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El poeta Jordi Cervera va néixer a Reus el 1959

Un hivern a França
P O E S I A
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Jordi Cervera, Butte, gener a París.
Meteora. Barcelona, 2004.

J
ordi Cervera (Reus, 1959) per-
tany a la feliç casta d’escriptors
com ara Sebastià Alzamora, Da-
vid Castillo, Ricard Creus, Maria
Mercè Marçal, Miquel de Palol,

Valentí Puig i Antoni Vidal Ferrando,
que dominen simultàniament la poesia
i la narrativa. La veritat és que és extre-
madament difícil arribar a conrear els
dos gèneres amb el mateix grau de
mestratge i no caure en el perill de fer
novel·les de poeta o ser un novel·lista que
fa versos.

En el cas concret de Jordi Cervera,
qualsevol que hagi seguit la seva trajec-
tòria literària de prop sabrà que el camí
no ha estat gens fàcil. En principi, pesa-
va excessivament el seu vessant de nar-
rador i la seva poesia patia les conse-
qüències d’estar massa supeditada a la
narrativa. Cervera no va voler confor-
mar-se sent únicament narrador i re-
nunciar a ser poeta perquè, en definiti-
va, la seva personalitat artística necessita
les dues maneres d’expressió literària. Al
poemari Atzavara (Arola, 2003), Cervera
demostrava que ha guanyat la batalla
amb la musa. I ara, per reblar el clau, ens
presenta un nou treball poètic, Butte, ge-
ner a París, que provocadorament es pas-
seja pels límits fronterers entre la poesia
i la prosa, tant de tema com formal-
ment. En l’àmbit temàtic, el poemari és
una curiosa barreja entre un llibre de
viatge, una història d’amor i un dietari
personal, mentre que formalment els
poemes dibuixen un arc que va des de
l’haiku fins al poema en prosa, passant
pel vers lliure. En definitiva, a Butte, gener
a París, Cervera ha sabut explotar hàbil-
ment aquest punt de tensió entre la po-
esia i la prosa, justament per acabar
potenciant el lirisme del conjunt.

Algú podria pensar que la gràcia del
llibre acaba aquí, en una proposta ori-
ginalíssima de tipus temàtic i formal,
però no. La proposta de canalitzar una
crònica de viatge, una història d’amor i

un dietari personal a través del vers i, de
passada, experimentar amb els límits
formals de la lírica, és només un punt de
partida, una base o un pretext per llan-
çar-se a explorar una sèrie de temes que
vertebren el llibre.

Cervera sap perfectament que el viat-
ge és, al capdavall, una dislocació en
l’espai que ens proporciona una ocasió
única per al coneixement, el coneixe-
ment extern del nou i estrany entorn, i
el coneixement de nosaltres mateixos en
veure les nostres reaccions davant
aquest nou i estrany entorn. A més,
aquest circuit del coneixement es com-
plica a Butte, gener a París perquè el poeta
es troba davant una doble realitat exte-
rior per conèixer: la ciutat i la seva
companya.

L’EMOCIÓ DAVANT LA DESCOBERTA
I no cal dir que Cervera explota al mà-
xim l’oportunitat pel coneixement que
ell ha provocat amb l’estada a França
durant unes vacances d’hivern. Dit d’u-
na altra manera, no hem de deixar que
la inquieta emoció i il·lusió davant la
descoberta de la ciutat i el desplegament
de la relació amorosa ens privi de veure
la substància intel·lectual del llibre. En
aquest sentit, Butte, gener a París conté
una sèrie de reflexions en profunditat
sobre geografia humana, el significat del
viatge, la funció de l’art, les relacions
humanes i el pas del temps.

En el fons, però, el llibre sencer gira a
l’entorn d’un sol tema, el temps, perquè
la humanitat viu obsessionada pel pas
del temps. Cervera ens fa sentir que el
temps s’ho emporta tot i nosaltres estem
atrapats en una lluita contradictòria
entre viure el present intensament i
mirar de superar el present a la recerca
d’un sentit de permanència. El poeta i la
seva companya representen l’ara i aquí,
l’individualitat, el que és efímer, el pre-

sent ple de vida i sensacions que voldria
perpetuar, mentre la ciutat, amb la seva
història i els seus monuments arquitec-
tònics, escultòrics i pictòrics, representa
la novetat i l’atracció, per una banda, i la
col·lectivitat, la permanència i la immu-
tabilitat, per l’altra. Al final, ens adonem
que a Butte, gener a París Cervera utilitza
el viatge a la capital francesa com una
metàfora heroica de la vida.

I com la mateixa vida Butte, gener a
París és agredolç perquè presenta dues
cares al lector. D’entrada, trobem la pri-
mera impressió de plaer, emoció, fres-
cor, agitació, diversitat i sorpresa, però
després trobem els pensaments, els
dubtes, les incerteses, el dolor, la me-
langia, les aspiracions incomplertes i la
realitat pura i dura.

Butte, gener a París és una proposta po-
ètica molt original i d’un gran interès
humà i artístic. Què esperen els lectors?
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Joana Raspall, Arpegis. Haikus.
Introducció de Feliu Formosa.
Abadia Editors. Saldes, 2004.

