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UN POEMA DE 
JOÀO CABRAL DE MELO

Jodo Cabral de Melo Neto, nascut el 1920, és el poeta bra
siler més important de la seva generació i un dels prin
cipals poetes contemporanis de l'àmbit lingüístic a què 
pertany. És, també, un escriptor singularment vinculat a 
Catalunya: dedicat a la carrera diplomàtica, ha jet dues 
estades a Barcelona, en el curs de la primera de les quals 
tingué un paper rellevant en l’evolució de «Dau al Set». 
Fou editor dels Sonets de Caruixa de Joan Brossa, de qui 
prologà, a més, Em va fer Joan Brossa, redactà un escrit 
important sobre Tàpies i va injluir d’una manera destacada 
en la pintura del Ponç d'aquells anys. És autor, també, 
d’un text sobre Miró. Jo vaig conèixer Cabral de Melo 
el 1967; ens presentà Joan Brossa. El Cabral de Melo d’a
quella segona estada consular a Barcelona era, pel que 
vaig entendre, un home una mica dijerent: més desenga
nyat, jatigat i escèptic, però lúcid. No ens vam pas veure 
gaires vegades, però recordo que en una conversa particu
larment extensa em donà un consell que després he seguit 
sempre: tot posant-me l’exemple dels poetes primitius 
—em va esmentar concretament Berceo—, m'exhortà a 
centrar-me més damunt els mots que designen objectes 
concrets, realitats visuals i palpables del món jísic, que 
no damunt els que designen conceptes abstractes.
El verb poètic de Cabral de Melo és extremament sintètic 
i perfilat. Sovint, a còpia de concentració i d’el·lipsi, pot 
esdevenir ambigu. És per això que aquesta breu composi
ció, ben característica del seu estil, i tan apropada a nos
altres pel tema —reflex de l’evolució literària i ideològica 
del Brossa dels anys quarantes, del camí que duu de Fogall de sonets a Romancets del Dragolí— m’ha plantejat més 
d’un dubte, i de vegades ha reclamat un cert marge de 
llibertat en l’adaptació. Potser no sempre he sabut triar 
la solució més escaient. Espero, però, d’haver restituit mí
nimament la força gràfica i la contenció expressiva de 
l'original. Agraeixo vivament les indicacions dels amics 
Basilio Losada i Haroldo de Campos.
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Joan Brossa, poeta frugal que sols menja pa amb tomà-[quet,que al revers de les factures escriu versos al carbó, per fires de Barcelona,Joan Brossa, cercador, un dau que tingués set cares i les cinc potes del gos cercava abans, Joan Brossa, místic d’aberració, cercava trobar a les fires poètica desraó.Però, com fos que ho cercava on el sol matina més, pel Clot i l’Hospitalet,
JOÀO CABRAL DE MELO NETO (Del llibre Paisagens com figuras, 1954-1955.)(Nota i traducció de Pere Gimferrer.)

amb les vides artesanes, pels ravals on les setmanes són més llargues que no el pa i l’horari dura més que no el fil d’una filosa, veié al capdavall, Joan Brossa, com els verbs del català tenen coses al darrere, no són solament paraules.I els ulls ara, Joan Brossa, (mudada instal·lació) tomà a l’espessor de coses gràvides damunt el sòl i va escriure un Dragolí dens, de copa i de fogó, que combat els botiguers amb el coratge d’un drac.
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