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Amb Lluna d'Estiu, Jordi �amias publica II ... llibre
.. '

i

I

un dels m�s derisos , Despr�s de l'aparici6 dEn llibre a que az-a

ens estem referint, ha plogut damunt Pamias un dels premis ator

gats anualment a val�ncia,els,��tubre, concretament el

de poesia, que duu un nom que estic segur que encisa l'amic Pa

mias : el premi Vicent Andr�s Estelles. Per tant, haig de refe

rir-me al llibre dtaVUi,_lluna q Sstiu, com el penUltim llibre
l<' u

de l'homenot de Gnissona, to6a vegada esperem per a ben-aviat
..

Ia publicaci6 a Val�ncia de Amfora�����el poemari premiat
suara. I parlant de premis, hem de dir que Jordi P�mias es dels

poetes que va esgratinyant guardons, ara l'un ara l'altre, fins

a consti tuir-se,�Qi1� com ell, avanca , perc amb total se-

guretat, en un dels poetes mes llorejats dins l'ambit de la li

teratura en llengua catalana. Cal di't' aixQ al public distret,
i als que,c6mpl�guts� per la _noticia de la presentaci6 del volum

d'avui i adhuc coliipartint amb tots nosaltres e1 goig pel premi



En definitiva, el pitjor que li podria passar a un premi seria que

�
fos atorgat indegudament : tots�. Jordi Pamias,i sabem que tot

l'
el que :q,.!"n.r_e_mi�ii reconeixement no ha estat sino el resulta:'t d "un

)

valencia,no tinguin present aquesta trajectoria continuada i victoriosa

del po e ta , que corll ta pe;r pr-erm.s quasi cada un dels volums editats.

Aquest que avui: preSft(tem,per no faltar a la categoria, va ser premi

ciutat de Martorell • No s'ha d'exagerar la importancia dels premis,

pero tampoc no cal anar-los en contra : hi ha gent que opina que exis

teix, avui dia, una- saturacio,hom parla �'inflacio de premis: certa_

ment molts son,pero si pensem en la funcio d 'estimul que fan, com aju-

Thtg4:�den a avangar en llur carrera els qui e. ., com confirmen la marxa

robusta dels qui ja comengaven d'estar encaminats, no els podem blasmar.

esforg :ja ho tenia guanyat a pols.



3

Tambe em cal confessar una certa perplexitat per�l�e�k �

cia de Panu.a.s iJ.t;,.. fer que jo digue's uns mots en" La presentaci6.
Tant ell com Rovira 0 Pont,la gent_que fa poesi�, saben com tinc

aut�ntiea por,a 'parlar,. d'aquest camp, jo que soc un prosista
nat, enamorat de la poesia si,perc temor6s de trobar-me davant

el poema i haver.de parlar-ne. Per a mi la poesia sempre ba es

tat una construcci6 miraculosa,�elcom que pertany a una esfera

de mes e�ll� de la literatura i del text, quelcom que es santua

ri del mot en la seva valor mes transcendent. Aquesta reverent

aproximaci6 puc fer-la pri".iadament,per al meu goig i astorament,
perc se'm fa molt costa amunt provar de dir-ne res en public.

Ara be, el poeta mtho-va demana� i l'amistat i l'admiraci6
" -

�' ,han estat prou determinants perqu� avui jo obris el bec prosaic�,

'eM-q_� � .L.� a,--. �wJAA4-. 7��k;� �7�
� .
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Haur� de fer eco en part al magnific proleg que Ii ha escrit

Jaume Pont per al volum.Un proleg mesurat i jUEt/am� Ia penetrant
mirada de qui m�s que no analitzar aconsegueix un coneixement quasi.

�

�pistfIrologic del contingut. Pont ha copsat globalment la valor del

el proleg, ens en d6na algun dels

.[

constituents

Principalment Lluna a'Estiu P�s, com diu Pont, una mirada. in

-terior, una mirada qa, per a la qual la refer�ncia a l'objecte 0

('eda.rnU·�r- --A-�1£ ; Hi exterior �s�en tant que pastada en La memoria, fins
,.,.

