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La poeta Josefina Vidal al costat d’una pintura de la seva filla Dúnia Lorda

D’un lent fluir del temps
P O E S I A
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Els poemes
descriuen
situacions
crues i
abruptes:
isolaments,
penúries,
dolors,
llanguiments
i desesperances

Josefina Vidal, Dues veles
blanques. Editorial Meteora.

Barcelona, 2002.

A
començaments d’any
apareixia a Barcelo-
na una nova col·lec-
ció de poesia sota el
segell d’Editorial

Meteora i conduïda per Dolors
Sàrries. Una agradosa notícia,
sens dubte, per al conjunt de
la comunitat lectora, habitual
o potencial, en el seu –sempre
necessari– eixamplament de
vies i de pluralitats. Mitilene,
que és la denominació nova
que a l’Edat Mitjana algú va
atorgar a l’illa grega de Lesbos,
resulta un nom prou sugge-
rent per a una col·lecció dedi-
cada a la poesia; encara que en
tal cas –i ho apunto a tall
d’observació estètica– no aca-
ba de casar amb un disseny de
coberta suprageomètric i car-
regat de plastificats per als
ulls i per al tacte.

Però centrem-nos en el vo-
lum que justament inaugura
la sèrie: Dues veles blanques. Que
compta amb la participació
d’Isabel Flors com a il·lustra-
dora i que n’és l’autora Josefi-
na Vidal (Tàrrega, 1932). Una
poeta que s’ha fet poc visible
quant a llibres publicats (té un
primer llibre escrit en castellà,
Fuera de mí, publicat l’any
1964, i un altre, En el silenci del
temps, publicat l’any 2001) pe-
rò que d’altra banda, com ha
manifestat en alguna ocasió,

compta, avui, amb una obra
inèdita extensíssima, fruit
d’un treball ininterromput al
llarg dels anys.

El títol del llibre, Dues veles
blanques, es refereix a dues
pèrdues profundes: la del
marit –l’escriptor Felip Lor-
da– i la d’una filla pintora:
Dúnia Lorda. La severitat de la
mort, per tant, s’hi projecta
com a tema central i per par-
tida doble... Els poemes des-
criuen, en efecte, situacions
crues i abruptes: isolaments,
penúries, dolors, llangui-
ments i desesperances. Però

en algun indret volgut de l’e-
moció –intensament volgut–
sempre acaba sobrevivint
l’espurna humana que com-
bat el fum negrós i regressiu
per renéixer després en una
actitud nova d’afront i acara-
ment. “Quan torno en el re-
cord / sento que les pedres /
m’espien en silenci. / Jo no

goso tocar-les. / Tinc els dits
endurits / de tanta llunyania.
/ [...] Somnio els interiors / sà-
viament il·luminats / per pro-
digar carícies / a les coses. /
Tornar, però, és difícil / i res-
tar lluny, morir”... En el fluir
del temps i en la represa,
aquest és un reviure que cal
atribuir a l’esplendor que Jo-

sefina Vidal atribueix a l’art i
a la paraula en tota la seva
dimensió. “La paraula –es-
criu David Castillo en el prò-
leg que signa– s’obre pas en-
mig de la destrucció i de la
soledat i ens fa pensar en la
transcendència de l’art que
s’allibera de la limitació de la
vida”.
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El poeta Antonio Garrido va néixer a Màlaga el 1955

L’exactitud de la sang
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A la primera
secció
del llibre
ens trobem
amb poemes
de factura
clarament
barroca

Antonio Garrido Moraga,
Del amor y otras mitologías.

Editorial Alhulia.

Granada, 2002.

A
ntonio Garrido Mo-
raga (Màlaga, 1955),
a més de catedràtic
de llengua i litera-
tura espanyoles, as-

sagista, editor i antòleg de la
poesia espanyola contempo-
rània (El hilo de la fábula i De lo
imposible a lo verdadero), és un
conegut activista cultural, en
aquest moments des de Nova
York, on dirigeix l’Instituto
Cervantes. Però a part d’a-
questa faceta pública, fa 25
anys que Antonio Garrido
escriu poesia i la publica a
revistes i quadernets de col-
leccionista de Màlaga, camu-
flat rere el pseudònim de
Manuel Saldaña.

