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Lola González Montolio,
A partir dels lliris soterrats.

Premi Ciutat de Vila-real 2003.
Brosquil. València, 2004.

E l llibre de Lola González és
una primera obra tardana
que pateix d’un excés de

sentimentalisme. L’autora ex-
plica a través dels poemes la
seva història d’emocions i frus-
tracions amb versos de factura
correcta i amb domini reeixit
tant de l’heptasíl·lab com del
decasíl·lab, tot i que abusa de les
rimes més fàcils.

De tota manera, la configu-
ració d’un univers poètic vol
una certa constància en la re-
cerca d’allò que se’n diu la veu,
que no ha de correspondre a
l’inventari exhaustiu dels ava-
tars viscuts, sinó a perseguir la
pertinència de l’experiència
pròpia en el magma profitós de
les lectures d’altri servides en el
mateix pou en què conviuen els
llots de diverses generacions
poètiques i d’on se n’ha d’ex-
treure el mateix i senzill got
d’aigua clara.

Alguns dels poemes dels lli-
bres que surten del ventall d’e-
mocions del jo estricte tenen
més força. Escola, per exemple,
en què el record personal es
desplaça per evocar les aules de
la infantesa, expressa amb mi-
llor solidesa allò que l’autora
vol dir en la resta del llibre.
També ho aconsegueix amb
Moka, uns versos dedicats a una
gata. S.R.

Jordi Boladeras, Versos dispersos.
23è premi de poesia Ciutat de
Benicarló 2003. Pròleg d’Anna

Aguilar-Amat. Brosquil

Edicions. València, 2004.

E ls poemes que componen
el llibre, tal com indica el
seu títol, són d’una gran

varietat temàtica: la malaltia,
l’amor, la paternitat, la poesia,
la cultura i la feina. En el to,
Boladeras persegueix una iro-
nia no exempta de l’estoicisme
que comporta l’edat, però tam-
bé l’humor més obert i in-
transcendent de la broma feta a
l’amic.

Laurence Sterne, a Un viatge
sentimental practica una mirada
heterodoxa sobre el seu recor-
regut per França, una errívola
manera d’explicar una varietat
de casos subjecta a la seva per-
cepció sentimental. Fins a un
cert punt, Boladeras és també
amant de l’heterodòxia, de no
negar el record del pare rellot-
ger, sinó de sumar-lo a la de-
núncia social o a la liaison d’uns
dies. Fa ús d’una itinerància vi-
tal i, en conseqüència, el ventall
de subjectes pels quals s’inte-
ressa és molt gran. Així mateix
són d’una gran llibertat les es-
tructures formals dels poemes.

Es pot dir del llibre que no té
gaire unitat, encara que això no
resulta problemàtic perquè, de
fet, el contingut dels poemes
mereix atenció. Tal vegada,
l’excés de facilitat amb què
s’escriuen no permeti aca-
bar-los, en alguns moments,
amb més contundència. S.R.

ARXIU

A ‘Misterioses fruites’ s’han reunit poemes inèdits de Quima Jaume

D’un mar, d’una paraula
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Quima Jaume, Misterioses fruites.
Antologia amb inèdits a cura de Rosa

Ardid i Neus Aguado.
Edicions Proa. Barcelona, 2004.

L
a poesia de Quima Jaume és la
resposta d’una veu al rar equi-
libri entre sensualitat i espiri-
tualitat. La recerca de l’essenci-
al, l’assumpció de l’espai i la

seva grandesa com a benefici per a l’és-
ser humà, o el lirisme amorós que esde-
vé càntic sense dolor formen part d’una

expressió temperada en què el temps
només és un referent abstracte. Quima
Jaume no necessita referir l’hora en què
els vents amoroseixen els sentiments
perquè és capaç de guardar-los i fer-los
perdurar en el seu alè poètic sense de-
terminis ni rellotges. Sovint, en aquests
poemes en què l’objecte esdevé catego-
ria –el mar, la finestra, el vent, la bar-
ca–, l’únic referent temporal i positiu
són les gavines, ordidores de l’instant i
festives, sempre portadores de l’amor en
un ordre transcendent.

Les notes biogràfiques de Rosa Ardid
sobre l’autora donen moltes claus per
entendre una poesia que s’alimenta de la
passió callada per les coses vives i del

respecte a la mort com una còmoda
companyia, alhora que ens descobreixen
la poeta amb set de coneixement que,
després d’un llarg període de formació,
aprèn a observar el seu entorn com a
metàfora de l’existència.

