
NOTA A LLUNA D'ESTIU 
I ALTRES COMENTARIS SOBRE LA POESIA DE 

JORDI PAMIAS 

Corlverso cor1 el l~orrlbre 911e sierrlpre va corlrrligo 
-9uierz habla solo espera hablar a Dios ltrl díat- 
rrli soliloq~lio esplática cort este b~lerz arrligo 
911e rrle erlserió el secreto de la,fi'larltropía. 

Hem triat aquests versos d'Antonio Machado, poeta molt admi- 
rat i estimat per Jordi Phmias,' com a epígraf al present article sobre 
la seva poesia perquk creiem que sintetitzen prou bé alguns dels 
principals trets caractereolbgics (humanitat, senzillesa i generositat) 
i poktics (musicalitat, contenció, rigor i lirisme) del nostre autor. La 
poesia de Phmias, d'un humanisme i d'un vitalisme sempre amables 
i mesurats (com els de Machado, amb qui també comparteix la refle- 
xió de caire existencial i 1'6s del paisatge com a correlat objectiu), 
neix fonamentalment d'un irrenunciable compromís amb un mateix 
(Narcís i l'altre) i amb l'art; un compromís d'exigkncia i d'autentici- 
tat alhora vitals i poktiques. Jordi Phmias, com Goethe, o com el ma- 
teix Maragall (un dels seus més importants referents de joventut), 
parteix sempre de l'indissociable lligam entre art i vida: la poesia 
s'alimenta de la vida i, alhora, en paga els deutes amb els seus dons 
de música i ~ e n t i t . ~  

1. <És possible que, sense oblidar I'admiració que sento per Garcia Lorca o 
Cernuda, I'autor que més m'hagi influit entre els castellans i amb qui em sento més 
identificat sigui Antonio Machado: per la seva poesia tan continguda, tan sbbria, 
amb I'ús de símbols més o menys universals.>>   entrevista,, dins Urc. Mor~ografic 
Jordi Parrlias, núm. 14 (1999), p. 16) 

2. Tot i I'assumpció resignada de la veritat que conté la sentbncia clhssica ars 
lor~ga, vira brevis: <(L'amic i jo sabem que I'art és ample, I com un riu sense gual, i 
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És a dir, el nostre poeta, tal i com afirmava Rainer M. Rilke en 
els seus Sonets a Orfeu, també creu que c~Sols en la terra la canqó / 
santifica i celebra,,. Així és: una bona part de la poesia de Jordi Ph- 
mias, fill de Guissona i segarrenc de soca-rel, és sobretot un chntic 
de celebració, poema-cant terral, lloanqa admirativa i sensual del 
paisatge i de les coses, de les seves meravelles i dels seus misteris, i, 
doncs, per extensió, l loanp de la vida. La musicalitat, per tant, i la 
can@, són inherents al vers pamiasih. I fins i tot quan els poemes 
transiten per uns hmbits més interiors o metafísics, la música i el rit- 
me també hi són presents d'una manera inexcusable. 

Per6 la poesia és, també i molt especialment, a la manera ribiana 
-o vinyoliana-, espai privilegiat per a la reflexió i el pensament: hm- 
bit d'indagació i de coneixement sobre un mateix (sobre el sentit de 
l'existkncia) i sobre el món. Poema-cant, sí, per6 també i sobretot, 
poema-sentit. <<La poesia és joc, per6 també foc,, ens deia Riba, i 
aquests dos mateixos components els trobem també clarament envis- 
cerats en la poesia de Jordi Pimias 

Al meu entendre, la poesia no és altra cosa que creació de 
llenguatge, combinació insblita de mots-que no té res a veu- 
re amb el parlar col.loquia1, arnb la prosa dihria cle la vicia.- 
Les imatges s'encadenen d'una manera sorprenent, original, 
i el ritme contribueix a donar unitat al poema. 
Joiosa i trkmula, aparentment sirnple, la poesia és un dia- 
mant de moltes cares -una realitat molt complexa- que, d'u- 

