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Dues maneres
de mirar el món

És Antoni Prats, un personatge discret,
que escriu les seues coses, que fa els
seus estudis sense escarafalls. Això,
erròniament, ens pot fer creure que
allò que escriu serà també d’un nivell
molt pla. Però identificar personatge
amb obra no deixa de ser un error, tan
romàntic com es vulga, però un error.

L’atzar, en forma de dificultats per a
publicar, ha volgut que ens trobem amb
dues obres d’Antoni Prats que aborden
temes molt diferents i des de perspecti-
ves i poètiques molt diferenciades. 

La primera obra, el Llibre de
Benimaquia, té una trajectòria o gènesi
força llarga: l’any 2000, l’Ajuntament
de Benissa va editar un llibre d’aquells
per fer bonic als magatzems municipals
i rentar-se consciències, que duia per
títol Un pont al sud. Diversos autors hi
van publicar les seues mirades que
deuen dormir tranquil·lament després
de demostrar que l’Ajuntament tenia
molta consciència ecològica valencia-
na i multicultural. Enmig de tot això, hi
havia un Quadern de Benimaquia.

Però per a Antoni Prats allò no va ser
gens anecdòtic i, com a mostra, va
incloure diversos poemes d’aquest qua-
dern a Solatges. Antologia 1981-2000.
I ara, aquell Quadern ha crescut fins a
esdevenir el Llibre de Benimaquia.

Tot i que no és imprescindible, la pri-
mera cosa a valorar en el títol és el nom
propi que hi apareix —Benimaquia—,
que es correspon, per una banda, a
una fortificació ibera al Montgó —
emblemàtica muntanya de Dénia que
també viu, per exemple, a l’obra
d’Isidre Martínez Marzo— i que, alho-
ra, presta el seu nom a una partida de
Dénia. I parlar de Dénia és parlar de la
costa alacantina, de la pressió del
ciment i dels pocs paratges que encara
malviuen assetjats per la rajola voraç. 

Els poemes del Llibre parlen d’aques-
ta part de natura i de tranquil·litat que
sobreviu com un miracle enmig de la
cimentació estructural del País Valen-
cià, i de Dénia en concret. La merla, el
brot de la parra, l’agret, els caragols i,
fins i tot, la pedra són alguns dels pro-
tagonistes del volum. Val a dir que tots
els poemes són breus i tendeixen al
haikú, com si el pes de la natura en
aquest racó del món no prestara per a
poemes llargs. Un detall, dos, la refle-
xió. Perquè si gires massa el cap t’ado-
naràs que al darrere tot és edificat.

Crec que els occidentals vivim massa
ràpid com per a pretendre imitar els

orientals i que a la majoria dels nostres
poemes breus els manquen mil·lennis
de decantació per a assolir la perfec-
ció oriental. Amb aquesta premissa
prèvia que reconec, he de dir que, sen-
se ser excepcional, el llibre aconse-
gueix, amb algunes caigudes, fer-nos
sentir aquesta naturalesa que sobreviu
malgrat nosaltres mateixos. 

Si a Llibre de Benimaquia l’autor és
qui esguarda i qui reflexiona, qui té el

món al voltant però no actua, a Baules,
l’altre llibre publicat pràcticament alho-
ra, ens trobem una premissa totalment
diferent, simètricament diferent: ara el
centre de tot és el poeta i és el món qui
gira al seu voltant: Baules és una auto-
biografia poètica en tota regla. Des de
la infantesa fins el present.

El llibre m’ha sorprés molt positiva-
ment. Crec que hi ha molts bons poe-
mes i poques caigudes, que ha estat
capaç de donar una visió de l’època i
dels seus sentiments sense necessitat de
caure en l’anecdotari i que, fins i tot,
ha estat capaç de crear fils temàtics
constructius com la vaporosa dama
sempre jove que és mereixedora de la
línia amatòria del llibre.

Però anem a pams: Baules és una
autobiografia poètica, que titula els
poemes per anys i, de vegades, hi afe-
geix els llocs. Que va des de la infàn-
cia, des del primer enamorament infan-
til, fins el present. Tanmateix, trobe un
encert el fet que no ha provat de con-
tar-nos tota la seua vida, sinó que se
centra en els moments clau, els
moments que marquen tota una vida.

Com ja he dit suara, el llibre queda
travat per una sèrie de temes recu-
rrents: el que provoca l’amor (la dama
sempre jove) i la figura del pare, ambi-
valent, i que recorre des de la figua de
Déu, a la de Franco (en negatiu abso-
lut) a la del pare del poeta o a ell
mateix, que esdevé pare (ambivalent). 

A més, aconsegueix de crear certes
reflexions, com al poema «1978»,
entre les relacions de la història perso-
nal amb la història col·lectiva. Refle-
xions que amplia amb tot un seguit de
referències metaliteràries a poetes que
han tingut un ressò també col·lectiu,
com poden ser Brossa o Espriu.

Tanmateix, la història important és la
íntima, la vital, que té dues parts al lli-
bre: fins el 1981, que és un passat
llunyà, com de formació, i a partir del
1981, on el passat arriba fins el pre-
sent, un present de soledat i angoixa.
Em sembla que la primera part està
més aconseguida, però la segona no
n’és desmereixedora.

Crec, sens dubte, que aquest és el
millor llibre d’Antoni Prats i de molt
recomanable lectura, que ve a afegir-
se a aquest «Segle d’Or» ocult que viu
la poesia a les Comarques Centrals
Valencianes.
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