
SEGLN LLI8RE DE JUHDI PAMIAS

Des de la SJva astada a Bellpuig,i 81 SdU arrcllament en aquest� vila, el nom

de Jordi Pcimif;3.s va 11igat: a quals.3Vol batec I;1s 1a polalaci6,i els r�etximants
de l�un son celabr�ts per,l'altra, i a l'inrevas:

Convertit dn un'professor de volado, mo:(.t dedicat a la catedra i des2nvolupant
una tasca,int�nsa dn aqudst camp,de 17�w�8nyament ,continua Gssant, en 81

fans, aixa tan indefinible .i tan important que �n diem �oeta, i nonpodia passar

mass?t mps t_mps sansa demostrar-nos-hQ psr via de llibr8. I ha est.lt la matei

X8 '�'::li torL.. l que Ld, yjdite .31 volum guanyador de'les festes Pompeu Fabra, La qui

ara, amb 131 m�t!3ix format i incorporont-lo a la m�s" important co.l.s Lec i6 de

poes:!-a cat?llana aGtual., hii'. don:.t don?lt a conaixer el sagon,;r.iibre de Jordi Pa

mias, "FANTASIJ\ Pciri A UN DE LA GENT SAVIA ,i a1tres po smes ",
,

. - \

TQmb� aquest voluni s�obr3 amb una po aaaa pr-smi.ade , La que li djna tit,"]l i

que obtingu� 81 Prami Mariu� Tori'l;3s,. a, Lleidi;3., eL 19?1. El volum continua amb

d'altrds,poem�s de tematica igualment critica,amarga, amb una mentalitrt dd

c:::Jrltristada superviv�nci� ,que Gonstitueixen la·primera part del triptic.
A la segona,un grup de po�mes menys projectats als problemes de l'ample m�n

i m�s cenyi ts 'a La con\tivdncia a niv.o311 m�s I' .3du!t, ('onsti tue�xen altres tc.nt3s

iot0rrogants sobra el desti de l�home, l'assdncie del sau p�nsam�nt. i fins i

tot dls limits del sa� coneixement, qUestio que ja es planteja la filosJfia

idealista, p ro que,par a Pemias c:;ont� m�s forc;a pojtica per alla que comporta

d'angoixada,lluit� interior •.

La t3rcera'part ;ns retorna al m6n personal del poata, fins i tot amb poemes

,radoctats a 8allpuig i ssle�cionats per a aquest volum. Es un palagrinatgt3 als

oriD_ns,3n molts. de rops YdSt�t 3mb una alagiaca b311e�u, am� una dolcesa t,ta

i'ntimista ; . volt:; s s6n avocacions de moments que, raviscuts ?n el record,

pr�ndn una vdhement instUncia atractiva.
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La v�u de Jordi P�mias dsdev�,ara i ad�s, grsu, d� ltres vsgades �s mant� en una

linia·lirica,.a�tarnant un rdalism� narr8tiu amb un pramatisms de fans. L'equili
bri �!ric aconsagyit. mqlts.cops pel joe de Ie narraci6 i el drama �s un dels
atots m�s. valuosos de Pamias.

Hinha poetes que amb un 0 dos llibres as guanyen �n lloc definitiu en el
fris de la Poesia d'una apoca. Diriem que, per la sava jovantut, Jordi Pamias,
tot i 81 bell cam! recorregutJ 8nsdeu sncara mOs llibras de poemes, i de m�s
abast, m�s eorprenedors, .-no pas p.sr conf'Lrmar- unes axcel.l�ncies de base.,.. bon
llenguatge, centrament del punt d'elaboraei6, sentit del poema global -' sin6 par
tal,com, aquelles excel.l�neies essent-li ja reconagudes, puguin#�sser,obj8cte
de m�s estudi,m�s contrast, esdevingui alIa que ja tots sIs qui 81 coneixem i
el llegim voldr!em que esdevinguOs una figura.
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Jordi Pamias - FANTASIA P�H A US DE LA GENT SAVIA I ALTRES PO£MES - Les Quatre

Estacions, -Ba�cel�na ,197�

-

..



