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Josep Maria Ripoll, Dels marges.
Pròleg d’Antoni Clapés.

Papers de Versàlia. Sabadell, 2005.

R
esulta suggestiu el fet que
després de la lectura d’un
primer llibre ens sentim cri-
dats a voler saber més coses
sobre qui n’és l’autor o qui

n’és l’autora; més dades referents al
seu quefer artístic i als seus movi-
ments creatius, que d’entrada asso-
ciem a l’aventura literària. En el cas
de Josep Maria Ripoll (Barcelona,
1962), les primeres pistes ens enca-
minen cap a la seva faceta d’activador
incombustible d’espais de difusió de
la poesia i, sobretot, cap a la seva de-
dicació a hores d’ara dilatada a la crí-
tica literària en setmanaris, revistes
i diaris com ara El Temps, Lletra de
Canvi, Serra d’Or i el mateix suplement
de Cultura d’aquest diari. Amb el
volum present, Dels marges, Josep
Maria Ripoll inaugura una nova
col·lecció a Sabadell, Papers de Versàlia,
Zona blanca, la qual cosa no deixa de
ser una notícia agradosa, vistes les as-
prors que roseguem, avui, dins
l’àmbit no gens resolt de l’edició de
poesia... Ja en els textos crítics desco-
brim el lector profund i perspicaç. En
realitat, i en funció de la mostra que
en tenim, direm que en la poesia de
Ripoll els noms propis –les referèn-
cies explícites– hi acudeixen amb
poca freqüència, per bé que el seu va-
gatge és més pensat com a pòsit i ar-
relament que no pas com una neces-
sitat de plasmació diguem-ne
puntualitzada. De la mateixa manera
que la seva concepció de l’escriptura

Des de la intensitat
en el viure
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Josep Lluís Aguiló, L’estació de les ombres.
Pròleg de Valentí Puig.

La Sínia del Tall. Mallorca, 2005.

“L
a meva estació és l’estació de les
ombres, / temps de magranes i
de raïm / de pluges desfetes i
d’adéus i fins-a-uns-altres”. Són
uns versos del poema L’estació de

les ombres, que dóna títol a aquest tercer llibre
de Josep Lluís Aguiló (Manacor, 1967). “Aques-
ta estació té la música impossible / d’Edith Piaf
cantant Jacques Brel / i les llums només il·lu-
minen mitja cara / a la gent que hi habita per
un temps breu”...

L’estació, tant en el seu caràcter físic com sim-
bòlic, no pot ocultar aquest doble component
d’arribada i també de punt de partença. I sí que
és cert que Aguiló hi desplega els poemes en
consonància amb la connotació primera, de
manera que es concentren en el report de la vi-
vència i del temps passat, no en els augurs in-
explorats d’un avenir més o menys proper. Amb
tot l’encert, Valentí Puig parla en el pròleg
d’uns “poemes que són personatges” que tenen
sovint més passat que no pas futur, “perquè
el demà no és mai com desitjàvem”...

Se’ns presenta, així, la necessitat de la per-
manència i de la memòria: el record personal
busca la fortalesa d’aquella paraula que sap
desprendre’s de l’horitzontalitat anecdòtica, a
favor d’una continència pel que fa al trajecte
introspectiu –rarament dut a un hermetisme–
que vertebra el volum.

Zones d’ombra
C O N C H A G A R C Í A

José Ángel Cilleruelo,
Domicilios (Antología 1983-2004).

El Toro de Barro.
Cuenca, 2005.

Neus Aguado,
Intimidad de la fiebre.
El Toro de Barro.

Cuenca, 2005.

L’
editorial El Toro de
Barro va néixer el
1965. Al capdavant
estaven els desapa-
reguts poetes Ángel

Crespo i Carlos de la Rica
–aquest acabaria dirigint en so-
litari la col·lecció entre el seu fer
de poeta i la seva vocació de sa-
cerdot–. Des de fa pocs anys el
poeta Carlos Morales (Cuenca,
1959) ha recollit el testimoni i
dirigeix la nova etapa amb el
mateix esperit avantguardista
que els seus antecessors. Aquest
esperit avantguardista és el que
ha detectat l’editor en molta de
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la poesia que s’escriu a Barcelo-
na, tant en català com en cas-
tellà. Ens podríem preguntar,
per exemple, si això de les
avantguardes és un terme que
encara delimita un territori que
es contraposa a la tradició.

Res més diferent i contrapo-
sat que la poesia dels llibres de
Neus Aguado (1955) Intimidad de
la fiebre, i la de José Ángel Cille-
ruelo, Domicilios, una antologia
excel·lent que recull la seva obra
entre el 1983 i el 2004.

