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Josep Piera tria Ibn Khafaja

Vam passar la nit sencera amb el vi d’una mà a l’altra
i la conversa corria com l’oreig entre les roses.
Parlàvem sense parar i el got s’omplia d’almesc.
I, millors que els perfums, els versos que ara diem:
la margarida, la boca. L’assutzena, el coll.
El narcís, les parpelles. La rosa, les galtes.
L’embriaguesa va penetrar al seu cos
i el féu caure, tot adormint-se al meu braç.
Vaig acostar-me’l a tocar de les costelles
per tal que la meua calor s’apoderàs del seu fred.
Es va traure la túnica i, nu, el vaig abraçar,
tot apretant cap a mi aqueix sabre desembeinat.
Suau al tacte, esvelt de figura, 
bellugadís de costats, de mànec brillant.
Acariciant-la, la branca creix sobre la duna.
Bese el rostre del sol a l’alba, cosa que du bona sort.
Viatgen les meues mans pel seu cos,
ara cap als seus malucs, ara cap al seu pitram.

(versió de J.R. Gregori i J.Piera)

La poesia, tot i ser d’un temps,
d’una llengua i d’una tradició, viu i perdura més enllà dels
temps, de les llengües i de les tradicions. Un cas exemplar
del que dic és l’obra d’Ibn Khafaja (1058-1138), un dels
poetes més atractius de la poesia àrab clàssica. La seua
poesia, reflexiva, sensual i seductora, feta d’imatges sug-
gerents o evocadores, igual canta els jardins d’Alzira i els
converteix en imatges sentides del paradís, com dibuixa els
cossos joves de les dansarines i dels copers que alegren les
tertúlies i les festes fins a l’alba,amb músiques i vins, i entre
fonts rialleres. Amb els seus versos, ensamblats com les per-
les d’un collar, tant ens trasllada a emocions místiques de la
tradició islàmica, com a un erotisme que acaricia la nuesa
dels cossos amb les paraules. Llegir-lo és, doncs, tant un
plaer sensual com intel·lectual. 

He escollit aquest antic poeta àrab d’Alzira perquè de fa
molts anys el tinc com un mestre dels sabers poètics i de
vida. Per això, des de l’admiració agraïda, l’he versionat
diverses vegades (en aquest cas fent-ne una traducció lliure
i directa de l’àrab amb l’ajut de J. R. Gregori).

He escollit el poeta, i aquest poema en concret, per a fer
veure, també, com en la tradició poètica àrab hi ha una
civilitat admirable i refinada, tant com ho va ser la de la
Grècia clàssica. Ara que tant es parla d’Al-Àndalus, no em
sembla malament que, si més no els lectors de poesia,
paren esment en Ibn Khafaja, i se’n delecten. 
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