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l’afirmació aliena, per crear zones
de possibilitats en el trànsit, una
mena de recers d’aigües obscures on
el dibuix és perfectible: «transites de
la nit a l’alba / i dius que el matí
serà clar, / que el vespre és un viat-
ge / sense nom, i dius que el vent /
a penes travessa les hores». Sobre el
fraseig de l’altre, assaborint les implí-
cites però enganyoses seguretats, la
poeta basteix les seves imitacions, els
seus contrapunts iteratius. És la segu-
retat de tot plegat el que pretén? En
cap moment: Montero destria veritats
del contacte amb el tu —l’amant, el
fill, la mare absent, la pluja—, les fa
córrer, n’atorga l’usdefruit al corrent
líric, espera i no afirma res ella
mateixa. La veu esdevé, en conse-
qüència, cabal i relleu en la com-
prensió del món. El poema que millor
exemplifica aquest procés és l’ombra
i l’ocell, en què la veu s’adreça a la
percepció de l’altre davant del pas
d’un ocell. Com una segona vestidu-
ra, la contemplació de la llum porta
a l’ombra, que travessa en silenci la
terra, conformant una traça que és
«el deixant del mot que obri / l’aigua
quieta del silenci», un doll parado-
xal. Hannah Arendt escriu al seu
diari filosòfic: «Brillan claridades /
En toda profundidad, hay sonido
vigoroso / en todo silencio».

El registre de Montero dins de la
tonalitat abans apuntada resulta molt
variat: des de trameses que funcionen
com epístoles: en són exemples eterni-
tat o benedicció, fins a la recreació del
registre de l’interlocutor a escac i mat.
De manera que trobem petits sistemes
de cercles alterns i aïllats en el sistema
central: poemes que reflexionen sobre
la traducció, una tasca habitual de la
poeta Montero; poemes que creen
espais per a la literatura en una refle-
xió sobre el viatge i la ciutat, que
també caracteritzen la seva veu; o poe-
mes que comporten mons mentals com-
plets, com és el cas de sistema filosòfic
sobre fons roig.

La poesia d’Anna Montero és en el
trànsit que ens clarifica, amb una veu
madura que en aquest llibre assoleix
una de les seves fites. La incorporeïtat
que cerca es materialitza en la factura
mateixa del poema per aconseguir,
finalment, els esclats de llum que hi
bateguen.

Susanna Rafart

intueix el seu poder perquè rau més
enllà de l’objecte que designa, és a dir,
de la materialitat de les coses, bo i
entrant en un territori que esdevé ina-
bastable però que, al mateix temps, es
converteix en obra: palpable, llegido-
ra, certa. Jaume Pont, així doncs, ens
ofereix un llibre durador, de factura
impecable i d’inoblidables ressons. Un
llibre excel·lent i ple de mestratge poè-
tic, que se suma al conjunt d’una obra
que situa l’autor entre els nostres poetes
imprescindibles.

També cal destacar, d’altra banda,
l’extraordinari treball que Pont realitza
amb les paraules. El poeta és minu-
ciós, col·loca el mot en el seu lloc exac-
te i fa que res no sigui dissonant. Tot
flueix amb una naturalitat que resulta
enganyosa, perquè s’endevina el tre-
ball de polidor al darrere, dolant cal-
mosament la pedra poètica. Cal
subratllar, igualment, la incorporació
de neologismes i agregacions, com
ara «llenguamort» o «fonsamagada»
(una picada d’ullet a la fons signatus
de Bernat de Claravall), així com l’en-
lluernadora tensió amb què cada
paraula es relaciona amb les altres.
Aquesta consciència lingüística també
és clarament perceptible en els finals,
que Pont serveix en forma d’explosions
de llum que reblen, de vegades en
forma de paradoxa, el poema. 

El llibre es divideix, de manera sig-
nificativa, en tres seccions: «Aigües
d’enllà», «Enlloc» i «Aigües de l’aquí».
La primera ens parla de la infinitud del
llenguatge, la segona explora el límit
de les possibilitats expressives i la ter-
cera ens aboca, amb sapiència, a les
aigües més terrenals. Pont demostra,
en aquesta última part, que sap mou-
re’s en terrenys diversos i contrastats.
Sense caure mai en l’anècdota ens
parla de poetes estimats com Pessoa,
evoca una ciutat amb «clàxons, fums,
benzina», ens precipita a un estimball
de la mà de Rimbaud (en un poema
magnífic titulat «La font del barranc») o
evoca Marràqueix en una llarga com-
posició final.

La versatilitat i la saviesa de Jaume
Pont —un autor, no ho oblidem, de llar-
ga trajectòria— es manifesten, de mane-
ra rotunda, en aquest llibre. Un periple
inoblidable en què la lectura no esdevé
mera reproducció, consum o gaudi, ans
acte crític, interpretació i coneixement.
Des dels cimals de la poesia.

Lluís Calvo

La bonior
del silenci

En el llibre Enlloc, que va merèixer el
premi Carles Riba 2006, Jaume Pont se
situa en una poètica dels confins del
llenguatge. D’aquesta manera el poeta
malda per anar més enllà dels límits
d’un pensament que no pot formular-se
sinó mitjançant el llenguatge al qual
recorre. Tanmateix, la poesia és sug-
gestió, és coneixement, és creació d’un
món. I confia, molt més que no pas
altres dominis, en el poder evocador
dels mots. Pont ho sap i no perd de
vista, en cap moment, el doll primer
de la creació poètica.

Semblaria, d’antuvi, que l’autor es
mou en el terreny de les poètiques del
silenci, però de fet en el llibre s’hi troba
un enfocament més positiu, perquè l’o-
bra no és un lament en què s’enyora el
mutisme primigeni, sinó una recerca de
les inacabables possibilitats expressi-
ves que resten a l’extrem d’aquest
mateix silenci. Per això Pont no canta
només la impotència del límit sinó el
privilegi de besllumar allò que rau en
la frontera entre l’infinit i les vores del
llenguatge (una opció que, de manera
ben diferent, trià també Juan Ramón
Jiménez a Animal de Fondo). I dins d’a-
quest món poderós, dialècticament pre-
socràtic, el poeta pot afirmar que «Dic
silenci / i tot em parla». 

Així doncs, allò que en d’altres autors
és complanta, en Pont es converteix en
capacitat de meravellar-se davant d’allò
desconegut, amb uns referents que s’a-
beuren, per exemple, en el Vinyoli del
Llibre d’amic i en els Cants d’Abelone
(l’eixam d’abelles de Pont remet al buc
del poema XV del Llibre d’Amic i el
sangtraït de l’horitzó vinyolià, de Vent
d’Aram, esdevé «Un foc, un vent, un
sangtraït al temps: / com més s’allunya,
més a dins et crema»). En aquest llibre
de Pont trobem el goig de la paraula
que s’esmola al límit, una paraula que
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