
. ............................................................................................ . ............................................................................................

◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

21 d’octubre del 2004

CRISTINA CALDERER

La poeta i narradora Olga Xirinacs (Tarragona, 1936) va guanyar el Carles Riba el 1987

Per qui, sinó
per la poeta

P O E S I A

R O S E R G U A S C H

Olga Xirinacs, Grills de
mandarina. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

E
n aquest darrer lliu-
rament de poemes
de l’escriptora tarra-
gonina, s’hi combi-
nen dues parts ben

diferenciades. A Venir de tarda,
els poemes, molt descriptius i
lluminosos, ens condueixen a
través d’un camí de tornada.
En aquesta primera part del
llibre hi veiem la voluntat de
la poeta, en clares referències
horacianes, d’escriure sobre la
tardor. A la segona part, Grills
de mandarina, apareix el diàleg
entre música i poesia a partir
del disc Vuit històries, interpre-
tades al saxo per Xavier Pié.

A Venir de tarda s’hi aple-
guen les imatges més nítides
del temps que es reclou en
delicades gradacions de tona-
litats. Els colors, els quadres
vius que habiten cada poema,
la pintura, hi predominen. Hi
trobem un Doble naixement de

Venus i un Matisse; també Ro-
mero de Torres, Vermeer, fins
i tot Rosalba Carriera, la pin-
tora de la novel·la La tarda a
Venècia. La tardor, doncs, es
presenta com a instant de vida
del present i com a temàtica
en què s’encerclen els altres
referents del llibre.

És envoltada de tants colors
que Xirinacs assaja de dir, rere
reflexions profundes, el batec
i el sentit de la seva poesia. I
assaja de dir-los perquè sem-
pre hi ha un dubte, com un
núvol obert, en les seves pa-
raules. En el prefaci ens avan-
ça que els poemes “han nascut
de molts silencis contempla-
tius del caos”, i en el poema In
mezzo dil camin..., passant ba-
lanç del temps viscut, al mig
del camí, a mitja tarda, tor-
nant de l’amor, quan passa
setembre “i l’olor de pomes i
codonys / porta antics sols i
fresques matinades que no
hem vist”, la poeta ens con-
fessa que “els poemes són les
fulles d’un arbre que em fa
adéu”.

En el llibre hi ha una imat-
ge que sobresurt d’una mane-
ra especial i que remet a una

altra imatge narrada per Cal-
vino. A la poesia Cementiri amb
infants que juguen, la poeta ad-
mira “el pas tan lliure de la
nena / que corre amb lleuge-
resa entre tombes de marbre”.
Aquesta admiració ens remet
a la idea de lleugeresa que
Italo Calvino va identificar
com un dels valors exporta-
bles per al nou mil·lenni.

En un conte de Boccaccio
apareix el poeta Cavalcanti
que es passeja entre tombes de
marbre. Quan el persegueixen
uns joves, el poeta fa un salt
per sobre d’un sarcòfag i s’es-
capa. Calvino ressalta sobretot
la imatge visual que Boccaccio
evoca: Cavalcanti alliberant-se

d’un salt. I afegeix: “Si volgués
escollir un símbol propici per
acostar-nos al nou mil·lenni,
optaria per aquest: l’àgil, sob-
tat, salt del poeta filòsof que
s’alça sobre la pesadesa del
món, demostrant que la seva
gravetat conté el secret de la
lleugeresa, mentre que allò
que molts consideren la vita-
litat dels temps, sorollosa,
agressiva, [...] pertany al regne
de la mort”.

D’aquesta força, doncs, d’a-
quest salt lleuger, emergeix la
poesia de Xirinacs. La gravetat
de la mort és lleugera als ulls
dels nens, ens detalla la poeta,
i és que “als nens, i potser als
déus, cal envejar-los / la po-

testat suprema de jugar, feli-
ços, entre els morts”.

Potser, en aquest camí de
retorn que ha iniciat la poeta,
el tresor retrobat és la infan-
tesa. Potser el record d’una
infantesa en què “la mà que
escrivia era l’arbre, i la llibreta
el món”. O potser el tresor és
una herència encara no del tot
alliberada. En algun racó del
bosc, paraula preferida de
l’escriptora, hi ha una terra
fosca que s’esponja. Potser el
tresor és just aquí, en la ren-
dició de sentir-se com “un
hoste no esperat”. Quan “vi-
bren ales breus”. Quan, dins
del bosc, tot respon. Per qui,
sinó?

Nosaltres els kurds
P O E S I A S U S A N N A R A F A R T

Jordi Gabarró,
El somni de la raó.
Viena Edicions.

Barcelona, 2004.

L
a trajectòria de Jordi
Gabarró (1944) és un
exemple de produc-
ció tardana i concen-
trada: va publicar Tot

és caduc l’any 1992 i, des d’a-
leshores, seguiren títols com
ara Una llum a la finestra
(1994), País trencadís (1998) i El
jardí (2001).

