COMENTARI ALS POEMES.DEL'ANGEL FABREGAT
APAREGUTS AL BUTLLETI7'3
En eillibre dese de laRepublica,Plat6traeta de demostrar-nos(i a laseva diaMetica
manera, de fet, hofa) de la inutilitat i peril/ositat dela poesia. Aixf diu: "Encara no
hemdit res del major mal que causa lapoesia. No es, en efecte, una eosa ben trista veure
com tis capar;de corrompre I'esperit de lespersones discretes, exceptuant--ne de molt
poques?" (vid. Plato, La Republica 0 el Estado, Libro X, 288).1 tot aixoperque ellia
considerava un art d, imitacio en tercer grau de la realitat: "Diguem, per tant, de tots
els poetes, comengant per Homer, que (...), no son mes que imitadors de fantasmes
(20n. grau de realitat), sense arribar mai ala realitat." (ib,283).
Per quefaig aquesta introduccio? Primer de tot,per expressar el meu desaeord amb
el gran Plata per tal de concedir, ambtotajust{cia, el t{tol de poeta al nostre autor,
I'Angel Fabregat, i dissentir, pero, i en segon terme, de la dejinicio que ell mateix
proposa, a lapresentaci6, sobre lapoesia. Ens diu: "Crec que es el mitja mes sensible,
bell i precfs a I'hora de plasmar una impressia". Be, no tis que no hi estiguidel tot
d' acord, amb ell, ja que reconec i eonsidero l'ars poetica com undels mitjans mis
excel·lents a l'hora deplasmar una impressio, pero no com l' unic mitja defer-bo, com
la definicio suggereix.
No obstant, estie gaireM convenr;ut que la poesia es ufladelesp"ltu;ipals maneres
d' interpretaci6 de la veritable, uniea, primera i Ultimaessenciade[llrdve1's, que is la
Vibracia, i que es ella, i nomes ella, la que pos(Jenma.rxat(]tl't:nar(J~tg€llmiversal.
La junci6 de la poesia en aquest ordre sera lade4es.xtfr~11'~npilf'(:JIJI(!,'i
ds batecs
cosmics d' aquesta Vibracia, la manifestaciaJ1rincil'al,tel(Jflll(Jlsr:r(~l(l'mtsic(J. Aixf
podem establir una profunda relacia,eQmj(J4~~'a~lJt,~tltrlf 1!t!~!,'i,(rfffl4sic(J.
essent el
poema lafidel plasmaci6 de 10 "in,oi'ble''mtl,~'i('(JI,itrlat>ri('(1(lrtl(t,~',ftu'I!,'ic(:lestes.
Al
respecte, el premi Nobel deLite~gturadfiJ'(1ny19()l, ,'f{ Slll1t{~l'rltdll(!mme, opina;
"V objeete del vers (l'instrurtJentdel(l P('Ij,,~a)t.om4s!;;i.1.:
11'1 .{'tJtqlu:/a paraula
s' aprofiti de l' expresio musicale111'"(1,,t1ftsuracomlItUIb/(!ambli.r b7fl;lb/igenciadel
sentit, / recfproeament,qu(I·I'(:xf.m:,~sir'Jntush·all's bt:m'/i<:lf(/clift''''lcisi6 que li
comunica eillenguatgc". "aqlw: "tUI IIll principi, laPo(.siaJ/fI(I;ll/,'i!l.'qno restaven
separades" .(vid. Sul(y rtl1dllOmuw I./'m·uws y pcnsat;lie'lt(h'ii/~'O"1($4)..
Aixf, ta maneJ'a4ti(loro/.lari,plu:sJano com' el mitjil' ,,sin6<.[(~m!'it'UIt'/s
mitjans" .
j

Pel quefa a/s poemes, haig d' observatque unaprimeralt!(!tttf'({(/~INnl(tf(:ixos,m' ha
Jet sent/ria iI·lusia (la sensacia i/·lusoria) d,haver estat lleglntlJn,~/7(liku.i(lponesos,

dona~ que el tema i, indUs, la motivacio espiritual dels poemes de l'Angel son, en
ocaslOns,jorr;a sembiants, sense coincidir, es clar, en l'aspecte metric.
