
Moltes gràcies a tots dos, Quel i Fèlix. No sabia que es podien dir tantes coses sobre el meu 
poemari! Al capdavall, un sempre és el pitjor crític literari d’ell mateix, perquè no es pot 
pretendre ser jutge i part alhora i sortir-ne ben parat. L’autor, com una mare, sempre està massa a 
prop de la seva criatura per poder-hi veure amb claredat. 
 
Ha estat una anàlisi molt generosa i erudita la que heu fet, des del vostre coneixement profund de 
la tradició i el cànon, de fet molt més profund que el meu. És un honor que el meu petit poemari 
hagi conjurat avui aquí el nom de tants poetes de tant prestigi!  
 
He de reconèixer que jo he estat i sóc una consumidora capriciosa de poesia. Primer perquè de la 
tradició només he llegit el que m’ha vagat i prou. Segon, perquè llegeixo només la poesia que 
m’entra, amb què connecto, prefereixo deixar-me guiar per la intuïció, i no tinc mala consciència 
si he d’abandonar un llibre a mig llegir. En el meu acte de consum de poesia reivindico una 
aproximació sensual i experiencial, una mica infantil, una mica immadura, si es vol. I tercer, 
capriciosa perquè la poesia m’agrada en general llegir-la en la llengua original, i això en el meu 
cas redueix el nombre de llengües a 3: català, castellà i anglès. Així és que deixo moltíssima 
tradició fora! 
 
En Quel parlava de tensió en el poemari. És cert, hi ha tensió a molts nivells, una tensió que 
busca una resolució, i que com dieu troba diferents vies de sortida, de vegades potser 
contradictòries. Hi ha, a nivell del ‘contingut’ dels versos, tensió entre l’esperança i la 
desesperança, entre la recerca de sentit i el sense-sentit més absolut; entre la ingenuïtat davant el 
món típica de l’infant i la prevenció de la maduresa; entre la resignació a l’arbitrarietat de 
l’experiència vital i la nostàlgia d’un ordre antic ja perdut; entre la fe en la paraula poètica com a 
guariment, i la descreença en la paraula. En aquest sentit, és un poemari que es debat entre un 
tractament modern i un tractament postmodern del món com a objecte de la poesia i de la paraula 
com a antídot contra les nafres que infligeix el món. Tot i no ser-ho estrictament parlant, és un 
poemari un xic fin de siecle en el sentit que se li donà a la literatura de transició del s. XIX al 
XX, poesia de temps crisi, poesia en busca dels seus propis nínxol i cànon. 
 
Hi ha un altre tipus de tensió que no es deriva del contingut dels poemes però que hi és de tota 
manera pel meu bagatge personal. Per formació sóc filòloga i estic avesada a l’anàlisi crítica de 
la creació literària. Però aquesta és una obra de creació, i ha suposat deixar de banda el boli 
vermell a sobre de la taula i llançar-me de cap a la piscina, en una aposta purament intuïtiva. 
M’he permès deixar fluir i emergir el que duia a dins sense passar-ho pel sedàs de la crítica 
conceptual i literària, i com molt bé apuntava en Quel, a la recerca del meu propi model i del 
meu propi cànon. 
 
Això no vol dir, però, que la meva sigui una escriptura automàtica ni una via més o menys ad 
hoc per fondejar en l’ocult, com defensaven els simbolistes o els surrealistes, els defensors de 
l’art com a producte sorgit del més pur inconscient lliure de la censura del jo. Una obra artística 
mai no s’acaba, senzillament s’abandona, deia Da Vinci. I així és: els versos estan sotmesos 
sempre a la crítica depurativa per part de l’autor. Però és una crítica que esdevé fora dels 
paràmetres de la crítica literària. En la meva experiència, és la crítica de la teva pròpia criatura, 
del teu fill, que té a veure amb petits matisos, amb sensacions, amb l’evocació adequada d’un 
moment (re)viscut, amb una enyorança o una remembrança, amb la connotació dels mots que 
conformen els versos, més que no pas amb la preocupació pel debat de les idees i dels cànons 
literaris. I conciliar aquestes dues facetes, la de crític —que demana coneixements, si no 
erudició— i la de creador —que exigeix sobretot intuïció—, és força difícil i genera les seves 
pròpies tensions, que potser no són perceptibles per al lector però que hi són. 
 