que la vida 1 mai no 1'abastari.n (ccMÚsican, d'~n!fora grega). Vegeu també, per al- 
tra banda, l'entrevista amb Jordi Capdevila (dins Urc. Mor~ografic Jordi Pdniias, 
kop. Cit., p. 7-16), on el poeta afirma: ((Tota poesia, d'una banda, és un producte 
verbal i, de l'altra, és el fruit de I'experiincia vital del poeta. No podem separar una 
cosa de l'altra. No podem fer una poesia al marge de la vida, sinó que, encara que 
sigui moltes vegades un aparent joc de paraules, queda un rerafons viscut. Per tant, 
crec que la poesia, a banda de ser un objecte autbnom de llenguatge, ha de reflectir 
la vida del poeta; perb no pel que fa als aspectes anecdbtics personals, sinó de ma- 
nera que qualsevol lector s'hi pugui identificar., (p. 12) 
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na marzero o altra, reflecteix la nzisteriosa a~nbigiiitat dels 
so~nn i s .~  

Hi ha poetes permanentment temptats per un afany constant 
d'experimentació o per una quimkrica recerca de la radical originali- 
tat. Phmias, certament, no és d'aquests. La seva poesia, que defuig 
excessos i virtuosismes, s'ha arrelat sempre en la prbpia tradició4 i 
ha romis fidel a uns principis po?tics, de base simbolista i postsim- 
bolista, que s'assenten sobre una confian~a plena en les potenciali- 
tats <<evocadores>> del llenguatge i sobre un ús exigent i rigorós, sem- 
pre molt contingut, dels mots de la tribu. No hi ha, doncs, en la seva 
obra, ni sobtades flamarades ni altibaixos remarcables. No hi ha, 
tampoc, buida pirotkcnia verbal ni subversió. És una obra sostingu- 
da, equilibrada, molt unithria i coherent, densa i compacta, que evo- 
luciona sempre, progressivament i sense intemupcions, cap a un 
major grau de perfecció i plenitud, d'essencialitat poktica, en defini- 
tiva. 

Un dels nostres escassos maiores. 

Jordi Phmias (Guissona, 1938) es va donar a conkixer pública- 
ment amb el llibre de poemes La meva casa (Barcelona: Les Quatre 
Estacions, 1972. Premi Joan Salvat-Papasseit de 1969) i d'aleshores 

3. La cita correspon a la nota de presentació de l'autor (una mena de pottica 
personal,) a la seva selecció de poemes dins I'antologia Escriptors lleidatatu con- 
tenlporanis. Prinlrra arltologia, Barcelona: Edicions Robrenyo, 1979, p. 72. Pa- 
mias sempre ha estat fidel als principis lírics expressats en aquest text. 

4. En la línia de tradició dels clissics (fonamentalment: Llull, March, Verda- 
guer, Maragall, Carner, Riba, Espriu i Vinyoli). La poesia de Pamias evolucionari, 
en general, al marge de modes i tendkncies, excepció feta, potser, de la seva aproxi- 
mació, perb discreta i moderada, al realisme social (a n~enloria d'un tenlps enlpre- 
sorlat, per exemple) i al formalisme (a Clan1 de la ne~r i Flauta del sol, sobretot) 
propis de les dtcades dels seixanta i setanta (és a dir, en els anys, precisament, de 
formació i consolidació de la seva veu po?tica). 
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enqh ha publicat un total de disset poemaris, a més d'una peqa teatral 
de gran lirisme (Carni de rnort, Barcelona: Edicions 62, 1979) i dues 
obres de caire més, diguem-ne, assagistic: Quaderns cle tres estius 
(Barcelona: Laia, 1986) i Joarz Barceld. Obra i retrat (Menhrguens: 
Ajuntament de Menhrguens, 1990.)5 Una trajectbria literhria, doncs, 
constant i sostinguda, bisicament concentrada en la lírica, reconegu- 
da a través de múltiples premis i que ha assolit, sobretot en els dar- 
rers anys, un grau de solidesa i gravetat molt remarcables. 

