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El poeta Patrick Gifreu va néixer a Perpinyà el 1952

Mediterrània
i memòria

P O E S I A

M E L C I O N M A T E U

Patrick Gifreu,
Via dels ossos.

Premi Cadaqués a Rosa
Leveroni 2002.

Edicions Proa.

Barcelona, 2003.

P
atrick Gifreu (Per-
pinyà, 1952) és un
escriptor de ploma
flexible, un traduc-
tor capaç de tras-

lladar al francès un grapat
d’autors de pes –de Llull a
Bauçà– i un poeta polifò-
nic, amb un peu damunt
del paper i l’altre vés a sa-
ber on. Recentment, la seva
vessant assagística l’ha
portat a revisitar artistes
d’actualitat centenària,
com ara Gaudí i Dalí, ha
traduït al francès i ha ver-
sionat en català modern el
Kamasutra català (o Mirall de
fotre), i ens ha mostrat 100
maneres, no necessària-
ment recargolades, de cui-
nar el cargol (El cargol
en 100 receptes). Amb
tot això, l’obra poèti-
ca de Gifreu ha que-
dat una mica disper-
sa en una sèrie de
plaquettes i edicions
introbables; ara que
arriba, de la mà del
premi Cadaqués a
Rosa Leveroni, a una
de les principals edi-
torials de l’àmbit
lingüístic català, ho
fa envoltada d’una
alenada clàssica,
amb un regust de
nostàlgia i mediter-
raneïtat no fàcilment
resseguibles en els
seus primers treballs.

I tanmateix, a Via
dels ossos, Patrick Gi-
freu es mostra tan
eclèctic com de cos-
tum. Es tracta d’un
poemari que beu de
la quotidianitat i de

la contemplació del paisat-
ge –des de Banyuls de la
Marenda, amb un poc d’i-
maginació, es pot albirar de
la vella Europa fins a l’Ori-
ent, tal com apunta el ma-
teix autor al seu pròleg–,
però que s’alimenta, sobre-
tot, d’un seguit de referèn-
cies culturals en les quals el
poeta dialoga amb el pas-
sat.

I el passat, vist des de la
Mediterrània, és un passat
ric: el món dels trobadors
(hi llegim “humor cortès”
per “amor cortès”), dels
àrabs, dels celtes, de la glò-

ria de Grècia i la grandeur de
Roma –referències mitolò-
giques i literàries, a la
imatgeria cristiana i a la
gastronomia.

VARIETAT DE FORMES
Dialogant amb la història,
Gifreu s’explica i ens expli-
ca, i ho fa amb un català
que no és del Rosselló sinó
d’arreu –tot i que avui dia
només un rossellonès pot
emprar llur amb una fres-
cor de conversa–, i amb
una varietat de formes que
van de l’epigrama al poema
en prosa.

La constatació més signi-
ficativa, però, és que a Via
dels ossos Gifreu ja no és el
poeta que cridava amb els
Stones: “I can’t get no satisfac-
tion”, tal com feia a Telediari
(1980), sinó que recapitula i
reflexiona: “Qui coneix el
nostre país [...] entendrà que
totes les passions ara / vul-
guin apaivagar-se / en els
fremiments de l’art, / i que
el desig vingui a esfu-
mar-s’hi / en la serenitat de
les llegendes”. Maduresa?
Estil tardà? ¿O potser només
un pur i senzill retorn als
orígens?

La vida en gris
N A R R A T I V A

J O S E P M A N U E L S A N A B D O N

Vicent Pallarés i Porcar,
Retalls de vellut gris.
Edicions Brosquil.

València, 2002.

R
etalls de vellut gris,
llibre amb el qual
Vicent Pallarés va
guanyar el premi
de narrativa Ciu-

tat de Vila-real 2001, és un
recull de relats amb una es-
tructura circular. Encara
que individualment podri-
en tenir vida pròpia, els
personatges d’unes històri-
es i les altres tenen relació
entre ells, i també estan
units per un nexe comú, la
frustració de les seves vides,
la grisa monotonia de la se-
va existència. De fet el pri-
mer dels relats, Esborranys,
serveix de presentació de la
resta del recull. Un escriptor
és apressat pel seu editor
perquè li doni un nou recull
de contes, i aquest defineix
el seu nou llibre amb

aquestes paraules: “Em fa la
impressió que són històries
inspirades en la desil·lusió,
amb un cert regust amarg
[...] cada una amb el seu to
concret i particular, però
totes del mateix color: el
gris de la misèria humana,
de l’amargura quotidiana,
del desencís permanent”.

Però malgrat aquestes
paraules alguns dels contes
són ben divertits. A Home
objecte, una dona, després de
trobar el seu marit amb una
altra dona al llit, reacciona
fredament i vol esbrinar per
què s’ha arribat a aquesta
situació. En la investigació
descobrirà que al seu home
se’l rifen les dones, però
quan sabrà com va comen-
çar tot la seva sorpresa serà
majúscula.

