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Als lectors i lectores interessats en la meva poesia i als 
que em llegeixen per primera vegada.

A la meva família: l’Andreu, el Marc, la Meritxell, 
l’Aina i la Júlia. Al David i al Guillem. I a les 

famílies que m’han precedit i a les que seguiran.

A la xarxa d’amics, d’amigues que ens han 
acompanyat i acompanyen. Als mestres i col·legues 

amb qui he compartit i comparteixo la tasca 
professional i poètica.

Als poetes i autors que omplen de veus aquestes pàgines.





La poesia és la biografia profunda.
Lluís Solà

L’esperança no és pas la convicció que això sortirà be, 
sinó la certesa que això té sentit, surti com surti.

Václav Havel

…i escric per no oblidar.
Escric per pertànyer als altres.

Anna Gual



Quaestiones

Quid sumus aut loquimur, uita est quid deniq[ue nostra?

Vel modo nobiscum uixit homo, nunc homo no[n est.

Stat lapis et nomen tantum, uestigia nulla.

Quid quasi iam uita est? Non est quod quaerere cu[res.

Preguntes

Per què existim? Per què parlem? Què és, al capdavall, la nostra vida?

Fins fa poc amb nosaltres ha viscut un home, ara l’home no hi és.

Es dreça una pedra i un nom, només, cap empremta més.

Què és ja, per dir-ho així, la vida? No té sentit que vulguis demanar-ho.

(Epitafi poètic romà recollit i traduït a Perennia, Barcelona: Godall 

Edicions, 2015, p. 66-67)

Pròleg de Mònica Miró Vinaixa
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PrinciPi de coherència 
Una invitació a la lectura de l’obra El dring del sentit

On som? D’on venim? On anem? Per què hem nascut? Quin sen-
tit té, tot plegat? Vet aquí algunes preguntes tan fàcils de fer com 
difícils de respondre. Viure és sorprendre’s, meravellar-se, inquirir, 
transitar per una corba de periples, ser arrel i a la vegada, balan-
drejar-se entre la nostàlgia i l’esperança, fixar-se al sòl de l’ara i de 
l’aquí, bo i sabent-lo fràgil, clivellat, esllavissadís, habitar sovint 
en la més erma de les intempèries, cercar aixopluc, fer exercicis 
de funambulisme com una gota d’aigua en l’extrem d’una fulla. 
Equilibris impossibles, caigudes i nous començaments. Perseverar 
en cada propòsit enmig del despropòsit general. Aprendre.

Qualsevol coneixement, tot aprenentatge, descansa en un acte 
de comprensió prèvia i en el no menys important acte de desen-
trellar el sentit que tota aspiració cognoscitiva comporta. El procés 
que duu a penetrar en el fons de les coses confuses —i no hi ha res 
de més confús que això que en diem viure— és complex. Des de 
Plató, el pensament racional d’Occident ha tendit a separar la via 
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discursiva de la via poètica, però, fet i fet, ambdues aproximacions 
convergeixen en una mateixa cerca de la veritat endinsant-se en la 
misteriosa i sempre enigmàtica realitat que ens toca de viure. El 
subtítol de l’obra que teniu a les mans, Itinerari poètic i vital, ja 
ens posa sobre la pista del que, sens dubte, és el principal valor que 
jo sé veure en la indagació de l’autora i en el llibre que en resulta: 
El dring del sentit no és res més que la col·lisió afortunada, el so 
agraït, que neix d’una experiència vital en què cohabiten els pensa-
ments, les paraules i els fets, en què ment i cor s’ajuden, en què el 
regne de la consciència —la lucidesa, diguem-ne, racional— mira 
d’entendre’s amb la consciència eclipsada —la que aflora al llindar 
de l’inconscient.

