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No es pot parlar de canvis bruscos de
direcció ni de revolts sobtats dins el
camí poètic de Maria Josep Escrivà (el
Grau de Gandia, 1968). El lector que
hagi seguit l’itinerari d’Escrivà coneix
prou bé la seva preferència per a fixar
impressions, per a reflectir i pensar el
món de la quotidianitat, per a abocar-
se a la realitat del paisatge que l’en-
volta. Segurament, aquest lector recor-
da el bon domini del vers de la poeta
de la Safor, la variada capacitat que té
per a utilitzar des de les formes mètri-
ques populars fins als recursos tipogrà-
fics de l’avantguarda. La crítica ha lli-
gat des de bon començament Maria
Josep Escrivà amb Vicente Huidobro,
Maria Mercè Marçal, la lírica xinesa…
(i caldria afegir-hi Salvat-Papasseit). És
cert, penso, que l’obra de la poeta
valenciana manté sovint relacions estè-
tiques i de visió amb el «lirisme còsmic,
tot dens de perfums» dels clàssics xine-
sos, segons els presentà Marià
Manent; Maria Josep Escrivà hi com-
parteix, des de sempre, el to confiden-
cial i l’essencialisme descriptiu, un sen-
sualisme delicat i, a voltes, un xic
melangiós. I també és cert que la seva
poesia, llibre rere llibre, guarda una
inclinació per l’associació insòlita d’i-
matges pareguda a la que havia
caracteritzat els versos de Federico
García Lorca. Arran del primer recull,
Remor alè (1993), Enric Sòria ja havia
remarcat «l’habilitat narrativa i un toc
de gràcil concisió en el suggeriment
(destreses que els seus poemes poste-
riors confirmen, alhora que guanya
densitat)», i el nou llibre ho continua
encara corroborant: la poesia
d’Escrivà avança apregonant-se.

Això sí, pel fet d’haver guanyat els
Jocs Florals de Barcelona de 2007,
Flors a casa arribarà a un major nom-
bre de lectors i farà que alguns desco-
breixin una de les veus més interessants
del lirisme actual; curiosament, de la
mateixa fornada que Gemma Gorga.
Tot prosseguint una manera de veure el
món i de descriure’l, el llibre reitera
alguns dels trets característics d’Escrivà:
l’habilitat per la instantània a «Petita
geografia del camí» o a «Aigua de
pou»; i les associacions insòlites, irra-
cionals, quasi oníriques a la sèrie «Torre
de guaita»: «Si una tulipa esclata en
alta mar…». Tanmateix, les imatges, les
comparacions i les repeticions —els tres
recursos fonamentals, a banda de la
cura mètrica— no serveixen solament
per a traçar un jardí edènic, el de les

Té el silenci
gesmils…

flors o les roses de la creació poètica
(per tal d’usar l’al·legoria del simbolis-
me), sinó, i d’una manera molt especial,
per a denunciar la mort en una pastera
(l’esmentat «Torre de guaita») o en un
carrer de Bagdad («Teulats des de l’ai-
re») i, en el fons, per a donar un sentit
ètic i estètic a la vida.

El món personal d’Escrivà, delerós
d’estimar i de viure, és vist com una
casa o un jardí, amb una habitació tota
plena d’experiències de quan era
xiqueta. Més enllà d’una certa idealit-
zació característica de l’enyorança pel
paisatge infantil, no hi ha, però, una
mitificació adàmica del paradís perdut.
A Flors a casa, la bellesa s’escriu amb
ratlles tortes, perquè el temps pesa i la
realitat afeixuga: «Des d’aleshores no

crec en l’amor / si no s’assembla a
aquells abrils llunyans / amb roses
impacients a les reixes / en eixir de
l’escola», escriu al final de «Roses d’a-
dolescència», combinant decasíl·labs i
hexasíl·labs. La bellesa s’escriu amb
ratlles tortes… i es guanya en un com-
bat que deixa esquerdes, clivells, ende-
rrocs i soledat. «Biologia d’un poema»
ho explica perfectament: «Flors. Calzes
en el desempar de la terra», i les flors
són la rosa de la creació, la bellesa que
paga la pena perquè no és altra cosa
que un «instint bàsic de supervivència».

La poesia forma, d’aquesta manera,
part de la casa o el jardí —una casa de
parets una mica escrostronades per la
dificultat i la melangia, i un jardí amb
algunes flors a punt de marcir-se i podrir-
se. El tacte (les mans) i l’olfacte n’obren
d’estances, en recorren els vorals.
L’admiració per l’olivera i la pedra, els
bancals o marjals no són pas una mera
presència del nostre paisatge mediterra-
ni explicable des del record, sinó un
punt de contrast amb el temps humà i
una referència admirativa pel que és
ferm i natural, per tot allò que perdura.

Per això, el títol del nou recull mostra
indirectament la necessitat de protecció
(«casa») i, alhora, de comunicació que
batega a la majoria dels seus poemes
(«flors»). També «saba» i «fang» de la
cita de Joan Navarro acompleixen una
funció semblant i paral·lela, en simbolit-
zar respectivament el pas de la vida i el
valor de l’arrelament en la terra. De fet,
abans de Flors a casa, el llibre s’havia
dit justament El cànter, un terme també
lligat amb la protecció i el desencís, ja
que es trenca com en el conte de la lle-
tera. En aquest jardí, dins d’aquest càn-
tir, hi broten, s’hi encabeixen la indigna-
ció davant la injustícia, el crit contra la
mort, la dificultat de l’amor, l’homenatge
a l’amistat, la celebració de les coses i
els mots: «la paraula és una treva, / una
treva de llum, de nit a nit / definitiva»,
en una varietat de formes i tons potser
excessiva. Cal, doncs, llegir i rellegir a
poquet a poquet, peça a peça, fins a «El
cànter», veritable cloenda o conclusió.

Maria Josep Escrivà, que ha conreat
escadusserament la narrativa breu, ha
publicat un llibre de poemes cada cinc
anys: Remor alè (1993), A les palpen-
tes del vidre (1998), Tots els noms de
la pena (2003) i Flors a casa, a la fi
del 2007. N’esperem el proper sense
presses i amb ganes.
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