L’antologia, a poc més d’una dècada de
la mort de Quima Jaume, recull alguns
dels poemes dels seus tres llibres, El temps
passa a Cadaqués (1986), Pels camins remo-
rosos de la mar (1989) i Del temps i dels somnis
(1993). Se n’hi afegeixen altres d’inèdits,
considerats de circumstàncies, que tenen
el mateix to d’autenticitat que els ante-
riors. Neus Aguado, en l’epíleg de la se-
lecció, explica amb encert fins a quin
punt l’experiència del mar concentra to-

ta la seva mirada i l’es-
piritualitza. Ara bé, to-
ta l’aventura poètica
de Jaume és un combat
lúcid i serè per “trobar
la mesura del desig”. I
la missió de la poesia
és guardar-ne la me-
mòria, tal com es veu
al poema Darrere la fi-
nestra. Un desig que és
la suma de la passió
per la literatura (Pes-
soa, Espriu, Vinyoli,
entre d’altres), la mú-
sica i la vida aplicades
a l’afany pedagògic, a
l’impuls del viatge i a
l’expressió de l’amor.

L’illot poètic que és
Cadaqués, la “roca vi-
va”, està nodrit per tres
veus femenines impor-
tants que, a manera de
sibil·les, n’interpreten
la blancor amb finesa i
efectivitat. En els seus
cants, els lectors i les
lectores hi trobaran les
subtileses de la nostra
llengua.

Fragments de sorra
P O E S I A

C O N C H A G A R C Í A

Antonio Tello, Sílabas de arena.
Prólogo de Cristina Peri Rossi.

Editorial Candaya. Canet de Mar, 2004.

L’
editorial Candaya acaba
d’estrenar-se. Fins ara només
ha publicat dos llibres, un
del poeta paraguaià exiliat a
l’Argentina el 1947 Elvio Ro-

mero, i el segon aquest d’Antonio Tello,
tot i que ja anuncia en pròximes edicions
un poemari dels argentins que viuen a
Barcelona Carlos Vitale i Teresa Martín
Taffarel. La particularitat d’aquestes edi-
cions és que vénen acompanyades d’un
CD amb la veu del poeta.

Aquest poemari conté paraules que
cauen de la pàgina per adherir-se durant
una estona al lector. Són fragments de
sorra que marquen un pas de grans blocs
de temps.

Antonio Tello, nascut a la província de
Còrdova de l’Argentina el 1945, fa més de
trenta anys que viu a Barcelona. És també
autor d’algunes novel·les i assajos.

Aquest text, transcendeix el lloc, la pà-
tria, perquè ens n’ofereix una de comuna
a tothom i és el pas del temps, la pàtria de
l’instant. Es tracta, aleshores, d’una re-
cerca, d’una manera de conjurar l’oblit a
través de l’escriptura: “Parto. Llego. El hori-
zonte es una línea / en el abismo. Reconozco mis
huellas. / Los caminos son sueños en tránsito; los
/ pasos, grafías de naciones en el aire”. El jo de
l’autor està bastant allunyat del jo real i
per això a vegades aquesta poesia pot
sembla que aspiri a abraçar massa: la mí-
tica Ítaca, o el paradís perdut, però en re-
alitat se serveix de la mitologia per cons-
tatar que les síl·labes de sorra són petja-
des, marques. La paraula, com diu en el
pròleg Cristina Peri Rossi, sempre és una
inscripció en el temps, i es fa per expres-
sar, comunicar, advertir.

Consignar la realitat en clau simbòlica
és el que fa Antonio Tello, potser per cor-
roborar la nostra condició efímera. Més

pròxim a una tradició oriental (haiku, la
Bíblia), les seves paraules degoten
obrint-se pas entre la simbòlica aigua i
pedra: “El agua confía en la corriente. / La pi-
edra en la quietud. / El agua y la piedra gozan
del encuentro. / ¿Qué provoca la caricia? / ¿La
insistencia del agua? / ¿La espera de la piedra?
/ ¿O acaso el deseo del río?”. Preguntes recol-
zades en alguns elements que ens porten
a la paradoxa. En altres parts del llibre, les
síl·labes s’expandeixen i construeixen una
imitació al balbuceig. Des d’aquest punt
de vista és molt interessant l’experimen-
tació amb el llenguatge.

Intentar convertir en unitat el que es
pretén dir i la manera en què es diu per
portar-nos a l’interrogant vital: ¿quin és el
sentit de la nostra existència?, ¿només
som àtoms en transformació constant?

Antonio Tello acostuma a dir que l’ho-
me és fora del temps i així ho vol consta-
tar en aquest sil·labari de sorres, per posar,
potser, la poesia en un lloc mític, narrat
des d’un distanciament que fa d’aquesta
poesia un espai habitat d’un ressò llunyà
en què també el mateix poeta està perdut.


