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RESPIR  PROFUND  DE  RUNA  PRESERVADA

Runa d’enderroc (proves poètiques des de 1969), 
per Antoni Munné-Jordà. El Cep i la Nansa edicions, 2020


Si bé es dona el cas força sovintejat del poeta que en un cert moment opta per conrear la novel·la i excel·leix en una bella prosa, per bé que a voltes se’n puguin ressentir el vigor narratiu i la versemblança dels registres lingüístics, el cas invers, el del novel·lista, o àdhuc la filòsofa (no us perdeu els poemes de Hannah Arendt,  per exemple), que es presenta com a poeta ―sense que se n’hagi de plànyer gaire sovint el fons líric subjacent a la seva prosa o a la seva obra narrativa― no és tan freqüent, si bé amb excepcions prou notables com ara, sense anar més lluny, Manuel de Pedrolo, del qual el nostre autor és l’especialista màxim. Cal també tenir en compte, de totes passades, que la poesia es torna sempre més feréstega quan se la vol seduir de fit a fit.
Pel que fa a Antoni Munné, tanmateix, es dona el cas que si bé ell, ara, es presenta com a poeta, de fet ja n’era, de poeta, car de sempre, des del primer moment, n’ha escrit, de poesia. En tot cas, però, només ho sabia ell, i encara!, perquè, aparentment, s’havia consagrat a la prosa des que el 1969 li va ser atorgat el Premi de les Festes Populars Pompeu Fabra per la narració L’escletxa. De portes en fora, per tant, tenim un novel·lista reconegut de forma progressiva des del 1978, en què  publica la seva primera novel·la, Damunt un blanc així com el del paper, passant, entre molts d’altres títols ―per exemple l’exquisida i inoblidable Veus de boira sota el pont, sobre Tintoretto, el pintor del cinquecento venecià―, per la trilogia de Vilanova ―on destaca especialment L’única mort (1999)― fins a la novel·la de culte Micheliada (2015) i, el llibre de relats A banda i banda del límit, i la novel·la Dins el riu, entre els joncs, tots dos del 2018.  Sense oblidar la seva contribució a la literatura juvenil i infantil. A més a més ha esdevingut un dels principals especialistes de ciència ficció ―i no solament del nostre país―, a part d’haver aplegat la biblioteca especialitzada més important d’aquest gènere al nostre país. 
I mentrestant, ja des d’un bon començament, anava, de tant en tant, escrivint poemes que desava al calaix de baix. Poeta, doncs? Sí, està clar que sí, ja que aquesta condició no resta pas constreta únicament als qui publiquen. Fins i tot ―i sort d’això― el món n’és ple, d’autèntics, primordials poetes que mai no escriuran ni una ratlla... Ara, si ens cenyim a la convenció literària, que és el que ens ocupa, sens dubte l’Antoni Munné és poeta de sempre, i ara tenim el goig, per la generosa gosadia d’haver-se decidit (gràcies a les matemàtiques i a l’escaiença del cinquantè aniversari rodó del primer paper: 1969-2019) a treure la carpeta del recòndit calaix, i de concedir al lector l’oportunitat de participar de les  vivències consignades ―acotades― per la paraula, la runa rescatada i recreada a plena llum de l’enderroc ineluctable del pas del temps.
En efecte, el llibre, presentat com a tria de fites vivencials en un al·luvió que ha anat sedimentant  el transcurs de la vida, no està estructurat com a artifici poètic ans com a tria cronològica que n’ha fet l’autor en el seu paper d’antòleg. El resultat és el fil de 90 poemes d’una existència que ara tenim l’oportunitat d’anar estirant a lloure i que cadascú es faci el seu propi llibre, la seva particular estructura, car les peces ―en clau poètica― bé prou que hi són.
Per començar, hi tenim l’estímul indiscutible del París del maig del 68, que va sacsejar a base de bé el pòsit sociològic de la vella Europa, i, de retruc, Catalunya ―encara que arribava molt velat per  la sòrdida España del dictador de torn―, on va tenir forta repercussió més que res en els ambients  universitaris, on el nostre autor estudiava Història de l’Art: El 1969,  al primer poema (que coincideix amb la l’any de la primera narració), escriu: De vespre / (els ulls closos) / somio París. (pàg. 11) Tanmateix, és un somnieig inquiet que dona fruits vitals: l’escriptor engega motors, el poeta respira soterradament, i va ordenant ―potser sense adonar-se’n― les vivències i els somnis d’un ideal amb tocs existencialistes des de la perspectiva directa dels sentiments i les emocions: la cara oculta, interna, anímica, de la racionalitat, mentre que el narrador, de portes enfora, anirà obrint els camins per on expandir apassionadament ―amb el temps, homèricament― la seva energia creativa de ficció: A les nits / (amb la màquina per coixí) / somio utopia. (...) I utopia / (cada nit) / em fa omplir de lletres / (utòpiques) / utòpics papers. // (La veïna, a l’ascensor / ja no em saluda). (pàg. 14)
