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n una obra recent, Antoni Tàpies barreja pintu-
ra i fulles per crear la il·lusió de la mescla entre
vida i mort. És un quadre que podria il·lustrar

aquest i qualsevol altre dels títols de Francesc Prat,
que durant la dècada dels vuitanta va publicar tres lli-
bres notables –Paradís de cendra (1982), El soldat ro-
sa (1983) i Larari (1987)– i que no va reaparèixer fins
fa tres anys, amb el titulat Fingiments. El silenci de
més de dues dècades no va suposar cap canvi remar-
cable en una dicció molt original, d’una gran potència
lírica, que s’havia afermat en aquells anys inicials i que
alternava la prosa poètica amb formes estròfiques
que ens remeten a la lírica oriental.

L’escarabeu (o escarabat egipci) neix dels excre-
ments. I, doncs, com aquell gira-sol de Vinyoli que pu-
java d’un femer; o l’aiguabarreig rilkià de cossos morts
i cossos que veuen per primer cop la llum –continuïtat
inexorable de la vida–. Constitueix un símbol molt
ajustat del que expressen els versos de l’autor, que
segueixen, amatents, el cicle de les estacions i van
deixant testimoni de la pa-
radoxal grandesa de l’àni-
ma humana, que ho és
més com més repara en la
seva contingència –i en fa,
posem per cas, bona poe-
sia–. Un vell que passeja
per la platja, “s’ha endor-
miscat, / tocant ja l’infi-
nit”. És el mateix home
que s’entreté amb “les ba-
llarines trencades” que,
fins fa un moment, enron-
daven el cos d’un gerro i
que se sent encara con-
fortat pels “seus gestos
entre les roses”. El sol bat
en unes imatges fetes a
trossos, que deia Eliot.

Prat pensa en la vida
que amaguen uns llibres vells trobats als Encants bar-
celonins o s’admira amb la que acoloreix els taulells
de la Boqueria. Un instant de plenitud, escriu, és “una
experiència regalada”. El marc urbà no el fa desenten-
dre de la força de la naturalesa, com és el cas del poe-
ma dedicat al cementiri de Montjuïc: “Es vessa l’aigua,
amorosint / carrers i places, regant troncs, / espon-
jant líquens i tombes, / nínxols i roques.” En un altre,
també es refereix a la neu que “amoroseix els sexes
de la terra”. Prat sap detectar els “ritmes de fecunda-
ció i hospitalitat”. En els seus poemes encunya, com
en una moneda, la cara i la creu de la vida.

Pas de temps i final d’infància
Hi ha uns versos molt interessants sobre el pas del
temps a partir del pretext de la restauració del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes. I uns altres sobre la fi de
la infància marcada per la mort d’un avi. Aquests te-
nen la fondària d’una pàgina de l’escriptor portuguès
Vergílio Ferreira. Amb la seva escriptura, Prat cons-
trueix refugis acollidors: “La fressa de la pluja al graner
transformà els jaços de les pomes i les patates amb
una olor intensa i molt humida.”

¿Quin lector no se sent interpel·lat per aquests ver-
sos, quina memòria no es reconeixeria commoguda
en llegir-los? I, a tocar de la concreció de les coses i
dels espais descrits, la “presència de l’esperit”, el “baf
de l’eternitat” (que il·lumina), el misteri de la nostra
existència i, al capdavall, el silenci: “Així... sense noms
ni verbs, el text autèntic, el que no és fingiment i co-
mença ara...”. ❋
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