El conjunt de I'obra lírica de Phmias ha estat aplegada, fins al 
moment, en tres volums d'obra po6tica completa. El primer d'a- 
quests volums, El foc a la tel~lacla (Barcelona: Llibres del Mall, 
1982), aplega els seus, diguem, iuve~zilia: Ofrena cle l'hora grisa, La 
meva casa (1972) i Cansada veLL.%s a dir, el conjunt de poemes es- 
crits, bisicament, entre 1963 i 1972 (moment de publicació del seu 
primer llibre). El segon volum d'obra poctica completa, La rzit erz el 
record (Barcelona: Llibres del Mall, 1986), aplega la seva producció 
lírica corresponent a la dkcada dels anys setanta: Menlbria d'un 

5. També incloem aquí, Ibgicament, els reculls pottics apareguts dins els vo- 
lums d'obra pottica perb que no han estat publicats mai com a volums solts: Carlsa- 
da veu (edició revisada del recull de 1974 Farzrasiaper a 12s de la gent savia i altres 
poenles), Mernbria d'lirl temps errlpresorlat i Clarrl de la riell. A aquesta llista caldria 
afegir-hi, encara, com a mínim, un altre poemari intdit, Reral~le d'or1lbres (que ini- 
cialment havia estat concebut com a conformador de la trilogia que aplegaria també 
Fuga del mil~lerzrzi i Narcís i l 'altre), i I'edició completa i revisada (tasca en qut ac- 
tualment treballa Pimias) del seu primer llibre de poemes, Ofierza a r~l ir ja veu, es- 
crit entre 1963 i 1964. Una part important dels poemes d'aqueix llibre, perb, ja han 
estat reelaborats i publicats -de forma parcial-, en dues ocasions: Ofrerza de l 'hora 
grisa (1982: primera revisió) i Erztre el record i el sor~~rzi (1992: segona revisió). 

6 .  Aquest primer volum d'obra pottica completa inclou també els sis poemes 
de I'obra teatral Carllide nlort (1979). Pel que fa a Ofrerla de l'horn grisa, vegeu: 
Xavier Macii, ((Notes per a I'estudi sobre el procés de revisió en I'obra pottica de 
Jordi Pimias,,, Urc. Monogr~it ic Jordi Pdrnias, op. cit. p. 32-40. Quant al poemari 
Cattsarln veu, és, de fet, una nova edició revisada del recull publicat el 1974 amb el 
títol Fantasia pera  12s de la gent savia i cl'altrespoenles (Barcelona: Les Quatre Es- 
tacions). 
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terllps eir~presonat (1973), Caiz~ons de la izit beiligna (1980 [1975]), 
Clain cle la rzeu (1977) i Flauta del sol (1979 [1978]). En general, i 
tot i que la veu poktica pamiasiana ja ha arribat al seu grau de madu- 
resa (sobretot a Clam de la rzeu i Flauta clel sol, finalista i guanyador 
del Premi Carles Riba de 1977 i 1978, respectivament), els volums 
d'aquests anys traeixen encara, potser, una certa indefinició pel que 
fa al to i a l'execució del poema. La veu poemitica de Phmias, di- 
guem que s'esti conformant encara, depurant-se cada cop més, exer- 
citant-se i assajant fórmules expressives, preparant-se, en definitiva, 
per al seu esclat altíssim en els llibres que vindran en les dkcades se- 
güents. 

Per6 hem hagut d'esperar divuit anys perquk els lectors pogués- 
sim veure aplegat un nou recull (perb no l'últim) de poesia completa 
de l'autor: Llcina rl'estiu. Obra poetica, 111 (Lleida: Pagks editors, 
2004).' Aquest volum inclou els quatre poemaris escrits per Pimias 
durant la dkcada dels vuitanta: Lluna d'estiu (1985), Arnfora prega 
(1985), El carnicle Ponent (1990) i L'alegria velada (1992). Quatre 
volums de gran poesia, de la més gran que es publica en aqueix mo- 
ment en el nostre país, perb que potser va passar, llavors, massa des- 
apercebuda a la crítica i als lectors. 

Després d'aquest importantissim cicle líric major dels vuitanta, 
Pimias entrari en un període, el corresponent a la dkcada dels noran- 
ta, d'un cert irnpnsse o replantejament poeticocreatiu. En rigor, du- 
rant aquests anys l'autor no publica cap nou lliurament poktic, per6 
escriu, en canvi, un llibre de relats i la seva primera nove1.h (tots dos 
textos, inkdits fins ara). Per altra banda, es dedica intensament a la 
reescriptura i revisió de material poktic antic, tasca que es traduirh en 
I'edició de dos reculls lírics: Entre el record i el sonzni (1992, per6 

