
Malauradament, a casa nostra, els textos de comentari atent i escrupolos d’un llibre de 
poesia, de lectura sostinguda i compromesa, no son gens corrents. Aixd afegeix preu a la 
valua propia de I’estudi dedicat per Josep M. Boix i Selva, ja fa uns quants anys, a una obra 
de Lopez-Pico que considera especialment significativa. Impossibilitats, per raons d’espai, 
d’incloure’l sencer, estem contents de poder almenys publicar-ne les planes dedicades al 
primer cant.
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«Aquests retorns que te la soledat, 
iguals a I'arribada del viatge!
Voldriem que ens esperin; i, a desgrat 

d'aquest voler, riu la llunyana imatge, 
i el cor no sap el que fara, indecis 
entre els homes d'aqui i aquell paisatge.»

El poema comenga amb la frase interjecti- 
va dels dos primers versos que, velada- 
ment, n'exposa tot el contingut: el retorn, 
des de la soledat, al mon comunitari. 
Resulta molt ardu iniciar una confessio, i 
I'Allunyat s'expressa amb termes vagues 
i generals, fent us d'un insinuant i diferi- 
dor circumloqui.

Aquests retorns que te la soledat: El vers 
es equivoc en la seva obscuritat reticent: 
iretorns de la soledat, o retorns de qui viu 
en la soledat? El seu sentit s'anira mani
festant en lenta i progressiva revelacid al 
Harg de I'obra; perd ja apunta en els 
versos immediatament posteriors. La so
ledat —aquf, I'entotsolament, I'intima vi- 
da personal centrada en ella mateixa i 
desintegrada de la vida dels altres— te 
retorns cap a I'existencia en cornu.
L'home cansat de raillament i de la 
mcomunicacio retorna a la companyia. I 
el qui retorna de molt endins d'ell mateix 
—de la soledat— fa pensar en el qui 
retorna de lluny, despres d'un llarg viat- 
9e. L'un i I'altre desitgen que algu els 
esperi; que algu, situat en un altre clima 
ffsic o espiritual, n'hagi sofert I'absencia, 
L a I'arribada, testimoniT la seva alegria 
Pel retrobament. El poema sera una con
fessio, en primera persona. Pero I'Allu- 

nyat no s'acaba de decidir a comenqar-la i 
usa el plural de modestia, que aqui po- 
driem anomenar el plural de pudicia. Diu 
«voldriem que ens esperin» i no «voldria 
que m'esperin», protegint-se amb una 
mena de consideracid de tipus general 
dintre el defensiu rodeig amb que comen- 
ga el poema i que sembla fet a posta per a 
desconcertar i descoratjar els contempo- 
ranis, profans o indiscrets, i allunyar-los- 
en.

Voldriem que ens esperin; I, a desgrat / 
d'aquest voler, riu la llunyana imatge: 
Desitjariem que algu, amatent al nostre 
retorn, ens dones la benvinguda; i, con- 
trariament a aquest desig (a desgrat d'a
quest voler) de tornar al mon dels altres, 
de reintegrar-nos-hi i viure-hi en compa
nyia, la representacio del mon fruit en la 
soledat continua atraient-nos amb I'esclat 
de la seva alegria (riu la llunyana Imatge), 
i el cor no sap el que fara, indecis / entre 
els homes d'aci i aquell paisatge: El 
sentiment no acaba de determinar-se. ^Es 
decantara pel mon real (pels homes d'aci) 
o preferira el panorama interior bastit per 
la fantasia (aquell paisatge)?

«Aquell, costa dir quin, em feu felig: 
ara tanca un abrag la llunyania 
mentre el record se'n torna enyoradis.»

Aquell orbe interior que la soledat desple- 
ga (aquell paisatge) va satisfer-me plena- 
ment (em feu feliq). Es fa dificil donar-lo a 
coneixer amb paraules (costa de dir), 
potser perque sols era una ombra evanes
cent o potser perque dir-ho implica un 

sacrifici que costa massa de fer. El context 
fa creure que es tracta d'aixo segon: 
I'Allunyat es debat encara entre la neces- 
sitat de confessar el seu trasbals i la 
repugnancia que experimenta a donar 
acces a la seva mes intima clausura.

