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Prefaci de l’autor
L’autor de poesies, a més de construir l’edifici poètic n’ha de ser
el decorador. El visitant —lector— ha de trobar en cada peça una
nova sensació, cada cambra —poema— ha de ser diferent, dintre
de la unitat.
La poesia moderna demana síntesi. El material ha de ser la paraula
triada, escaient, única. Cal prescindir de la retòrica inútil, cada mot
ha de tenir el seu lloc en el poema, el seu rol. A cada vers, l’autor
ha de passar el garbell i reservar-ne els mots capaços de comunicar
al receptor els mateixos sentiments que l’han mogut a escriure’ls i
que romanien al seu endins, ansiosos de veure llum.
Quan el lector enceta un poema espera trobar-hi una idea, un fet,
una circumstància expressada en termes que aportin dolçor a la
vida atzarosa i bellesa en les paraules.
O aquesta és la finalitat de qui signa aquest llibre, la qual cosa no
pressuposa que ho hagi aconseguit.

J. A.
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Introducció
En aquest llibre hi trobareu un centenar de poesies
i quatre models usuals d’expressió. No pas escrit amb
vocació docent, sinó com un divertimento, si voleu.
a. Poesia clàssica amb metre, ritme i rima
b. Poesia amb mètrica i ritme, sense rima (versos blancs, estramps)
c. Poesia amb peus grecs
d. Poesia lliure
Com a escriptor de poesies, en qualsevol d’aquests models m’hi
sento identificat plenament. Nogensmenys deixeu-me expressar el
meu parer, adreçat a lectors no gaire versats en l’art poètica, vers
cada un dels models que acabo d’esmentar.
El model a pressuposa més treball en l’elaboració i un acabat més
rigorós.
El model b no necessita tanta concordança i a canvi ofereix més
llibertat d’expressió. Permet aplicar el mot o el verb tal com surt
del cor, només subjecte al mateix nombre de síl·labes a cada vers
(isosil·làbic).
El model c es basa en el ritme i conté tants ritmes interns com peus;
adequat, si es vol, entre altres aplicacions, per escriure lletres de
cançons.
La poesia lliure d, malgrat que disposa d’aquesta llibertat
d’escriptura, com ho diu el nom, requereix un cert ritme de fons
que agombolarà tot el poema.
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A la cuinera

Poses el teu art al zel de la cuina,
compons sortilegis amb sucre i amb sal,
ets protagonista de feina artesana
dins de l’uniforme del teu davantal.
Conceps una obra de curta durada
que serà admirada uns instants solament
i sota amenaça de forquilla i daga
serà demolida pel dany d’unes dents.
I no faràs res per salvar la teva obra,
estava previst el drama final,
serà com la fi dels ninots de les falles
que incinerarà el foc de la fam.
Els bons artesans de la pira a València
l’endemà dels focs ja fan nova escultura,
tu, després de l’àpat, entre les ruïnes,
ja fas el disseny de la menja futura
i no esperes premi perquè el teu concurs
ve de les calendes de la societat,
se n’ha fet un dogma tan repetitiu
que aborda una mena de frivolitat.
Però et dic, cuinera, que el fus del teu joc
fa amable la vida i és tan generós
que en eixa tupina que poses al foc
s’hi couen els gèrmens de tots els amors.
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A sang calenta

Avui t’espurnejava la mirada,
la veu duia rancors del pensament,
un fum encegador t’emboirinava,
el fum de sang calenta quan s’encén.
On era la blanor de l’esperit
que fa vibrar la gent a l’escenari
que dus en recitar com un rosari
i et fa veure més clar la negra nit?
On era el sentiment que t’allibera,
que deixa el cor obert de bat a bat
perquè quan bufa el vent damunt de l’era
s’endugui tot el boll i deixi el blat?
Semblava que el follet de la venjança,
que tots duem a dins algun moment
havia començat la seva dansa
i anava entaforant-se per la pell,
que quan un altre jo se’ns apodera
la nostra mà rellisca del timó
i el vent s’endú la nau amb la fal·lera
allà on no governa la raó.
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I anava teixint sarga i amenaces
un bleix mal aguantat entre les dents
mes com el temporal que mulla i passa
t’anaves, poc a poc, trobant més bé.
Però del resultat de la tempesta
a terra hi ha senyals de reguerots
i quan el sol traurà colors de festa
haurà deixat el camp tot ple de sots
i encara que el mal temps que al cel penjava
no duia voluntat de fer cap mal
damunt de l’alzinar que el contemplava
la mà ja va fer caure la destral.
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Adéu Martí

Trenca el silenci la veu de la mare
abans que l’alba il·lumini la prada:
Martí, Martí!
Cal anar al bosc a esporgar la malesa
o a segar el blat quan l’espiga rosseja
o a tallar pins.
Una torrada que et fas a la brasa,
un all fregat i un xic d’oli, no massa,
i a fer camí.
L’aire que et besa et desvetlla les nines,
portes al coll la destral ben polida
pel bosc endins,
saps on està cada herbei, cada pedra,
tantes vegades has fet la drecera
que sou amics,
els ocells quan tu passes s’aturen
i un esquirol amb la cua et saluda
i tu somrius,
roures airosos, falgueres i alzines
alcen un rostre quan tu te les mires
tot envanit.
Amb tres gambades el dia s’aixeca,
vora del marge, al repeu de la feixa
jeu el conill,
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car de la plana i d’aquelles carenes
la teva estampa de fang de la terra
van esculpir,
et van fer el cos d’un brancam d’atzavara
i el cor de perles de moll de rosada
del mes d’abril.
Però una nit de tardor, de feresa,
aquella dama vestida de negre
t’ha pres del llit.
Ara han desat la destral a l’armari
i l’esquirol esperant-te que passis
ha emmalaltit.
La papallona, de dalt d’unes mates
va mormolant tot fent moure les ales:
Adéu, Martí.
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Amor amb pintura i paraula

Voldria pintar amb paraules
allò que Rembrand pintava,
ah, si fossim dos amics
afigurant una cara.
Tu en pintaries els ulls,
jo ressenyaria l’ànima,
tu amb paleta de colors
jo amb paraules ben triades,
es batrien el pinzell
i la ploma de becada
cara a cara ploma i art
en duel de matinada,
lluita de mots i colors
enfront del jardí de l’ànima,
quin combat tan desigual
per a la mateixa dama,
tu pintaries l’amor
que desprèn una mirada
jo n’escriuria cançons
pel trobador i la guitarra,
ensenya’m a fer el dibuix
d’una cara enamorada,
jo et diré el mot escaient
per fer somniar l’amada,
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ensenya’m a acolorir
un somriure al trenc de l’alba
i jo et llegiré el missatge
dels ocells de matinada.
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Taula
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