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40 ANYS
QUARANTA POETES
XL ARTISTES

40 ANYS, 40 CREADORS

Fanny Tur Riera
Consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i
presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acaba de complir 40 anys i ho
ha volgut commemorar amb diferents activitats que evidencien la seva
interrelació amb la creació i l’activitat cultural.
Al llarg d’aquestes quatre dècades, la UIB ha crescut, ha evolucionat, s’ha diversificat i ha establert lligams i relacions amb la comunitat, més enllà de la
vida estrictament acadèmica. Des de la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports del Govern de les Illes Balears en podem donar fe, ja que col·laboram amb la UIB en matèries tan diverses com ara l’esport, la investigació, la
participació, la memòria democràtica, les polítiques juvenils i la cultura. En
aquest context, ens alegram que la màxima Institució acadèmica de les Illes
Balears hagi triat per celebrar aquestes primeres quatre dècades d’història
un projecte expositiu titulat 40 anys, 40 creadors, XL artistes, que reuneix
artistes de gairebé tots els territoris de parla catalana i que combina, a més a
més, poesia i arts plàstiques, en un maridatge realment enriquidor.
En aquesta mostra trobam reunits quinze poetes de Mallorca, tres de
les Pitiüses, quatre de Menorca, és a dir, vint-i-dos creadors balears, i divuit del Principat, el País Valencià, l’Alguer, la Franja i Andorra. En total,
quaranta creadors de diferents generacions, congregats en un esclat de
creativitat. També és important destacar que el projecte neix amb voluntat viatgera, per la nostra realitat insular, i amb l’esperit que serveixi per
reforçar els lligams amb la resta de territoris que col·laboren en aquesta
mostra col·lectiva.

Aquest projecte significa, a més a més, la visualització de la col·laboració de la comunitat acadèmica i universitària amb institucions com el Govern de les Illes Balears i
el Consell de Mallorca, així com amb entitats i fundacions com ara l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Espai Octubre de València, l’Obra Cultural de
l’Alguer o la Fundació Baleària.

40 ANYS, QUARANTA POETES, XL ARTISTES

Llorenç Huguet, Rector i Joana Maria Seguí, vicerectora
de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Volem destacar que no és la primera vegada que el comissari de l’exposició, Toni Torres
Martorell, dissenya un projecte sense oblidar cap illa, la qual cosa provoca la unió de
diferents llenguatges creatius. Pensam que iniciatives com aquesta ajuden a crear un
sentiment de comunitat i unes xarxes de complicitats entre els diferents creadors i
entre la societat i la seva universitat. Per molts d’anys.

Amb aquesta exposició inauguram el programa d’activitats per celebrar
els cinc segles i els quaranta anys d’existència de la Universitat de les Illes
Balears, institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements,
a la investigació, a la innovació i a la projecció de la cultura científica al
servei del nostre país. Una institució compromesa amb la realitat històrica
i amb la difusió dels valors culturals i lingüístics de les Illes Balears, però
també amb voluntat de fer nostre l’esperit universalista en un món cada
vegada més obert, més global i més intercomunicat.
La poesia és una manifestació del sentiment estètic a través de la paraula,
és lart de la paraula, de la paraula donada o «ham poètic», com assenyala
Josep Carner, la forma d’inspiració que fa que el vers arribi a la ment de
l’autor i aquest el plasmi en el poema. La paraula donada només arriba al
poeta, només la troba qui la busca. I la pintura és una expressió artística
que cerca la representació didees estètiques sobre una superfície bidimensional o en tres dimensions... i, com ens diu Miquel Barceló, hem de saber
reconèixer en la vida diària les troballes inesperades, hem de tenir lull
entrenat. Les coses passen quan un està a l’aguait. És com reconèixer en
un quadre una taca desencadenant de sentit, però si no ets allà, pintant,
res no succeeix.
En aquest context s’emmarca la mostra de vuitanta creadors, mostra que
uneix les paraules de quaranta poetes amb les imatges de quaranta artistes plàstics.
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Una llengua comuna que ens uneix, la catalana, i un territori dispers, el
de les pròpies Illes i la resta d’indrets de parla catalana, on la Mediterrània
és sovint un escull present malgrat les comunicacions. Som a prop i enfora alhora. Les tecnologies de la informació i la comunicació ens acosten,
emperò encara molts dels nostres creadors no aconsegueixen donar-se a
conèixer més enllà de la pròpia contrada. Sovint només els especialistes
coneixen els noms més destacats dels artistes plàstics, però també dels
escriptors, d’altres comunitats.

