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Llum
melodiosa

L’any 1989, la publicació de Notícia de
murmuris (ed. 3i4), primer recull de poemes
en català de Joan Climent, sorprengué la
crítica gratament perquè s’incorporava a les
lletres valencianes una veu serena, madura
i original, que al mateix temps destacava
per una rara destresa tècnica que acreixia
la musicalitat dels versos.

Hi destacaven els temes de l’amor i l’ero-
tisme; el trànsit subtil del temps; el record,
substitutiu del retorn impossible; la humili-
tat de la condició humana, que «el fil de
les hores acabades / s’enfonsa en tombes
/ al camí de flors novelles»; l’acceptació de
les alternances de l’existència, «temporades
de sucre, fel o terra». I finalment la ciutat,
que reuneix contraris, modernitat i antigor,
sempre atrafegada, on «broten batecs de
cor ample per les cantonades».

L’any 1994 l’editorial barcelonina Colum-
na li edita un recull de poemes dens, medi-
tat i ben configurat: Contraclaror, on realit-
za una penetrant reflexió sobre l’amor, la
mort i la integració de l’home en el cosmos.
Ara en estrofes polimètriques, ara en pro-
sa poètica, però primordialment en sonets.

L’amor, com la sal de la vida. La seua exal-
tació: «Ran de la pell s’esborrona l’instant que
engalza els cossos mentre es dilueixen les
vibracions de l’arc de santmartí en les venes
seduïdes». La vida, com a joia, harmonia o
sotrac, fa el seu camí paradoxal: «que l’ana-
da llaura de cara al regrés». I la mort, com a
dissolució en els àtoms, la tornada al tot, a la

natura essencial, habitant per buits d’infinitud
on palpiten les distàncies, travessades per sim-
fonies que corren al ritme de les partícules
amb vibracions lumíniques. El poeta ens diu
que, en realitat, l’eternitat és molt senzilla.
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I recentment, Els colors de l’arc iris. Un tí-
tol que recull elements cabdals en l’obra de
Climent: la llum i els colors, la melodia i l’har-
monia de la natura. Però en aquest cas, com
en cap altre, hi veiem l’estima profunda per
les persones i pel territori, no sols implícita-
ment localitzables, sinó amb els seus topò-
nims amorosament pronunciats. Es tracta de
l’Oda a la Safor. La comarca, on l’espai
adopta la mesura exacta dins l’harmonia de
l’orbe. I gaudim estèticament amb les varia-
cions de les aquarel·les marines, o amb les
del cicle de l’any sobre la pell de la terra i
els humans que l’habiten; amb l’essència de
cada poble, conformada al llarg dels segles.

Humanitat concreta, espai viscut i temps en
harmònica conjunció. Un temps, captat en
l’evanescent instant precís i en els fons remots
de la història, simple i abstrús alhora: «El temps
és una imatge. Jo em sent temps. [...] És temps
la flor menuda violeta, el ritme de la saba, els
baladres del riu o el drama ple de moviment».

Els colors de l’arc iris és un llibre escrit amb
una emoció continguda, sense èmfasi, amb
una tendra i íntima volença que traspua en
la música dels mots, aconseguida amb sines-
tèsies i personificacions sàviament emprades,
concordades amb el ritme del vers  i amb
l’harmonia de les al·literacions. Un recull que
confirma que la singular veu poètica del jove
octogenari Joan Climent ocupa un lloc desta-
cat dins el panorama literari actual.
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