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Introducció

Aquestes consideracions inicials són del tot

prescindibles per al lector atent i afeccionat a

la poesia com a busca del referent i recerca del

llenguatge. Només han sorgit per haver pen-

sat que els estímuls dels llibres de poesia són

molt distints, i que, per tant, podem equivo-

car fàcilment el contracte de lectura a l’hora

de començar-ne un. No vull al·ludir tan sols

als poemaris de codi redundant i missatge

prim, que exigeixen una economia mental

força semblant a l’expectativa d’una novel·la

amb pressupòsits comercials; penso sobretot

en la diversitat d’opcions i prèstecs d’altres

gèneres que vivifica la poesia actual.

El títol fonèticament ambigu d’El cigne cec (El

signe cec) aplega un esforç introspectiu, que

voldria compartir amb el benvolgut destinata-

ri des del desig d’una harmonia del cos i les

coses, del món i la seva representació simbòli-

ca; evidentment, el desig (“cigne”, però també

“signe”) no exclou, ans constata la “ceguesa”,

11

6 El cigne cec  26/9/05 12:32  Página 11



12

la imperfecció de la nostra mirada i, probable-

ment, del que mirem i, fins i tot, d’allò que

desitgem. La concepció analògica de l’uni-

vers, com una mena de teoria de l’amor gene-

ral, ressegueix i anuncia el nostre pensament

des d’Hesíode i Empèdocles, Pitàgores i Plató

fins a la tradició romàntica, simbolista,... de la

modernitat poètica. D’alguna manera és sinte-

titzada per un parell de citacions, de Lluís Solà

i José Ángel Valente, que encapçalen el llibre.

Aquests dos textos no han estat el punt de par-

tença d’El cigne cec, però de seguit que a mig

compondre’l els vaig llegir, se’m va fer avinent

l’oportunitat d’incloure’ls-hi, no pas com un

guarniment culturalista o un suport d’autori-

tat –un mer epitext–, sinó com una referència

clau per a obrir la porta dels versos. 

Tots tenim una percepció cultural del món, i

els poemes que segueixen són el resultat d’una

conversa molt llarga amb altres llibres i autors.

Gràcies a tots ells, dialogant-hi, enraonant-hi,

he aconseguit de reflexionar i escriure no pas

a la maniera de, sinó amb, envers, arran d’una

identificació, d’una identitat com-partida. No

ha d’estranyar, tanmateix, que figurin en El

cigne cec tres poemes de motiu inicial més

emotiu i personal, perquè no coincideixo gens

ni mica amb els que destrien la raó del senti-
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ment o el discurs literari del curs vital. Fet i fet,

aquests tres poemes (que travessen, l’un, la

pell del meu amor per la meva dona i, els altres

dos, la mort recent de mos pares) han estat

confegits de la mateixa manera que tota la

resta. Com a epíleg, “La clara llum del bell

jorn” recull la polifonia del llibre. 

Malgrat el meu escepticisme de fals ateu en la

professió de fe de la poesia, puc, doncs, asse-

gurar al lector que tots els versos són el fruit

d’una conversa tan real com imaginada, tan

culturalment germinada com naturalment

collida. Tot és U: el ritme del mar em va pro-

nunciar un bon nombre de versos de Reixes

d’aigua i de bo de bo “he nedat en el cos tot

de paraules de la nit”. Estic pensant que, en el

fons, El cigne cec no és tan distint d’altres lli-

bres meus: el coneixement analògic –inclo-

ent-hi el metonímic i l’irònic per la contigüi-

tat i la desproporció– lliga el món (Camp d’es-

vorancs, Reixes d’aigua, Gual de camins, En

aquest dau del foc, Ets arrel d’ala i de vol, Vidre

fumat), però també abraça, tot al llarg de la

història, emocions i conceptes, realitats i pa-

raules, escriptors, personatges i lectors co-

creadors (El cigne cec).

Moltes gràcies.

6 El cigne cec  26/9/05 12:32  Página 13



El fons sense fons del jo, l’insondable estrany que habi-
ta al fons de cada jo, l’estrany irrefectible.

LLUÍS SOLÀ

Dar por cierto el conocimiento del otro es ignorar que
este presunto conocimiento es una mera proyección de
nuestro yo. Suprimida esa proyección ocultante, el otro
sólo puede ser percibido como esencialmente desconoci-
do: la faz misteriosa del otro. Y, también, sólo en la
medida en que es percibido como un misterio, puede el
otro ofrecérsenos como fuente posible del conocer y del
amar. Con el que yo así percibo como otro y con el que
así como a otro a mí mismo me percibe puedo construir
un mundo, una relación o un espacio de fluido inter-
cambio de la diferencia con la diferencia. El misterio
está en la diferencia misma; y, en ella, la raíz del cono-
cimiento y del amor. Pensamiento, éste, que no traicio-
na su estirpe: la del pensar, la de la radical heteroge-
neidad del ser. Su naturaleza esencialmente dialógica.

JOSÉ ÁNGEL VALENTE
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Poesia i història.
(Resposta a Aristòtil)

rere el plaer de l’escuma

que corona el got de cervesa,

la vida acluca els ulls com els gats

i reposa al sofà,

duu sabatilles o dibuixa noms a la sorra,

admira els colors de la tarda i els núvols

en què cavalquen els vents,

estima el tacte i les olors de la cuina,

el pes, tan just, de la pedra

i la forma callada, perfecta de l’arbre,

rere el fum de la pipa

que esvaneix el silenci,

la vida llegeix allò que no escriu,

fotografia, rabent, l’aigua estantissa dels llacs,

acarona un CD regalat 

que enregistra el record

d’una dona guitarra,

o, damunt la taula del joc dels instants,

remena les cartes i el vespre,

sota de trèvols,

cavall de l’oblit,

rei de...,

rere els morts de la història.
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Art demostrativa de l’harmonia

Alfa

U és Tot.

Hi ha una llum més forta que la llum

i el fosc udol de la més fosca nit,

hi ha un vaixell ple d’ombres sense rumb

i un cel molt clar que vola a l’infinit:

canta el cant del viure, amb ombra i sol;

ballen en el ball del temps joia i dol.
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