En aquest nou llibre, el po-
eta posa contra les cordes
l’herència del segle XX tot
denunciant la follia que ha
resultat de la raó i de l’intel-
lecte. Amb una veu sense
subjectivació del jo, declara-
tiva i molt directa, fa un repàs
dels grans errors del segle
anterior, amb l’emergència i
direccionalitat amb què es
pot llegir igualment la poesia
compromesa de Pere Quart.

Els poemes són breus i van
al moll de l’os, sense retòri-
ques, escrits amb versos d’art
menor, i dirigits ben sovint
als personatges públics dels
seus atacs, tot perseguint l’e-
fecte del missatge que impli-
ca de ple el seu receptor na-

tural. D’alguna manera, Ga-
barró fa el seu particular
ajustament de comptes amb
la història, no sense aplicar-hi
la ironia que sol acompanyar
el vers polític. Ironia, cal
dir-ho, que se serveix del límit
del vers i de la destrucció de
la sintaxi per dur el pensa-
ment al seu punt més crític,
ja que ben sovint el poeta re-
bla el clau en l’últim vers ex-

pressament posposat. La glo-
balització, la fi dels sistemes
filosòfics, la caiguda de les
religions, les veritats del po-
der, el falsejament de les
utopies són alguns dels temes
que va perfilant el llibre,
d’altra banda monolític, sen-
se apartats ni mimètiques ci-
tacions líriques que entre-
banquin la intenció d’expo-
sar sense embuts l’escandall

de mals que han enterrat els
ideals.

En el cant al país, el poeta
de Sant Guim de Freixenet
referencia els defectes de la
terra: “Però ets mesquí / estret
/ i al pit / en l’indret del cor //
hi tens una guardiola”.

Poemes com ara El disc dur,
El ramat sense pastors i Segona
evolució somriuen cínicament
i benèvola davant la condició

humana i la seva evolució. El
record d’Espriu, no pas inú-
tilment convocat, i les con-
travinents troballes de la ci-
ència afegeixen els tocs d’a-
tenció a la societat per a la
qual Gabarró escriu “amb
concentrada ira”; societat, tal
vegada, no tan desperta com
el poeta que té veu també per
a les dones del continent
africà.

Pere Vives Sarri, Veu postrema. Pròleg de
David Jou i epíleg de Manuel Bofarull.

Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona, 2004.

S egons el filòsof Sèneca, la felicitat
no està en aquell que posseeix el
saber, sinó en qui l’actualitza.

Aquesta actitud reflecteix la feina dels
que van a la recerca de l’ésser sense defa-
llença i també dels que fan de la poesia la
seva indagació vital. Pere Vives Sarri, el
poeta octogenari, poeta solitari com tants
dels seus contemporanis de postguerra,
que té al seu darrere una vintena de lli-
bres, entén el seu art en aquest sentit: una
recerca de l’essència humana a partir de
l’ésser immers en el temps.

Tot i el títol testamentari del llibre, els
poemes que el conformen mantenen una
posició vital davant l’existència: “En mi
camines / desig cercant florida / d’amet-

llers tendres, / sóc jo que m’embriago /
mancat de no saber-me”. La contemplació
de la natura disposa el jo a la suspensió de
la seva condició en el present, en harmo-
nia amb l’entorn. I el compte que es fa
amb la vida acaba sent positiu i perdura-
ble en el discórrer cíclic que justifica la
raó individual. L’afinat ús del vers en els
seus ritmes i la varietat lèxica que cobreix
el coneixement del món natural donen
als poemes, sovint tallats d’una sola peça,
els seus trets distintius. S.R.

Roser Amills, Lais per amants distingits i
altres paraules. Pròleg d’Andrés Rábago.

Abadia Editors. Saldes, 2004.

E ncapçalats per una vinyeta d’El Roto
a manera de pròleg, els poemes di-
etari de Roser Amills expliquen dis-

tintes fases d’una trajectòria sentimental.
En realitat, en la seva exploració de la

individualitat en relació amb la passió
amorosa, Amills practica la itinerància de
formes i textos fragmentats que no són
exactament poemes. Les referències plàs-
tiques estan presents en la intenció de
mostrar una mena de corpus trencadís de
moments i delits. En alguns casos, el text
es construeix a partir de variants incor-
porades a partir del llenguatge musical.

Llibre de les preguntes forma el primer
grup, un grup heterogeni de formes i te-
mes, en el qual tal vegada hi manquin
més concentració i intenció. Llibre de l’a-
mor conté poemes més breus en els quals
destaca la veu femenina protagonista ex-
altada, juvenil i variable.

Finalment, Llibre de les solituds se centra
sobre l’experiència d’haver estimat. Si bé
Amills demostra una voluntat apassiona-
da per la literatura i un sentit propi de la
vida, hem d’esperar que en el seu proper
llibre els resultats artístics s’obtinguin
amb més rigor. S.R.


