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Fuga del mil. lenni, de Jordi Pamias "

En una etapa de la seva vida percebuda molt agudament,

Jordi Pamias llanca una mirada al m6n de les sol.licitacions

multiples del nostre tombant de segle, al m6n dels desastres

evitables si no existis el menyspreu per l'altre, el fet del

consumisme i de la globalitat, de la immigraci6 i dels

microcosmos malevols 0 beneficiosos.

S'hi ha vist conduit perque es trobava en situaci6

expectant, a punt de la interrupci6 laboral - no de la creaci6,per

descomptat - aquella situaci6 en que la societat et col.loca, i

instal.lat en la qual se't tanquen unes portes i se te n'obren

d'altres. Uns moments, tambe, en que un dels aspectes mes

personalitzables i alhora generals de la tecnica actual havia entrat

a casa seva, el teclat informatic. I aquests factors
s'aliaven amb la

reflexi6 profunda sobre el tombant de segle : n'havia de sortir de

tot plegat, un llibre, aquest llibre que ha batejat de Fuga del

Mil.leni, titol ambigu que juga alhora amb l'afuament strictu sensu,

d'un segle ,
iamb l'estructura interna de la composici6 musical

que duu el mateix nom, i que en l'Any Bach venia justament a
tomb

, segons ell mateix explica

En la fuga musical, la segona part i la tercera, 0 les que
hi

hagi, "persegueixen" la primera, que .conte tots els elements

melodies i ritmics basics de la composici6. Per tant, ens cal

esperar en el llibre de Jordi Pamias una primera part que sera la

mes densa, la mes rica ,
amb prou suggeriments perque les altres

dues en recullin ecos del tema principal i en facin variacions de

rang imitatiu, 0 se'n vagin, si esqueia,vers camps un poc mes

lleugers : de fet, les fugues classiques s6n exactament aixo.



Tres parts .componen el llibre : la primera i mes densa

conte aportacions entorn dels temes mes roents del mon de final

del mil.lenni, presidits per un poema herald on s'expressen en

pocs mots els esquincalls del "veIl segle", "enfilall de dies i de

morts" "terbol odi entre germans"

Enscolpien

interrogants,enigmes...IDeu semblava absent.

I sort, al final, que el poeta s'aferra a l'esperanc;:a des del

seu ambit acostumat , el balco, per on entrara el nou dia. Aquell
balco de la vella casa guissonenca, que apareix aqui al primer i al

darrer poema deillibre.

Eis multiples temes vigents els anys finals del mil.leni es

despleguen en els poemes que venen despres: la mecanitzacio,

que nornes amolliran les paraules ; el &-t�Jlet:tronic ; I'alienacio

produida per la constant mobilitat buida de l'home actual; l'oblit

de Deu i tambe dels veIls, humils refugis ; la capa d'ozo ; el fracas

de les revolucions pretesament salvadores; el foll, aclaparador

capitalisme ; ADN i genoma; Internet; consumisme; Superman;

desarrelament ; imatges mes que no realitat conviscuda ; absencia

de profetes ( Si Deu es mort- quin profeta dire els mots de la

revolta ?) ; el poble jueu ; Franz Kafka.

Aquest Pamias , es el de sempre ? Sense cap dubte, perc

amb una veu que recull aqui l'eco de moltes altres veus : el poeta

no ha pogut ni ha volgut sotstreure's a la condicio compartida

d'especimen huma sotmes a la pressio destructora -aquest es el

concepte- del mon actual, dominat per ben poques mans - uns

e.>'P', etes
serve is d'intel.liqencia, uns laboratoris de drogues, uns bancs, uns

consorcis de xarxes informatiques, uns fabricants d'armes i, -

afegiria jo -

, uns fabricants de fam.



Pamias no barreja pas aquests elements, els col.loca un a

r01 (')Jfv un com a �ofiu nuclear del poema escaient. L'han ferit en la seva

virior, per una aguda intrusi6 i omnipresencia, i els retrata,per

comencar : existeixen! doncs cal destapar-ho, desvelar-ho. Si,

cada poema es una demmcia , fins i tot una demincia de la nostra

passivitat, acceptaci6 0 submissiva resignci6.

Oh, prou , hi descobrim vulgues que no, un eco

d'enyoranga de temps millors, i no nomes perque, perc) tambe

perque , eren passats. Ens ho diu en algun llibre anterior:

Tambe una brusca arada va lJaurar

eJs camps, pJens de roselJes, de Jameva aJegria ...

(L'alegria velada)

El poeta, home ala fi del mil.leni, s'adona que les coses han

canviat, que les circumstancies en les quals s'ha descobert immmers,

el deixen sense defensa : comparteix amb nosaltres tots la impressi6

angoixant que e1 m6n des d'ara sera lID altre. Aixo havia comencat al

darrer terc del seg1e XX, i en lID llibre tan antic com del 1974, el poeta

feia costat als vietnamites:

Elbombardeig t'escJafa les orelles

i els teus infantsno saben quan tamers lapau.

