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Catarsi amb forma de ‘haibun’   

La GaLeria

Tot i  que el conreu de les formes poèti-
ques heretades de la tradició nipona, 

sobretot del haiku, no és estrany en la 
literatura catalana –en podeu trobar un bon 
grapat de composicions de Llorenç Vidal, 
Rosa Leveroni, Agustí Bartra, Josep Maria 
Junoy, Joan Salvat-Papasset o el mateix 
Salvador Espriu i tot, entre altres–, qualsevol 
novetat a casa nostra en aquell sentit 
continua despertant curiositat.

Encara amb més motiu si l’autor, com és 
el cas del poeta i traductor Jordi Mas (Santa 
Coloma de Queralt, 1972), coneix la matèria 
de primera mà –ha traduït alguns dels 
clàssics poètics japonesos i, matèria de mass 
media, també del bestsellerista de qualité 
Haruki Murakami– i, per acabar-ho d’ado-
bar, opta per una forma menys coneguda, el 

haibun, un seguit de proses poètiques 
combinades amb haikus que concentren 
l’essència del conjunt de la composició. 
Curiosament, segons explicava en una 
entrevista, Mas havia escrit primer els 
haikus, però veié la necessitat de comple-
mentar el context. Set o vuit mesos després, 
escrigué les proses. No calia esbrossar el pro-
cés perquè ningú no ho hauria notat.

Explicat tot això, el neguitós lector es deu 
estar dient si tota aquesta corfa tangencial 
amaga fruit a dintre. N’amaga. Però és un 
fruit cítric, aspre, de textura rogallosa i 
retrogust amarg. Com el mateix Mas va 
confessar, Febrer és concebut en un moment 
existencialment fosc. Conceptualment, hi 
apareix la relació entre poesia i paisatge i, 
com a eix argumental, la fertilitat femenina. 
A la pràctica, però, el principal motiu és un 
mes concret a l’hivern, febrer, el més fred i, 
en alguns aspectes, el més destructiu. És en 
aquest brou que el jo poètic es desferma: 
“llançar els daus, descobrir les cartes, portar-
se el canó a la templa i prémer el gallet –una 
sola bala al tambor del revòlver–, disposar // 
sota la pedra / la llavor del novembre, / erta, 
atordida, // i esperar al juny perquè el destí 
ens digui si hem passat de ronda o morirem 
d’inanició”.

Ni tan sols amb la “Pasqua de Resurrec-
ció” Mas allibera la pressió dels dits sobre les 
nostres goles. Ens n’alliberem. Agafem aire. I 
tornen per copsar el bell entramat poètic 
que amaga aquesta trista i bella catarsi. 

Jordi Mas, tot just concedit el premi Vicent Andrés Estellés.

Pufarrades

■ L’ermità Esquirol
Guanyats per a la causa filosòfica 
gràcies a la lectura del darrer llibre 

de Josep Maria 
Esquirol, La re-
sistència íntima: 
assaig d'una 
filosofia de la 
proximitat (Qua-
derns Crema). Un 

tractat de títol aspre que amaga 
reflexions i fragments suggeridors: 
“Qui va al desert no és un desertor. 
Qui fa d’ermità, tot i que viu a 
l’erm, no és en absolut estèril. La 
vida pot ser perfectament fecunda 
des de la marginalitat, perquè allò 
que compta és la possibilitat de 
ser inici (...) Només gràcies a no 
cedir ni un pas es pot mantenir 

l’esperança de sentir i obrir (...) la 
clariana de la pau”.

■ L’eremita Palàcios
Esment a la figura de l’ermità, el 
d’Esquirol, que, per relació d’idees, 
ens transporta a la lectura, ja es-
mentada aquí, d’Alfabet terminal, 
el cim literari de  Josep Palàcios. 
Ens en faltava el tast: “EL VELL, sec i 

obstinat eremita aconseguí el cim, 
amb un feroç esforç, arrossegant-
se sobre el ventre. Arrapat al 
terra, amb els llargs i esclarissats 
cabells que li cobrien el rostre, 
gairebé havia perdut tota retirança 
humana, i fins i tot terrana, com si 
la inspiració de sortir-se’n d’aquest 
món hagués acabat per oposar-lo 
a tot el que poblava”.
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