-.

/,

En-una succassi6 de poamas �s grat i �lhora neguitejador, de
,

'

veure-hi la lluita del poeta per._no trair, .amb el joc de les
,

paraules, la seriet_at del ooncept e ; 0, m�s encar-a , par no

rabaixar La dansa ordenada deLs mots amb un flitil motiu. Mo

tivac'i6 del poama,contingut i ga_ resultant han d'�ssar, a.

eal poeta, hostes honorats igualment.

Mantre �rem als noucentistes -que ens han durat tents d'anys-
-

mentra hom pansa,va en al pais ideal i llentreguerres semblava

deixar-nos en una illa, a estalvi' de les grans convulsions qua

originava, tota tend�ncia pe�tica era. lic1ta. : vanerables "er

mitans dels Joos Florals, epigons de V'erdaguez:,< estetes �ta
fisics, joguiilers versif1oadors, acusadors anarquitzants ....

- ...

,
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L'important era que les ,coses semblaven alienes,al poema,que

.aparentment rutllaven i no era preois,ni molt menys ineludible,

d'aoarar-se amb res Goncret per tal de oonfegir �quell poema;

i, fins i tot les critiques m�s esmolades de les situac10ns

humanes, socials, eren, abans qua�tot, poe�es rebuts oom un
,

tot olos, queicom que a1 public no-veia sin6 com expansi�ns
individu.als. Hi havia:un tams ,perl> '8J.lb que valia era el,ouJ.

tiu� El p�eta era alga a'part. Li accepthvem aquell conren

i: no hi patiem m�s'.

!

Les generacions de lectors d avui, 'ja.'han hagut de veure altres
t: "

coaea, altres f6rmu.l:e� de Vida, canvis de moral, i tenen una

f

retina diferent. �o sabem com, als pasmes se ns han tornat'un'

tot obert, on el lector, l'oient, �s convidat a la discussi6,

"i completa per ell i dins d" ell, d tuna forma molt activa, Ie.
.. ",...' ,

par�bpla��les mfl possib�es parhbo�es- encetada pel-poeta.

I
'

No podia �sser d una altra maners.. 151 testimoni del poeta con-

,./
tip.ua essent personal ; ar-a b�, �s prou sovint que _parla des

d..luna compartida aguditzaci6 del testimoniatge que a tots ens

abasta.



El m6n' avanca, mater,ialment, assoleix posit,ivftzacions que

abans eren impensables : aihora, el progres �ral 'sembla(balla

ruguejar dalt d'un contrast de balanga amb aparences diestag

nament_.El sofriment, la fib�ada continuen per a tots, 'continua
l'esclafament dels una pels altres. El'poeta opera, rera la

,..

p�llt·sensible al mal i a 1 'absurd, un trenat de receptacles'

menudissims_de'labellesa real que el m6n: conte, i qua,se Ii

barreja amb .aque.Ll, colpimant del mal i de La lJe tjor. Ee doloro

sament ,ldcidament sensible a aquest dualisme i les raons de
"!

, • _"
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l·esperanga les poua d una forga interna asoendent, mai no prou
c -'

"

ben expressada,per tal com es mes enlla de les paraules. Per

. aixb el desti trhgic del poeta es eacanddz-, de mica en mica,

dins un embolcsl! de mots transfigurats, nom�s'part d;aqualla
/

f'orga de supe�ci6' del dualisme que li ha tocat de viure, en

tant que home i en tant que cantor. I aiKb fins a la mort. Amb

Ia luoida consci�ncia, endemes, .que els seus mots el,sobreviuran.

Jordi Pamias, a lentes represes, �ha eDf'ilat una seguida de poemes

en cforma' de llibre. No hi ha te�tica dnica,i per a�xb,encara
�

mes, aquest llibre es obert cap a noves formes,ulteriors experibn-
\

"'" .

cies. I ha fat be, en els oomengaments de � proje�ci6 publica.
.

.

