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RESSENYES

Isidre MARTÍNEZ MARZO, Hostes. Barcelona: Editorial Proa, (Ossa menor,
núm. 279), 2006, 68 p., 11 €

Creadors destacats de la lírica occidental
(com Dante, Villon o Hölderlin) han poe-
titzat un moment crucial per a l’individu,
el que en cada època s’entén com la meitat
de la vida, aquest mirador privilegiat per
valorar la infantesa i l’adolescència i 
per considerar com la maduresa augura la
incertesa del futur. Aquest,
precisament, és el cas del
darrer llibre de poemes d’Isi -
dre Martínez Marzo, que me -
res   cudament es va alçar amb
el darrer premi Carles Riba
de poesia (2005): també al
primer poema d’Hostes,
«D’aquí estant», el jo poètic
ens parla des de la immutabi-
litat de l’existència, des de
l’assumpció que han passat «trenta-nou
estius» i tot resta igual, malgrat el trasbals
de les petites sorpreses que són pur atzar.
L’actitud del jo poètic es centra en un pre-
sent que assumeix com a forma d’existèn-
cia i desemboca en un to hímnic, barrejat
amb una aurea mediocritas horaciana.
L’im pres sionisme realista de l’estil poètic
d’Hostes sorgeix de la descripció solta i
desordenada de determinats aspectes de
l’extern que circumda el jo. El món sem-
pre apareix sota el sol del migdia, o bé en
la foscor d’una nit de lluna plena, i poques
coses calen per encetar una meditació
sobre la percepció, l’ésser i el temps –que

són els grans temes del llibre. Martínez
Marzo es decanta per un «realisme depu-
rat», sense oblidar, però, el que Enric Sòria
anomena «una meditació recurrent», per-
què centra l’atenció de cada poema en un
objecte de la realitat natural o de l’orogra-
fia, o bé en una escena o estampa pròpia

d’un moment del dia.
Aquests estímuls externs li
serveixen per dividir el
volum en parts i per crear
cicles temàtics. Així doncs,
mentre en una primera part
predominen els paisatges
naturals, de la costa o del
camp, a ple sol o quan es
pon, en la segona part les
experiències que el jo for-

mula apareixen de la confrontació amb
imatges ciutadanes nocturnes o crepuscu-
lars; la tercera part recull molts motius
anteriors, però ja amb una voluntat més
conclusiva que expositiva. 
Aquest «realisme depurat» ens col·loca
davant de poemes lunars, despullats de
gent, d’objectes mòbils, de personatges
reals. L’aparença de la realitat vol ser
pètria, dura, sòlida, sense mobilitats ni
situacions convulses d’humanitat. A ques -
tes estàtiques visions solitàries de l’extern
permeten l’inici de la meditació sobre el jo
i el món: és en aquest paisatge erm on el
subjecte concentra la mirada en els objec-
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tes, adopta la seva essència, i troba «Cada
cosa al seu lloc». L’autor evita la narrativi-
tat, i la descripció dels contorns reals es
construeix amb la juxtaposició desordena-
da de pocs elements naturals amb l’objec-
tiu de suscitar un estat d’ànim i de vehicu-
lar un contingut humà per mitjà d’imatges.
Són poemes condensats, comprimits, on
domina la parataxi i l’asíndeton, i en els
quals s’han suprimit els nexes sintàctics,
pensats com una epifania o una il·lumina-
ció davant del món. En aquest sentit,
Martínez Marzo optimitza una proposta
d’època, la de la densitat de la paraula poè-
tica i la influència de la poesia oriental (tal
com havia fet brillantment a les tankes i els
haikús de Sense mi, 2001). També en
aquest llibre trobem alguna d’aquestes for-
mes de la lírica japonesa, però com encer-
tadament ha explicat Enric Sòria al pròleg,
«Els seus epigrames tenen consistència
d’emblema, i de vegades voregen l’aforis-
me, o la formulació paradoxal». És la unió
del pensament clàssic amb la filosofia zen
entrellaçades en un poema breu que vore-
ja els deu versos.
Un cop l’individu pren consciència de la
seva natura estantissa, enmig d’un món
efímer, cada cop més ràpid i inconsistent,
amb més impossibilitat per confiar i creu-
re en res, només li queda mirar de com-
prendre el món, allò que no és. El jo poè-
tic d’Hostes renuncia a lamentar-se del que
ja s’ha perdut i ja no té, desestima el to
elegíac (melancòlic i queixós) per als seus
poemes i es llança a una constant «Lloança
del que és prop» i crea un himne a la per-
cepció de l’instant. Cal demorar en la per-
cepció del present, perquè és d’aquesta
recepció reflexiva interior d’on surt «la
veritat d’on naixen els moments», i la con-

