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un batec de papallona: / etern i coratjós al pas
per l’aire, / misteriós en la bellesa / que li ha
estat regalada, breu i líquida, / interna i fràgil
com el vi que em dius”. En un altre poema
descriu “una mica de llum / tacada amb ai-
gua”. I, en un tercer, “una llum que camina”.
No som, per tant, gaire lluny de la guspira
anònima de llum carneriana.

Aquest és, probablement, el millor llibre
de poemes de l’autor, que hi ha limitat la ten-
dència a l’abstracció que trobàvem en obres
anteriors. Aquí, el vers no engavanya, i el sen-
tit s’hi fa present gràcies a unes imatges com-
movedores, reveladores. L’instant és un sos-
pir de l’eternitat. El tràfec de la vida hi treu el
cap: “Petit fill que ara jugues / amb els somnis
dels dies caiguts.” ❋

Plaça
del temps

POESIA JORDI LLAVINA

ot, en aquest nou llibre de Vicenç
Llorca, parla del temps. Sembla que
cada un dels versos que el componen

duguin inscrita la consciència del pas dels
anys. “Una mostra d’assaonada plenitud”, en
diu Jordi Pàmias en l’epíleg. I, en el pròleg,
Francesc Parcerisas s’hi refereix com “una
proposta lírica que s’endinsa pel camí del re-
torn a la unitat des d’un món de dissonàn-
cies”.

Es tracta d’un llibre compacte, ben estruc-
turat, de ressons menys ribians que altres lli-
bres de Llorca; un llibre que reflexiona una
vegada i una altra –insisteixo en això– sobre
el temps. Els fills o els pares ens fan ser cons-
cients de la pressa de l’edat, de l’essència del
nostre progressiu allunyament de la vida. Hi
ha en el primer, i brevíssim, poema, un ressò
ungarettià: “Com aquell nen que vol el món,
i mira / l’aigua d’un dia que mai no beurà.”
Tot seguit, en el poema Hi ha tants dies en un
sol minut...! –un vers de Shakespeare–, el
poeta dóna compte de la complexitat de la
nostra existència: i així, tot considerant el cel
i la terra –“creixo amunt” i “creixo avall”, es-
criu–, acaba amb un vers magnífic, que re-
flecteix un neguit ben comprensible en una
consciència desperta: “Tot el desig de ser en
un altre ser.”

Llorca ha escrit un llibre sobre allò que
passa –per tant, un llibre que amaga el con-
flicte irreductible de la nostra naturalesa–,
però ha aconseguit que el to sigui d’una ad-
mirable serenitat: “Només perdures en el
corrent que escapa.” No sempre hem de veu-
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re el temps com a efecte destructor: “El temps
et fa / perquè tu fas el temps.” El poeta el crea
“com una plaça”; això és, com un lloc que fa
de bon estar-hi. L’únic lloc –el temps fet es-
pai– on els humans podem conèixer “l’uni-
vers / en les notes subtils de la música”. ¿Què
hi ha, en el dia i en la nit de l’univers? La belle-
sa, és clar, i l’acte obstinat de recercar-la, que
és l’escriptura: “Escriure és una imatge com-
pleta / del diví damunt planes que passen.”
L’aigua que passa, i en la qual s’emmiralla el
poeta, o aquesta imatge fugaç del diví en el
poema ressenyat: de bell nou el temps, que
ens conforma, que ens determina. Carner ex-
pressava, en el poema Dedicació, el desig
d’“ésser, en millor diada, / guspira anònima
de llum”. Llorca afirma que “tot s’assembla a
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constants del moviment que, a través d’opuscles,
va publicar l’obra dels clàssics Proudhon, Baku-
nin, Reclus, Kropotkin, Malatesta, Tolstoi, Ferrer
i Guàrdia, Mella, i, a més, i no es va oblidar de
Dostoievski, Ibsen, Zweig... Cervantes i la seva
obra El Quixot van ser presents a les publica-
cions, com, per exemple, el Calendari SIA. La cul-
tura defensada pels exiliats responia a un meca-
nisme tant de salvament de la identitat com del
comportament ètic. Les autores donen notícia de
la instal·lació l’any 1947 d’una emissora de ràdio
d’ona curta a la Colònia Aymare sufragada pels
militants de la CNT. La ràdio va ser clausurada
tres setmanes després de la seva inauguració per
les autoritats franceses. També comenten la tro-
bada anual de la FIJL a Aymare durant el mes
d’agost de cada any, on es concentraven més de

mil persones. Alted i Domerge s’immergeixen en
la publicació CNT, que va aparèixer el 1944 com
a òrgan del MLE i, a partir de 1945, com a òrgan
de la CNT de Tolosa, de la mateixa manera que
Solidaridad Obrera sortia a París. És interessant
l’anàlisi que fan de la publicació cultural Cenit,
apareguda el 1951. L’assaig tampoc oblida els il-
lustradors que van col·laborar a les publicacions i
citen el català Joan Call Bonet (Barcelo-
na,1914-Tolosa, 2002) com un dels més destacats
dibuixants satírics que van col·laborar en les pu-
blicacions del moviment llibertari. Finalment,
només em queda recomanar a tots aquells que
s’interessen per la història de l’anarcosindicalis-
me la lectura d’aquest llibre per comprendre la
importància cultural que van donar a la seva vida
els exiliats. ❋
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