ta ell mateix i els éssers que el poblen:
«Què hi fa, una síndria, dins la gàbia?
Qui podria ajudar-nos, si tu i jo no som
sinó en un jardí que no és sinó en
nosaltres?». 

Aquell exercici d’estranyament del jo
encara admet proves més severes a
l’última secció, «Veritable Panamà»,
conformada per un únic poema sorpre-
nent. Ací, en una confusió fenomenal
de tròpic i de ciutat, la veu conductora
es desproveeix de la seua identitat i es
barreja (almenys verbalment) amb un
tu-amiga que s’anomena «Jo» al
poema («Jo, la meva amiga, que va
tenir un afer amb un casat»). I així ens
trobem amb cabrioles pronominals del
tipus «quin indret més pacífic, / on l’ai-
re flueix sense moure’s, deia Jo. // Jo
no sé què diria. No hi ha ventilador, /
i tants ocells que baten les ales». I és
que, en aquest llarg text de declaració
de principis, Melcion Mateu parteix de
la idea que no som més que des dels
ulls de l’altre. Algunes vegades aquests
ulls són els de la nostra pròpia imatge,
i aleshores ens mirem des de fora, com
havent saltat la tanca del jardí que ens
inclou. I la perspectiva ens fa més
humils i més savis. 

Maria Josep Escrivà
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