7. En aquest nostre país les edicions de poesia completa són molt necessaries 
per poder valorar amb justícia I'obra dels nostres autors. Normalment, acostuma a 
ser I'única manera de poder llegir -i tenir- sencer un poeta, ja que les edicions de 
pocsia circulen -quan efectivament circulen- molt poc i malament. Hem de cele- 
brar, en aquest sentit, la imminent reedició (a editorial Pagts) del primer i segon vo- 
lums d'obra poitica completa de l'autor, actualment del tot introbables. 
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que, de fet, és una reedició revisada d'Ofrena de l'lzora grisa) i La 
plana ver& (1994).8 

Ja en la primera di:cada del nou mil.lenni, Jordi Pimias ha donat 
fins ara a la llum tres nous volums de poesia, tots tres molt importants 
i molt celebrats per la crítica: Fuga del r~zil.lerlni (2000), Narcís i l'al- 
tre (2001) i Terra cansacla (2004). Aquests volums se'ns apareixen, 
cadascun d'ells, com a culminació o mixima fita de tres de les princi- 
pals línies poktiques pamiasianes: a) Fuga del rni1,lerzni: la poesia de 
sentiments col.lectius i de compromís del poeta amb el seu temps (i 
també hi hem d'incloure els volums Cansacla veu i Membrin cl'url 
temps empresonat; b) Terra cansacla: la poesia més, diguem-ne, de ti- 
rada popular i de <<celebració>> (i que connecta, doncs, directament, 
amb obres com Cancons de la nit benigna o La plana vercla); i, final- 
ment c) Narcís i l'altre: la poesia de més ambició formal i de to més 
greu, i també la més remarcable i característica del poeta; és a dir, la 
poesia de caire més introspectiu i líric, una poesia que gira al voltant, 
bisicament, d'una doble reflexió existencial i poktica. Una reflexió 
que es desplegarl, sobretot a partir dels anys vuitanta, en el que en 
podríem dir una doble deriva mitologicoreligiosa -primer tot just in- 
sinuada i posteriorment explicitada de forma clara. (És la mateixa lí- 
nia de qui: participen, també, i no ens ha de sorprendre, els llibres 
centrals del poeta: Clam de la neu, Flauta del sol, Lluna cl'esti~i, Arn- 
fora grega, El camíde Ponent i L'alegria ~e lac la ) .~  

8. Per a una primera aproximació a aquest darrer volum, vegeu el meu text ([La 
plana verda de Jordi Pimiasn, publicat com a prbleg al llibre: Jordi Pimias, Lnpln-  
nn verda, Lleida: Pagts editors, 1994, p. 9-15. 

9. Cal dir que sobretot en aquests darrers reculls del poeta, aquestes tres línies 
esmentades s'entrellacen i es fonen naturalment, sense que s'hi pugui establir una 
divisbria clara. Per altra banda, cal apuntar que per sota d'aquestes grans línies pot- 
tiques generals, circula a més transversalment per tots els llibres i en tots els poe- 
mes una triple i molt precisa construcció mítica personal (fonament de tot l'imagi- 
nari pottic pamiasii): 1) el mite de la infantesa i del seu corresponent triangle 
identitari (jo-casa-paisatge); 2) el mite de la joia de I'amor %n el doble vessant 
humi i transcendent- i del sentiment d'arnistat com a elements salvífics i com a 
conformadors de sentit davant el non-sens del món i de I'existtncia; i 3) la sacralit- 
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Jordi Pimias, que es troba en ple exercici poktic i que segura- 
ment encara ens reserva nous materials, és, a hores d'ara, un dels 
nostres més grans poetes i un dels nostres escassos maiores. Aquest 
fet és evident per a tots els poetes i lectors de l'hmbit ponentí.'O No 
sé, perb, si la seva persona i la seva obra, malgrat els reconeixements 
obtinguts, tenen la mateixa consideració en el conjunt de l'imbit lin- 
giiistic. 