.

i tot per als fenomens ( presos agui en el sentit etimologiC de

manifBstacions ) fins i tot per als fenbmens que temporalment Ii
s6n immediats 0 contemporanis. Quan P�mias, a Lluna d'Estiu�- _

'fa referencia a objectes concrets ,el primer efeete que causa al

rector �s e1 d'una interpretaci6 impressionista,4primer reflex.
Es amb una segona Iectura aplicada que descobrim que aquella refe

r�ncia 0beeix a una elaboraci6. en e1 record, La qual ha� a

I 'J"1...{ c (j'� c'
-



I

primer pIa, no poe sovint delorosament, aquell fenomen, aquell ob

jecte, aquella 11uor momentania que .fou�en un instant perdut_ en

el temp��Ulen$la mem0T-ia.

Aques-ta re-cu,rrencia de la memori� no

·Pamias.AI seu primer 11ibre editat,.La meva casa,
.

A-
•

_

.

modest, h i trob�vem ja el � de les coses humils, senzilles,

pero era �n :,.
}. ��t�immediat, que un entusi�sme nome s tintat

l�eugerament de �alenc�nia magnificava ; a �lun� dlEstiu el re

c.ord de persones, objectes,i atmosferes esta vestit amb la roba

elegiaca i e1 to,fatigat. Un cansamen� que el poeta al.ludeix

que sempre han caMinat seva vida. Es una

visi6 po�ta, acordada a cada volum amb

el temps que Ii ha tocat de viure persona1ment, amb l'experien

cia cronologica. r" ara, al bell mig de Ia vida -0 aixo diu el

cale�dari � el paeta esta perplex ,dondici6 h�ana altissima,
i alhora cansat. Perplex metaf{sicament, davant les incognites,



,

cen+r-e no I' assoleix'cmai : pero s' hi encami.na, s
' hi capbuaaa , I

,
-

�s en aquest sentit que a un poeta- Ii hem d'exigir sempre una

marxa centr:[peta en llenguatge. Ha d' eliminar a l� hora d'-expressar.
Ha. d'�� a.l'hora... d�_i16j ..

-

fatigat d'un combat per desvelar aquestes incognites,iJvitalment,
per la seva insignificanga • Hi ha un endevinar la complexa t�ta

litat del cosmos,cec,la bellesa del qual ens �s donada'en detaIls

tan sols, i per aixo inaferra:Ple, entre -com diu el prologuista-
'"

el cel i l'abisme-. Hem dit cansament, perplexitat, pero no pas
-

-

aban,!onament-. El poeta, quan ho es, construeix sempre, basteix,amb

el p�ema, 1 t
univers, suhsti tueix �l c-osmos ,er un al tre cosmos, 0

fel�mateix,no ho sabr:[em dir.-Es dessagna en aque�ta gonstrucci6,
i p-el fet de la seva posi�ivitat no es mai vengut. Potser no en-

gegar� r
peans de victoria, ni Ii cal : expressant el ri tme

---

que aeompassa el seu.viure, que es 18. seva veu, en t� prou per

no_esser mai abatut,per avangar.

Enll� de continguts , als quaIs haure de eferir-me, un poeta

es- sempre un enderiat en cerce.. del seu centre expressiu. I aquest
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Llavors, tota idea d'estatisme i d'immobilitat ha de descartar-se. El

/

� as totalment inutil,absolutament eixorc,intentar de llegir poesia

si el poeta ,0 m�s ben dit, el poema,no ens arrossega amb ell, no ens

fa la impressio que ens esta parlant des de dins, i no des de fora es

tant. El poema ha de trucar immediatament a la campaneria que tenim fica

da dins, el caril16 de la nostra posta dempeus.

