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Hi ha vegades en què el nostre
entranyable «país petit» es dilata fins a
límits inimaginables, actua com un
país gran, immens, inabastable quan
hom tracta de vertebrar-lo humana-
ment, de compartir iniciatives culturals,
de fer circular llibres, de difondre
autors, veus literàries de procedències
diverses com ara, per exemple, la de
Tomàs Llopis, un estudiós de la didàcti-
ca de la llengua i la literatura, crític,
poeta i traductor, nascut l’any 1954 a
Beniarbeig, un poble molt més petit
encara que el país, a la Marina Alta
del País Valencià. Un recitador esplèn-
did i un practicant complaent de l’hà-
bit de fumar en pipa.

Tomàs Llopis es va donar a conèixer
com a poeta amb el llibre Palau de cen-
dra, publicat l’any 2000 com a conse-
qüència d’haver guanyat en l’anterior
el premi 25 d’abril de la vila de
Benissa. La serenitat reflexiva de l’au-
tor, el domini formal, l’essencialitat en
la manera de dir foren aleshores trets
distintius del poemari que no delataven
per a res —més aviat tot el contrari—
que ens trobàvem davant del primer lli-
bre d’un poeta. Però Palau de cendra,
igual que la majoria de títols d’aquella
col·lecció heterogènia de color crema
de l’editorial Columna, passà de llarg
amb massa celeritat i sense haver atret
totes les mirades que es mereixia. 

Crec que es podria considerar el tre-
ball poètic de Tomàs Llopis com una
meditació assossegada al voltant de
l’escriptura, de la paraula poètica i, més
en concret, de la relació del poeta amb
el seu art. Una relació ferma, profunda,
constant i honesta. Una espècie de fluid
subterrani que s’obri camí entre pedres
calcàries, desgastant-les i modelant-les
alhora, i alliberant al seu pas un so a
penes aquós que podria ser l’eco més
pur de tot allò que no és el propi xiu-
xiueig de l’aigua. No resultarà difícil
reconèixer mostres d’aquesta imatge
dilatada als poemes de Sospirs de
Babel, un llibre molt fragmentat i molt
unitari alhora, esquitxat ací i allà de
belles peces que demostren l’habilitat
de Tomàs Llopis per retratar aquella

aspiració de tot poeta que busca arribar
al coneixement poètic únicament i exclu-
sivament des del propi poema. N’és un
bon exemple un haikú del segon apar-
tat, el titulat precisament «Sospirs de
Babel»: «Tot esperant / naix la flor des
del fons / del seu silenci».

Amb un inici potser un tant pro-
gramàtic, s’obri el llibre amb un
«Llindar» la finalitat del qual és definir
l’aspiració del poeta a la recerca de la
paraula exacta. Objectiu inassolible
que, no obstant això, es concreta en el
transcurs mateix d’aquesta aspiració.
Cal destacar-hi, en aquest apartat i en
tot el llibre, el poema titulat «El caça-
dor», una al·legoria en catorze versos
que il·lustra el procés en què un perse-
guidor de paraules s’endinsa en un
«bosc» de «verd alfabètic». Després
d’aquest preàmbul, on la poesia, que
no tanca cap interrogant, es defineix
amb la imatge multicolor de «l’espetec
d’una carcassa a l’ànima», ve el gruix
del llibre, amb el mateix títol global de
«Sospirs de Babel», i amb set apartats
on, fent referència a l’entramat estròfic,
abunden els haikús i els sonets sense
rima, dues composicions ja molt treba-
llades en el llibre anterior i entre les
quals, segons sembla, l’autor s’hi mou
a gust. 

Parlar només d’entramat formal quan
ens referim als haikús no deixa de ser
una simplificació pobra i injusta. Més
encara quan parlem de Tomàs Llopis, i
quan es pretén oferir una aproximació
a Sospirs de Babel. Aquella distribució
versal importada de cultures orientals
s’ha amerat de ple d’una manera d’en-
tendre la relació entre l’ésser humà i el
món que aspira a l’equilibri, a la com-
plementació en harmonia de les dues

parts, a l’intent d’entendre i assumir el
caràcter efímer de tot allò humà com a
elements peremptoris que integren un
únic tot. Per això no és casual que un
dels motius recurrents del llibre siga l’ai-
gua, el seu curs, la seua naturalesa can-
viant, fugissera i fonamental per a l’e-
xistència de la vida. En més d’un cas
del llibre, associada al temps, a la seua
fluència serena: «Deixat anar / damunt
l’aigua encalmada / el vers del sol. /
Diré alba o camí, / el temps hissa les
veles». N’és només un exemple, però el
llibre és ple d’imatges molt suggerido-
res, d’una subtilesa extrema amb què
Tomàs Llopis ha sabut retratar plàstica-
ment la no-permanència, i convertir-la
—paradoxes de la poesia—, en imatge
quieta: «l’aigua [...] / fa un gest concís,
com de mà o mocador / de puntes
blanques, i s’esmuny riu enllà / en per-
manent estrena de l’adéu». 

Segons tot això, un poema és l’intent
de redactar aquesta transitorietat, però
no perdent de vista el seu caràcter volà-
til, sinó subratllant-lo. Només un tema
important s’ha d’oposar a aquest tràn-
sit, assentant una part de tot allò que,
d’una altra manera, no romandria,
això és, la memòria. En aquest sentit,
Tomàs Llopis fa servir una imatge molt
lúcida, combinant l’element volàtil (l’o-
cell) amb la seua fixació (el niu) quan
vol reflexionar al voltant de la memòria:
«Quanta palla al bec / i quants viat-
ges, / per refer/ aquest / niu?».

Amb motiu de l’aparició de Sospirs
de Babel, va organitzar l’autor un acte
de presentació en societat a Pego, el
poble on resideix. I el poble hi va res-
pondre com els pobles solen respondre
en aquests esdeveniments, amb agraï-
ment i amb devoció. El poeta es movia
entre els seus incondicionals amb la
modèstia afectuosa que el caracteritza,
responsabilitzant la pipa de l’únic ras-
tre notori del seu pas. Més o menys
com el sender poètic que Tomàs Llopis
s’ha anat traçant: discret, pulcre, defi-
nit i fungible «com les lentes petjades /
del caminant per la neu del silenci».
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