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Geòrgica

Tornant del camp
P. P. Rubens

La natura s’encalma,
tot es va assossegant,
la llum que era ben clara
es va tornant d’aram.
Paisatge amable en ordre:
pasturen els cavalls,
els xais van a la pleta
i estan segats els camps.
Les pageses s’entornen
amb eines a les mans,
carregades de l’herba
que han de donar al bestiar.
Un món antic perfecte
que l’home ha dominat,
i oculta poders tèrbols,
guilles entre aviram.Pag
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El ventre de la balena

Va atraure la canalla
veure aquell cos immens,
tot llarg, sobre la sorra,
feixuc i sense alè.
Van endur-se el cetaci
una colla d’experts
que van obrir-li el ventre
i van trobar-lo ple.
Més de vuitanta bosses
li van fer un tap intern:
va morir, tip, de gana,
asfixiat per tant pes.
Fums i verins per l’aire,
química que ens nodreix,
ens duen a una platja
que remulla l’Avern.
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Nota

Aquest llibre va ser escrit després d’Elegia d’agost, en què es 
recuperava el món infantil de Riells de Dalt, a l’Escala, en-
cara amb restes d’un passat rural i natural no tan destruït per 
l’edificació turística. (L’atzar ha fet que aquell títol encara resti 
inèdit i que aquest text l’hagi avançat a l’hora de convertir-se 
en tinta i paper imprès.) Encara hi ha molt d’aquell imaginari 
a L’estranya terra, a la primera i, especialment, a la tercera sec-
ció. En aquest cas, però, aquests poemes són quatre versos més 
llargs, si bé conserven la mateixa estructura: versos hexasíl·labs 
i rima oxítona assonant als versos parells (deixant sense rima 
els versos senars, sempre paroxítons), que volen defugir l’estil 
més narratiu de llibres anteriors. Només un sol vers incompleix, 
aparentment, la norma, ja que si es compten totes les seves 
síl·labes en resulta un heptasíl·lab, perquè conté una paraula 
que els del poble diem fent una síncope: estiregassat sempre es 
pronuncia estirgassat (de la mateixa manera que xargall —per 
xaragall—, que, en canvi, apareix amb aquesta forma perquè 
està registrada al diccionari Alcover-Moll). Aquesta llicència 
mètrica també vol jugar visualment amb el sentit de la imatge 
que es crea en el vers en qüestió. La secció intermèdia del llibre, 
escrita un mica després i integrada per peces líriques amb la 
mateixa factura, està vinculada a un projecte conjunt portat a 
terme amb l’artista Ricard Geladó (la Roca del Vallès, 1973), el 
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qual es va desenvolupar la tardor de 2016, impulsat pel Museu 
de Granollers. Aquesta part està estretament relacionada amb 
les intervencions sobre obres d’art del fons del museu i amb els 
objectes d’artista creats per Geladó, sempre jugant amb les 
imatges del bitllet de 500 € que les institucions europees havien 
decidit deixar d’imprimir. Com al llarg de tot el volum, aquesta 
secció és volgudament crítica amb el model econòmic capitalista 
del món actual, i amb la transformació nociva de la societat i 
de la natura que ha comportat. Quatre d’aquests poemes van 
aparèixer publicats a la revista Suroeste. Revista de literaturas 
ibéricas (núm. 8, 2018), sota el títol general d’Horitzons desolats. 
Finalment, el poema «Palmerar perdut» va ser escrit després que 
Gaspar Jaén ens ensenyés el que queda del palmerar d’Elx; ni 
en aquest ni en cap altre dels poemes inclosos en aquest llibre 
s’ha cregut convenient ressaltar de cap manera que es tractava 
d’un monòleg dramàtic.

Sant Celoni, 30 de desembre de 2019Pag
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