
Una vegada,un :'1:10IIl� molt ric, .' ... tan-t�". , que _ :es
-

feia

dir senyor, va demanar al pintor,en plena exposici6 : " M'han dit

flue aquell quadre t� molt de valor. Quant en voleu ? "Tant" va

responare l'artista u Me'l quedo",f�u l'home ric. I,a continua-

ci6 afegi : n lara digueu-me: qu� vol ( representar,el quadre?

Qu� signifiea ? "'I el pintor va respondre-li : " Signifiea que

vost� i jo comemcem molt malament fl.

Davant l'art, per Ie m�eixa acumulaci6 de mostres que avui

dia en. posseIm, tendim a mostrar-nos malfiats. La contempiaci6 de

l'art demana una mena d'innoc�ncia que moltissima gent ha perdut

del tot i molta altra a mitges. Desitjariem que les eoses fossin
I

totes tradu1bles a d'altres cOJordenades, no acceptem del tot les

prbpies de cada oosa. Diu el poeta.Rilke : al seu poema " Temo

la paraula dels Homes " :
A mi em pIau de sentir cantar les coses.

Vosaltres les toqueu : elles, s'aturen
i emmudeixen.

�' assassineu.totes les coses.



Tamb� el pintor, eneara m�s que el poeta, treb1illla sen'tint can-

, ar unes melodies intimes que no tenen traducci6 • I sempre, sempre,

esta insatisfet de la �yersi6 r que els d6na en panze'l.Lada' .en .

.------ -- �- ---- - _. - _ - - _ �

bur! 0 ,
\ taea. Voldria que el /_ color vol�s tot sol,que es fon-

I

gu�s en �L�aQsm��, que el substitu!s.

De vegades , poeta i pintor coincideixen i,plegats, deleixen

per expressar quelcom que han arribat a sentir com propi. Torsimanys
de l'mnfinit, esde'Venen liumils i grans alhora quan posen l'anima en

un concert d'imatges suggerents, fbniques i pl�stiques, amb el secret

desig que tots hi combreguem.
Aixb �s el que caldria fer davant el poema de Gerard Verg�s

Cofre �rab,il.lustrat amb sis l�mines d'Alfonso Costa. Joia biblio

gr�fiQa que he pogut tenir a les mans i davaht la qual m'he embada

lit,sense res demanar, sense res exig� .

, sense res proposar a

barata.



Acostumat a expressar idees ,s60 fonamentalment sincer en dir

que tant el gravat com el text em van penetrar tot seguit. De

primer, vaig es,guardar els gravat s , assimil8.nt-ne la complexa

i valuosa t�cnica i l' acabat a m�, la color ,11 aroma. Qui era

aquest per a mi desconegut Alfonso Costa ? Sortosament una succin

ta biografia amb exoel.len's reproducci6ns �e d'un plec d'obres

seves �tariors al cofre,m'informava de les seves arrels celti-

ques, gal�iques,de la seva incorporac io� al m6n mediterrani,amb

La fixaci6 a Barcelona e una .ipr-ovaaur-a de definici6 de modes

em deia "conjugaei6 de lirica mediterr�nia i m�gia galaica : con

cisi6 i perfil opulent de 180 nostra llum i subtil emboirament

elegiac del nord-oest. Un segon acostament als treballs em con

firmava La lirica \ _�
__ delioada,alhora que l' afirmaci6 que

no evadeix la realitat,la substantivitat de l'home. Es Rixi que

Costa no esquivar� de referir-se en una etapa a Velazquez, el

m�s realista dels cl�ssics ,potser el m�s t�cnic. Pero la rea

litat,al seu torn,no Ii fa perdre el vol ni e1 cop de llamp.



Ens, acostem al seu treball .

__

' ... �

�per una aplanada avinguda

d'endevinament, d'identificaci6. L'home d'avui, davant l'art,ha
,

, ' '"

d esperar una llibertat eonformada alimentada per surrealisme,

sarcasme, humor negre, imaginaei6, erotisme, desra6 i somni; i,

al m�eix temos, un feix de realitats amunte gade� magieament,
"

com descrill C'osta el seu bio�raf Seoane.

Els sis gravats il.lustrenl'evocaci6 que Gerard Werg�s fa del

poeta A'\bu Bak� al Turtux!,datat de mit jan segle XI a co rmncos

del XII. Representant de la eultura dels darrers regnes de Tai

fes,en r�pida davallada despr�s dels atacs de Ramon Berenguer

III ales Balears i quan p Val�neia ha caigut en mans almor�

vides. Els poetes d'Al-Andalus oriental ,aleshores, inicien un

�xode vers les terres oi1gin�ries, �1ria,Egipte, Ar�bia.

Encara que Abu-Bakr al Turtuxi ens hagu�s deixat Bom�s el POI-



ema titulat �bs�ncia,que ha deseneadenat el de �erg�s,o que n'ha

propieiat la conjunci6, el considerariem un liric-elegiac solid i

inquietant. Els dos darrers versos del poema de Verg�s s6n els

dos primers del poema d'Abu Bakr- • Verg�s.pero,�s un home d'avui,
i I-a seva elegia declara £8 circumst�ncia4�e envol-

� .

tava aquella abs�neia personal,la buidor deixada per la desapari

oi6 d'un eqtl:'!librat Al-Andalus. Qui lamenta el buit ? Abu Bakr,o
(,

l'home d'avui que �s Verg�s? Una Je les inevitables efusions de

tot�se�i�tell'enyorament,ja es digui Abu-Bakr ja sigui el cronis

t� Despuig en els Col!1oquis,ja sigui un a1quimista com Verg�s.

Abu Bakr valt;\ rava els elements que no tenen pes, � vol d I
un

estel, el fil de l'aigua, dins una sensualitat que,com la de Ver

g�s -prou palesa en el seu darrer llibre Eros i Art, fuig,en mots

seus " de La lirica obscena de les fAcils�tafores ". _ Fer aixo
convocat

·1 1 t d �. tIl· nl
.

ha un 1 • us ra or m�g1camen 1ure, per e a1rar-se per

damunt la pesantor � ha triat l'aura,el perfum de 1s llimona dol

Qa,1'eros vingut d'un al� no se sap d'on. Abs�ncia de limits,

pleni tud de La poesia. Alfonso COsta .... Ger�d Verg�s ,.