ENS HI VA LA VIDA

Ferran Aguiló

L’exposició que presentam pretén escurçar distàncies, ja que neix amb un
doble objectiu: celebrar els quaranta anys de coneixement, d’ensenyament,
de recerca i de cultura recorreguts per la Universitat de les Illes Balears, i
possibilitar la visibilitat i l’intercanvi d’artistes i escriptors que comparteixen una base històrica i una llengua comunes.
És un projecte que arrela en el passat, en la mediterraneïtat de la nostra universitat, però sobretot que mira cap al futur, ja que voldríem que fes camí en
el món dels joves estudiants universitaris, perquè comparteixin aquesta idea
de fer país, de fer llengua, de fer art, i escampin més enllà dels propis campus
les paraules i les imatges dels protagonistes d’aquesta mostra poeticopictòrica.
Hem seleccionat quinze poetes de Mallorca, tres d’Eivissa i Formentera,
quatre de Menorca, deu del Principat, un de l’Alguer, un de Catalunya
Nord, un dAragó i cinc del País Valencià, que són els escriptors elegits, i
els seus escrits es conjuguen amb les obres dels artistes plàstics, dels quals
setze són de Mallorca, sis d’Eivissa, sis de Menorca i un de Formentera —
aquests són els de les Illes—, als quals se sumen cinc artistes de Catalunya,
tres del País Valencià, un de l’Alguer, un de Terol i un artista d’Andorra.
No ha estat fàcil ajuntar vuitanta creadors, i per això volem agrair des
d’aquesta presentació la col·laboració de tots els artistes, a més de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, especialment l’ajut d’Antoni Artigues,
que n’era professor, l’Espai Octubre i l’Obra Cultural de l’Alguer. Ens heu
ajudat a assolir el repte, gràcies de nou.
Aquesta exposició itinerarà durant dos anys per les contrades de parla catalana: el recorregut s’iniciarà a la Universitat de les Illes Balears, a Palma,
a l’edifici Sa Riera i al campus universitari, a la Seu d’Eivissa i Formentera
i a la Seu de Menorca, per després viatjar més enllà de la Mediterrània cap
a altres indrets del continent.
Gaudiu de l’art i de la poesia per quaranta anys més!
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Allò que és inútil és el que ens defineix millor com a espècie; la resta
d’animalons tenen poques oportunitats per gaudir de qualque cosa que
no sigui el vulgar prosaisme de la supervivència. Els humans, no. Els
humans tenim multitud de possibilitats d’alimentar l’esperit amb l’èter
d’allò que no omple la gelera ni cobreix les misèries de l’anatomia (parl
de la meva). Entre d’altres, la poesia i la pintura són de les percebudes
com més inútils, sobretot quan voluntàriament tot s’acana segons la
productivitat en l’economia acumulativa (és curiós, però aquells que
amb sobrevingut rigor pontifiquen sobre què és productiu i què no, són
els que només saben omplir fulls de càlcul que, com tothom sap, per
mantenir intactes les seves qualitats alimentàries s’han de posar al calaix
de baix de la gelera, devora els vegetals).
Aquí, i amb gran encert, aquesta inutilitat manifesta de pintura i poesia
serveix per homenatjar les quatre dècades d’existència de la UIB, una
altra inutilitat evident. De fet, l’alta institució acadèmica, en quaranta
anys no ha donat cap dels molts propietaris de jets privats que hi ha a les
Balears; així que ja em direu per a què serveix en aquesta societat d’altars
daurats i fungibles.
Però, malgrat la inutilitat o gràcies a ella, els que dimitírem a la sortida
de la cursa de la productivitat vivim en el complicat confort de la recerca del saber i de l’enrampada de les arts. Perquè ens conforten, ens reconforten i són la base sense la qual costaria encara més diferenciar els
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goril·les d’engolats personatges d’èxit: mascles alfa que passegen erectes per devora els
seus semblants, mentre aquests acoten el cap en senyal de submissió. Això no va amb
l’art perquè és transgressió, necessària, imprescindible, sense la qual no hi ha evolució.
I, amb Celaya, cal maleir els que l’entenen com a luxe cultural per als neutrals, perquè la
poesia és necessària com el pa de cada dia: és el pa de cada dia que ens aporta l’aliment
que ens separa de la massa, de l’home massa orteguià. Cal una i altra vegada recordar,
perquè embullats per tants de missatges se’ns oblida, que és en aquesta massa que arrela
el feixisme. La cultura, ben representada en aquesta mostra per la poesia i la pintura, i
el coneixement, objectiu seminal de la Universitat que l’organitza, són l’únic fungicida
conegut per a aquest ferment destructiu. Escampau la poesia, l’art i el coneixement arreu, generosament, perquè ens hi va la vida.

ACOSTAR LES ARTS

Antoni Torres Martorell
Davall el lledoner, maig de 2018.

Vivim moments de canvis, temps d’incerteses i volubilitats, d’avanços,
però també de celebracions. Fer anys sempre és un motiu de joia.
Per celebrar-ho, quina millor manera que treure l’art dels seus espais
quotidians: les galeries i els museus, i acostar-lo a la comunitat universitària, acompanyat de la poesia.
Era tot un repte destriar quaranta artistes de diferents territoris de parla
catalana per il·lustrar quaranta poemes. En aquest catàleg en teniu el
resultat. No ens trobam davant una exposició més, no era aquest l’objectiu. Sempre he cregut que l’art havia de sortir al carrer, no hem d’esperar
tothora que la gent entri a les llibreries, a les biblioteques, als museus o
galeries. Hem d’intentar sortir-hi a camí. És clar que són imprescindibles
aquests espais de cultura, i s’han de potenciar molt més. Però també hem
d’oferir noves activitats que acostin al carrer la bona feina que fan els
artistes i els escriptors.
He passat molts d’anys a la Universitat, l’he vista créixer i madurar… Ferse gran. Una Universitat que ha ajudat a transformar la societat, a fer-la
més preparada per als nous reptes, a arribar molt enfora, a molta gent
i a gent molt diferent. Aquest ha estat el meu objectiu amb els pintors:
no cercar un determinat període o un determinat estil. No hi són tots,
seria impossible, i menys quan parlam de quaranta artistes, però n’hi
ha una àmplia representació: n’hi ha que han estudiat a la UIB, d’altres
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han estudiat a fora, fins i tot hi ha participat un catedràtic d’Art. Alhora, hi ha artistes
plàstics autodidactes, urbans, forans. Alguns comencen a trepitjar fort, altres ja tenen
les sabates gastades. Hem volgut que els artistes illencs tinguessin uns acompanyants
de luxe: artistes d’altres territoris units per una mateixa llengua i banyats gairebé tots
per una mar comuna.

CATÀLEG

No ha estat un repte fàcil per a molts dels pintors: trobar-se davant un gran poema i
haver-lo d’il·lustrar. Però podreu veure que ho han fet amb ganes, amb il·lusió, s’han
apoderat del text per fer-lo seu i mostrar la seva obra. Han tingut aquests moments
difícils d’enfrontar-se a un suport blanc, i amb la seva decisió i amb voluntat han aconseguit de donar-hi forma i crear la nova obra. Aquí les podeu veure.
Quasi tots són artistes mediterranis, de les nostres illes i del seu entorn, que, com els
poetes, han creat bellesa amb força, color, traços…, han posat sobre el paper un tros de
la inspiració de la terra que els ha vist néixer o els ha acollit.
Ara toca contemplar i gaudir la seva feina, gaudir de l’encís que bull en les poesies i les
seves il·lustracions, deixar-nos endur per aquests meravellosos camins que ens mostren les obres dels poetes i artistes, gaudir llegint i contemplant en moments breus la
feina que tantes hores ha costat de crear.
Fer que la feina d’aquests quaranta poetes i artistes ens arribi i ens ajudi a estimar la
poesia, la pintura..., a gaudir de la bellesa de les arts.
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DE RERUM NATURA
Quan un científic mira una pedra
no veu tan sols un objecte contundent,
hi veu tot un entramat de molècules,
l’estructura tridimensional dels silicats,
l’acumulació ofegada de foraminífers.
Quan mira un arbre coneix el perquè dels seus colors,
la distribució espacial dels àtoms de la clorofil·la,
les cadenes de carbonis asimètrics que li han donat
vida.
Quan era un infant i es demanava el perquè
de la duresa de les roques,
el canvi del vi en vinagre,
per què la sobrassada torna blanca,
no sospitava la bellesa dels símbols,
el bell alenar del coneixement
i que la mirada seria un acte de creació.
De la natura de les coses
cal extreure el plaer de viure.