Nota a Lluna d'estiu 

Hi ha, com a mínim, dos tipus molt concrets de poetes segons la 
forma en quk decideixen aplegar i publicar la seva obra postica: els 
qui ho fan proposant una nova lectura de la prbpia obra (i el cas para- 
digmitic, entre nosaltres, seria el de Josep Carner amb el seu volum 
Poesies), i els qui ho fan des de la més estricta fidelitat al moviment 
de l'obra i al seli procés evolutiu concret (com és el cas de Joan Vi- 
nyoli o de Salvador Espriu). Jordi Phmias, en general, ha optat per 
aquest Últim model: els tres reculls d'obra poktica completa que fins 
ara ha publicat s'articulen, doncs, segons una agrupació alhora cro- 
nolbgica (per data d'escriptura) i peribdica (conforme a les diferents 
etapes creatives i als consegüents cicles lírics). Hi introdueix, perb, 
com si també volgués fer part del primer model de poeta esmentat, 
una velada proposta de relectura a partir de la tria del títol dels vo- 
lums: El foc a la teulada (amb evident referkncia al pes que hi té el 
mite de la infantesa i el món familiar) i La nit en el record (que ens 
remet -o potser caldria dir que ens suggereix- d'una banda, a una re- 
alitat íntima i alhora col.lectiva, vivkncia personal vs. cctemps empre- 

zació del record i la membria com a materials elementals i imprescindibles del tre- 
ball postic que, precisament, té com a funció primera la materialització lírica de to- 
ta l'emotivitat preservada per ells i a través d'ells. 

10. Famias és en aquest moment, per a la tradició literiria local, el referent in- 
discutible i el digne hereu del més gran poeta que han donat aquestes terres: Mirius 
Torres. 
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sonat,,, i, d'una altra, a una afirmació sobre el poder evocador de la 
membria i de la poesia). 

El darrer recull d'obra completa publicat per Phmias, Lluna cl'es- 
tiu. Obra pottica 111, és fidel al mateix tipus d'agrupació cronolbgi- 
ca i peribdica dels aplecs anteriors, per6 sembla trencar aquesta 
tendi:ncia del poeta a suggerir a través del títol una determinada arti- 
culació temhtica o tonal. Ll~~rla cl'esti~~. Obra pottica 111, de fet, pren 
el títol d'un dels volums aplegats en el recull, concretament el pri- 
mer (i, doncs, el més antic), que, per altra banda, és també el que, en 
cert sentit, suposa un retorn al moment fundacional del poeta i el 
que, alhora, fa també de pont entre el cicle líric immediatament ante- 
rior i el que amb ell s'inaugura." El volum, a més, i també és una no- 
vetat, ve acompanyat d'una breu nota introductbria de I'autor (escri- 
ta en tercera persona i, doncs, evidenciant la separació entre home i 
poeta), en qui: aquest t r a p  les línies bhsiques de lectura de cadascun 
dels llibres que s 'hi recullen i en qui: aprofita també per donar una 
visió personal sobre la seva producció poetica: 

Com a resum, poclem dir que l'obra cle Jorcli Phinias cl~lrant 
la cltcacla dels vuitanta es caracteritza pel to sobri, contin- 
gut: LLtla nliracla interior, amb pocs artificis -pero, sovint, 
amb un referent simbblic. Precloiniila la delicaclesa cle l'evo- 
cació, per clam~~nt elel joc pnrament formal. De tant ei2 tant, 
apareixen trets cle la poesia popular, com ara el recurs a la 
rima assonant. També cal remarcar la recreació de mites i la 

11. ((Llurza cl'estiu [és una] obra depurada, intimista, amb moltes referencies a la 
casa pairal, en la vila de Guissona. Recorda, fins a cert punt, el primer llibre publicat 
per I'autor: La nzeva casa ( 1 9 7 2 ) ~  (Jordi P'amias, <(Nota introductorian, Llluza d'e.s- 
tiu. Obrapoitica 111, op. cit., p. 7) Vegeu, per altra banda, la lectura que en fa Jaume 
Pont en el seu prbleg al volum: aLlrltza d'estiu segueix perseverant en els centres 
d'interes d'aquesta mirada interior oberta amb I'escriptura de Flauta del sol. Mal- 
grat aquesta intensificació temitica, el to i el perfil estilístic han canviat substancial- 
ment. [...] El poeta ha decidit de  sotmetre el seu llenguatge a la prova d'una ascesi 
implacable.)) (Recollit a Llnrza d'estir~, Obrapoitica 111, up. cit., pp. 11-12) 
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preskrlcin de l'elernerzt religiós -sobretot a l'liltiin llibre, or1 
es detecta la irtfl~~kncia cle Mircen Elincle." 

