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La gran 
gàbia del món

Es evident que l’actor, narrador i
poeta Elies Barberà (Xàtiva, 1970)
sent una predilecció especial per l’ani-
malogia —bèsties, bestioles i bestiole-
tes—, per l’ampli i suggeridor ventall
simbòlic que li proporciona per als
seus versos, i, sospite que encara més,
per les bestieses amb què aquests
éssers es manifesten.

Aquesta inclinació zoològica ve de
lluny i és eclèctica. S’estén, des de l’a-
nimalitat fantàstica del Mickey Mouse
mític del llibre amb què Elies es va
donar a conèixer, Mata-rates... i altres
vicis (2003), fins a l’animalitat fantas-
magòrica del Michael Jackson que
vagareja pel clavegueram de la ver-
gonya, a Zoo. No sé per quina intuï-
ció perversa he trobat que el poeta de
Xàtiva establia entre els dos personat-
ges alguna relació basada en la dis-
sort.

Zoo és el tercer llibre de poesia d’a-
quest valencià establert a Barcelona
que un bon dia va canviar les aules
d’un institut on exercia de professor
de filosofia pel món del teatre.
Després del títol raticida, guardonat
amb el Senyoriu d’Ausiàs March de
Beniarjó, va venir el premi de les
Talúries, i la conseqüent publicació
d’Equilibrista. I ara aquest Zoo comp-
ta amb la singularitat d’haver estat el
primer guanyador del premi de poe-
sia Ibn Jafadja, convocat en el marc
dels Premis Literaris de la Ciutat
d’Alzira.
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El gruix del llibre, el que suporta i
enclou l’energia poètica de primera
magnitud està format per dues parts
extenses titulades «Peixera de taurons»
i «Els ulls del mussol». Entre les dues hi
ha set poemes molt breus, englobats
sota el títol de «Lluernes en vol», que hi
fan de frontissa subtil i elegant. I clou
el recull un text anomenat «La mona»,
un seguit de decasíl·labs rítmicament
impecables, versats en forma de prosa
entre separacions verticals, a través
dels quals discorre el pensament, entre
caòtic, nostàlgic i resignat, d’un primat
que, «de la gàbia estant», reflexiona
sobre la seua existència real oposada
a l’enyor pel món no viscut, el de la
jungla llunyana. I com s’assemblen, les
cabòries impotents d’aquesta mona, a
les de qualsevol humà atrapat «entre
els barrots d’acer!». L’últim vers remet
amb complicitat al títol global del lli-
bre: «és massa tard. ja ve la nit al
zoo».

Els poemes agrupats sota el títol
«Peixera de taurons» giren en bona
part al voltant de la necessitat de l’oblit
com a sanejament mental: «—porga
d’Oblit, suprema cirurgia!—». La lli-
bertat passa per desfer-se del llast que
ens lliga al passat, per reciclar les feri-
des i convertir-les en noves experièn-
cies constructives. Ben mirat, un poema
pot ser això: aquells fragments del
viure, interior o exterior, que, per la
gràcia de l’escriptura, se salven de
«l’ocàs d’Oblit».

L’apartat més ferm del llibre, aquell
on Elies Barberà s’expressa amb como-
ditat i amb una de les veus més perso-
nals que conec entre els poetes cata-
lans recents, és la que es diu «Els ulls

del mussol». És fàcil deduir-hi una acti-
tud d’algú que roman a l’aguait, en
una àmbit de color obscur. La vigília
enmig de la fosca. La veu que no
dorm. Estem davant de vint-i-una pro-
ses poètiques, construïdes a partir de
la sobrietat enumerativa, tallant, sinco-
pada, de sintagmes que moltes vega-
des manquen de verb. Amb un to inci-
siu d’una profunda ironia, i amb l’e-
ficàcia suggeridora de vegades d’una
única paraula, Elies mostra, des d’una
certa distància crua, les gàbies a l’in-
terior de les quals s’agiten, com cues
de serp verinosa, les seues rebel·lions
internes. Vegeu la il·lustració de la nos-
tra societat consumista i vàcua, exper-
ta en aparences falses, de «Primera
postal». No us perdeu la gosadia amb
què acosta «els batecs delicats de la
bomba» a «el coret de la cadernera»,
en la recreació d’un presumpte suïcida
transfigurat en arcàngel. I així, des de
Teresa de Calcuta o Ovidi Montllor, a
la imatge mediàtica d’un nou redemp-
tor caigut («Jesucrist amb el 10 a l’es-
quena» o «Marco Pantani», tant se
val), Elies Barberà no fa en aquests tex-
tos cap concessió a l’emoció, ni a la
compassió, ni a la tendresa, en un món
on cap ésser que l’habita no escapa
dels engranatges del sistema, «la gran
gàbia» del món on, tot i així, humans
i/o bèsties tenim com a noble missió la
supervivència.
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