Gemma Gorga:

la percepció subterrània de les coses

Hi ha persones, com Gemma Gorga,
que es belluguen lentament i amb
prudència perquè no es volen perdre
el batec silenciós de les coses, aquell
ritme assossegat amb què, de vegades, les coses respiren al nostre voltant. No tothom ho sap fer; no tothom
disposa dels mecanismes adequats per
a aconseguir aquesta gràcia. Ni, per
descomptat, si mai s’hi arriba, per a
ser capaç de dir-la amb paraules. Però
Gemma Gorga ha anat excavant-se un
món poètic en aquesta línia, amb una
habilitat tan natural que ens hi arrossega, com qui no vol la cosa, cap
aquest món de profunditats latents,
com si hi fos a l’abast de tothom i
només calgués desenvolupar un mecanisme més enllà dels cinc sentits corporals. Ací és on intervé la poesia.
Amb deu anys de vida poètica,
Gemma Gorga havia publicat tres llibres més abans de Llibre dels minuts:
Ocellania (1997), El desordre de les
mans (2002) i Instruments òptics
(2005). Una producció assenyada i
tranquil·la que ha anat definint-se amb
veu pròpia i que ha avançat cap a la
contundència dels dos títols darrers, al
meu parer de concepció i de factura
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poètica tan pròximes que semblen
dues maneres diferents —el vers a
Instruments òptics; la prosa poètica de
Llibre dels minuts— de girar entorn
d’un mateix cercle, reflexivament, un
tant obsessiva: entorn de la necessitat
de construir sobre el desordre, de mantenir en equilibri aquella barra subtil
als dos extrems de la qual s’harmonitzen els contraris.
Aquesta línia o barra és fràgil fins al
dramatisme, i la realitat és recoberta
de massa fronteres que cal traspassar,
aparences endins, cap a l’essència:
«proves de descordar la realitat botó a
botó, de treure-li tota la roba fins a fregar la delícia lenta de la pell definitiva.
Qui ha interposat tants vels en aquesta
dansa?». Per a Gemma Gorga, avançar en equilibri és enfrontar-se crua-

ment a cadascun d’aquests vels. Parle
de la por, de la solitud, de la nostàlgia,
de la decepció, o de l’amenaça constant de la mort. Però l’estil personal de
l’autora consisteix a analitzar i aïllar
aquestes abstraccions sense estridències, des de la convivència amb les realitats quotidianes on tot allò es manifesta. De manera que, alhora que sembla
que Gemma prefereix parlar de coses
tangibles, de presències domèstiques,
d’entitats perfectament localitzables en
el nostre entorn més pròxim, al mateix
temps aquesta immediatesa ens colpeix
de tan versemblant. Tots aquells grans
conceptes (solitud, por, mort...) són més
crus perquè conviuen al nostre abast,
entre coixineres, bombetes cansades,
espelmes, plats o un tall de pastís. Al
text número 41 es poetitza amb aquesta naturalitat punyent la pròpia destrucció: «S’esquerda i finalment es trenca el
plat que em conté [...] Qui m’ha deixat
relliscar d’entre les seves mans, com
una safata de porcellana ensabonada?
Morir-se així com s’esmicola un plat. I
contemplar l’ànima, càlida com una
sopa, sobre les rajoles que callen».
És fàcil deduir que aquest comport
poètic requereix un gran domini a l’ho-
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ra de saber trobar aquella força justa
a partir de la qual els poemes han de
guardar l’equilibri entre allò que hem
dit «immediatesa», l’honestedat emotiva —si se’m permet el terme— amb
què Gemma Gorga ens desvela el seu
món, i la necessària distància que ha
de caracteritzar tot poema com a artefacte. Transitar pels territoris de l’ànima, però sense perdre en cap moment
el control racional que requereix qualsevol treball literari. Gemma Gorga

aquella percepció subterrània des d’on
l’autora ens desvela altres perspectives
possibles. Com aquell «mirall de casa»
que «manté viu l’arbre genealògic de
la nostra transparència [...] Algun dia,
farem un gir de noranta graus i franquejarem el mirall en direcció a l’est».
Aleshores haurà canviat la nostra perspectiva des d’on mirarem el món: de
dintre, cap a fora.

tesa la corda allà on cal i la deixa que
s’afluixe quan vol que hi avancem a
menys altura, quasi d’esma. Per a mi,
els trams de recorregut més atractius
són aquells on la poeta ha fet servir la
commoció emotiva com a excusa per a
construir un món d’imatges molt peculiar, on elements molt pròxims conviuen
amb aspectes imaginaris, allà on fa ús
de la manipulació del llenguatge poètic
fins que no sabem on acaba la presència real de les coses i on comença
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