Els quatre llibres aplegats a Ll~lna d ' e s t i ~ ~ .  Obra poiticn III  són 
tots molt remarcables i reeixits, el millor de la poesia de Phmias fins 
a aqueix moment. És I'obra del Pimias madur, amb veu prbpia, con- 
solidada i segura, destre en I'ofici i que ha fixat ja, definitivament, 
I'essencial del seu imaginari poktic personal. 

Perb tot i la semblan~a de to i d'actitud poktica en el conjunt dels 
poemaris, la veritat és que aquests s'articulen a manera d'un doble 
díptic temhtic i formal. D'una banda, hi trobem els reculls Llurla 
cl'estiu i El cnnlicle Ponent, dos llibres que reconstrueixen líricament 
el periple personal, vital i poktic, de l'autor, amb moltes referkncies 
als elements domkstics i familiars (persones i sobretot objectes: la 
mare, el pare, el balcó, el rellotge, la taula, el llibre ...) i amb nom- 
broses referkncies paisatgístiques (<<Ocells>>, <<Baladres> <<La neua, 
<<Crepuscle*, <<Pas dels núvols>>. . .) És, aquesta, una poesia de to ele- 
gíac i intimista, en q d  la conscikncia del pas del temps i, conse- 
güentment, l'experikncia personal i la reflexió sobre la membria 
(evocació d'un passat carregat d'emotivitat) i la poesia (com a con- 
fort, recer, companyia, resposta o mhgic joc de mot que transparen- 
ta) hi ocupen un lloc molt central: 

I quan s'esfuma el breu record, i mostra 
l'infant, altra vegada, el seu perfil borrós, 
El poder del llenguatge salvaguarda 
el temps recuperat i fixa, amb mots 
duradors, el vaivé de la memoria. 

(<<Membris>>, d'El Cnmíde Ponent) 

Col.lacionats els dos volums, hom s'adona que formen certament 
un contínuum, o, millor encara, una anella indissociable: El cntní de 

12. Vegeu, Jordi Pimias, ([Nota introductbrian, op. cit. 
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Ponent és en certa manera la culminació final del camí encetat a Llu- 
na d'estiu i, per tant, no ha d'estranyar que l'organització dels poe- 
mes, el seu to, els seus referents i la seva temhtica (i, en alguns casos, 
fins els seus títols) siguin els mateixos; només que ara, en el darrer 
volum publicat, El camírle Ponent, aquests elements s'hi troben ma- 
nifestament més depurats, més reeixidament formalitzats i delimi- 
tats amb una més gran precisió. 

Ben diferent és, perb, el cas de I'altre díptic pottic format pels 
volums Arnfora grega i L'alegria velarla. Aquí sí que hi ha una equi- 
librada complementació temhtica i formal, perb que deriva en dos 
vessants prou diferents (pagh -en el sentit clhssic- un i religiós l'al- 
tre) d'un mateix plantejament d'ordre existencial i, doncs, de qües- 
tionament sobre el sentit de la vida i de conscitncia d'indigtncia da- 
vant la mort i el més enllh. És lbgic que davant d'aquests greus 
temes, la reflexió sobre l'esstncia i la funció de la poesia, amb l'or- 
fisme i el narcisisme de fons, hi sigui present de forma més o menys 
explícita (sobretot a ~ w f o r a  grega) i, alhora també, que els poemes 
es plantegin fonamentalment com a dihleg amb un mateix i amb al- 
tres veus (sobretot a L'alegria velacla: Déu, Dionís, Jonis, Buda.. .) 

No crec que sigui arriscat de dir, per acabar aquesta breu nota, 
que les dues línies que hem apuntat en aquests quatre llibres tenen la 
seva continui'tat i compleció corresponent en dos dels reculls més 
importants de I'autor publicats en els primers anys d'aquest mil.len- 
ni. D'una banda, és evident que Narcís i l'altre (2001) enl la~a direc- 
tament, i té el seu fonament, en el dístic Antfora grega (1985)lL'ale- 
griu velacla (1992). I ,  de l'altra banda, Terra cansada (2004) és un 
esglaó més -no sé si definitiu, perd en tot cas molt brillant- en una 
línia molt propera a la dels llibres Ll~ina d'esti~i (1985) i El cami de 
Ponent (1990). Cosa que confirma, en darrera insthncia, la profunda 
unitat i cohertncia de tot el conjunt de I'obra de Jordi Phmias i, tam- 
bé, el seu grau de compromís, rigor i extrema exigkncia. 
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