 



Per al·lusions, diré que la paraula semàntica està en el títol del poemari de forma totalment 
deliberada. En primer lloc, per la pròpia semàntica de la paraula, valgui la redundància: el títol 
declara obertament que els versos busquen conèixer (o construir, en termes més postmoderns) el 
sentit del món a través de la paraula, com deia en Quel en la seva exposició, a la manera més 
purament moderna i fins a cert punt ingènua a dia d’avui. En segon lloc, és un guiny a mi 
mateixa. Per formació sempre m’havia dedicat, ocupat i preocupat per la faceta més lingüística 
de la filologia, efectivament Quel, i aquest salt a la creació literària marca un abans i un després 
en la meva trajectòria, un gir copernicà. En tercer lloc, accepto el comentari d’en Quel que és un 
terme antipoètic, i aquesta és també una tria deliberada, perquè en la poesia, com en la vida, no 
hi ha àrees que queden per principi exemptes de bell antuvi, per més que ens agradaria estalviar-
nos-les.  
 
Un exemple n’és el poema ‘Banco público infrautilizado’ / ‘Park Bench Underused’, en què 
només el títol, prosaic del tot, és prou emblemàtic i revelador, explícitament antipoètic. I aquesta 
és, òbviament, una altra font de tensió palesa en els versos: quin lloc ocupa la bellesa en l’art? I 
en la vida? De fet, què és la bellesa? Fer de la mort i de la lletjor, per exemple, objectes 
d’exploració en l’art no és cap novetat avui dia: és ja quasi un tòpic, forma part de la declaració 
programàtica de la poesia rupturista dels novisimos i del realisme brut, sorgits allà pels volts dels 
anys setanta. 
 
En Fèlix ha remarcat aquest punt en la seva exposició: la tensió manifesta en els versos entre la 
bellesa i la lletjor, perquè els contraris ja sabem que tot sovint es toquen. Em quedo amb la seva 
tesi que la bellesa no rau exactament en la vida, sinó en l’evocació que en fem, de la vida, i en 
l’anticipació que les vivències passades ens permeten imaginar per al futur, un futur que anhelem 
bell però que sabem que no podrem assolir mai. Així és que aquest és un altre focus de tensió en 
els versos: la lluita, o el contrast, entre la bellesa absent en el món real i la bellesa anhelada en la 
ment, imaginada transcendint els constrenyiments a què ens sotmet la realitat material. 
L’absència de bellesa en el món que coneixem contra la bellesa materialitzada, pretesament, per 
mitjà de l’evocació de l’experiència, per mitjà dels versos. I també la bellesa com a acceptació, 
amb totes les seves mancances i grisor, de la realitat més immediata, en forma d’un arrelament 
profund amb els objectes que poblen el paisatge dels dies quotidians del creador, molt a l’estil 
britànic. 
 
En Fèlix contraposava la bellesa que resta en el lector com a efecte de la lectura dels poemes 
amb la mundanitat del contingut i dels contextos descrits pels poemes, derivada de la forta 
vinculació del narrador amb els objectes materials que l’envolten. Algú ha vist en aquest tret de 
quotidianitat dels versos i de deconstrucció de la matèria objecte de la poesia, típiques de la crisi 
en l’art a partir de l’eclosió de la societat de masses, el marc literari del dirty realism, netament 
postmodern. Estic d’acord que la meva visió de la vida com la coneixem està mancada 
d’heroïcitat i ressalta la banalitat de la nostra existència, trets de la poesia postmoderna; 
tanmateix, voldria creure que potser hi ha una espurna d’esperança per a la transcendència, una 
engruna de fe que els petits canvis encara són possibles, i que un cert humanisme encara perviu 
entre les cendres del foc on crema l’ànima humana. Els versos del llibre estan escrits, almenys 
pretesament, des de l’inconformisme amb l’experiència de la vida tal com la coneixem, des de la 
protesta, i no des de l’acceptació ni la resignació ni la complaença, actituds molt més 
postmodernes. En qualsevol cas, el lector ha de ser qui jutgi.  
 
Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i atenció, gent que, com diuen els anglòfons, are 
coming from so many different walks of life, i que us heu trobat aquí sense conèixer-vos entre 
vosaltres, a la manera una mica com les congregacions luctuoses es troben per dir l’adéu 
definitiu. Aquest cop, però, no per dir adéu sinó per un motiu de celebració i alegria. Gràcies per 
dedicar-me aquesta estona. 
 