En efecte, l’encert del discurs que es desplega a les pàgines 
d’aquest llibre rau fonamentalment en el fet que Esperança Castell 
ha sabut imbricar i entrellaçar d’una manera bella i significativa el 
relat autobiogràfic amb els poemes que ha compost a partir d’allò 
que ha viscut —i hi ha moltes maneres de viure: de pensament, pa-
raula, obra o omissió. Les relacions entre vida i literatura han estat 
objecte de moltes converses, de molts escrits. També avui dia parlem 
de la necessitat de conciliar la vida laboral i la personal i, en fer-ho, 
al capdavall, parcel·lem, escapcem, distribuïm en calaixos diversos 
un temps que no divideix sinó que aplega, els fils d’una continuïtat 
que, només junts, poden cabdellar l’existència. L’Esperança cus una 
trama per restablir vincles, perquè dialoguin el racional i l’irracio-
nal, l’exterior i l’interior, l’individu i la col·lectivitat, la seva profes-
sió i la seva vida familiar, l’ésser humà i el paisatge, la natura i la 
cultura, la raó lògica, la raó poètica i la raó psicoanalítica. És una 
exploració endintre, un camí d’autoconeixement però també, n’estic 
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convençuda —i permeteu-me la paraula—, una rehumanització del 
nostre pas per la vida. Així llegeixo jo el seu llibre, com una gran 
lliçó sobre la condició humana, la d’ella, la de tots nosaltres.

Una qüestió central a què s’arriba amb la lectura d’aquestes 
memòries poètiques o de les mostres de poesia de la memòria 
que conrea Castell és la que enuncia la frase de Sèneca concordet 
sermo cum uita, que significa «que la paraula concordi amb la 
vida» (Cartes 75, 4). El filòsof cordovès —qui, val a dir, no va 
saber aplicar-s’ho gaire a si mateix— convida a conciliar en har-
mònica conjunció els actes de pensar i de dir, d’una banda, i de 
dir i de viure, d’una altra. Optar per l’equilibri i la connexió entre 
pensament, paraula i obra sol contribuir, segons la perspectiva 
estoica, a la felicitat pròpia i aliena. És el que rebrà el nom, segles 
més tard, de principi de coherència, que no és altre que el de la 
consistència i el compromís.

Quan tenim sota els ulls les paraules d’Esperança Castell no-
tem el pes de cada cosa, la solidesa no indeleble del que fa sentit. 
No cerquen, els seus mots, l’aprovació meravellada dels altres prò-
pia d’una cultura de masses atordidora; no aspiren a cap glòria 
egotista: al contrari, parlen per a tothom qui els llegeix, qui se’ls 
fa seus de manera natural, gairebé inevitable. Fermetat, avinença, 
ajust de deutes i deures vertebren una vida i una obra, o, més 
ben dit, la gran obra de la vida. M’emociona enormement la vida 
d’Esperança Castell, m’emocionen enormement els seus poemes. 
Tan senzills com essencials, tan transparents com profunds, són 
exemple de perseverança, de superació, d’honestedat, de bellesa i 
de serenor. La poesia esdevé, en la veu narrativa de l’autora, una 
mare que acull amb braços llargs i amples quan sembla que tot 



12

està perdut. Qui troba el dring del sentit, viu conscientment i ple-
nament. Sospito que l’Esperança l’ha trobat i que també ho farà 
tota persona que llegeixi, amb el respecte i l’estremiment que es 
mereix, aquesta obra fonamental que ara veu la llum.

Barcelona, 25 de novembre de 2022
Mònica Miró Vinaixa
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Presentació

Com aquell viatger que s’atura a l’ombra d’un arbre i esguarda el camí 
pel qual acaba de passar, em plantejo fer una mirada a l’obra poètica 
publicada en l’interval de deu anys. Em pregunto com és que hi he 
arribat. Com és que he dedicat tant de temps a escriure i a publicar 
poesia sense haver-ho fet abans, quan encara exerceixo amb gust una 
professió dedicada a la cura que m’ocupa força hores al dia?

