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T. S. Eliot, en una conferència titulada La música de la poesia (Universitat de
Glasgow, 1942) i reproduïda al llibre Sobre poetes i sobre poesia (Barcelona:
Columna, 1999), diu que hi ha poemes que ens commouen per la música i dels quals
donem per entès el sentit. En la meva opinió, la música del vers és un element
insubstituïble i poderós, una mena de baix continu que fa de contrapunt al sentit de
les paraules.
El joc visual de les imatges no es pot deslligar de l’harmonia del so. Sembla que la
poesia més jove, per la influència del cinema i dels mitjans audiovisuals, posa
l’èmfasi en el joc imaginatiu i menysvalora l’element musical. D’altra banda, creix
el nombre de recitals poètics, i això implica una subtil contradicció, ja que la poesia
parlada potencia la música del vers i, per tant, no s’adiu gaire amb una poesia neutra,
musicalment opaca.
Ara bé: no podem convertir el poema en una mena de conjur màgic, al marge de la
raó i sense connexió amb el corrent emotiu que l’ha de travessar, d’un cap a l’altre.
La música no és una fetillera. El significat dels mots ens ha de mantenir desperts, ja
que el missatge és més o menys borrós. L’ambigüitat és fonamental, en el llenguatge
poètic; cal, doncs, estar a l’aguait.
T. S. Eliot ens recorda que aquesta ambigüitat és deguda al fet que el poema significa
molt més del que la parla normal pot comunicar. I la interpretació del significat que
en fan els lectors pot ser diferent de la de l’autor  –i, alhora, igualment vàlida. Al cap
i a la fi, el poeta treballa a la frontera de la consciència, en un àmbit de misteri –sense
el qual la poesia perd la seva gràcia profunda.
El poeta ha d’intentar commoure’ns. Amb aquest objectiu, ha de prescindir de
l’element anecdòtic i ha de fer que el lector se senti colpit per una experiència que
ultrapassa el món personal, la vivència íntima. Això ho pot aconseguir amb l’ús de
símbols de validesa universal –sense oblidar altres recursos que serveixin per a
distanciar-lo de l’experiència pròpia.
L’emoció és fonamental en poesia. Però cal que el sentiment aflori gairebé d’amagat
–en una contenció sàvia, per part del poeta. I el ritme hi juga un paper clau,
estretament lligat a la música de les paraules. Un ritme que no té res a veure amb el
de la prosa –cenyit a l’estructura sintàctica. Si és entretallat o abrupte, quedarà
marcat amb l’ús de l’encavalcament. No hem d’oblidar tampoc que, en tot poema, hi
ha d’haver una certa sorpresa per al lector.
I s’endevina la presència oculta d’un pensament al marge de la lògica. Ja sabem que
la raó poètica és molt peculiar. Sovint d’una manera implícita, el poeta ens ha
d’oferir la seva visió del món i de la vida, amb un cert neguit metafísic.
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Com és obvi, l’elaboració d’un producte verbal amb rigor estètic exigeix un bon
coneixement de la llengua. I el poeta no escriu en el buit, sinó que té darrere d’ell
una tradició literària, dins o fora de la qual s’ha de situar.
En el moment de la creació poètica, cal recórrer a la memòria. Gràcies al record,
retrobem una realitat estilitzada, reduïda a unes línies essencials. D’altra banda, hi
ha la contemplació del món que ens envolta: un espai que s’ha d’inserir en el temps
viscut. Al meu entendre, vida i poesia són inseparables.

Jordi Pàmias
Maig del 2008
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Nit

Un estol de vailets ens aplegàvem
a mitja tarda. I fèiem rodar el cèrcol
pels llargs carrers, d’escantellades lloses.

El pas dels anys entela la claredat dels somnis.
Ara, en la solitud del vespre, domina,
a poc a poc, la fosca, que limita
el viure a l’escarida consciència
del cos –que resseguim a les palpentes.

A la nit és un repte,
la nuesa del jo. I demanem, porucs,
la companyia dels objectes, l’hora
tranquil·la de la llum: el toc de l’àngel
que, amb oculta tendresa, fa renéixer
la pedra, l’aigua insomne, les cases, els camins...
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Filat d’atzars

Coordenades de l’espai: cadira,
taula, rellotge; ens envolten objectes,
en un àmbit equívoc de silenci.
L’ésser de cadascú –un ninot solitari–
es mou al llarg d’un fil temporal, imprecís
com la llum del capvespre, que s’apaga.
Enmig de la mudesa de les coses,
les paraules ens salven: són l’aire de l’espai,
la delicada mà que ens agombola
–quan, en la fosca, a les palpentes,
ens adrecem a l’altre: al company, en la vida,
en un filat d’atzars, inextricable.
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Paraules

Fer-se vell és callar i viure a la intempèrie.
Quan els cabells s’encrespen amb el vent de la por
–al terrat o a les golfes de casa, esbalandrades–,
la solitud, com una teranyina, segella
la boca. Amb balbuceigs o amb l’alena d’un crit,
demanem companyia; si no, la flama mor
en el buit. Aire fresc de paraules revifa
un caliu temorós. Asseguts a l’escó,
entaulem una tímida conversa,
mentre udolen a fora, en la nit glacial,
els gossos del trineu, per al darrer viatge.

Èxode

Uns vells israelites, en secret, es planyien,
mentre a la nit s’espolsen les sandàlies:
—Com enyorem el peix que menjàvem a Egipte,
i els sucosos melons, i els verds cogombres...!
I encara algú remugava, mordaç:
—Tant de mannà, regal de Déu, embafa.

Filòsof de secà amb bata florejada,
em gronxo al balancí, a la sala en penombra.
Amb un llibre a la mà, també algun cop m’enfita
el blanc mannà de les idees.
Sovint enyoro l’aliment picant
de la llunyana joventut
–aquell fugaç contacte dels cossos, que deixava
un pòsit agredolç: cansament i desig...

(de l’obra La veu de l’àngel)
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