
d'esquenes i ganivets 
 
m'han mort per l'esquena (setembre, miquel serra) 
 
[comentari a l'article Entre l'hermetisme i la gratuïtat de Pere Antoni Pons, crítica del llibre Esquenes 
vinclades de Pau Vadell, publicat al suplement llegim del diari ara, dissabte, 13 de gener de 2018.] 
 
la literatura 

En el seu text, Pere Antoni Pons sembla donar per fet que la literatura és 
comunicació. I –a més– pareix entendre per comunicació la transmissió d'un 
missatge o la compartició d'una informació. Res més errat, res més funest, malgrat 
el que pugui indicar el diccionari. Però aquest no és el tema. Si feim un esforç de 
reducció a mínims o la consideram en el seu estat de màxima puresa, la literatura 
és llenguatge. I el llenguatge ens exigeix entrega i brega. La comunicació n'és un 
dany col·lateral. 
 
lleis de la termodinàmica 

El que sí podria compartir és que hi ha graus de complicitat. A tall d'exemple, 
Paul Celan m'és aliè i T.S. Eliot m'arrossega.  

O, si ens referim a escoles, la poesia de l'experiència és tan nociva com la 
formalista: un cop s'ha forjat el cànon, s'obr la veda perquè s'hi aboqui tota la 
mediocritat humana concentrada en càpsules individuals o agrupada en col·lectius 
agònics. 

nota 

Per establir una fita: m'estimula el delirant i m'escup el sociòleg. La literalitat o 
l'encriptació em fan nosa. 
 
fantasmes familiars 

El que més em regira de l'escrit de Pons és el fet que els fragments que transcriu 
del llibre de Pau Vadell no em resulten gens hermètics. És probable que no contin 
una història explícita o expressin un sentiment nítid, però no sé des de quin lloc es 
podria afirmar que en ells no hi ha narració ni emoció. Certament, no obliguen a 
la reducció a un argument, un desenllaç o una sacsejada empàtica. Però: permeten 
que el lector experimenti allò que la llengua convoca en les seves friccions, i aquí 
hi ha totes les històries i totes les emocions. Fins i tot les més matusseres. I encara: 
històries inèdites, emocions pregones, els mites per refer. Més encara: allò -més 
enllà d'Alpha Centauri, més ençà de la dansa dels muons- que no ha trobat encara 
referent ni significat, allò que ressona a les nostres vísceres i que tant se sembla al 
que podem imaginar d'extraterrestre o intraterrestre. 

Les vísceres no reben mai la llum i hi ha qui té facilitat per prescindir d'allò que 
no és capaç d'apreciar o imaginar. Per esvair dubtes: és l'enemic. 
 
els 7 sentits 

És probable que gran part dels esforços humans que m'afecten –i em permeten 
vèncer reiteradament els exèrcits colonials, els esquadrons de la mort, el tumult 
dels tertulians– s'aboquin a l'eixamplament dels límits terraqüis. L'interès 



ecumènic i el defecte conceptual han fet que sovint aquestes pràctiques expansives 
s'hagin confós amb el que la convenció ha anomenat vida espiritual i han suposat 
l'excusa de religions i sectes. Al meu parer –que no crec en l'esperit però tenc 
tracte amb els esperits– és pur instint investigador, pura necessitat d'exploració i 
pura pruïja transgressora. La vida a Mart, el capbussament oníric, arenes 
movedisses, muntanyes russes, tormentes perfectes, laberints dements, cercles 
viciosos o els grans territoris delirants. Allò que no tan sols ens protegeix de 
l'agressió del Gran Consens del Real sinó que en soscava els fonaments i genera la 
mutació. 

referència 
quicksand_david bowie. https://www.youtube.com/watch?v=LGF2ujFLNK8 
 

coda 
2 detalls/ú 

Si la motivació exacta de l'escrit estantís de Pere Antoni Pons és la venjança per no haver 
obtingut cap guardó en els premis literaris a on Pau Vadell exercia de jurat (tal és 
l'espècie que ha arribat a les meves oïdes), la putrefacció s'escampa també cap al costat 
d'aquest darrer. No ha arribat ja l'hora d'abandonar aquestes competicions imbècils, 
cerimònies mediocres que combinen 2 estímuls clarament residuals, obsolets,  
excrementicis: la cobdícia i el prestigi? No hi ha prou de construir currículums 
professionals, linkedins de jocs florals, per acabar insistint queixosament en la precarietat 
existencial i la ingratitud dels semblants, dels germans? Trob a faltar els sacrificis humans 
i em sobren els dinars de companyonia. 

2 detalls/dos 
He de deixar constància que preferesc com a títol del llibre de Vadell el que apareix 
desacuradament a la portada del suplement: esquenes blindades. Anticipant la coltellada. 
La magnífica punteria de l'acte fallit. 
 
 
bonus (usura) 

El sentit és allò que fuig, allò que encalçam, possiblement per poder participar 
d’un món ordenat. El món són les coses i els estats de coses, les paraules i les 
accions, les emocions i les estratègies... Si l’inconscient és un univers al qual 
accedim, el sentit és un decorat que infatigablement construïm. 
 
 

lluís juncosa 

abril-agost, 2018 (revisat el 2022) 