Hi ha, doncs, una actitud, un impuls vehiculat per la literatura i l’art que s’obre camí en un esforç percebut de seguida com a comú, amb un clar sentit de col·lectivitat: (...) Caminar / caminar / caminar // fer el camí / que obrí el germà // que ahir / per aquí / va passar. (pàg. 23) I, de bella entrada, amb una lucidesa que no té res a veure amb cap mena de beneita ingenuïtat, el jove es pregunta: (...) A la fi / el destí / hi serà ? // O hi haurà / més enllà / més camí // i el destí / per a mi / i el germà // sols serà / caminar /   caminar ? (pàg. 23) 
Un dels autors que l’influïren i que cita explícitament és Ievtuixenko, carismàtic poeta rus de masses que ell tot sol omplia estadis, de filiació comunista,  i que tingué una gran ressonància mundial durant bona part del segle XX, un home el qual, segons assenyalà Oriol Pi de Cabanyes amb motiu del seu traspàs a La Vanguardia (10-IV-17),  era en el fons un romàntic defensor de la puresa d’un idealisme revolucionari que considerava traït per buròcrates i arribistes.
I, tot just aleshores, un cop empresa l’activitat creativa, la lluita que es va fent conscient cap a la llibertat, hi ha l’interval del servei militar obligatori, amb consell de guerra d’aquell franquisme i presó militar consegüent per a aquell que s’hi negués. Lapse d’anys de vida no solament perduda ans possiblement destructiva fins i tot en el pla de la més estricta integritat física personal. A més a més, per una pàtria que, per postres, ni tan sols era la teva. Sensació, de fet, de veure’s hom submergit en la quinta essència, sense embuts, del funcionament de la societat. Tots els ressorts s’hi feien evidents, exotèrics, i això ningú no ho ha radiografiat amb tanta lucidesa, precisió, i realisme com Kafka en el seu Procés. L’única possibilitat de subsistir, deixa consignat el poeta, era la resistència a través d’una vida mental paral·lela, intel·lectual, amb els llibres com a menú nutritiu restringit (de vegades compartits amb algun company) i, especialment afectiva amb les cartes: (...) T’emborratxes de lletres / i paraules / fins que un crit impertinent / estronca la vida que tornava... (pàg. 37)
L’actitud com l’Antoni Munné  encara els aspectes retòrics de la seva poesia té força concomitància amb com ho fa en la narrativa, ja que es mou sovint en un pla investigador de noves formes expressives i de perspectives inèdites amb un gust irreductible per la llibertat en tots sentits. Ho veiem, posem per cas, al poema Menstruació de tres anys, escrit el 1971 ja després del confinament, en què entremig del text es llegeixen acròstics com  sang, pau, nit, avant. Aquesta marca de la casa es va veient progressivament accentuada, per exemple a la secció Deu poemes (i me’n porto un) (pàg. 53), i, especialment, quan més endavant s’hi incorporen elements surrealistes. Però entremig hi ha una secció molt especial: Dos d’0rientals (1977 – 1978). 
S’ha de tenir en compte que el país acabava d’entrar de ple en l’esclat alliberador de la fi oficial del franquisme, encara que hi havia molta por d’algun o altre dels típics i intraduïbles  “pronunciamientos” espanyols, i la nit de la mort del dictador es va destapar xampany (no cava) més aviat en la intimitat... L’estiu de 1976, però, hi hagué les mobilitzacions de poble en poble de la Marxa de la Llibertat i tot es va anar afluixant si us plau per força. Aquell interval entre el 20-XI-75 i les primeres eleccions (15-VI-1977), la transmutació i la catarsi general del país van ser memorables no ja tan sols en el pla estrictament polític ―en apassionant ebullició― ans d’obertura mental i de recuperació del temps perdut. Un dels corrents que tornaven d’abans de la guerra, per exemple ―i aquest cop en un pla força popular― era l’orientalisme, sobretot l’Índia vista pels hippies, però també l’Extrem Orient en general. Llibres com  ara El camino del tao, d’Allan Watts, van esdevenir autèntics best sellers del moment. El cas de l’interès per orient en el nostre poeta, tanmateix, era més aviat per vivència directa arran d’un viatge a la Xina ―del qual en parla a Ell i l’altre. Dietari d’anada i tornada (2015), redactat entre 1977 i 1979―,  i que el va enriquir fins al punt de fer-li veure les coses des d’una perspectiva més interior i serena, i prendre-se-les així amb un més despullat apassionadament,  no pas per això menys intens. Així, l’atmosfera dels poemes Dibuixant el vell castanyer i el quin comença afirmant: He pujat tots els graons dels nou nivells de la pagoda..., fan pensar en aquella divisa de Zheng Banqiao (s. XVIII), que diu: El gaudi de la vida s’hauria de basar en la concepció de l’univers com un jardí. 
		