Àngel Terron (Palma, 1953)
Del llibre Iniciació a la química (1977)
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Pep Coll (Mallorca, 1959)
De rerum natura, 2018. Aquarel·la líquida
pepcoll1959@gmail.com
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NEIX L’ESCRIPTURA
Molts de camins eren cursos d’aigua. L’home escrutava els
equinoccis, escrutava laberints i, a llocs sagrats, salvava
la memòria dels morts. Tot era rar i bell: la violència dels abismes,
les ombres escarlates, la flaire de marduix del pleniluni, el
bleixar de dos cossos, que ocultava la selva. Tot era rar i bell. Del
seu poder anímic sobre el sílex, sobre els secrets de les pedres
calcàries, l’home en va fer les eines, cavernes, les adipositats i els
ritmes de les venus; en va fer un costum com de tenir dues mans.
Després, aixecà sales hipòstiles, interpretà els auguris, va establir
calendaris. L’home era així, indòmit, èpic, naïf. I, un dia, es va
sotmetre a una experiència brutal: explicar l’ésser. Invocà el vent,
la claror súbita, malva-rosa d’un àngel, traçà el primer gargot.

Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945)
Del llibre El batec de les pedres (1996)

18

Dolors Comas (Mallorca)
Neix l’escriptura. 2018. Acrílic sobre paper
www.dolorscomas.net
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TOTS ELS CAVALLS
Trets em fereixen el front rajolins de sang
em tapen la vista
alguns curiosos m’aconsellen que vagi
al servei d’urgències no sé
com els he d’explicar
que no som
jo
qui s’està
dessagnant.
*
Tenc por de tornar a casa
l’espelma apagada i el
silenci cruixint
a les portes.

Antònia Vicens (Santanyí, 1941)
Del llibre Tots els cavalls (2017)
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Antoni Marí, Tirurit (Eivissa, 1978)
Tots els cavalls. 2018. Tinta i pintura acrílica sobre paper
www.antonimaritirurit.com
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QUAN JO SIGUI A NOVA YORK
Rega’m les persianes
Dona corda al cor de les estàtues.
Afina’m bé tots els atuells de la cuina
i no t’oblidis de planxar
els llençols de les bubotes.
El canari ja ho saps:
ha de cantar una mica cada dia
i l’has d’acompanyar
amb les maraques que et vaig portar de Cuba.
Les partitures, les té ell,
just davall la fulla de lletuga.

Antonina Canyelles (Palma, 1942)
Del llibre Nus baixant una escala (2015)
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Pep Guerrero (Mallorca, 1966)
Quan jo sigui a Nova York. 2018. Tècnica mixta sobre paper
www.pepguerrero.com
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HELIOS NIGRUM
(Elogi d’una màquina)
Suara he fuit, veloç, d’una presó invisible,
per febles ponts bastits sobre fondals sens fi
i en tocant l’erm on calla la gavina,
del terra eixint, una flamada viva
m’ha arrencat l’urc, d’arrel: ha perdut l’esma
la mà que em fa fer via, l’ull que em jutja
ja no m’esguarda pus,
i al fons del balç on el ferro somnia
un silenci m’acull, l’altre em rebutja.
Ben aviat, però, un altre en vindrà
a l’acaç d’un desfici,
més destre o més confós, voluptuós o sinistre,
tant se val: un que delira
em diu Ixió, a voltes Sísif, i mentre em guia,
inquiet, per la sinuosa via
del meu destí, el sent com pensa
i sent com s’hi delita:
«Totes fereixen, l’última mata.»
Jo... parl de mentida, tal com visc;
som sols una ombra
a l’altra banda d’un vidre, que sent
confusament un corrent i s’agita
entre no res i no res.

Andreu Vidal Sastre (Palma, 1959-1998)
Del llibre L’animal que no existeix (1993)
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Pau Garriga (Menorca, 1986)
Helios nigrum (Elogi d’una màquina). 2018. Dibuix digital
paugarrigacamps.blogspot.com.es
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NOÇA (Barcelona, agost 1937)
A Eduard Valentí
Petits tambors toquen, toquen
damunt la pell de l’ase.
Entre les taules polides,
cortesies de la randa.
Deu ciris cremen davant
Nostra Dona de la Grada.
Conjura l’alcova l’aire
feixuc de les abraçades.
El rellotge parla, viva
màquina de mort, fantasma.
—Aixecaràs la cortina,
la duràs a l’altra cambra,
i et traurà sang per la boca
a la primera besada.
El nuvi cau desmaiat,
més blanc que la porcellana.
							

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Palma, 1913 - el Brull, 1938)
Del llibre Imitació del foc (1938)
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Lourdes Sampol (Mallorca)
Noça. 2018. Tècnica mixta
lourdessampol@hotmail.com
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ATLES D’OMBRES
II - Desdiré versos / Desescriuré alfabets / Desesborraré textos lapidaris / fins que no
pugui pus / de sons
IX - La llengua és com un cavall de raça bona / que cal conèixer a fons i amb les regnes dins
la mà / fer anar a un pas novell / per descriure invistos paisatges / cantar desconegudes
músiques / anomenar les coses sense nom / i conquerir les qualitats sonores
XI - Poques vegades / veus les fulguracions / cal anar viu —ser viu diria— / per aglapirles / Vegades breus / les coses fulguren / com el rovell / es fon fins al fons / i apareixen /
matèria i transparència / com el llamp / elèctriques

Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947)
Del llibre Com passes d’ocell a l’aire (2004)
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Dolores Sampol (Mallorca)
Atles d’ombra. 2018. Impressió digital sobre paper fotogràfic de llarga durada
www.doloressampol.com
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FOC D’AUCELL
La llibertat és una cantata a la llibertat.
Si es creu, o mana creure que és més que un cant,
és perquè tan sols no és un càntic.
La llibertat també ha de ser una cançó de poble.
La llibertat no és, just dura el temps en una rosella dels Segadors.
Qui cala foc a l’aucell del desig és el misteri.
El misteri de l’amor és el temps,
com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant,
perquè l’amor fet i la llibertat són el mateix càntic.
El plaer de l’amor fet és una cantata a l’amor.
No és l’amor. La llibertat és just un himne a la llibertat.
No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què?
Tu voldries ser lliure, però que no et passés res,
i res és massa poc, talment com tot són massa coses...

Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997)
Del llibre Cant de l’arc (1979)
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Maria Carbonero (Mallorca)
Foc d’aucell. 2018 Acrílic sobre paper
www.mariacarbonero.com
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SOMNI
Com llops sanats menjant flors de baladre
els pelegrins s’engaten en luxosos bordells,
en pabs obscurs, entre poemes i anís.
Es regalen carícies fent cops blaus amb sivelles.
Ençaten les malures i llepen tot el pus.
Grogor de galtes tebes, desencís.
Foc de solitud i suc d’herba barata.
Fulles de carxofera, lletrada de cascall,
tabac de picadura.
El renou no és l’excusa de converses cremades
entre bafles vibrants i focus com d’acer.
Els gargalls de l’agrura inunden les moqueres
i cap ocell no hi ha que niui arran dels bars.
Bucs esguerrats als costers de les pletes.
Penyals formigonats que no tasten la mar.
¿Qui triarà les pomes escaldades?
La calç cobreix tots els cossos vençuts.

Damià Huguet (Campos, 1946-1996)
Del llibre Els calls del manobre (1984)

32

Alícia Llabrés i Bernat (Mallorca, 1965)
Lletrada de cascall. 2018. Oli sobre tela
aliciallabresbernat@gmail.com
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Ara l’amor me diu que és primavera
just quan la neu me fa vinclar les branques.
Podrà aquest sol tornar les penes aigua?
I què en farem, llavors, de tanta llàgrima?
Ara la sang me diu que no té espera
just quan el cor gemega en impulsar-la.
Quin oli hi ha que li unti les frontisses?
Sense gemecs, i què en farem de l’ànima?
Ara la pols me diu que el fang enyora
just quan les mans ja m’han perdut el fènyer.
De bat a bat vols que obri les finestres?
I què en farem de tants ocells a lloure?
Ara l’amor me diu que és primavera
i jo m’ho crec. Me’n ric del calendari.
…

Guillem d’Efak (Guinea Equatorial, 1929 - Palma, 1995)
Del llibre Erosfera (1982)
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Joan Pascual Roca (Mallorca, 1963)
Erosfera. 2018. Aquarel·la i tinta xinesa sobre paper
juanpascualroca@gmail.com
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TORNES
Perquè som bell avui sobre totes les coses,
perquè som bell avui, perquè som més que bell,
perquè componc un gerro de flors i em despentina
l’oratge i a la mar hi ha dues veles...
perquè t’enyor (encara que potser no t’enyori
més tard, devers les set, que aniré a festa),
perquè escric sota l’ombra d’una figuera i pens
que Circe era una bona dona, amor,
amor, que tant t’he dit amor, tant t’he cridat,
t’he plorat al record, com a fuit per un mapa,
i vida t’he cregut i t’he posat voreres,
amor, avui que duc a la clenxa dreta,
estima’m tu, enyora’m tu, posa’m als teus batecs
i a les paraules altes que jo et faig cada dia:
inventa’m avui tu com jo t’invent!

Jaume Vidal Alcover (Manacor, 1923 - Barcelona, 1991)
Del llibre L’hora verda (1952)
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Miquel Planas (Catalunya, 1961)
Figuera. 2018. Pigments i tècnica mixta sobre paper Japó
www.miquelplanas.eu
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X
Les habitacions plenes al límit.
Prenyades de res,
d’antulls del que ha estat,
de suposicions del per fer.
Tot tan massís,
que l’aire s’acaba.
Tal com si l’allò
s’hagués decidit a respirar.

Laura Torres (Mallorca, 1990)
Del llibre L’inhabitable (2016)
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Maria Colom (Mallorca)
L’inhabitable. 2018. Oli sobre paper
www.mariacolom.com
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7
Contemplar el món
i tenir la sensació d’entendre’l
des de l’exactesa dels nostres cossos estimant-se!
Clarividència suprema que em dona
seguir amb els dits el rastre de la teva pell
pels carreranys secrets de la gran forma.
Torbadora consciència de la veritat:
aquí tot existeix,
tot és exacte a si mateix i travessat de llum.
El món és molt més clar
des de les marjades de la teva cintura.
Suprema eucaristia del paisatge
consagrat a ser entès
per mor de ser, tu i jo, de carn alhora.
La veritat em ronda,
rebotida de tu
cap a definir el món d’una vegada.
Vera definició que me domina
sols des de la teva pell compresa.
No les paraules, les mans són la Paraula.

Miquel Àngel Riera (Manacor, 1930 - Palma, 1996)
Del Llibre de benaventurances (1980)
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Maria Catalán (Eivissa, 1961)
Contemplar el món. 2018. Tècnica mixta sobre paper
www.mariacatalan.maria.net
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48
Poesia és saviesa
que tothora redimeix
d’una nit de somnis lletjos,
que ens bandeja amb un batzac
les pensívoles idees,
les cabòries vergonyants,
les reflexions roïnes...
Només cal donar la mà
a la dolça fetillera
i la resta, ella ho fa tot...
Poruc és el qui no ho prova
i es perd la millor part...
No tindrà la vigoria
per poder lluitar amb els déus.

Miquel Bauçà (Felanitx, 1940 - Barcelona, 2005)
Del llibre En el feu de l’ermitatge (1993)
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Josefina Torres (Eivissa, 1969)
Poesia. 2018. Acrílic sobre paper
finatorresriera.blogspot.com
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LA CARN
I
Polemitzàvem sobre la carn. Vam
pensar la carn com una magnitud
de coses fetes però inconegudes,
com una gàbia de llibertats grasses,
o encara com un arbre tort enmig
d’un llarg ermàs d’intensitat idiota.
Tota la carn del món ens queia a sobre
en pronunciar-la, amb un doll de saliva
a punt de fondre amb aquell mot en pauta.
Sí: salivàvem per la carn, volíem
treure el guany propi d’aquella llegenda
lenta i diària que ens acordava
la llengua en dir-la. Per això en parlàvem
amb precaució, amb angúnia gairebé,
però en parlàvem cada dia, i cada
nit hi pensàvem, sols i a les palpentes
dels cossos nostres com catedrals màximes.
Plovíem carn per tot allà on passàvem,
esgarriats de no fer-nos-la vàlida,
exasperant les normes irrisòries
dels jocs d’amor. I érem ràfegues, érem
adolescents jaient nus sobre taules
clàssiques, érem olives amb tersos
clivells. Però sobretot, érem boques
amb dents de concepte i pressa.

Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972)
Del llibre Rafel (1994)
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Tomeu Coll (Mallorca, 1979)
La carn, I. 2018. Tècnica mixta damunt paper
www.tomeu-coll.com
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XII
...
L’espectacle de la font i el profund misteri
dels boscos que guarden tants secrets, la dolçor
de l’aire i el cim de la muntanya que es retalla
sobre el blau i es desplega, lliure, cap a la llum
del cel, i la remor de l’aigua que romp contra
les roques ens sumien en una quietud,
en un estat de l’ànima, d’una aquiescència capaç
d’entendre-ho tot, meravellats com teníem els sentits,
i com totes les nostres facultats, tant l’enteniment
com la raó, es mesclaven amb les imaginacions,
i cadascú trobava en l’altre la mida
perfecta del seu cos i de la seva ànima.
Allí, sota un llimoner
que abocava gairebé tota la fruita sobre el riu
i posava d’or les aigües,
ens vam voler, l’un amb l’altra, i vam quedar adormits
fins que els estels, en el cel de la nit,
ens deien on érem i quin era el nostre lloc
entre totes les coses del món.
...

Antoni Marí Muñoz (Eivissa, 1944)
Del llibre Han vingut uns amics (2010)
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Doralice Souza (Eivissa, 1978)
Han vingut uns amics. 2018. Acrílic sobre paper
www.doralicesouza.com
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L’ALTRA ILLA
Venia pels camins d’aquest món meu romput
en illes. Formentera... Un altre cop un gust
distint. Diré els meus passos —no sé trobar la fórmula—
senzillament, en un cert ordre o bé desordre.
El cel aquí és molt gran, i s’hi allarga el crepuscle
interminablement. Venia de les dunes,
vora mar; dels quiets estanys; de les savines,
les figueres i tota vegetal companyia;
de l’escampada gent; dels camps de roca i feixes
tancades amb parets: d’un tros de Formentera.
Hi havia sal, marès i, seguint els camins,
la cella d’uns pinars. Voltava un vell molí...
Vaig quedar sol, al poble. S’aproximen les cases
damunt la pedra llisa, en la nua esplanada.
I allí, entre camp i poble, veia l’església en ombra,
més alta, d’on venia l’oració sonora;
i veia el rostollar de l’estiu, sendes, arbres.
Si el crepuscle moria, la lluna s’atansava.
Un vast encantament recolzava les vores
en algun tros de mi que eixia cap enfora.
Encara vaig anar, a poc a poc, muntant
cap a un molí que obria sis braços a l’espai;
que els obria fa poc, puix que, furtats al vent,
ara jeien en terra, ja pesants i quiets.
Era aquí que volia venir, jo ja ho sabia
en emprendre el viatge: record d’uns altres dies.
I era això que venia a buscar, aquest esguard
on posem tota l’ànima, molt sol, molt lent, molt llarg.
Estimar tant la terra, Déu meu, ¿no és estimar-te
també una mica a Tu? O és així que t’amagues?
No és amb pensaments, però, que vull entendre
tot aquest petit món que acaba a Formentera,
i creix dins la mirada i té la mida justa
de la mirada: aquestes antigues Pitiüses
— la muntanyosa Eivissa recorreguda al nord;
es Freus on ja s’encenen els fars sobre els illots;
erecte i diferent, al seu caire, es Vedrà;
la mar que també és nostra, la mar, sempre la mar;
i aquesta Formentera de gràcia indefinible,
més mar que terra, amb dos estanys on cau el dia.
El pensament inútil s’enretira; és als ulls
que visc, és al silenci i als greus ecos profunds.
Em trobo a mi mateix, ja soc allí on volia,
vora el molí amb distàncies a l’entorn tan amigues,
i sé que no podré escollir aquells pocs mots
—per això parlo tant— on diria el meu món,
la meva solitud acompanyada sempre,
la meva interior i oberta Formentera.
Marià Villangómez (Eivissa, 1913-2002)
Del llibre Declarat amb el vent (1963)
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Enric Riera (Formentera, 1963)
L’altra illa. 2018. Acrílic sobre paper
www.enricriera.com
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V
En el lleu balandreig de l’aigua, entre xaloc
i llevant, mormolava la nostra amor
abocada al pendís de la vesprada.
Per quins camins s’estremia el cos
en el laberíntic llambreig vermell
captivat de meandres de setembre?
Sense llei, sense murs, sense llençols,
res no tem la tendra tebior de l’aigua.
Cap forrellat dins la blanca escuma
que penetra des de l’illa del Bosc,
l’Espartar i la Conillera i les Bledes,
arxipèlag, confins d’un bell miratge.
Anys a venir, tassa de te a la mà,
els dits evocaran l’aroma escumejant
de mar incendiada, coralls i algues,
cingle d’amor que es gestà dins ta boca.
(s’esllavissa l’existència com l’aigua.
memòria d’escuma i de salobre)

Nora Albert (Eivissa, 1948)
Pseudònim d’Helena Alvarado
Del llibre Punta Galera (2013)
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Diana Bustamante (Eivissa, 1968)
Punta Galera. 2018. Acrílic i collage sobre paper d’aquarel·la
www.dianabustamante.es
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SÓN ELS AMICS
Són els amics;
la forma arrodonida de les pedres
que fan en el camí
la soledat més àgil
i el carruatge de l’abandó
més noble.

Margarita Ballester (Barcelona, 1942)
Del llibre Els ulls (1995)
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Zulema Bagur (Menorca, 1963)
Són els amics. 2018. Collage de papers amb aquarel·la, pastel, llapis, tinta i paraules del poema
www.zulemabagur.com
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NURA
(fragments)
...
Molts en fan indolents d’escriure un artifici
un joc d’ismes brillant però hi ha dictadures
i la mort i el dolor desgracien consciències
Hi ha també militars de mirada assassina
i la fam que devasta amb vergonya la terra
...
Hi ha polítics podrits hi ha banquers gominats
fent discursos casposos salvant la moral
Hi ha universos de por hi ha feixistes tendríssims
torturant estudiants fent agonitzar gent
...
Hi ha clítoris ablats hi ha dones lapidades
i les mosques brunzent sobre els cossos nus d’Àfrica
...
Tanta sang pot omplir denigrant tots els llibres
¿No som més que poetes en temps de misèria?
...
La bondat i el perdó sé que ens poden fer lliures
Crec que Déu més que encens el que vol és justícia
...
Sense més heretat patrimoni o pervindre
que la llengua on perdura el record d’una terra
que estim fins a la mort que vull plena de vida...
Cal fer versos que ens obrin als altres i al món
No es pot viure tancat dins l’espai d’un poema

Ponç Pons (Alaior, 1956)
Del llibre Nura (2006)
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Paca Florit (Menorca, 1974)
Nura. 2018. Aquarel·la
sites.google.com/site/pacaflorit
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MIRADOR DEL TORO
El color empal·lidit. Fotografia
d’esquena al mirador. La lluentor
d’uns ulls adolescents, l’ample somriure
dibuixat contra el temps. I ja silenci.
L’àmfora cega enllotada pel fons.
I tan sovint al mateix mirador
hem suspès el moment perdent la vista
sobre el contorn precís del camp estès,
els caminois perduts, el complicat
laberint de la pedra, el límit blau,
absorts i traspassats com en el rés
del penitent que, a peu descalç, espera
el més incert prodigi o paga un deute,
confosos en la llum com qui penetra
en la profunda coma del secret.
Sovint també des d’altres miradors,
absorts així sobre el temps devastat
giram els ulls. Penombra d’un paisatge,
els límits certs, el buit de la frontera
i el vent entre la pols dels qui caigueren.