Ara tanca un abraq la llunyania: Ja en el 
mon de la realitat (ara), I'Allunyat cenyeix 
amorosament la distant experiencia (la 
llunyania), que ara abraga en el seu 
conjunt, i la defensa dels altres impedint- 
los que hi penetrin (tanca un abraq la 
llunyania), mentre el record se'n torna 
enyoradis: Durant I'evocativa representa- 
cio de la seva experiencia, I'Allunyat en 
sent la manca i la nostalgia. Esdeve 
apenat per I'absencia d'allo que deixa i, 
alhora, s'hi adrega de nou amb el pensa- 
ment (se'n torna enyoradis).

«Aci un esguard vol fer-me companyia, 
i tot, com els bagatges, pren I'esguard. 
Lliures les mans. Retorn. Jo m'hi morialw

Aci, en el mon real, i, concretament, en 
una estacio de ferrocarril —ho sabrem pel 
vers 31 d'aquest mateix cant—, la mirada 
d'algu vol arrencar-lo de la soledat (un 
esguard vol fer-me companyia). Sabrem, 
tambe, pels versos posteriors, que es la 
muller de I'Allunyat. I tot, com els bagat
ges, pren I'esguard: Vers de significacio 
incerta. Pel context, sembla que vulgui 
dir: La muller, que s'ha fet carrec dels 
bagatges, amb la seva mirada es fa carrec 
de tot. Lliures les mans. Retorn. Jo m'hi 
morial: L'Allunyat te ara les mans allibe- 
rades de tota impedimenta. Amb obsessi-
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va reiteracio al llarg d'aquest cant, se li fa 
present la tornada a la situacio on sofria 
terriblement (Jo m'hi morial).

«Sense I'excusa d'arribar mes tard, 
els mots, distrets, sorollen el silenci 
i el gest es perd escorcollant l'atzar.»

L'escena continua desenrotllant-se en 
una estacio de ferrocarril (I, 31). L'Allu- 
nyat, que persisteix en el seu retraiment, 
no pot encetar un tema de conversa banal 
(el fet d'arribar mes tard de I'hora asse- 
nyalada en els horaris) i refugiar-s'hi. Les 
paraules, proferides sense posar-hi es- 
ment (els mots, distrets), no son mes que 
sons inarticulats i confusos i no clarifi- 
quen la situacio (sorollen el silenci). Parla 
nomes que per fer soroll, per aparentar 
que hi ha comunicacio. Els gestos d'ell, 
desmanegats, en Hoc d'expressar senti
ments o de fer expressiu el llenguatge, 
s'esgarrien escrutant alld desconegut, 
I'incert desenllag de Tactual vivenga an- 
goixosa.

«Mes soc aci. Per tai que me'n convenci, 
I'amor es torna utiiitat fidel:
—Que t'has deixat? Que vols que jo 

[t'agenci?—»

Perd ja no vise en el meu recer solitari, 
endinsat en mi mateix (mes soc aci). En 
dubto encara, i, per tai que ho reconegui 
(per tai que me'n convenci), I'amor —que 
he somiat tan distint!—, encarnat en la 
muller, ha esdevingut servicial, positiu, 
humil servei (I'amor es torna utiiitat fidel) 
i em pregunta: «T'has deixat oblidada 
alguna cosa? Que vols que et faci?» 

«l respondria: —M'he deixat el cel.— 
Perd I'amor obliga altra resposta 
i empeny el cos i I'esperit rebel.»

I respondria: —M'he deixat el cel: I em 
sento temptat de respondre: M'he deixat 
la felicitat. Perd I'amor obliga altra res
posta / i empeny el cos i I'esperit rebel: 
Perd la muller es mereix que se li respon- 
gui d'una altra manera, i ella empeny el 
cos rebel a I'ordre de la natura i I'esperit 
rebel a I'ordre de I'amor.

«—Estas cansat! Quina gentada! Costa 
d'obrir-se pas. Em sembla que no ets tu, 
ara que et tine.— Retorn. Hora de posta.»