La tasca del poeta ,pero, no es, consaientment,atrapar ledtors, sin6 mes

aviat testimoniar des d' ell mateix, des de la seva fecunda soledat, en

all i per a ell: del poeta nomes ha d'interessar-nos que tingui veu,no

res mes. Del poema, en canvi, ens ha d'atreure la marxa ,la capacitat de

fer-nos caminar amb ell, text i guia,fill a protegir i germa gran a qui

admi� i seguir. Amb la qual cosa tornem a definir el fenomen de la crea

ci6 poetica com el d'un miracle de conjunci6 disjuntiva,una abragada amO

rosa entre e1 poeta i la seva 11engua natural, compartida, per,precisa-

ment,desenganxar,deslliurar el poema,i deixar-lo en para1.lel a nosa1tres,

a disposici6 dels �ui vulguem llegir-lo,mmmmfummIDmmmi i enriquir-nos amb

ell.



poema no es aqul cmm una creacio esperant el nostre acottament: d'acosta-r
ments n'hi ha mo�ts, de lectures n'hi ha qui-sap-les. Pero no es tracta

d'una lectura sino d'una comunio. La poesia, els poemes, son el mitja �

literari que mes compromls demanen del lector,de qui s'hi aproxima. Dema

nen el compromis de tota la intel.ligenciruJde tota la sensibilitat,de

tota la generositat que nosaltres 4... ? 41 serem capaco s de donar.

I dient aixo no ens referim a la dificultat conceptual que el poema

pot encloure , sino a una soterrada i miraculosa adequacio de les nostres

humilitats i dels nostres orgulls a la forma,en primer terme,i a l'estruc

tura interna despres ,del poema.

Ens captivaran els mots, ens convencera la logica argumental,descrip�

tiva, b&�idl,"1J del poema ; pe ro nornde el tot i � tant mes com mes
,

aparentment inaferrable i�descriptible sera, ens comprometra. Compromes

poeta: l'hi v�lem, li exigim aqueix compromts.
6 som nosaltres els qui no volem comprometre'ns

en una penetracio, assumpcio, osmosi del poema ? Si aixi� no e�

tendriem res, i hauriem jugat brut. I la poesia vol sempre joc net.



L'elementalitet dels components referencials , en el nostre poeta, 85 innegable.

El sol,per exemple, un repetit haste de tota Ie poesia de Pamies, torna a sor

tir per e ell i per a tots en equest llibre de poemes,� 1.4��.)C :

El sol, emb cos de noi, esvelt,ja es banya

als carnins •••

Airos minyo, s'ha tret la clara tQnica •••

Amb clos05 dits, -tamborineig fin!ssim-

truca, de bon mat!.

En aquest mateix poema, Ie persiana It �s un joc verd, una alternada mQsica

de fusta i d'aire •••
u

El gust pels mots concrets, quan ceixa que aquests mots caiguin com una pluja
�,.. � t..c. ""'e:tr,;lenta -�al com valia Espriu(-damun el poema,no solament l'enriqueix, sino que

impideix que el lector es literaturitzi, el mant� en la dimensio humana, en con

tacte amb aquelles realitats �mmedietes, tan estimades per Pamias

••• els n�stres dits guarden, encara

alar de menta del jardL

El poeta juga amb)decidida contencio i exactitud,amb lAagredolg dels rec�s,

perc Ii urgeix de feI-ne una referencia imatjada amb quelcmm de molt concret, en

una meta fora compacta :



el suport de les cases son els mots.

mai no s�esfilagareen, els records

que son com jones d'una profunda sequia

La 11engua �s el vehicle deis records : mentre s6n nom�s a la memoria 11ur per

vivencia i reactualitzaci6 es fa dolorosa i alhora inexacta: formulant-los pel

verb els records rep�enen volum i entitat, retornen a un primer pIa i sembla tal

merit que el poeta els p�S5a una amorosa ma per sabre ,i tot es fa tactil :

Quem la paraula esc lata -nit fragant -

S6n els mots.! �s p@r la reverencia i el total respecte que el poeta t� als

mots que enrajolen la seva llengua que �s tot ell, un fenamen de comunicaci6 i

� .....'e.J-
de temar 2 31 r alhora : alIa que aboca,tem ; alIa que comunica,s'ho queda)
doblement magnificat,a dins.



1
I en aquest sentit P�mias est� fent una tasca d'exig�ncia i

rigor anD el seu llenguatge tan exemplar que no ,ens estranyaria
• �/)� ��I/� eJ.