Pere Gomila (Alaior, 1954)
Del llibre Geografies del vent (2015)
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Florit Nin (Menorca, 1960)
La lluentor d’uns ulls adolescents. 2018. Grafit i acrílic sobre paper Japó muntat sobre paper
www.floritnin.com
57

4 0 A N Y S , QUA R A N TA P OE T E S , X L A R T IS T E S

AQUELL SETEMBRE
Setembre era un retall
dels nostros anys,
i a dins de nosaltros
sòmius i desitjos.
Cada tarda, recordes?
era igual i diversa.
Fumant a la finestra
podívem estar mirant
com l’autunjo destacava
les fulles pansides,
o com les primeres
llumeres dels trams
començaven a tallar
l’obscuritat de la tarda...
i s’enceneven los vidres
de les cases d’en fatxa.
I aquella nit?
Muts, en una altura,
abraçàvem amb els ulls
fileres i fileres de vinyes,
que el vent dolç moieva
com si fossin marines
amb clarianes de lluna.
De lluny s’enteneva
un ressò de guiterres...
(2009)

Antoni Coronzu (l’Alguer, 1944)
Del llibre Totes les poesies i un llibre més (2016)
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Efisio Niolu (L’Alguer, 1965)
Aquell setembre. 2018. Collage, pintura acrílica sobre paper
Instagram: #efisioniolu. Facebook: Efisio Niolu
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QUAN LA MUNTANYA CANTA...
Quan la muntanya canta,
en el recer del cor
s’esmuny sa veu secreta.
Com al nial del roc,
la falguera hi penetra.
Tota la vall respira;
els vessants alliberen
un pit que puja i baixa;
la ribera que el talla
fa un niu de roques blaves.
M’estemordeix el ritme
d’eixa vida pregona,
s’apoderant de mi
l’enterbolit desori
d’ésser tan poca cosa.
D’ésser menys que el penyal
que assalta la ribera;
d’ésser menys que l’herbei
que cus els raigs de sol
en el cor de les ombres;
menys que aquell doble joc
d’avellanetes verdes
guardant sota la pell
la caritat oferta
d’un mossec, a les dents;
menys que l’arbre que es cria
una vida interior,
riera on els secrets
de l’aire i de la terra,
creuant-s’hi, s’escanvien.
Quan la muntanya canta
s’apoca el meu orgull,
s’enrenoua mon ànima
a la mida dels altres,
i en mi tot s’asserena.

Jordi Pere Cerdà (Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 2011)
Pseudònim d’Antoni Cayrol
Del llibre Poesia completa (1988)
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Alfons Valdés (Andorra, 1945)
Quan la muntanya canta. 2018. Collage
www.alfonsvaldes.com
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ESCULL
...
II
The faded memories / myself enclose / passing too.
Els records esvaïts / a mi mateix m’encerclen /
allunyant-se també.
Robert Creeley
Els moviments del nadador sobre el mur. El desordre
de les braçades entre les badadures. El rastre imprecís
dels grafits: del vol de l’aigua: dels instants sense lloc.
On l’impuls inert. On l’esborrall i l’ala. On l’amanyac
sense lletra que em cantussege mentre la son no arriba
i els nombres s’acaben i apleguen les primeres llums i
el silenci ressec de les paraules. Roca. Faralló. Codinar.
Les ribes de la terra que s’allunya. Els límits. El molló.
La forma plana del gest. Només si busque, soc veu, soc.

Joan Navarro (Oliva, 1951)
Del llibre El plom de l’ham (2014)
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Ramon Pérez Carrió (País Valencià, 1960)
Faded Memory. 2018. Guaix sobre paper
www.ramonperezcarrio.com
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FOSSA OBERTA
Els morts no saben ja per què moriren
Iannis Ritsos
No saben ja aquests morts per què moriren,
per què l’espant omplint la nit d’agulles,
per què el dolor i el tret que els foradava,
tan veloç i voraç, la carn i els somnis.
Han passat junts els anys dins de la terra
anònima i nua en la qual colgaren
els seus cossos ja freds perquè els podriren
a pressa els cucs fins a l’oblit perfecte.
I es van podrir, ben cert, es van podrir.
Aquests ossos trencats així ho proclamen,
aquesta calavera que ara mira
sense ulls de nou el sol ho està dient.
Com diu també, però, la nit aquella,
l’espant i el tret al front fet forat fondo,
fondo dolor que fem memòria i nom
contra el crim i l’oblit, contra el silenci.

Marc Granell (València, 1953)
Del llibre Tard o d’hora (2006)
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Esther Olondriz (Mallorca)
Fossa oberta. 2018. Tècnica mixta - collage
www.estherolondriz.es
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…I PUNT (Dénia, març de 2008)
Avui he rodat la clau per últim cop:
disset del mes de març, i en van quaranta.
Refà el carter trajecte amb cartes noves,
carrer de Vega amunt: cap per a mi.
Una puput repunta amb vol distret
la primavera. Immòbil, la garriga
rebutja assedegada tanta llum
del març polsós. Reflectits als cristalls
he vist salpar vaixells cap a les Illes,
ells endavant i jo sense mirar
enrere («a voltes soc un nàufrag més…»),
i sort del te, que encara em reconforta.
Avui he rodat la clau per últim cop,
i han alenat balcons de bat a bat.
Als pins, guardaven silenci les merles.
Quiet, irreparable, d’elegia.