La muller, desitjosa de rompre el mur del 
seu aillament, continua parlant-li i atri- 
bueix a fatiga I'estranya actitud d'ell. 
Ambdos continuen avangant cap a la 
portalada de I'estacio, enmig d'una co- 
rrua de viatgers. Ella, que tant ha sospirat 
per recobrar-ne la proxima presencia, se 
sent decebuda en tenir-lo tan a la vora i a 
la vegada tan llunya per la seva distant 
reserva (em sembla que no ets tu, ara que 
ettinc). Reiterativa insistencia en la torna
da: el veritable retorn s'aproxima, no ha 
arribat encara, i ell el sent com una 
amenaga i una covarda capitulacio. Hora 
de posta: tant com una determinacio 
temporal, suggeriment de vivencies defa- 
llents, crepusculars.

«iPer que marxar val com estar deju 
i excita el moviment la bona gana 
i el goig s'entaula en I'horitzo que lluu? 

iPer que el retorn fa igual que la desgana 
i, amb desabelliment, la il-lusio 
fa escarafall de taula casolana?»

Aquestes interrogacions en uns versos 
impersonals, diversius, assenyalen un re
traces o almenys una pausa en el progres- 
siu desplegament d'una intimitat que es 
revela. ^Per que sortir de casa equival a 
sentir-se alegre, disponible, avid? ^Per 
que el canvi i el desplagament estimulen 
el desig i la curiositat? ^Per que la il-lusio 
banqueteja en la radiant llunyania? ^Per 
que tornar a casa equival a sentir la 
sacietat i la tristesa i empeny a demostra- 
cions de reprovacio i de refus?

«La portalada de I'estacio 
estreteja pel cor que s'hi detura.
—Ja som a casa! Veus?— I jo tine por!»

Ell i ella estan a punt de sortir al carrer. El 
gran portal de I'edifici resulta estret per a 
I'enorme angoixa del cor. Ell no s'atreveix 
a prosseguir endavant per la recanga del 
passat que deixa enrera i pel temor a 
I'incert futur. La muller, per tai d'enco- 
ratjar-lo i d'infondre-li alegria, li fa avinent 
que ja gairebe son a casa. Li passa 
inadvertit que ell tem de tornar-hi.

«Vaive del trafic. Entremig perdura 
el batec del meu cor, que es salt i es crit 
com entre molts un plor de criatura.» 

Ell i ella ja son al carrer, i els envolta el 
moviment alternatiu de vianants i de 
vehicles en sentits oposats (vaive del 
trafic). Res no aconsegueix distreure'l del 
seu trasbals, del seu obsessiu mon inte
rior, no comunicat encara, i que el cor 
simbolitza. Entremig del renou exterior, 
persisteix la seva Intima commocid, el 
llanga a I'aire, en ruptura amb el mon real, 
i li fa sentir la seva protesta i el seu clam 
(que es salt i es crit).

«l, com la mare es pensa que ha sentit 
entre el brogit nomes el fill que plora 
i ja li triga de tenir-lo al Hit,

aixi el meu cor, sentint tan a la vora 
i tan distint, central i convergent, 
el voldria a redos de la deshora.»

Desitjaria que el meu secret mon afectiu, 
entorn del qual gira tot i cap al qual tot 
convergeix, estigues protegit contra I'ho
ra intempestiva i I'imminent conflicte (el 
voldria a redds de la deshora).

«Retorn. Hostilitat, destorb de gent. 
D'esma rastrejo amagatall. La casa, 
parets; i, post per jeure, el parament.»

Totes les persones que I'envolten, I'agre- 
deixen amb la seva sola presencia i li 
impedeixen tot possible alliberament. De 
manera instintiva busca on amagar-se. 
No raona, ni discerneix. Nomes desitja 
unes parets que I'aillin i un jag on pugui 
reposar.

«Tot el cami, d'un cremallot de brasa 
damunt la calg dels murs, cerco el senyal 
que a I'algada del cor feu ratlla rasa.»