He rellegit els poemes i hi reconec el desig que la vida no se 
m’escapi sense passar-hi comptes; em sembla que escriure és una 
manera de fer-ho. Recordo la frisança de la joventut, les accions 
decidides seguint el rumb enmig de la força del vent. I sento l’oblit 
que m’espera en cada revolt per salvar-me dels records cantelluts. 
Abans que em guanyi, vull escriure per donar fe del que he viscut, 
assumir-ho i reconciliar-m’hi. La creació dels poemes, la mateixa 
vida viscuda i la reflexió sobre el seu sentit són vasos comunicants, 
impossibles els uns sense els altres.

Un cop fets i publicats, la interpretació dels poemes és un as-
sumpte de cada lector i no de l’autor. Per això, he intentat que la 
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narració no interfereixi en la lectura privada que pot fer-ne cadascú. 
No estic segura d’haver-ho aconseguit. No m’agradaria pensar en la 
possibilitat que en barrejar biografia i poemes, la narrativa desvirtuï 
els poemes fent que de la categoria retornin a l’anècdota. Aquest lli-
bre demana una lectura complexa. El lector pot identificar-se amb 
la dona que narra i pot comprendre també el poema que ha escrit 
des de la coincidència o des del desacord. Hi ha lectors interessats 
en les experiències biogràfiques i socials que directament o indirecta 
nodreixen els poemes, i tal vegada els porta a rellegir-se ells matei-
xos quan la narrativa, els poemes o les interaccions de tots dos els 
desvetllin records, sensacions, pensaments, ecos i ressonàncies en 
les pròpies vides.

No considero que els itineraris, les empremtes a què el llibre fa re-
ferència, constitueixin cap relat extraordinari. El valor que hi trobo 
es deu al fet que entre viure i morir hi ha un recorregut únic, el de 
cada persona. I aquest s’expressa vivament en la veu poètica. Si no és 
extraordinari, vol dir que hi ha moltes qüestions i vivències que són 
comunes als lectors. El poema «Incògnita», a l’inici de Mig pa i una 
flor, crec que té sentit aquí en plantejar quin és el meu desig.

A les pàgines del llibre
roman la pell
que hi va deixar la serp.
Un arbre petit
sorgeix de cada full.
El meu desig,
que els versos
se’t ramifiquin
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com branquillons
fins a l’infinit,
es troba en una cruïlla.
  (Mig pa i una flor, p. 13)

Inicialment volia seleccionar els poemes que més m’agraden. 
Però no ho he fet així, sinó que la tria ha sigut la que el text em de-
manava en escriure’l. He necessitat incloure poemes inèdits, antics 
i recents en els quals no havia pensat en una primera selecció. He 
convocat altres poetes que evocava quan escrivia i crec que les seves 
contribucions acompanyen i enriqueixen el text. Els seus poemes 
els trobareu desplaçats cap a la dreta de la pàgina. Igualment he 
acudit a diversos autors per dialogar-hi de manera que, en els tres 
capítols, els poemes, els elements biogràfics i el pensament han anat 
entreteixint-se en un llibre que vol ser polifònic i aplegar moltes 
veus, també les dels lectors.

L’antropòleg Tim Ingold (2015) en el llibre Líneas es fa la pre-
gunta: què és una cosa o fins i tot una persona (o un poema, afe-
geixo) sinó un nus de totes les línies, de tots els senders de creixe-
ment i de moviment que la constitueixen? Parla de les esquerdes que 
hi ha en la natura (en el fang assecat pel sol, en els troncs i l’escorça 
dels arbres…) i també en els objectes. Les fissures interrompen els 
dibuixos, les línies, les marques que s’hagin pogut fer. Per creuar-
les, cal construir un pont que es converteix en un fil que ens porta 
a travessar les ribes separades, anant per la corda fluixa. I en això 
consisteix per Ingold la vida: en el fet de bastir, una vegada més, un 
vincle, un camí entre les esquerdes. La vida requereix aprendre l’art 
de moure’s en la corda fluixa.
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També ho diu una de les tankes de Mònica Miró (2019):

És gota d’aigua
en l’extrem d’una fulla,
la vida humana.
Dum Parcae tibi parcent,
per funem ambulabis.

