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Il·lustracions: Enric Maass

PENSAMENTS SIMPLES
Teresa d’Arenys



69

núm. 8, hivern 2006

Notes a quinze tankas

Lluna de llana,
boca del cel que plores
arran de núvols;
Lluna, cirera blanca,

et menjarem a l’alba.

Amb aquesta primera tanka encapçalava el meu també primer recull poètic, uns sonets escrits majorment
durant el curs 1973-74 arran d’una crisi juvenil. La tanka i els quatre poemes inicials venien del curs anterior i
obeïen, en canvi, a una pràctica lúdica bastant freqüent entre alguns adolescents d’aquells anys: les provatures
en vers. Si el sonet, vell conegut, significava un repte d’estil i de síntesi, l’epigrama japonès —tot just descobert
gràcies a una antologia de lectura recomanada en què n’hi figuraven quatre de Carles Riba— ens havia atret
per la densa i tibant brevetat; i a mi, de seguida, per la difícil senzillesa. Repte doncs, desafiament de nou que
m’induïa a exercitar-m’hi quan de tant en tant necessitava retenir, fixant-la amb paraules, una remor, una olor,
un gest, un fragment de paisatge, la fragilitat d’un instant... o, simplement, quan havia de redactar una dedicatòria.
Tot plegat, temptatives intermitents i poques vegades reeixides.
No va ser fins al cap de deu anys, en tornar de la Terra Alta1  a la meva marina natal i retrobar-hi entre els amics
en Joan Alegret, el professor poeta que m’havia indicat com distribuir les 31 síl.labes dins l’estrofa, que —o sé
si per sol.licitud ímplicita d’ell, que me’n copiava una dotzena de seves i em feia a mans les de Màrius Torres—
vaig perseguir de manera contínua, si més no durant la tardor de 1984 i les dues següents, la gràcia i la frescor
del poema forjat, diria, d’un sol traç (car llavors jo comparava la tanka amb la pinzellada única que resol en
aquarel.la una llarga contemplació). Alhora, el meu ex-professor continuava escrivint-ne i el meu home, el
pintor Enric Maass, il.lustrava les que de l’un i l’altra trobava suggerents. En resultà un recull compartit: 31
composicions d’una part, 44 i un pròleg de l’altra, més 25 il.lustracions. El llibre, tot i ja maquetat, va quedar
inèdit en fer fallida l’editorial interessada a publicar-lo. Solament el pròleg de Joan Alegret, un pèl modificat,
aparegué més endavant a la Revista de Catalunya2 . En tot cas s’havia estroncat el projecte de publicació en
comú, i no ens hi capficàrem.
Val a dir que gaudíem d’un àmbit idíl.lic: les terres ran de mar dels meus avantpassats i la masia, seu de
vetllades i festins, sobretot al bon temps tardorenc. Classes de llatí, tast de vins, lectura dels clàssics que
l’entorn feia pròxims, algun pintor, algun músic, també un grup d’amants de la terra preocupat pels plans
d’Urbanisme que, donant carta blanca a especuladors i estraperlistes, començaven a sentenciar els turons
bons per a la vinya i les hortes fèrtils i celebrades de la comarca anomenada el Maresme. Només uns quants
vèiem a venir, i no ho volíem creure, el que a hores d’ara és un ja ha estat fet: la conurbació substituint un dels
paisatges més bells de la Mediterrània.
Les il.lustracions que ha triat l’Adrià Chavarria i les quinze tankas que trio jo mateixa a instàncies d’ell pertanyen
a aquell llibre no publicat i a aquell moment: la dècada dels anys vuitanta del segle XX, presidida per l’esperança...

Teresa d’Arenys
Arenys de Mar, tardor del 2006.

1. De 1974 a 1984 vaig residir a Horta de Sant Joan.

2. Alegret, J. “Consideracions sobre l’adaptació per Carles Riba del tanka japonès”. Revista de Catalunya, 49,
febrer del 1991, 160 pàgs., pàgs. 147-150.



Visió
L’hora secreta
de la nit se m’emporta:
somni o sendera?
He conversat amb cendres
a la cripta dels avis.

Mediterrània
Diu que envellíreu
dintre la mar pregona,
déus, i la vostra
perenne adolescència
abandona les cales.





Mots
Sovint solcàveu
del capvespral silenci
les fredes aigües
i éreu deixant visible
d’un pensament exacte.

Tanka
Ara s’atura,
sojorna una paraula
dins les mans, fràgil
insecte, i les mans s’obren
amb viva fressa d’ales.





Amic perdut
És mort —em deien
despentinats els salzes.
És lluny —les heures
sorrudes repetien.
No hi és, i encara el crido.

Animula
T’agrada riure.
Tu et mous, àgil ocella,
d’aresta a cingle.
Vull seguir-te i les meves
ales només tremolen.





Tardoral
Vent que bellugues,
càlid, les fulles seques:
com em trasbalsen
les illes que amb paraules
sorrenques m’anomenes!

Vall de Bianya
Qui empeny la boira?
Mans entremaliades
trenen crineres,
l’aire despulla amb una
tremor d’argent els àlbers.





Vernal
Proven d’obrir-se,
com a l’abril els lliris
sota la pluja,
tots els somnis feliços
que d’amagat nodria.

Tendres, abracen
el tronc ferit, les heures,
i dissimulen
la fusta sense saba:
¿En el meu cor, què arrela?





(A Fèlix Cucurull)
¿No li sabríem
el nom, si ella a l’inici
va somiar-nos?
L’hem cercada en els dies,
anomenant-la Pàtria...

Com es perdia
la font en la secada,
així el meu somni...
Si en revenia l’aigua,
sabré on és que brolla?





Arriba un altre
novembre i se’ns emporta
les lleus converses
d’estiu, les fulles d’arbres
que semblaven perennes.

Marina
Daurades pomes
al cor de la bardissa,
mai no abastades.
¿Quants anys vaig anhelar-vos,
cada cop més defeses?





Terra Alta
Deu-me silencis!
i sentir el pols dels astres,
i aquesta cega
rialla de les aigües
davall la terra eixuta.

1984-1987
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ENRIC MAASS CERDÀ (Sttutgart, 1942). Fill de l’aquarel·lista i antiquari barceloní Emili Maass

—descendent d’una nissaga de pintors i gravadors berlinesos per línia paterna, i nét del degà dels

fotògrafs Emili Napoleon per la materna—, neix i creix en un ambient artístic, amb pinzells en

comptes de joguines a les mans. A l’edat de nou anys ja freqüenta l’Escola del Treball sota la

tutela del mestre Lahosa, i a catorze ingressa a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi. En 1963 és

l’element més jove del I Ciclo de Arte de Hoy, el grup avantguardista fundador del Concurs

Internacional de Dibuix Joan Miró. Tota la vida s’ha dedicat exclusivament a la pintura.