Col·legues és una altra de

les històries divertides del
llibre: un delinqüent en
contracta un altre perquè
mati un tercer que ha ofès el
seu honor, aquest en con-
tractarà un altre rebaixant
el preu, i així successiva-
ment, però quan pensem
que estem a punt d’arribar a
un final lògic pel desenvo-
lupament de la història,
l’autor ens torna a sorpren-
dre amb un final insòlit.

Més amargs són els altres
contes. A Vel·leïtats poètiques
assistim a les dificultats que
té un poeta per escriure un
poema d’encàrrec. A Impo-
tència trobem les dificultats
d’un jove i tímid professor
de secundària per aconse-
guir dominar la classe i que
els alumnes se l’escoltin. Es
nota en aquest conte que
Vicent Pallarés és professor

de secundària i sap bé de
què parla. A Revifalla, una
viuda madura que ha estat
atropellada per un cotxe,
mentre és sotmesa a diver-
ses proves mèdiques en
l’hospital, ens mostra la se-
va solitud, però també el
desig de construir noves il-
lusions.

A Retalls de vellut gris, Vi-
cent Pallarés demostra, com
en llibres anteriors, que do-
mina a la perfecció la nar-
ració curta, i també sap uti-
litzar molt bé el llenguatge
escaient a cadascuna de les
situacions que planteja. En
el present llibre el lector
trobarà una bona estona de
lectura entretinguda en què
es barrejaran constantment
l’humor i la ironia, però
també la tendresa i l’amar-
gura.
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Món femení
C O N C H A G A R C Í A

Jaime D. Parra, Las poetas de la búsqueda.
Libros del Innombrable.

Saragossa, 2003.

S’
acaba de publicar una al-
tra antologia que afegeix
nous punts de vista a l’a-
dobat territori d’aquest
tipus de llibres. En aquest

cas es tracta de Las poetas de la bús-
queda, i la idea neix del fet que el poeta
és un camí, i com en tots els camins,
hi ha pèrdues i trobades. Es tracta
d’una poesia el rerefons de la qual és
el misteri, i estaria relacionada amb el
somni, la nit i la mort. La majoria de
les poetes incloses són barcelonines:
Neus Aguado, Marga Clarc, Rosa Len-
tini, Teresa Show, Carme Borja, també
la desapareguda Maria Mercè Marçal,
a més d’altres poetes com ara Olvido
García Valdés, Menchu Gutiérrez, Es-
perança Ortega, Chantal Maillard,
Chus Pato, Clara Janés, Blanca An-
dreu, Carlota Caufield i Marina Aoiz.
La majoria d’aquests noms són indis-
cutibles dins del panorama poètic ac-
tual, que indubtablement tenen la se-
va correspondència en uns altres poe-
tes tant catalans com de la resta de la
Península. Però l’elecció de l’antòleg
sempre és subjectiva i per això mateix
respectacle.

Què ens aporta aquesta antologia?
Crec que l’il·luminador pròleg de Jaime
D. Parra, un gran estudiós de la sim-
bologia, tiba del fil amb què es pot en-
trar en aquests textos: camí d’iniciació
que acaba en transformació a través de
la recerca en un context que sorgeix
darrere els novíssims i que l’antòleg ha
classificat en tres grups: la recerca (les
poetes aquí estudiades), els límits i els
intertextos (aquests dos corrents que-
den sense analitzar, fins ara).

DE DIFERENTS TRADICIONS
Les autores han begut de diferents tra-
dicions: heterodoxos de postguerra, les
poetes angleses i nord-americanes, el
món cèltic germànic, els romàntics,
l’avantguarda iberoamericana, les tra-
dicions esotèriques o els mestres de la
simbologia. En definitiva, l’antòleg
conclou que totes tenen una bona for-
mació humanística.

Aquesta antologia també permet fer
una ullada des d’un punt de vista ex-
clusivament femení a una sèrie d’ex-
cel·lents veus en les quals la recerca es
reflecteix en la filosofia sufi: en el tra-
jecte hi ha la trobada. També és cert
que aquesta poesia marca un pols di-
ferent a unes poètiques de diferent ca-
ràcter, i que també s’escriuen en
aquest país en veus d’unes altres dones.
I em refereixo a un corrent poètic pot-
ser amb molts més adeptes, més preo-
cupat per reflectir la realitat des dels
seus actes més quotidians, sense que
això vagi en detriment d’una altra
mena de recerca, que seria la de la
mateixa raó de l’existència. El poema
ha de ser indagació interior i alhora la
poeta ha de dominar els recursos poè-
tics que el text li demana.

Ara s’hauria de demostrar si existeix
una línia de la mateixa tendència en la
poesia escrita per homes o si la mirada
que ens proposa l’antòleg pertany a un
món exclusivament femení. El repte és
interessant i estic segura que es co-
mentarà. Sens dubte, i ho repeteixo, la
selecció de poemes d’aquest llibre és
senzillament excel·lent.


