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es aromes de la terra i els colors i
les textures de la pell dels arbres
són sempre canviants i vulnera-

bles en un país de vent. Com ho és la
mirada sobre el món –cabalosa, verti-
cal i reflexiva– d’algú que viu abraçat al
convenciment que ser en el temps im-
plica un fort compromís amb la vida;
d’algú que ja ha après a vèncer la provi-
sionalitat de les simplificacions en tot i
d’algú que sap que per ser consistent en
aquesta comesa ha de provar amb in-
sistència «d’utilitzar el rasclet dels dits
per llaurar el fang d’un parterre»... País
de vent és el tercer llibre de poesia de Jor-
di Llavina (Gelida, 1968). Un volum
que continua fidelíssim a aquesta idea
de moviment en totes les seves dimen-
sions que el poeta ha anat fent créixer
des del principi, amb La corda del gron-
xador (2006) i el Diari d’un setembrista
(2007). Diria que, a banda que per unes
raons evidents de necessitat humana i
intel·lectual, Llavina escriu poesia per
tenir la certesa que es manté ferm en unes expectatives no gens im-
provisades de construcció d’alguna mirada investigadora sobre el
món i les coses. O també –i això ja ho dec tenir escrit en algun lloc–,
que escriu poesia per no deixar de buscar aquell poema que agitarà
la sang; el poema que engrandirà els orificis dels sentits, en la mesu-
ra que és cobejat i concebut com un remoreig que el poeta reconeix
transitant de manera incombustible entre l’interior i l’exterior, en-
tre l’ésser i el buit. A País de vent, Llavina torna a furgar en aspectes
ben identificables de la realitat, des de les coses més menudes a les
més altes. Amb l’emoció de qui pensa, observa i percaça, i amb les
fondàries de qui no para d’emocionar-se i d’emocionar-nos.
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Amb el vent de llaurar
Jordi Llavina arriba al punt més àlgid en la
seva exploració sobre la interioritat humana
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El poeta torna a furgar
en aspectes de la
realitat amb les
fondàries de qui pensa i
no para d’emocionar-se
i d’emocionar-nos.

a crisi que vivim servirà per rein-
ventar el teatre social i polític
(brechtià o no) que van aportar

al seu temps algun que altre text de
qualitat i d’una certa incidència social?
No ho sé. Fa uns mesos deia que l’autor
de La taula de canvi no havia reeixit a
crear una trama engrescadora i entene-
dora basada en un tema econòmic. A
Radiacions, Enric Juliana, un periodista
imprescindible per comprendre la nos-
tra realitat política, i Julià de Jòdar, un
novel·lista de raça i combatiu, establei-
xen a través de Lamban i Salesa un in-
tel·ligent i intens diàleg, un pèl feixuc,
sobre les formes perverses de supervi-
vència dels poderosos en l’estat actual
de naufragi, sota l’escrutadora mirada
del Guardià, una remodelada Secundi-
na espriuana. Els autors empren els re-
cursos teatrals més eficaços per a la tra-
ma: l’amor de/per una dona, un assas-
sinat i un tomb final inesperat que afec-
ta els dos protagonistes. Què explica
Radiacions? Les misèries i grandeses de l’ambició humana a causa de la
necessitat del Poder d’organitzar un projecte transversal, una central
nuclear a les portes d’una gran ciutat, amb un objectiu clar: mantenir
el sistema polític, corrupte i amoral, bastit sobre l’especulació i l’anor-
reament de la memòria popular. És decent arrossegar la il·lusió col·lec-
tiva cap a un fabulós i indigne negoci al servei dels de sempre? La ràbia
mesurada que subjau en el text, esdevé decepció i lúcida reflexió sobre
l’origen del mal a l’epíleg Oblit, quan Jòdar qüestiona «l’Autoritat
[que] decideix fer tabula rasa i deixar mans lliures als urbanistes per-
què reorganitzin despòticament el territori de la pobra gent», i es
plany «sobretot, del que no vam saber veure a temps». Ai, las!
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Simula i Dissimula
Quan el Poder fa el que sigui perquè res no
canviï, motiu d’una trama teatral
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Un postperiodista i un
advocat es retroben per
parlar d’un projecte
que fomenti les
esperances i els somnis
de grandesa del país.
Com un nou 1992.