Maria Josep Escrivà (València, 1968)
Del llibre Serena barca (2016)
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Pilar Cerdà (Mallorca)
…i punt. 2018. Serigrafia, 75 exemplars
www.pilarcerda.net
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BALLARINA NEGRA
Jo toque en tu la ràpida creixença
de l’arbre que ets, uns principis de selva,
ritus lunars, celeritats de fusta,
la sang veloç en allaus successives,
la saba en fils de nervis, de tendons
pertot arreu florint inesperats.
I encara més: com qui veu en el coure
el cor del llum, jo toque en tu la música,
contagiat i desbordat de sobte,
l’ull ancestral, l’originari riu,
la noció terrestre de la festa,
l’atracció de corrents o vertígens,
tu, ritme sols i d’una pell que crema
tan sols tocant amb la punta dels dits.

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 - València, 1993)
Del llibre Cançoneret de Ripoll (1985)
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Imma Mengual (País Valencià, 1962)
Ballarina negra. 2018. Tècnica mixta
www.immamengual.com
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FRAG MICH WARUM
Pregunta’m el perquè d’aquell acord
que ens va tancar a tu dins, a mi dins
de les parets d’aquesta casa nostra,
pregunta-m’ho ara que retrobem,
mare, les claus de tantes inquietuds.
Res no han resolt els anys que ens han portat,
a tu, a esperar darrere la persiana,
a mi, a arribar sempre tard a les coses,
i aquella fam que has heretat d’un temps
de por, de guerra i cues impossibles,
se t’ha instal·lat als ulls i ja no és fam
i ni tan sols és por, mare, què és?

Teresa Pascual (Gandia, 1952)
Del llibre El temps en ordre (2002)

70

Quico Torres (País Valencià, 1963)
Arrels. 2018. Acrílic sobre fusta
www.quicotorres.com
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PÈLAG
aquells nens han vingut
amb un pal marronós
arribat amb l’onada
d’aquí a uns anys
els seus fills jugaran
amb un os esmolat
que va obrar el nostre mar
en un cos ofegat
de les hordes del sud

Rosina Ballester (les Borges del Camp, 1949)
Del llibre inèdit Carta tancada
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Pacífic Camps (Menorca, 1949)
Pèlag. 2018. Tècnica mixta
pacificcolor@hotmail.com
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RAN DELS CIRERERS
Com un roc o una efígie:
així em veus, així em jutges
ran dels cirerers.
Però més aviat
sóc el riu que flueix,
la llum que parpelleja
entre els rosers silvestres,
el pas de la tardor
en cada arbre,
la veu que reverbera en el coval.
No m’anomenis, llavors,
ni em defineixis.
Ni pensis en mi
com una cosa que puguis heure
o que et plagui retenir.
Jo no et soc: m’esvaeixo.
I deixo en cada petja
un nou parany.
Has vingut de lluny
i el meu cor t’estalona,
silenciós.
Però ara ja ets lliure.
Quan arribis al cim
continua pujant.

Lluís Calvo (Saragossa, 1963)
Del llibre Talismà (2017)
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Esther Galdon (Terol, 1974)
Ran dels cirerers. 2018. Acrílic sobre paper
esthergaldon.blogspot.com
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MALLORCA
Mallorca és com un pa que surt del forn,
calent i perfumat de llevat mare.
Mallorca és sequedat d’herbassars i fonolls
i és la humitat de les fonts amagades.
Mallorca és el rugit escumós de la mar
contra els penya-segats de tramuntana,
i és el repòs actiu dessota uns tamarells
en el redós refiat d’una cala.
Mallorca és la bellesa poderosa,
Mallorca és la bellesa que encoratja.
És la promesa dels camps en guaret,
és la certesa dels camps plens d’ufana.
Mallorca és un verger d’albercoquers,
de tarongers, figueres i oliveres de plata.
Una portassa pintada de verd
que guarda un paradís de joia rara.
Mallorca és un turó amb una ermita a dalt
on hi ha una clasta amb un pou i un baladre.
Mallorca és el silenci i la remor,
Mallorca és la tempesta i és la calma.
És la neu i la sal. És el meu paradís,
és el record que em salva.

Narcís Comadira (Girona, 1942)
Del llibre Manera negra (2018)
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Fèlix Coll (Mallorca, 1985)
Mallorca. 2018. Acrílic sobre paper de 150 g
www.felixcoll.com
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MALA MEMÒRIA
La paret era de carreus enormes
i emblanquinada amb calç blavosa. El llit
(una gran baluerna, reparada
amb llates d’una caixa de conyac)
arrambat a la pedra, era un cavall
de toros, que abocava les entranyes:
dos matalassos de panolla, gris
el de sota i vermell el de damunt,
mal coberts pel llençol emmascarat
de pols i de betum, car les sabates
no es creu que facin nosa per l’amor
de preu més baix. La noia que venia
dins d’un alvèol d’aquell poble gòtic
el seu cos poc format, rudimentari
com la plebs, molt antiga i molt moderna,
parlava amb accent xava, i era trist.
Diu que es deia Victòria. Tenia
una foto del seu promès, i dues
només, de seves: una als catorze anys,
l’altra de passaport.
		
No sé què fer-ne,
com la barra de lacre que ens ve als dits
quan regirem un escriptori vell,
dins l’alta nit, mentre s’esquerda un gall.

Gabriel Ferrater (Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972)
Del llibre Les dones i els dies (1968)
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Tià Zanoguera (Mallorca, 1973)
Les dones i els dies. 2018. Acrílic sobre paper
www.tiazanoguera.com
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FLASH FORWARD (23-11-2015)
(A Lídia Penelo)
Els carrers em semblaven coses ja mai no vistes;
he fet del meu present el meu passat,
he fet del meu passat el meu present;
els carrers em semblaven aparadors en somni,
com si la meva vida fos un aparador;
pintura al tremp, colors damunt la fusta,
la gelatina d’una foto antiga,
Paris after the dark el meu destí.
La vida de les boires, els vestits
fets de la llum de plata dels anys trenta.
Prendre comiat és ser acomiadat:
m’han acomiadat aquests carrers.
Els meus ulls ja no veuen el recapte,
la flor del floc de l’aire recaptat.
He recaptat només paraules d’aigua,
les paraules que diu el brollador,
les jeux d’eau à Villa d’Este, l’aigua a Tívoli,
efímera i lluent com el dibuix de l’aire,
l’esplendor de la vida en l’instant d’aquest vers.

Pere Gimferrer (Barcelona, 1945)
Del llibre Marinejant (2016)
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Tomeu Sánchez (Menorca, 1964)
La vida no para quieta. 2018. Acrílic i grafit sobre paper
tomeusanchez.carbonmade.com
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Tinc els ulls de fusta.
De tant en tant, un cuc hi plora.