. "·lJ-:�. _.b_a._.... 1 �.
que _ ben av�at'}�M"-�,.·_���l"lt�� e pogue saa.m

posar com exemple de, despullament i efic�cia a.Lho ra , L'impacte

s'aconsegueix per complexos substantiu-adjectiu juxtaposats de

parella en parella, amb poca pres�ncia de verbs, i en canvi una

sintaxi neta, gens carregada, esquitxada de curtes frases ponde
ratives. Sinest�sies i coloratures mobils ajuden a formular amb

penetrant riquesa aquests versd:1�s al lector.

1, '6 � � 1 ·t bl
.

Qui ho ha dit que emoc� �s �I
' a a verJ., a e poes�a ?

�

Expressi6 d'una emoci6 0 emoci6 de 1�expressi6 ? Jocs de parau-

les :ambdues necessi tats mobili tzen 'el poeta: no 1il.i ha dubte.La

vivencia del poeta no s� si �semotiva 0 sentimental 0 sotsobra

da per mil ferides : em seria igual. El que �s cert �s que hi ha

una motivaci6;i aleshores,per servir aquesta motivaci6, per rom

pre el malefici de la urg�ncia, e1 poeta fa convergir en un

punt de miracle la c�rrega de la tempesta interior i el corriol



expressiu : si fent aixb ens fa 6blidar tant la urg�ncia com
�tl-�

l'artesania i ens �'�xtasi -vull dir l'�xtasi seu,no

el nostre - aleshores eom���ne�. Car llegir poesia es comprendre,
. -�.=-� -

i co�prendre es _mmmpi"1IDml morir de mica en mica.
,

Tot lector de poesia es un tafaner, s aboca a la tolla perso-

nal del poeta; per aixb parlava de l��xtasi seu ,del seu caminar

eonstructiu perc cap ala. consumaedd,
L'economia de mitjans tampoc no se l'ha proposada cdramatica

ment i escanyadora,el poeta. Hi,ha poernes mee desplegats formal

ment ,mes narratius 0 explicitats. N'hi ha d'a1tres -alguns col

pidors en grau extrem - que s6n com un boo! de randa, quatre
, 1"£\ .i.r.>

fils amb una punta de rovell - t;b trc,� d
'

una 1Htgrima.
I una i a1tra vegada,a partir del record d'unes coses i uns

essers que acompanyaren efectivament la infantesa 0 l'adolesc�n

Cia, e1 poeta descriu ,adolorit, un m6n esbucat,d'irnpossible
catalogaci6 ja. Tot es barreja, tot carnina vers e1 caos, un

m6n absurd i cec,fo11 ealidoscopi,feble trencadissa.
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Pero, a] temps que
-

-

m6n, �s conscient que

esta bastint del poema, rod6, conc16s en ell mateix,per-

que el poeta tamb� �s rod6 i centre �tal vegada mmmmmmmmm d'una

realitat que tot ho�clou :
·::.;.!ii

Immobil, el poeta �s l'eix de tot,

el centre de nocturnes meravelles:
, 1

pIataforma de somnis, que s
..
enfronten

".

en l'ambit de Ie. ment: joc de miral1s

ana10gia de poeta i m6n!
'El salven a1s mots, ( darrera i tanoia ,(Si salvaci6 ha

d'haver-hi}i en tot cas e1 poeta necessita enfrontar-se a 1a crea

ci6 per tenir justifioaei6 de l'existeneia. Nom�s e1 saludaran

els seus records, l'heura de 1a memoria, 1a qual Ii dura a I�

primer pIa eseanda16s les referencies conere:!tes que els infants.)
�?

entre els quaIs es comptava ell)transformaven en enoanteri •.•
\ J. Avui tot �s " secreta/canq6 ,ll�yana i fosea me10dia l "

El referent constant de Pamias, una altra vegada,



com els seus seguidors identificaran de seguida, �s aquell m6n

infantil,fet no tan sols d'il.lusions, sin6 m�s aviat d'agafadors
mol t concr-et sj, humi.Ls d

':

t : La casa, els racons ombr-Ivoi s , La

sala amb miralls veIls i vidres de colors, les joguines, el cossi
-

. '

abandonat, l'oneig de les persianes, els jocs de la llum en un

pati '�rior, l'aigua que cau pe,l r�fec, un ocell en vol. Aquesta
senzillesa l� .