Dibuixant el vell castanyer
	El vell castanyer del jardí de Pan-iun-tuan
em cridava amb el misteri del seu alè intangible.
Obedient 
vaig penetrar en el caos aparent de la seva capçada
i l’harmonia era creada
entre les branques velles i els rebrots.
El temps s’escolava en la dansa del brancatge al 
Paper,
però el clam del misteri continuava encès.
Després que a traves meu s’esmunyís cadascuna
de les tiges,
quan davallava pel tronc,
l’incomprensible va esdevenir clar:
Oferint-me el compendi que posseïa de tots els 
cossos
el vell castanyer del jardí de Pan-iun-tuan
em recompensa fent-me sabedor del seu secret
profund. (pàg. 67)
	
Al final del segon poema, l’Antoni Munné afirma: He baixat tots els graons de l’escala / però els meus ulls encara tot ho veuen / des del novè nivell de la pagoda de Pan-iun-tuan. (pàg. 68)
En aquells anys s’esquinçava sociològicament el teixit enterc i vellutat dels  antics usos i costums que encara ho embolcallaven  tot. La revolució sexual (com es deia llavors) feia possible una de les epifanies més simples i pletòriques, estrictament gratuïta, d’aquells moments irrepetibles. Aleshores, tanmateix, a efectes sociològics, la diferència entre Barcelona i la resta del país era molt i molt acusada, i, fora de la capital, si bé es respiraven aquells mateixos aires fecundants i irrepetibles,  la disposició general, sobretot en certs aspectes, no era de cap manera tan acurada i vehement com al cap i casal. Els interessats, teniu a l’abast de llegir La Vilanova contracultural dels 70 (2018), una acurada reflexió de Joan Carles Duran.
Són els anys del cèlebre Zeleste i la música laietana, de la psicodèlia i el rock progressiu, els anys en què qualsevol nit podia sortir el sol, i l’Ocaña feia les seves performances per les Rambles, on hi havia la Cúpula Venus i el formigueig ―amb un vibrant i popular barri de la Rivera inspirador com mai― no era turístic... L’eclosió efusiva ho impregnava tot i la transmutació i la catarsi generals van ser memorables, fins al punt que semblava ―es vivia com una imminència―, que el sistema de vida i de valors seria radicalment canviat. Potser  perquè érem joves, tothom es volia realitzar, aquest era el verb que es feia servir més, i sempre amb un valor pronominal. Eren els anys alternatius, els anys de la contracultura, els anys d’eclosió, un altre cop, del feminisme, del moviment gai, els anys en què, almenys en  un cert imaginari col·lectiu, la comuna s’imposava a la família, del tot desprestigiada. Fou aleshores, quan es van engegar tot de manifestacions importants com ara, a finals encara del franquisme oficial, en un ambient polititzat en el sentit més directe, pur i genuí de la paraula, les Sis hores de Cançó de Canet de Mar (1971-78), o bé, més màgic i catàrtic  ―desbridat― el Canet Rock (1975-78), per no parlar de la celebració de les Jornades Llibertàries Internacionals al Parc Güell (1977), entre molts d’altres esdeveniments. I, fet primordial, es combatia pels primers Convenis d’empresa i s’imposaven  les vagues reivindicatives, qualificades més tard com a salvatges. L’emoció dels primers mítings polítics i sindicals es palpava a l’aire, lluent de proclames. Encara no hi havia política organitzada i només prevalien els millors desitjos de tothom que tingués coses alternatives a dir i a fer.
A la secció L’instant dels dits i els cabells, el nostre poeta expressa diàfanament ―sense perdre mai el to d’un intimisme que es renova a cada instant― l’esperit del temps en el joc de la seducció dels cossos oferts mútuament i acolorits pel gaudi poètic:
	