El poemari de Neus Aguado
es podria llegir com un llarg
poema dividit en 48 estrofes.
Versos molt curts, encavalca-
ments, escriptura gairebé nar-
rativa, a cop d’instant, elaboren
una confessió que comença
amb una data, l’any 1988: “Lo
tengo / muy complicado / Adler,
Adler / dónde estás / junio de 1988
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/ lo tienes / muy complicado / agos-
to de 1989 / tumbas de niños / en ce-
menterios / argentinos”. Com un
enigma, la veu poètica només
mostra aquelles zones d’ombra
que han de ser revelades. La por-
tada del llibre, la fotografia
d’una magrana, conté el símbol
que il·lumina aquest relat poè-
tic. Diu la llegenda que Persèfo-
ne s’havia menjat un gra de ma-
grana i va trencar així el dejuni
als inferns, amb la qual cosa
n’hi va haver prou per encade-
nar-la per sempre. Però Zeus va
concedir que repartís el seu
temps entre el món subterrani
i el terrestre. Així és aquest re-
corregut, alguna cosa del sub-
sòl habita la veu poètica i baixa
fins al dolor per evocar un pare
que va desaparèixer massa
aviat. Hi ha una nena que
busca, i en aquesta recerca dia-

loga amb un tu que no només
és pronom. Aquesta veu, molt
contundent, traça dues realitats
que aprofundeixen en temps i
distàncies. A la recerca d’una
identitat, conscient que en re-
alitat s’està en exili permanent.
El ritme, dotat d’una música en-
tretallada i nova en la poesia de
Neus Aguado, la separa dels
seus últims poemaris Ginebra en
Bruna Rosa (1989) i Aldebarán
(2000) en què mostrava amb
moltíssim més detall un com-
plex món simbòlic.

L’antologia personal de José
Ángel Cilleruelo, Domicilios, re-
cull algunes de les composici-
ons més boniques escrites al
llarg de més de vint anys. L’opor-
tú pròleg del poeta portuguès
Joaquim Magalhães acostarà el
lector als encerts estètics del
poeta barceloní. Com bé anota,

en la poesia de Cilleruelo, el
principi de realitat cada cop
està més aguditzat “aliat tant
a una forma descarnada de la
poesia de les ciutats com als re-
gistres precisos d’altres llocs per
on la nostàlgia del que és remot
es fixa en incisives meditacions
sobre la temporalitat”. Cilleru-
elo és un dels millors poetes
d’aquest país quan ens fa pas-
sejar pels carrers de diferents
ciutats: Lisboa, Trieste, Barcelo-
na. Quan evoca una nit d’hotel
i quan passeja, solitari, a la llum
dels fanals dels carrers imagi-
naris per on transita. Ens deixa,
en els seus poemes, retrats que
recullen un instant fugaç que
ens esgarrifa. Poemes com ara
Cuerpo de nadie, Maleza i La serre-
ría de Berg, són encertadíssimes
pintures que evoquen moments
de vides d’éssers anònims, sem-
pre solitaris i, com en les pin-
tures de Hopper, projecten la
seva llum cap a nosaltres dei-
xant-nos una sensació d’estra-
nyesa. Llegir aquest poemari es
converteix en un veritable plaer
estètic.

–nascuda en l’aliment del dubte com
a única forma possible de creixença i
lligada a unes aspiracions amples de
llibertat i de plenitud en el sentit més
estès del terme– el fa enemic gairebé

congènit de l’estridència lèxica, for-
mal i discursiva.

“El temps m’ha portat pocs canvis:
/ miro enfora d’esquitllada / mentre
endins encara furgo / somnis de

paper de diari
/ on sóc tot el
que no sóc”. A
través d’unes
composicions
aparentment
senzilles, Ri-
poll aconse-
gueix activar
en el lector al-
guna mena de
necessitat, per
més brevíssi-
ma que fos, de
revisitar deter-
minats paisat-
ges interiors
propis. Hi aju-
den uns rit-
mes calculats;
també una
llengua mil·li-
metrada. I hi
ajuda, potser
encara més,
una música
escrita al ser-
vei d’unes fon-
dàries i que
té, sobretot, la
virtut porten-
tosa del con-
tagi. Tot ple-
gat, vés per
on, des dels
marges. Enca-
ra que, en el
fons, des de la
intensitat vol-
guda en el
viure.
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El poeta manacorí Josep Lluís Aguiló

Josep Maria Ripoll, autor ‘Dels marges’
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