E ls camins que s’ha proposat Joa-
na Raspall no han estat fàcils:
escriure poesia per a nens i obres

de teatre en un període molt crític de
la nostra història. Tal com assenyala
Feliu Formosa en el pròleg, ens tro-
bem davant d’una obra “esforçada i
honesta”. Esforçada perquè l’autora
arriba als 91 anys amb un rigor i un
exercici que provenen d’un digne
mestratge, el de Carles Riba. Honesta
perquè ha exigit a la seva obra allò
que ha buscat en la lectura dels altres.
Dels cent seixanta haikus en desta-
quen aquells que tracten el tema de la
vellesa sense concessions (“Ales feixu-
gues / dibuixen la desgana / de la vo-
lada”) i, per la seva renovació, el cicle
de la segona part, amb un tercer vers
sempre interrogatiu. Joana Raspall
ens ofereix una veu que encara és
sortosament una “íntima revolta”.

Eduard Miró i Saladrigas, Perfum de
Silenci / Perfume de Silencio / Perfume of

Silence. Pròleg de Pasqual Iranzo.
La Busca Edicions. Barcelona, 2004.

E ls poemes que apareixen en la
primera part del llibre de Miró
són d’inspiració bíblica. La im-

portància dels noms que s’evoquen
serveix per donar la mesura de l’ésser
que ha de lluitar amb la por, l’escep-
ticisme, la desolació i el dubte.
Aquestes preocupacions es resolen en
la segona part, L’immensisme, amb una
poesia de referent més genèric, tot i
que participa igualment de la capa-
citat de construcció de la divinitat, el
gran tu, enfront del jo líric. Aquí la
mesura humana es demostra mínima
davant dels elements. Diàleg és la part
més extensa, acompanyada profusa-
ment amb fotografies d’autors diver-
sos. En aquest cas es confirma una
valoració positiva de la paraula da-
vant de l’erm o l’abisme. Els darrers
poemes vehiculen amb més domini
l’espiritualitat de l’autor.
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La poeta Ana Hatherly

L’acte i la
transformació

P O E S I A
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Ana Hatherly, 51 Tisanes.
Versió de Xulio Ricardo Trigo i Júlia
Cortès Ortega. Perifèric Edicions.

Catarroja, 2004.

A
na Hatherly (Porto, 1929) ha
estat membre destacat del
grup de Poesia Experimental
Portuguesa i té una llarga
trajectòria com a poeta, tot i

que la seva carrera artística va més enllà
de la poesia. Lligada inicialment a la
música, abandonà aviat una vocació
incipient de soprano per dedicar-se a la
pintura i als estudis literaris, especial-
ment del Segle d’Or espanyol. Paral·le-
lament, va fer estudis de cinematogra-
fia a Londres i va arribar a filmar alguns
curtmetratges, sempre compromesos i
experimentals. La seva expressió poèti-
ca s’ha desenvolupat, doncs, al costat de
l’expressió plàstica quant a la visió del

món, i de la música pel
que fa al ritme i a la
musicalitat del text.

Una de les seves
propostes més conegu-
des i valorades ha estat
la que ella ha batejat
com a tisanes: poemes
en prosa que barregen
l’aforisme amb la se-
qüència narrativa mí-
nima, el guió o la des-
cripció d’un moment.
L’autora qualifica el
gènere de “meditació
poètica sobre l’escrip-
tura com a pintura” i
hi barreja elements de
l’orientalisme zen amb
l’experimentació d’a-
vantguarda: la ironia, la ruptura de la
lògica i el joc de paraules incideixen
directament en aquests textos que fa-
bulen a l’entorn del jo poètic i de l’es-
criptura amb una tècnica al·lusiva i a la
vegada perifèrica amb la realitat. El

nom de tisana instal·la el text en un
moment de captació inaugural en què
la renovació de la mirada fa possible
l’interrogant i l’afirmació. L’instant o
l’escena es descriuen plàsticament però
aviat el poema gira cap a l’esguard fi-
losòfic i precís, amb una escriptura
conscientment fragmentada. Hatherly
ha publicat tisanes des del 1969 i de
manera periòdica les ha anat recollint
en llibres. Xulio Ricardo Trigo i Júlia

Cortès ens n’ofereixen
una bona selecció,
amb la qual podem
apreciar la diversitat
de plantejaments for-
mals i temàtics que
contenen, des dels més
extensos i narratius
fins als més concen-
trats: “A Goa durant la
nit. Hi ha molts gossos.
Però no lladren. Quan
caminen es mouen
sense energia, cansats,
desinteressats de tot.
Realment: quin és l’in-
terès de la vida?”.

Les tisanes compar-
teixen elements de la
tradició i de la moder-
nitat, a vegades por-

tant fins a l’anècdota el diàleg amb po-
etes del passat, com ara Fernando Pes-
soa, i d’altres com a nuclis d’un itine-
rari personal i poètic, gairebé un micro
dietari en el qual hi ha una certa idea de
l’ascesi artística.