Durant tot el trajecte, des de I'estacio fins 
a casa (tot el cami), I'Allunyat busca, 
damunt la paret d'algun edifici (damunt la 
calg dels murs), la marca que alguns 
brivalls acostumen a deixar-hi —algant el 
brag fins a I'altura del cor de les persones 
adultes—, en forma d'ondulant i continua 
li'nia horitzontal, tragada amb I'extrem 
carbonizat d'un objecte previament en- 
roentit (amb un cremallot de brasa). Amb 
aquests versos obscurs, al-lusius i reti- 
cents, I'Allunyat insinua que, en el seu 
cor, establi una linia divisdria (feu ratlla 
rasa) entre la vida que porta dins la liar i la 
que es proposa de dur-hi.

«Del passat que deixi res mes no em val, 
res sino el gest que la deixalla anima 
quan ara el brag el refaria igual.»

Del passat que vaig deixar en sortir de 
casa, cap altra cosa no em serveix sino la 
tragada linia divisdria: el meu refus de 
tornar a viure-hi com hi vivia. L'anima de 
la deixalla (l'anima del senyal que un 
cremallot de brasa deixa damunt la calg 
dels murs) es el moviment del brag que la 
dibuixa; ara el meu brag tornaria a fer el 
mateix gest (el refaria) com el feu (igual). 
L'Allunyat diu no a reprendre la vida que 
duia.



«La ratlla rasa es aquesta ombra prima 
que el temps s'esmerqa a destenyir-ne el 

[free 
mentre I'amor sospira: —Qui t'estima?—»

La Ifnia divisdria (la ratlla rasa) es com 
aquest trap sense gruix (es aquesta om
bra prima) que el cremallot va deixar: el 
temps s'oeupa d'esblaimar el rastre d'a- 
quest senyal (el temps s'esmerqa a deste
nyir-ne el free) i aixi tambe de fer-ne 
oblidar el separador determini. Qui t'esti
ma? es una expressio tendrament amoro- 
sa: ho pregunten, entre moixaines i ma- 
nyagueries, les mares als infants petits i 
les enamorades als seus estimats perque 
se'ls contesti «Tu» (tu m'estimes). La 
muller, amb afalacs, vol coadjuvar a I'ac- 
cio del temps: a esborrar la Ifnia divisdria.

«Ni amor escolto, ni amb el seu doblec 
el temps no em distrauria la cerquera. 
Retorn. Portal de casa. Jo et conec.»

Ni paro atencio a aixo que, per tai de 
fer-me desistir, em diu la muller (ni amor 
escolto), ni el temps, amb el seu constre- 
nyiment (amb el seu doblec), no em 
desviaria les ganes de buscar (no em 
distrauria la cerquera). En el cant V —ver
sos 29 i 30— quedara precisat que es el 
que buscava: «Cerquf en la soledat la 
criatura I del meu voler que de mi sol fes 
cas.»

Tornada a I'antiga quotidianitat (retorn). 
L'Allunyat ja te a la vora el portal de casa. 
Li fa present tot el passat que deixa (Jo et 
conec).

«No fou dels ulls la impressio primera, 
sind del palp que guia el bon cami, 
retrobanqa dels dits sense fal-lera

—possessio dels cecs.»

Arriba a casa atu'it, en un lamentable estat 
d'indefensio, malalt de cos i d'anima, com 
cec, buscant d'esma un amagatall. La 
proximitat de la casa no li fou anunciada 
pel sentit de la vista sind pel tacte, que 
condueix els passos cap on han d'anar 
(que guia el bon cami). Els seus dits en 
retroben les parets i la post per jeure (I, 
45); pero ho retroben amb desmenja- 
ment, sense alegria (retrobanga dels dits 
sense fal-lera) i ho fa seu com els qui no hi 
veuen (possessio dels cecs).

«Arribo aixi 
1 dins la ma sento un calfred d'angunia. 
Ara que et tine no fugiras de mi, 

o soledat, desig i ensems rancunia!»