[o etsento aimeu costal, com un qerms que enyora

elbe d'un aitre temps, com un home que tanca

els ulls, en un silenci atapeit de sang. ..

(Fantasia per a Us de la gent savia )

Ara i ades Pamias ens pica 1'ullet si de cas malenconiosament

, perque inculpa en bona part 1'home d'avui de les petites tragedies,

rancunies, temors i absurds que ell mateix ha provocat i que
no veu 0

fingeix ignorar des de l'estupidesa 0 la mesquina prepotencia, Al
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lesneurones del cervelJse sotmeten

ales sagrades ordres de la tecnics.

Aquest home modern que es nomsde constant, vagabund

empesfcsp a la periferia d'un mon de limits insegurs,/eSborradissos.
Gransmagatzems, estadis, autopistes.. jncansable evasi6 .cemi sense

retom .

Se'ns comenca a despertar un amarg saber de boca, ja sigui

pel desengany de la utopia ( titol per cert d'un poema), ja per la

constatacio del rosari impietos de: la nit obscura dels immigrants, el

fracas soro1l6s de les revolucions que havien de salvar el mon, ...perc=r-:':
no l'esser huma . .Al qual torna jordi Pamias tot d'una, buscant la·c;rtesa
dels limits:

Desxifratl'ADN-migbastitelgenoma -

apoe apoe desvelem antics secrets, les cel.Iules.

Descobrim, en la nit, galaxies lJunyanes.

Pero a trenc d'alba scoto el cap

davant lamort i el seumisteri.

El poeta no voldria ser engoIit pel neguit estrany que as

alhora desiici i cansament =-compsrtim la fallera del viatge, pero

sabem que cedsscu va sol al volant de la vida.

Diguem no, demana a crits aquest testimoni del segle; per

aixo deia que el poeta s'hi instal.la i en voler picar-nos l'ullet li surt una

ganyota trista, perc tambe una mica de llum.
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La segona part delllibre, breu, es tambe una denuncia, perc

en to mes suau, potser amb repunts sarcastics. S6n situacions

retratad�s com en una camera., de les quals extreu resson¥cies
poetiques , ja siguin l'eclipsi de sol, la utilitzaci6 picardiosa de

1'Intemet adulter, 0 el destenyit , impossible joglar de fmals de� segle.

I la tercera part planteja , un-.Ja vegada mes , els dubtes sobre

la validesa 0 la coherencia de la nostra ubicaci6 en aquest m6n

canviant. M6n predissenyat ja per algunes figures de la pintura :

Caravaggio, l'ambigu, Picabia i Francis Bacon, m6n que es el de

sempre i tothora variant , presidit pels terrors no confessats heretats

de l' any Mil, evocat en un poema, 0 sorgits ara, o(�� lA,M... '\:t.rror 1\..,o(.L;'

el genet de la sida, amb gaJop rapidfssim ,

eixampla arreu el tenebr6s reielme,

c4:..,:J vr:d-�
El colpeix la persecuci6 i mort violenta d'un .:?6bre a mans

dels caps rapats. I no deixa de tenir present l'enigma sagnant de

Bosnia i de Kosovo on un noiet de pocs anys es al punt de mira d'un

franctirador.

Dargueshores, lesmosques rondaren el cadaver.

esblanqueidesmans, compedreiie tartera,

cebells castanys delnoiet deKosovo.

S'aDunyava una aJosa, pel eel blau de terdor.
IDeu.present, pero intocable,

s'hi va qirsr d'esquena.

En tots els poemes, adhuc l' aparentment mes innocua

anecdota inicial condueix a una reflexi6 etica , a un testimoni de

consciencia col.lectiva, potser no compartida per altres, perc

reclamada pel poeta. 0 es que el poeta no t,�eu de profeta? Ho havia

dit en altres mots Miquel M.- Gibert al proleq escrit per al vol II de



\ csdsscu a1 tombant del seumil.Ieni.
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I aixi el poeta continua la lletania de mots que s6n 0 taca 0

nafra: la fam, el clonatge, l'apocalipsi, per acabar amb un retom al seu

balc6, en un dels mes concisos, lirics, agomboladors de tots els

poemes deillibre : "a la fi, quan la vida ja es--un carrer6 molt fosc., el

noiet que esperavem--apareix a la cantonada') el noiet es el poeta,

reviscut en qualsevol dring de joventut que li somriu.
," -�{l poema, que Pamias estima tant 0 meszque la

.,,-

totvida.

poema�.
i vida, germanor i ciencia, naturales� i ;itmes,

.. ,_j ,1 j """. Sf" �

assimilat, tot amb un somriure� <:7V tL-QI- f' "" _, l() ,

Ara japodemmorir

/

!

I escolada, la tine arena del rellotge,