Ell mateix, en madurar temes ,i en experimentar, temps enlla,aove�

formes,anira acostant-se cada cop �esi a aquella oonflu�ncia

ideal que es la meta i la lluita po�tica, meta que no s'aconse-
-

.

gueix ni per la paraula viva ni per l'elab�raci6 ultranoera,

sin6 per un posit de cultura. i de ,viv?:lnc.ies, base d tuna vehement

i a voites desconcertant construccio en mots.

El re�ultat po�tic, perh, ara i avui, 'tant 5i �endeix a esser

"pur i durn'com si es desplega en correntl.es discursives, lfa'

deixat necessariament la porcellana i el vernis amb qu� abans

ens servia, per f�rmulisme,els versos • El nou di�eg que ela

homes estem aprenent a nuar, es m�s directe.El motiu del poems

m�� volum�tric,desaf'iador. I hdhuc al m�s �gil esperit as

revolta davant allb qua el m6n Ii proposa.Reaiisme de base,

critica,denUncia,llatania de grauges a flor da llavi.



Gloriosament establir un co-ntacte net amb als altres homes,

afany del poeta. Conservar en ardent valoraci6 le� amors sb-
�� . � � �

lides i altes, �sser fidel a la Buggesti6 del m6n exterior, tan
,bon preCipitado� d" interioritzacions',· preguntar J>el desti, per

'La perviveno ra., aceeptar el Gran t{iie�tionari de 19. Creaci6.; ._.

-.

Damunt les nostres videa cau'

una mena dtaiguat interminable,
i anem amb e.l, cap �jup,els esclops ens fan 'noaa '

/
'"

i no acabem de deatriar, enmig

de. tant r-enou- 0"-1 tamarga veu dels nostres germans.

2 Q Q

La primera part del llibre o-fe-reix un testimoniatge d'home

en el m6n, home .que veu, lIege ix, 'i�estableix escil-Ies critiques •.

En perv� una. amargu.esa,-mai -escept_icisme..; enfront de].: deeJequi-
-

- �libri q:ue ens envoIta, servida en �lleilguatge sobri i :1:Ieument
,

.

. eaqueaxa.t , on 1 t adj'ectiu -aquest 'par'any de la ·poe'sia- est�

justament col.locat per a donar-nos l'aiguafort dibuixat per

un esperit en tensi6. No menys demana l' emboloall d 'un m6n ara

com ara erissat de vi0l�ncia-, histrionisme i fums •.

La segona .part, per contra" �s un m6n dins un home, ja �s

la resposta monologada,a 'free de eonseibncia Ultima,� del poeta.

Aqui Pamt.aa ha • -uujrJrun assumi:_!; dolor, aseesi,goig,e.ngoixes
.

naacudea dins seu , S�mpto:ni�;'Gie �s. que des dels poeme-s d "aqueesa

segona part porti� per nom �estamen� de joventut i Solitud d'Home.

Sobre retrats dels afectes de sang i de nuament destaea la seva



..

veu solit�ia,edo daIs anys visouts,sonant molt a primer terme i

a la qual l'autor ni posa sardina pi parmet qua amplifioaoions

vinguin d'on vinguin, dasfigurin. Sap que �s anant amb pit obert

i veritat palese qua se salvar�. I saber salvar, per damUnt del

'poema,la unioitat del seu olam m�s reobndit, destriar dins l'em-·

boloall formal i enll� de les pressions afeotives allb que ell.,

yol que esooltem i oompartim, �s un triomf. Car, �s ionegable

que aqueat poeta t� seguretat en el seu guiatge : deixa el poema

'obert nom�s quan ja �ns ha afilerat darrera les m�s' penetrants

idees que ens volia tra,;nsmet:re.

Noves veus, hmbit vell� : les terras del nostre ponent,oon

oretament les altes, dures, esolatants oomarques sesarranques,

ofereixen ,ara, en"llibre,les prim.erea confessions dtun poeta.

Compromis amb ell mateix i amb e1 seu� i nostre- m6n, ja el tenia.
r

Ara, a m�s, ha sUDserit el comprom.:!s d estampar-se,da' fixar-se
,'"

la forga an un llibre. Ha obert la porta,volem oreure qua irre-

versiblement.
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