D'aquesta manera arribo a casa: com un 
cec. Dintre la ma —que escorcollava I'at- 
2ar (I 15) i que, simbolicament, traqa la 
Ifnia divisdria— experimento una esgarri- 
fanqa de por per tot el que s'aproxima. 

En els versos 5 i 6 d'aquest Cant ens deia 
iAIlunyat: «i el cor no sap el que fara, 
lndecis / entre els homes d'aci i aquell 
Paisatge.» Ara, en aquests dos versos
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Aquests retorns que te la soledat, 
iguals a I'arribada del viatge, 
voldriem que ens esperin; i, a desgrat

d'aquest voler, riu la llunyana imatge, 
i el cor no sap el que fara, indecis 
entre els homes d'aqui i aquell paisatge.

Aquell, costa dir quin, em feu feliq: 
ara tanca un abraq la llunyania 
mentre el record se'n torna enyoradis.

Aqui un esguard vol fer-me companyia, 
i tot, com els bagatges, pren I'esguard. 
Lliures les mans. Retorn. Jo m'hi moria!

Sense I'excusa d'arribar mes tard, 
els mots, distrets, sorollen el silenci 
i el gest es perd escorcollant I'atzar.

Mes soc aqui. Per tai que me'n convenci, 
I'amor es torna utilitat fidel:
—Que t'has deixat? Que vols que jo t'agen- 

[ci?—

/ respondria: —M'he deixat el cel.—
Perd I'amor obliga altra resposta 
i empeny el cos i I'esperit rebel.

—Estas cansat! Quina gentada! Costa 
d'obrir-se pas. Em sembla que no ets tu, 
ara que tine.— Retorn. Hora de posta.

yPer que marxar val com estar deju 
i excita el moviment, la bona gana, 
i el goig, s'entaula en I'horitzo que lluu?

yPer que el retorn fa igual que la desgana 
i, amb desabelliment, la il-lusio 
fa escarafall de taula casolana?

La portalada de I'estacio 
estreteja pel cor que s'hi detura.
—Ja som a casa! Veus?—I jo tine por!

finals del cant, el cor ha escollit: ha resolt 
aferrar-se a la soledat, no deixar-la fugir. 

Compareu I'amorosa decepcio de la mu
ller en retrobar l'AI[unyat (I, 23-24) —Em 
sembla que no ets tu, / ara que et tine— 
amb la crispacid explosiva, frenetica, bru
tal, d'obstinada furia incontenible, que el 
duu a aferrar-se a la soledat:

Vaive del trafic. Entremig perdura 
el batec del meu cor, que es salt i es crit, 
com entre molts un plor de criatura.

I, com la mare es pensa que ha sentit 
entre el brogit nomes el fill que plora 
i ja li triga de tenir-lo al Hit,

aixi, el meu cor sentint tan a la vora 
i tan distint, central i convergent, 
el voldria a redds de la deshora.

Retorn. Hostilitat, destorb de gent. 
D'esma rastrejo amagatall. La casa, 
parets; i, post per jeure, el parament.

Tot el cami, d'un cremallot de brasa 
damunt la calq dels murs, cerco el senyal 
que a I'alqada del cor feu ratlla rasa.

Del passat que deixi res mes no em val, 
res sind el gest que la deixalla anima 
quan ara el brag el refaria igual.

La ratlla rasa es aquesta ombra prima 
que el temps s'esmerqa a destenyir-ne el 

[free 
mentre I'amor sospira: —Qui t'estima?—

Ni amor escolto, ni amb el seu doblec 
el temps no em distrauria la cerquera.
Retorn. Portal de casa. Jo et conec.

No fou dels ulls la impressio primera, 
sind del palp que guia el bon cami, 
retrobanqa dels dits sense fal-lera:

possessio dels cecs. Arribo aixi
i dins la ma sento un calfred d'angunia. 
Ara que et tine no fugiras de mi,

o soledat, desig i ensems rancunia!

«Ara que et tine no fugiras de mi, 
o soledat, desig i ensems rancunia!»

S'hi aferra per tot el que n'espera de 
positiu, tant com per inveterada repulsio 
envers una odiosa forma de vida (desig i 
ensems rancunia).
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