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Dues coses sobten a primer cop d´ull en el llibre d´Ester. La primera és el títol, La 

semàntica del dia. L´altre, que hagi estat escrit alhora en dos llengües, castellà i 

anglès.  

1 El que crida l´atenció del títol són els expressos llaços que teixeix amb la tradició. 

Ens emplaça a ser al davant d´un Llibre de les Hores, i l´afegit d´un horari al 

encapçalament de cada poema sembla confirmar-nos-ho.  Rar és trobar dins les 

tendències estètiques d´avui un llibre que, en la seva targeta de presentació, 

engegui un diàleg i vulgui ser interpretació de la tradició. Quina?  Aquella tradició 

religiosa que entenia que el temps dels homes era un reflex de l´ordre de la història 

sagrada i alhora del moviment dels astres? No, el temps dels poemes d´Ester és el 

d´avui, el de l´horari dels aeroports,  el del gos que passa entre les cames.  ¿Són els 

nous objectes de l´experiència quotidiana uns substituts aleatoris d´aquells antics, 

o emergeixen espontanis del fons de la experiència poètica per, potser, ocupar un 

lloc semblant? Hi confio en aquesta segona opció. I la intensitat que d´alguns dels 

seus versos, sota els quotidians costums del dia contemporani, reflecteixen, em 

convenç per engegar la presentació del llibre d´Ester.  Sense sortir del títol: 

aquesta violenta tensió ja la trobem en l´elecció de la tant poc poètica paraula 

semàntica pel títol del llibre, que més encaixa amb un llibre de lingüística que en un 

de poemes. Perquè ha escollit l´autora aquest mot? En la mateixa elecció hi ha ja un 

clam de protesta. L´abstracció del mot semàntica del títol ens parla de l´abstracció 

de les hores contemporànies, de la immediatesa abstracta del nostre present.  Hi 

ha altres exemples, en INSOMNIO EN LA MESILLA (pàg. 100), ho manifesta en 

particular dels nostres noms comuns : 

 

 Acecho el parto aseado 

 de SANs, USBs, CPUs, 

 ingenios preciosos, 

 con su bello sello técnico 

 a falta de un rojo 

 sello cualquiera; 

 

De les antigues harmonies d´ordres de cels i terra, tan sols queden en el present 

belles abstraccions sense vida, sense traces de la felicitat que els vells ordres 

transmetien. A la pregunta  ¿És l´horari de 23:42 arbitrari i, per tant, mancat de 

semàntica? Esperem a respondre, l´espera i l´anàlisi ens oferiran una resposta 

madura.  

 

2 El segon marc original en que es mostra a primer cop d´ull el llibre d´Ester és la 

seva redacció en dos llengües, sent una d´elles, el castellà, la materna, i la segona, 

l´anglès, la llengua apresa.  Si la direcció que ens senyalava l´anterior punt era el 

camí cap a la tradició, aquest nou tret del llibre, les dues llengües de la seva 

redacció, ens remet a la modernitat. Fou una conquesta de la literatura medieval, 

pensem en Dante, poder escriure en la llengua materna, tot abandonant el llatí, fins 
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aleshores la llengua culta amb la que hom escrivia. En canvi, a l´època moderna hi 

trobem múltiples exemples d´escriptors que deixen d´escriure amb la llengua 

materna o escriuen amb diverses llengües: Samuel Beckett, Vicente Huidobro, Paul 

Celan, Fernando Pessoa, per citar quatre. Què hi passa en l´època moderna perquè 

s´hi utilitzi més d´una llengua o es fugi obertament de la materna per escriure? 

Com és que s´ha invertit la direcció respecte a aquells que veieren néixer la 

literatura occidental i conqueriren la llengua materna per a la literatura? Només 

aparentment el camí és invers. Tots es mouen per un cansament dels models 

tradicionals i cerquen en una llengua apresa una de nova, la fresca experiència de 

la realitat, una experiència que els permeti experimentar amb nous ulls d´infant el 

sentit del món, o potser arranjar-lo per primera vegada. Amb el canvi de tradició 

literària es cerca el nou en l´experimental, un reflex més fidedigne per a 

sentiments, potser, nous. Es cerca deixar enrere la llengua petrificada per les 

inèrcies conscients o inconscients pel pes d´una tradició massa pesant, i amb la 

frescor de l´aprenentatge d´una llengua nova conquerir o apropar-se a la llibertat 

en la creació.  Tornar a mirar el món amb ulls d´infant, l´època de la vida de la que 

pensem que tot reeixia de sentit perquè tot era experiment amb eines noves.  

 

3 Aquest són els dos marcs en que l´Ester ens presenta el llibre. Malgrat ser dos 

límits, no són pas suficients en si mateixos, perquè prenen contingut tot anant cap 

a la concreció de la seva experiència poètica, no la constrenyen. En el primer, el 

camí cap a les preguntes de la tradició pel sentit del temps està infós alhora de la 

desconfiança cap a la tradició mateixa des de l´obscura experiència de la 

modernitat. En el segon marc, el de les llengües, la direcció que agafa és 

l´abandonament, intermitent en el llibre, de la tradició de la llengua materna, a 

condició d´anar vers la recerca en la nova tradició anglesa, d´una nova llar per la 

llengua poètica.  Estem dons en la poesia d´Ester en un entorn complex, i podríem 

dir, poc acollidor per l´autora i el lector. Confio en que hi trobaré el repòs en la seva 

poesia, que l´Ester l´ha trobat en algunes paraules, però al lector l´és molt complex 

de veure´l. El motiu és que  ens fa empassar les seves tempestes com tristeza 

común (pàg.96), a la manera britànica. 