Maria Mercè Marçal (Barcelona, 1952-1998)
Del llibre Bruixa de dol (1979)
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Natalia Fariñas (Mallorca, 1987)
Bruixa de dol. 2018. Acrílic sobre paper
nataliafarinyas.wordpress.com
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FREGALL
Amb l’aspresa del fregall de color verd, com un prat verd, rasco,
mentre intento amb la mandíbula serrar el teu nom dins de la
cavitat cranial, que ja n’és plena de noms, i sobre els noms les
pedres, i sobre les pedres, els continents, i sobre els continents
les necròpolis dels astres, quan una pluja intensa ho esborra i em
llepa els llavis perquè digui i digui i digui. I no calli més.
Així que rasco, frego fins que em faig sang i de la sang en neixen
roques amb un cor clos al dedins. I de la boca em cau un nom
que rodola fins allí on els cavalls llepen l’ombra dels ocells que no
poden volar.

Dolors Miquel (Lleida, 1960)
Del llibre El guant de plàstic rosa (2016)
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Imma Alonso (Catalunya, 1962)
Fregall. 2018. Acrílic sobre paper
www.immaalonso.eu
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BEATUS ILLE...
Sortós qui sense seny ha travessat el mar
i ha conegut el món de l›una banda a l›altra;
qui obeint el seu vent se n’anava a l’atzar,
que és el millor país per als cors sense mare.
Sortós qui com un foll i en un rapte de vol
feia néixer els seus cants del fons de les entranyes;
qui estimava pels ulls com si no tingués cor
i es deixava estimar si tant li demanaven…
Sortós qui com un déu s’ha embriagat d’amor
i d’un llit qualsevol ha somogut les aigües
i ha sentit el seu cos llevar-se com un sol
dels llençols de la nit espessos d’abraçades…
Sortós qui com un rei que donés els seus béns
se n’anava a captar, perdut i sense pàtria,
i tastava la vida en qualsevol indret,
collida pels camins, amb gust de rels amargues…
Qui sol i sense rems i en un mar procel·lós
s’alçurava en el cant sobre la cresta blava
i a la gorja del vent ofegava la por
i sabia esbandir els odis amb rialles…
qui ha començat mil llibres sense acabar-ne cap
i a tots dava la fi que el moment li dictava
tot creient-se’n l’heroi, fins que n’estava fart
i els llençava al camí com la fruita passada…
qui ha sabut disfressar-se amb vestits virolats
i en cada nou vestit era un nou personatge,
tot fent dir que era un sant, un lladre o un malvat,
un profeta, un cacic o coses més estranyes…
qui té la cabellera, com la sang, esbullada…
qui amb la llum del seu braç feia les dones blanques…
qui era, en els seus furs, més gran que els reis de França…

Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008)
Del llibre Poemes de l’alquimista (1952)
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Pedro María Asensio (Eivissa)
Sotós. 2018. Collage i estampació en tinta xinesa
pedromariaasensiofernandez@gmail.com
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UNA BELLESA TERRIBLE HA NASCUT
Admirant W. B. Yeats i recordant els Saturns de Goya i Rubens al Museu del Prado, Madrid
Ai las, resulta que eren cultes!
I, ves per on,
tenien gana i l’apaivagaven.
De tota manera eren uns saturns graponers.
No tenien la finesa del mar de color de mocs,
ni la seva cèltica embranzida.
Ahir, jo deia i, potser, repetia,
que ni odiava els enemics
ni m’estimava massa els meus.
Això era ahir, ja ho he dit.
Avui, als meus me’ls estimo més que mai
i sento l’orgull de ser de la tribu.
Ahir, ells, els meus
no anaven a l’escorxador;
els seus vestits ho desmentien.
No anaven ni al cementiri,
reptant la tardor:
pacífics, anaven a la lluita.
I a mi m’arribava, d’Irlanda,
l’esperada notícia:
una bellesa terrible havia nascut,
i no, no moriria,
ni entre barrots ni casseroles,
ni saturns ni fills devorats.
Una veu interior em deia
que ja tornaria el dia
que també els meus criticaria.
Ho sabia tothom,
i era com aquella profecia,
que un dels mestres repetia.
El dol esdevindria dansa,
algun dia, també salmodiava
un altre molt venerat mestre,
i, de lluny, el mantra:
una bellesa terrible havia nascut,
i no, no moriria.
Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941)
Poema inèdit
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Gabriela Seguí (Mallorca, 1978)
Una bellesa terrible ha nascut. 2018. Tècnica mixta. Collage
www.gabrielasegui.com
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II
Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
Pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l’onada rient,
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus;
per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira
súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur.

Carles Riba (Barcelona, 1893-1959)
Del llibre Elegies de Bierville (1942)

90

Joan Descarga (Catalunya)
Súnion. 2018. Gratat sobre fotografia pròpia
www.joandescarga.org
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Si pogués acordar Raó i Follia,
I en clar matí, no lluny de la mar clara,
La meva ment, que de goig és avara,
Em fes present l’Etern. I amb fantasia
—Que el cor encén i el meu neguit desvia—
De mots, de sons i tons, adesiara
Fes permanent l’avui, i l’ombra rara
Que m’estrafà pels murs, fos seny i guia
Del meu errar per tamarius i lloses;
—Oh dolços pensaments!, dolçors en boca!—
Tornessin ver l’Abscon, i en cales closes,
Les imatges del son que l’ull evoca,
Vivents; i el Temps no fos; i l’esperança
En Immortals Absents, fos llum i dansa!

Josep Vicenç Foix (Sarrià, 1893 - Barcelona, 1987)
Del llibre Sol i de dol (1947)
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Àlex Nogué (Catalunya, 1953)
Sol i de dol. 2017. Collage i guaix
www.alexnogue.com
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MATINADA LLETOSA AMB FILFERROS
De qui seran aquestes
bragues descolorides, sola peça
de roba en els filferros del balcó
d’un casinyot, cruixint al vent
de matinada, sota la lletosa
claror d’absenta?
Quina dona al llit
està per desvetllar-se abandonada
de tot i se les posarà
després de mal rentar-se?
Passarem pel Born
a trenc de dia. Famolencs, prendrem
ous amb pernil, beurem vi negre, sec.
Venim del fred, que tot és fred i fosc.
Aprofitem les mans
per a tocar, palpem-nos tot el cos,
mesclem-nos, amortem el fred
i prosseguim.

Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-1984)
Del llibre Tot és ara i res (1970)
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Jordi Aligué (Barcelona, 1953)
Matinada lletosa amb filferros. 2018. Tècnica mixta sobre paper
www.jordialigue.cat
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