Mentre les parques t’estalviïn
aniràs per la corda fluixa.

Eva Bru-Domínguez (2018) ha estudiat l’obra poètica de Mont-
serrat Abelló i es refereix a Ingold quan parla de la proclivitat de 
les línies a defugir qualsevol classificació que se’ls vulgui imposar. 
Així, les línies invisibles que connecten les estrelles i formen les 
constel·lacions o les línies que un avió dibuixa al cel i que es dis-
solen, o bé el rastre intangible que deixa un perfum… són línies 
que no estan escrites o gravades en una superfície sinó que són 
efímeres.

Quan es llegeix la poesia de Montserrat Abelló, les línies que 
emergeixen en el recull de la seva obra teixeixen una teranyina invi-
sible que uneix el cos femení i el context de la vida quotidiana amb 
l’escriptura.

D’aquesta manera m’agradaria haver filat, trenat o teixit els po-
emes, la biografia i el pensament: amb línies, tal vegada invisibles, 
que el lector o lectora podrà descobrir o dibuixar.

Rellegint els poemes vaig trobar «Fil de records» (I, II, III), en 
el llibre Flames a la fosca (2013). A mirada d’ocell, identifico versos 
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i paraules significatives en el meu recorregut vital. Vaig pensar que 
les seves tres parts podrien ser un fil enmig d’un mar de poemes, 
imatges i sensacions de tota una vida. Malgrat introduir un cert 
ordre cronològic, ni els poemes ni el text ni les narracions s’escriuen 
linealment sinó que records, pensaments i poemes esquitxen les pà-
gines, com si anés pensant en veu alta.

La primera part («Riu retrobat») refereix els poemes que recullen 
imatges i sensacions dels primers vint anys a Sant Adrià del Besòs, 
d’una infància i joventut viscudes encara sota la dictadura fran-
quista. I acaba amb un poema escrit quaranta anys després d’haver 
marxat quan l’autora torna a mullar-se en el mar i en les aigües del 
Besòs i deixa fluir sensacions, pensaments i records.

La segona part («Geranis vermells a les finestres») és, a gran trets, 
una època de descoberta i de lluita: el temps de la maternitat, de la 
criança, de l’acompanyament dels pares en el seu declivi. Tot això 
en un context de canvis socials en un país que renaixia. L’autora 
es perd i es retroba seguint els camins dels vents, a voltes suaus, a 
voltes imparables, en la contesa per cercar una professió que per a 
ella tingui un sentit.

La tercera part («Escoltar les caderneres») recull els poemes que 
acompanyen el relat de les inquietuds, els balanços, les esperances 
i els pensaments actuals sobre diferents fets biogràfics, com el nai-
xement de les netes i algunes qüestions professionals sobre l’ofici de 
psicoanalista o el de poeta. És també el temps d’aprendre a gaudir del 
cant de les caderneres que després de nosaltres continuaran cantant.

Sé que, quan arribi el moment de travessar el llindar de la senec-
tut, potser no gaire llunyà, s’obrirà una nova etapa que necessària-
ment comportarà nous reptes vitals.
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Quan la vellesa arribi,
On podré recolzar-me?
     Sôgi
I, encara, aquesta
passió per les paraules
descolorides
         Shôkaku

també fan companyia,
el cel quan cau el vespre
   Sôsho1

1 Sôgi, Shôkaku, Sôshô (2017). Tres veus lligades a Minase. Barcelona: Cafè Cen-
tral («Jardins de Samarcanda», 86, p. 32-34). El traductor, Jordi Mas López, fa els 
comentaris següents: en la primera estrofa, la solitud relacionada amb el passat es 
projecta ara cap al futur. En la segona, l’interès se centra en les paraules amb què 
s’evoca el passat que ha quedat enrere. El sentit literal fa referència a «les fulles ja 
seques o descolorides». En la tercera, el poeta s’acompanya de les paraules —la po-
esia— i del cel il·luminat per la posta del sol. (Aquesta composició poètica forma 
part d’un renga.)