En roig i en negre
	faries el tapís.
	Jo obriria l’ampolla de vi roig
	que hauríem portat de tan lluny
	i jugaria a mirar-te els cabell negres
	a través de la copa de vidre fi,
	ara amb un ull, 
ara amb l’altre.
Els dits del vent te’ls trenarien
en roig i en negre.  (pàg. 72)

	L’atmosfera límpida no deixa de ser resultat del canvi de perspectiva mental i l’alleugeriment de qui es treu de sobre l’embalum irrespirable d’unes dècades enteranyinades.  Els elements surrealistes i un to d’avantguarda a la manera de Salvat-Papasseit, que ja es respirava a la secció anterior, fan més evident el trencament sobtat, la transgressió de la vida continguda i reprimida, que, a causa d’això mateix topa amb tants aspectes hostils en la inèrcia quotidiana de la vella guàrdia. Així, a la secció Amb l’amiga per excusa, diu: (...) Al mig del ball / tu m’apunyalaràs set vegades / injustament / i ens amagarem a casa /―tu molt blanca i sense plorar / al costat del meu llit― / i mai no deixarem que se’ns enduguin a Sant Boi. (...) (pàg. 79).
	Sempre, doncs, la immersió a ultrança en una dimensió de llibertat conquerida i exultant, només apta, en la seva expressió més radical, arriscada i embriagadora, per a certes excepcionals individualitats:  diuen que era boja / perquè feia bombolles / de sabó / i de nits / quan ningú no la veia / els enganxava amb agulles / cartellets amb el nom de llibertat // diuen que era boja / perquè una nit va sortir / descalça per la finestra / i volia caminar / per damunt les aigües del llac / damunt una bombolla de sabó / que només ella veia // diuen que llavors va ser el miracle: / la bombolla va surar i se la va endur / lluny / lliure // diuen que la bombolla de sabó / també era boja / i era lliure (pàg. 81).
	“L’amic” i “l’amiga” són els apel·latius més igualitaris, la relació a través de la qual s’establien uns llaços flotants en la utopia feta cos i ànima, amb necessitat, però, d’una certa afirmació que anés madurant en una atmosfera d’intimitat  adesiara més contínua i reposada:  Anit eren plorosos els ulls de l’amiga, / la galta era humida, / i s’amagaven darrere uns vidres de color de mel. / Subirachs cantava Salvat i Ferrater / i vam caminar pels més antics carrers.// Encara de nit els llavis deixaven la pell de l’amiga / i els ulls ja eren en calma, nus i serens. (...) (pàg. 82)
	I la literatura ho impregna tot en la vida del poeta, i fa que les més inefables sensacions tendeixin a ser expressades en la suggestió ensonyada d’allò que, d’antuvi,  no pot ser verbalitzat...
		
De matinada obro el balcó
		i el cel que era negre es torna lila.

		Sec vora la mata d’olor
		i encara em fa gust d’amiga la saliva.

		Aleshores sol, ben sol, faig la cançó
		del que podria haver estat, del que seria.  (pàg. 84)


El propi curs del temps, el moviment indeturable, va deixant un pòsit d’assentament, de desig més meditat en rumbs i direccions: Camino sol amb un nom entre dents / com rosegant arrel de regalèssia / gust amical que torna el que hem viscut / temps enyorat que marco amb pedra blanca. (...) (pàg.86), fins que, en el decurs vital i canviant del flux de l’atzar i la memòria, el poeta copsa els ulls més fondos d’uns primicers llaços afectius que obren tota una  perspectiva anímica acabada d’estrenar: 
	
Ombra de l’ombra fantasmal presència
	jo reclinat damunt l’espès corrent.
	Només un gest murmuri imperceptible.
	S’aturaven les aigües de l’atzar:
	Tu n’eixies tots dos ens vam trobar. (pàg. 91)