Finalment podrem llegir
tota la seva obra poètica, una
cinquantena de poemes, en
el volum Del amor y otras mi-
tologías que acaba d’editar-se.
El llibre, a cura de L. Olarte i
Francisco Ruiz Noguera, està
dividit en quatre parts, tot i
que jo l’hauria estructurat

només en dues: la dedicada a
Laura i la dedicada a Sònia.
Divisió, la meva, dic, que no
és producte de la temàtica ni
de la intensitat en què s’ex-
pressa l’amor, sempre en el
punt més àlgid, en la flama
d’amor viva, sinó en la tèc-
nica i l’estil, que canvia, com
si un pintor figuratiu abracés
a partir de cert punt l’im-
pressionisme, o a l’inrevés,
tant se val.

A la primera secció, que
aplegaria les tres primeres
parts del llibre, ens trobem
amb poemes de factura cla-
rament barroca, tant és així
que d’un primer cop d’ull
sembla que el poeta no hagi
llegit altra poesia que la del
Segle d’Or espanyol, especi-
alment la més petrarquista,
tot i que ens comencin a es-
tranyar alguns versos on
apareix Glenn Miller o altres
on es nega exactament el que
un poeta del segle XVII hau-
ria escrit, com per exemple: “
El instante supremo es el presente
”. Efectivament, a mesura
que anem llegint el llibre,
ens adonem que darrere de
tota l’artilleria de sonets,
d’hendecasíl·labs, d’hipèrba-
tons, d’arcaismes, d’utilitza-
ció de tòpics i de mites (O-
disseu, Apol·lo, Júpiter, Fae-

tó), alguna cosa desentona de
l’evident tècnica conceptista,
que la sang del vers pot amb
l’exactitud mètrica, que la
passió de la paraula depassa
el límit formal de l’estrofis-
me, que la intertextualitat
(“con la muerte de algas corona-
da”; “Con desmayado gesto, con
ira contenida”; “Esto es amor, /
probarlo es muy incómodo”) no
s’utilitza com un enginyosis-
me, sinó com una forma de
referència que resumeix o
intensifica el sentiment (per
entendre’ns, un recurs sem-
blant al que utilitza sant Jo-

an de la Creu a l’adjectivar
els boscos com a nemorosos) o
que la rima, quan hi és, no
quan s’espera, no busca cap
objectiu formalista. El que
no decau és el ritme intern
del poema, que se sustenta
en la utilització d’aquests
imperceptibles extrems esti-
lístics (“Cuando la Coca-cola era
suficiente / y a lo más, como algo
inusitado, / un beso se perdía
entre rubores. / Mezcla de guate-
ques y ejercicios / en espirituales
fechas concertados”), en la per-
sonalitat d’una veu clara-
ment enamorada i sense em-
buts i en la inesperada con-
tundència d’una paraula per
ser dita a cau d’orella.

Als dotze poemes de l’últi-
ma part, els dedicats a Sònia,
la solemnitat, tan freqüent
fins ara, s’esvaeix. Només en
algun poema trobem la
transformació de la realitat
eròtica a la manera d’alguns
imborrables fragments de
santa Teresa de Jesús, tot i que
els episodis eròtics, veritable
centre de gravetat d’aquests
poemes, s’expressen des d’un
altre estil, un altre to, el de
l’home impacient, desassos-
segat. La veu es fa acte, la re-
flexió i el pensament es tor-
un recitar irrefrenable i fins i
tot l’estrofa perfecta (llegiu
per exemple el quartet amb
què s’obre Variaciones del conde
Essex) s’esquartera en versos
indòmits.

Antonio Garrido Moraga és
un poeta d’extrems, como ho
és la passió, l’exactitud de la
sang.