Els poemes, d' una delieadesa exquisida, es podrien inc10ure dins d' un corrent de
literatura poetico-sapiencial i,fins i tot, de caire mlstie, molt tradicional i signijicativa
de l' Orient.
Una leetura mes acurada produeix alleetor un sentiment d' aband6 i, al mateix
temps, una sensacio neguitosa delfet de viure, de ser un esser huma, en aquest cas,
p,:esentat no com un element do~ninador de la natura, sinO com a element integrat dins
d una Natura-Mare, sense oblular en cap moment, una certa dependencia amb allO
que sempre es troba mes enlla de la rao: l'etern Ineonegut.
Els poemes posseeixen un ritme intern molt ben aconseguit grades a I'us d'un
Il~~guatgesonol"i rftmic n?table, enperfecta combinacio amb un Ilenguatge visual, pie
d zmatges evocadores. Tme la sensaciO, quan llegeixo, d' haver entrat al mon del
Somni, de l' on{rica realitat, i aixo es un punt que el lector sensible i cultivat sap
valorar i apreciar moltfavorablement.
'
,
TamM is cert que la versificacio, en algun cas, s' hauria pogut solucionar d'una
altr? ~~era, e,sa dir, sense haver d,etrencar tan arbitrariament alguns versos, en clar
perjudlel pel rztme del poema. No es que sigui incorrecte, pero, a vegades fa mal als
ulls.A,quest es el cas dels d.osprimers versos delpoema Solitud, que no aeaben de sonar
amb 1harmonia amb que ho fan la resta de versos del poemari.
M~ha cridatmolt l'ateneio el tema del poema Il,ja que sobre aixo tinc la mevapropig
teorza, la qual pot semblar irrisoria si no es reflexiona amb eoneixement de causa. Be,
l' autorempral' expressio "canta el gall amic", ijodic: el gall no esamic,almenystl()
de manera voluntaria. Per que? Segons el mite grec, el gall canta perque hade c01nplir
una condemna imposada pel deu Mart, la qual cosa fa que la seva obra no sigui tant
per amistat, com ho es per penitencia; i aixo, en aquest cas, I'Angel afavoreixels
amants,donant-los la seguretat impertorbable que no seran descoberts pel Sol,cas(¥.
~ue ~o va succeir-~i a Mart. Pero, in~isteixo, aquesta seguretat no ve donadaper
I amlstat del gall, smo pel seu aete pemtent.I darrera d' aixo hi ha l'aprovaeio tacita
del propi Mart. Cal meditar-ho.
Trobe"!, d' o:ltrab?nda, una serie deparaules clau que es van repetint, i que marquen
una posslbl~ mtenelo del poeta. Paraules com: sol, estel, cel, nit, dia, Ilum, i d' altres,
no necessanament repetides, com: obscuritat, astral, ulls, despertar; que cerquen .(J,
me~ ~en dit, revelen un desig d'infinitud que parla molt a favor de la projunditat
espm.tual ~el ~ostre poeta. Es realment l' esser huma dels poemes un esser-sol-en-un~
mon-mfimt? Smcerament penso que no. El eel es, certament, a l' abast de I'home d' un
home, si es vol, renaixentista,for~ com un brau,fins i tot "protagoric' ,,pero que depen,
e~ certalor~, d' allOque al princ~pi he anomenat Vibrado, i que reposa, per dir-ho
alx{, a 1 mtenor del nostre cor. M agradaria pensar que els tres puntets finalsdel~
poe~es I, VI i XlI marquen el cam{ cap a aquesta esmentada Eternitat.
.....'
LAngei Fabregat es un bon poeta, una persona que te una optima connexio amb
I'Infinit, amb la Idea de Bellessa. Plato, malgrat tot, I'hagues reconegut.
..