I, al poema Abans d’ahir, a aquesta hora t’esperava, continua: Tendresa al vespre / tendresa a casa / tendresa al llit / i a l’abraçada. (...) Tendresa al son / tendresa calma / tendresa junts / de matinada. // Tendresa en mi / tendresa fonda / tendresa al cor / de la memòria. // Tendresa amiga / tendresa tendra / tendresa sempre / que et torno a veure. (pàg. 114). A Retalls (que no van arribar a teixits) (pàg. 116), conclou: Quan s’apagava el delit / d’entre els llavis ens llevàvem / els pèls que havíem collit.
L’actitud vital de fons del nostre poeta s’enforteix en la maturitat, no pas en la inèrcia sobrecarregada per excés d’intensitat, ni encara menys en la claudicació o l’aburgesament, i, així, la cerca d’una veu poèticonarrativa continua: No hi ha retorn sinó un constant   viatge. / Tingues només un bitllet per a l’anada. (pàg. 111). 
La brillant seqüència de poemes entrellaçats pel canvi subtil d’algun mot de l’un a l’altre, intitulada Cosificació, escrita entre el 5 i el 12 de gener de 1980, és una reflexió experimental de l’experiència acumulada en aquests anys per tal d’ordenar-la i transcendir-la, ja ben acotada, en un devessall de possibilitats generades a partir de cadascun dels elements que configuren el primer poema i la seva mútua interrelació.
L’assassinat de John Lennon (8-XII-80) corrobora amb una tremenda sotragada, i així ho recull el poeta, la fi d’un temps que  a casa nostra, a més a més, era encara sota el llarg ressò progressivament difuminat del Maig del 68, i no es va liquidar del tot fins a l’instant, el 17-X-86, en què un antic camisa blava anuncià Barcelona com a seu olímpica del 1992, la qual cosa va encetar una altra història que no tenia ja absolutament res a veure. Jaume Sisa en va fer exactament 3o anys més tard, gairebé dia per dia, un balanç en forma d’inspirada i lúcida reflexió artística amb un CD de llarga durada dedicat al tema―equivalent al que abans hagués estat un doble LP―,  Malats del cel (14-X-16), que va passar desapercebut. Els canvis en el costumari i les relacions, però, ja formaven part en certa manera d’una realitat que havia estat sacsejada, més del que sembla, pels nous paràmetres sociològics.
La vida del  poeta segueix el seu camí, i, com sempre, lliurat a la creació en el sentit d’una llibertat que no pot ser sinó afirmativa. Així, a la Cançó d’aquells dies,  ja escrita a Vilanova i la Geltrú, a Baix-a-mar, on la parella anirà a viure, deixa dit:  tu saps prou  bé / que jo no ploraré / si un dia em dius adeu / tu saps prou bé / que només et diré / que tot el món és teu // tu saps prou bé / que t’aconsellaré / no perdre’t res de res / tu saps prou bé / que jo no et frenaré / en el camí emprès // tu saps prou bé / que me n’alegraré / si trobes bells amors / tu saps prou bé / que jo treballaré / per fer-te un llit de flors (...)  (pàg. 121).
Mentrestant, deixa també testimoni d’homenatge, Dos col·latges d’aniversari, a dos dels seus puntals estètics i humans: Miquel Martí i Pol i Francesc Parcerisas. Alhora, conrea l’ècfrasi o creació dialogant entre dues o més disciplines artístiques, amb els seus textos entorn de les instal·lacions de Carles Pujol, les reflexions proposades per Pere Brull-Carreras o la pintura de Jaume Brichfeus. 
La poesia, com anem veient,  ajuda el narrador a enfocar  de forma directa i personal, concreta i insubstituïble, les diverses vicissituds i entreforcs existencials en què es troba al llarg dels anys. Així, a la darrera secció, El final de tot, escriu sense data un poema tan curt com intens i colpidor:
	
Tan minvada.
	Tan ferida.
	Els ulls obres
	i la Terra 
s’il·lumina. (pàg. 165)
	
	Els ulls amorosos on penetra i s’il·lumina ―s’enriqueix― una nova realitat, un sentiment madur, tal com havia deixat escrit tan  despulladament, des d’una altra perspectiva, a la Cançó de la Cram de la novel·la L’única mort ―recollida també significativament, i molt ben situada,  entre les runes salvades―, i que acaba amb un subtil, profund desig:
		
(...) Recorda’m algun cop mentre m’oblides
		que evocant les nostres dissorts unides
em dones vida a mi amb el teu record
i junts vencem l’oblit, l’única mort. (pàg. 177)
		
Un oblit, doncs, que gràcies a la literatura, unida indissolublement a la vida en l’obra d’Antoni Munné-Jordà, no existeix.				                       



Francesc Pasqual i Moster,
Vilanova i la Geltrú, 23 de novembre del 2019.