del referent amaga una capacitat enorme de
.i(

transformaci6, mmm pren sentit d'escultura, adq�ireix volum dolo-
.,

r6s sense, perb, deixar de ser aquell microcosmos del qual el poe-
ta no acaba mai de desarrelar-se,i hi retorna una i altra volta}
en d'humilitats acumulades i declarades. Per aques

fa aprecia� les coses humils el poeta conserva

s., _ij :
L'infant que mai no mor, guarda,a la pell,

l'antic perfum d'un t st de clavellines •

, ' �

Ah, l' infant ! .Aquest mestre del poeta ! L, infant ho enaenya
tot,a aquest home que nom�s amb humil innoc�ncia troba el ritme i

la passa,quan,precisament, es confessa renascut en el5record� �
_.I \



La casa, mitica per a P�mias,esdev� el IIJr@P!Igdl contraprmt de

l' home :
Viuen en l'harmonia vertical
dels somnis,casa i cos, home i recer.

Ens abo quem at m6n exterior:
a la cor-rue dels companys, a.l tr�feQ-;
i ales \leus de la plaga del mercat .••
Perc mai no - abolim e18' nostres l!mi ts
- Un amor6s espai, que ens salvaguarda.

En aquesta casa hi ha les ombres ,m�s enll� de la fisica,
quasi un motlle de llum, dels pares

de les ria11es i les veus, i les passes.

en

Infant perdut i retrohat, esqueix
,

de 1 arbre dels meus somni�:
e1 teu somriure velar� le pau

d' aquest melangi6s mat! d,: estiu.
t:'

-

en queden �-i com s6n reals per a1 poema

la vida! - miralls, mobles, quadres, sobretot els quadres ingenus.
/



valuosissims en la seva ingenu!tat. En aquest �mbit hi ha tamb�

intim, descrit amb una forga vivencial i comu-

seus_llibres, una

ammamm8mmmm tant expressats en forma de

com en concentr8lt ffl&�t'\� eversos curts - Pedra
.....- --

Lluna d'estiu-

Queda, per a nosaltres ,Ia transmissi6
-,

que ens �s-eomunicat ��mmmmammmm per gr�cia de

mot i de la generos� donaci6 del poeta: res de clus, res

� sin6 tot clar, tot descobertJ�ra mateix, perqu� el poeta,
sentint-se un m�s entre els homes, ens diu que tots podem estar

,

per damunt de nosaltres mateixos :

La llum ens �s donada,
a la plaga de l'alba,
i endevinem, tot d'una,
el perfil de les coses •••

A punta de sol,quan
un vel rasat tremola
a estanys i fonts, la nina
�l'ull sembla una pedra
refulgent. I les mans

;
.



-peixos audagos lli�quen
en l' adgua del m6n •••

Descripci6, aturada en el recards extasi� tot es confon i
aVC1.nt el.S mots,'

tot puny,perqu� darrera dels mots, abans i espres dels mots)
hi ha la condici6 humana,aquella_ perplexitat, el desig del Tot,

la vocaci6 d'absolut,inassolible pe aquesta sang pobra, aquesta
-

forga efimera que som ;

hem enfilat dreceres raonables,
ens barra el pas l'avenc subtil dels �omnis,
i no trobem e1 centre, el punt immbbil!
Quan brollar�-la musica secreta?
Quan veurem, cara a cara, el Tot que ens salva ?

L'amor, impuls darrer cap a la Llum•••

Jordi PAmias : amor, impuls ilIum.
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DECIMA

QUE MESTRE JOSEPH VAL1VERDU

DEDICA

A MICER JORDI PAMIAS LLOREJAT
, .

Oh, nou Jordi de Sant Jordi·

de les mil Iiriques veus !

EIs, premis, als vostres peus

cauen com espigues d�ordi.

Pe'rq � 'el:, m6n a V;66 rE3cordi.

l'ennobliu amb, yotstre cant,

iamb la passa triomfant

-ben a I'inrev�s del Barga-

ho doneu per perdiu garsa, r
"".

ans or, i del m�s bri11ant.

Premis "Octubre" 1985