templació és una illa salvadora del tràfec
modern i convuls de la vida actual, de
manera que cada segon perpetu ens acull
com a hostes, i nosaltres som l’hoste del
moment, el qual entra en el nostre interior,
ens l’apropiem, el construïm, com en la
visió d’unes illes. Ara podem entendre per-
fectament com tria una natura immòbil i
antiga, com si fossin fòssil del passat,
romanalles perdurables respecte a les
quals el jo poètic es contraposa, fins al
punt de concloure que «Les meues hores
són els teus mil·lennis».
La imatge de la casa i de l’hospitalitat és
important al llarg de tot el llibre. Títol,
epígrafs, o metàfores juguen amb la imat-
ge de l’habitant, aquell que posseeix una
casa i convida altres éssers a hostatjar-
s’hi, com aquell que és acollit per un
altre. Pel mateix plantejament de món, el
poeta valencià construeix un jo poètic
que forma part de l’individu contempora-
ni –alhora amfitrió i hoste. L’autor s’ha
adonat intel·ligentment d’aquesta
ambigüitat del lèxic català i l’ha espre-
muda amb mestratge. Les diferents vides
són «Pele         grinatges», i l’habitant del nou
mil·lenni és un desvetllat en la gran nit,
incert i desencoratjat, que ha vist com tot
s’esfondrava al seu voltant, com tota pos-
sibilitat de vida coherent i segura ja no
existeix: és la imatge d’un home «com-
pletament incrèdul, laberint | fortuït d’una
terra sense cel». Així és com les persones
habitem una casa (el món, la terra) sense
sostre, a la intempèrie de l’atzar, dels
embats del temps, però –i ara entenent cel
en sentit metafòric– sense redempció en
el més enllà fora del moment, de les peti-
tes certeses quotidianes, i de l’amor (grà-
cies al qual pot habitar l’altre, i ser habi-



tat, dins d’una casa amable i salvadora).
Davant de la brevetat dels moments de
conciliació amb la vida, el poeta fundarà
«l’eternitat d’allò caduc que passa» mit-
jançant el silenci i la concisió, perquè «Són
poques les paraules, són molt poques».
Com en el «Rossinyol» de John Keats que
refilava «un himne pla nyívol | enllà del
prat», l’ocell desconegut de «Més enllà»
–últim poema del llibre– també fa un
«plany d’una altra vida; | la que podria
haver estat: aquella». Martínez Marzo ha
construït en aquests Hostes els moments
amables d’aquesta desesperada existència
actual, ha mostrat una de les vies per a la
salvació que passa per la introspecció i 
la depuració de la realitat (i també de la
paraula poètica), per un retrobament de
l’home amb el cosmos, però concretat
aquest en els accidents naturals, imme-

diats, que donen aixopluc a l’individu, i
que aquest acull en el seu interior amb una
gran tranquil·litat de l’ànima. És Hostes un
dels millors llibres d’Isidre Martínez
Marzo, i un dels volums més rodons, efec-
tius i profunds que s’han publicat darrera-
ment en català, potser també perquè
enllaça amb una línia meditativa de la líri-
ca catalana que neix amb el postsimbolis-
me ribià de Lírica de cambra i que per a la
modernitat els joves poetes han actualitzat
a través de l’última poesia de Joan Vinyoli.
Són aquests Hostes uns autèntics versos
epicuris que enmig de tanta incertesa i
desordre de la vida contemporània aposten
per una mínima però certa ataràxia, i pro-
porcionen petits xarrups de fresca felicitat.
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