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Una de les coses mes sighificatives que he apres en molts i molts'

�

anys de tonreu de les lletres,es a no menystenir ni poe ni molt

cap text escrit. Ni,per descomptat,no mantencr a priori,actituds

de recel sobre la personalitat d'un autor amb poques referencies

o novell.

Aix6 condueix a sorpreses agradables ,comptat i debatut ames sor-

preses agradables que no malagradoses,gairebe diria que ho he compta-

bilitzat. El que hem de vol�r la gent de Lletres es que aquesta Re

publica,com la batejaven els classics,es vegi acrescuda e�nombre
de participants. Dins aquest marc, a�uells que no tenen gran cos a

a dir emmudiran amb el temps,o aniran esborrant-se,per6 si,men-

trestant,han produit algunes obres ,0 encara que nomes sigui una

obra de qualitat satisfact6ria,tenim molt de guanyat.

Tampoc no hauriem de fer dificil l'acces de qui sigui a tots els

generes.He defensat sempre,i ho he demostrat personalment,la vali-
.
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desa de la decidida entrada en tots els generes literaris.Dic aixo

perque �s fAcil que degut a la professi6 d'un ,0 a la tendencia

que inicialment i majoritAriament palesA, Ii col.loquem una- eti

queta identificadora en aparen�a, discriminatoria el fons.Aque�

lla va comen�ar fer versos,aquell assaig ... No els esta b� que ara

provin,respectivament,de fer novel.la i teatre. Per que no ? I si

�s una vocaci6 sobtada que eLs ha pres? I si �s un honest temp

teig d'obrir-se a nous camps?

La Maria Soler �s historiadora, pero tamb� ha estudiat literatu

ra. Li acotariem el terreny ,Ii muntariem una cleda nom�s per als

seus erudits articles sobre les monedes ? Jo s6c amplament conegut

com narrador juvenil . Tamb� he hagut d f escoltar els rondinaires

de torn remugant perque escrivia als diaris 0 feia llibres de text.



Q,mes greu ,perque gosava de fer assaig. Per aquesta regIa de tres,

un cert premi que s'atorga a la nostra ciutat no hauria de ser d'

assaig. Be,ja es veu amb quina facilitat les tendencies restric-

tives condueixen al pou del ridicul.

Ern senfu mes tranquil despres d'aquesta confessi6 i aclariment.

Perque aixi surto al pas dels possibles falsos estranyats de la

irrupci6 de la Maria Soler,la Mary,en el camp de la poesia. He se

gUlt for�a de prop els darrers temps de la confecci6 dels poe-

mes,perque des del primer moment ella volia que Ii fes el proleg,

opinava que era una persona apta i adecuada,per merits objectius

que ern feia la merce d'atorgar-meji encara mes perque el llibre es

un homenatge al qui fou amic de tants de nosaltres i insubstitu

Ible company seu,el Ton Sirera. Ais vint anys de la seva mort.Vi�t

anys d'enyorament,vint anys de pervivencia d'un record que no duu



Per aixo aquest es un llibre minim pero singular,com aquells

cendra,sin6 perfum . La vitalitat un xic salvatge, i molt tendra

d'aquell artista fora de serie no pot engendrar en el fris de la
-

memoria sin6 esclat d'olb rs i de clarors,un poe de boira matinal

i un brot de te de roca.

volums japonesos que seaLblen,presos en conjunt,un hai-kai 0 una

I,
tannka. Aquesta es una de les primeres virtuts que hi descobrim.

Poemes xics,de versos curts,de frases concises 0 encetades,amb

de vegades,una arriscada i il.luminada reducci6 de sintagmes. Com

un cop de perfum.com un raig de llum,com una llepada de llagany

al eel de la Cerdanya. Tan tenues les qualitats sensorials com

economitzada llur traducci6 en mots.

La segona virtut es la tria del llenguatge,volgudament lliscant,



• decididament liquid,com tocat de rosada. Transporta adequadament

el sentiment de buit, de plenitud, de soledat,de �DmQnio amb la

natura,.de vivencia del record ide punyent evaporacio de la sen-

sacio immediatament abans enregistrada- ... Tal vegada aquesta in-

definicio de la frase, la seva incO�tfecio,el fet de semblar)molts
.
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cops, escrita en I' aire iamb filagarces de llevant 0 de vent de

port,li confereix la seva peculiar personalitat.

No es pensi el lector trobar una obra densa,un poema dramatic

vestit amb la retarica 0 el verbalisme de qui 0 acumula efectes 0

basteix un robust ,edifici verbalista. Els mots hi son pocs, els

versos curts, els poemes son mes ale que ven tada.L'autora ha
'--'

fugit de la densitat,que en roba de record hauria requerit un

llenguatge pesant i ento rpido��S'� decantat per l'expressio sen-

tida pera dita frontalment i emotivament. Mantenir l'emotivitat

es rar en la poesia d'avui,i potser qui no se n'avergonyeix hi
,
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sabut definir l'esser enyorat sense dedicar-li cap rastre de

guanya. I aixo ens porta a la tercera virtut,que es la fidelitat .

•

La fidelitat a qui ha de recollir,des de la pure sa de la mort,

el missatge tambe pur de la presencia i la vivencia.Tanmateix,ha

servilitat,sense for�ar el poema.1fls poemes valen per ellS sols

en la seva senzillesa,en el seu mig-dir,fins en la seva humilitat,

si vo l i e u . El nombre de poemes se situa per (.Or'\tra,en un c.on(.�t
s i.rnb o lj.srna v Tamb e per r ao de la fidelitat.

No e s , doncs, un escas b om.e na t ge a Ton Sirera, que tants
Se'" mereix.

/

Es el mes directe,i com que 1a resultant es un llibre ple de sentit

tots ens en fem rics,i e1s qui vam tractar en un nivell intim aquel1

artista i generos mortal,i hem tractada la Mary,encara meso