 

4 Anem cap als versos d´Ester, tot exemplificant l´anterior, o contradient-ho, 

potser. 4.1. ¿Perquè posar el títol de La semàntica del día, és a dir, el sentit del 

temps, als versos de TERMINAL 4 (pàg.32):  

 

 consolarte con que nada grave sucede, o  

 casi nada?  

 

I que, en anglès, tot ampliant el sentit del vers castellà, ha escrit: consola´t amb la 

nova / que no hi ha atzar en el futur imminent?  Si no-res té sentit, fins al grau que 

aquesta mancança lliga les coses entre elles, es conclou que tot te el mateix valor 

en el moment d´optar a ocupar un lloc en la poesia. Aquests són els pressupostos 
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amb els que crea el postmodernisme i que conclou en l´obsessió pel particular. Tot 

és vàlid i tot és bell per a ocupar un lloc a l´art. Escriu al poema INNOMBRABLE 

(pàg110):  

 

 Ya giró el mundo a pequeño,   

 apenas un souvenir,  

  y con confines tan a mano,  

 ¡es tan británico!  

 

Si no hi ha res greu, si no hi podem conèixer el sentit, i per tant, tot s´hi val per ser 

reflex en poesia, no es fa possible reconèixer pas cap tradició, entenent per tradició 

un lloc comú on se´ns transmet  alguna veritat. Si el present no pot ser xifra oculta, 

ni signe per a descobrir el sentit transmès per la tradició, tan sols ens queda el 

present vivent. Però el vivent, quan només és semblant al vivent, s´identifica massa 

al mort.  

 

4.2. Si, tal com he afirmat al començament, la confiança en una segona llengua per a 

escriure és l´anhel de sentit vertader per uns sentiments espontans, de trobar la 

visió fresca del món des dels ulls nous de l´infant que aprèn una llengua, ¿perquè 

en el SABER GRAMÁTICA, està escrit (pàg. 24):  

 

 no confío en esa conquista,  

 en el carné de gimnasio.  

 Ni en la de saber lenguas.  

 

I en l´INNOMBRABLE, escriu (pàg. 112):  

 

 te verías tentado de creer   

 que hay un nombre para la gente como yo  

 y no puedo estar menos de acuerdo:  

 no lo hay.  

 No hay nombre. ? 

 

Hem de recordar aquells dos marcs: el camí cap a la tradició en la pregunta pel 

temps, i el camí cap a la modernitat en la recerca del poètic en l´anglès, i que són 

insuficients en si mateixos. Que només poden ser si els omple l´experiència del 

temps en el poètic. I temps és, es vulgui o no, contradicció i mai un camí directe, 

sinó un camí llarg e indirecte.  Aquest nihilisme del poema INNOMBRABLE té en un 

altre poema, una nova resolució. És diu LA ROCA ATIENDE A SUS CRIATURAS, on 

es escrit (pàg. 51):  

 

 El amasijo prieto  

 en las entrañas de mis hijos  
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 -sangriento, ruidoso y maloliente-  

 es también mis hijos.   

 No debo olvidar amarlo.  

 

Crec que aquest cinc versos ens apropen al repòs dins les tempestes. L´amor és 

anomenat en anglès  un regalim de sopa de sang, blood-dripping. La figura poètica 

ens diu que el camí cap el sentit mai és directe, no pot defugir la contradicció. Però, 

més pregon: aquest camí no té paraules-que-concloguin. L´Ester fa dir a la boja del 

poema EL SUEÑO DE LA CHIFLADA (pág. 62):  

 

 ¿pero en nombre de qué dios dice saber  

 que ando sin rumbo ni voz, errante?  

 

No pot ser definida millor, en aquest context, la semàntica del dia: quan s´escriu no 

sabem de quin déu, de quin sentit estem parlant. La confiança en aquesta 

ignorància, és el llunyà acompliment del sentit i de la poesia. I cada poema pot ser 

una revolució que ens apropi al sentit, i que l´Ester tant bé ha expressat en 

INSOMNIO EN LA MESILLA (pàg. 102): 

 

 Y en la noche, ¡oh en la noche!, 

 mi estrella da un vuelco inaudito: 

 

Ara bé, aquest ser a prop del sentit, és un tornar a fracassar, ens torna a mostrar la 

llunyania del món i l´home. Continuen els darrers versos: 

 

 con una breve extensión  

 del brazo 

 muevo la tristesa de sitio.  

 

Que en anglès escriu i hi trobo una nova casa per la meva angoixa: 

 

 And I find a new home 

 For my angst. 

 

Aquest tempo que omple el pas de tristesa a tristesa és el que entén l´Ester per la 

semàntica del dia, pel sentit del temps. Aquest és el deu innominable de la seva 

poesia ... un tempo  d´errabund, una revolució que no es deixa escoltar, ni dir. Però 

és quelcom més que un particular, i el que li demana el capgirament silenciós . 

 

 

  


