
gnaladapoesia2.doc

1 de4

https://mail.google.com'mailI?ui=2&ik=c2e41bfl:90&View=att&th=1 ...

!

'I La Poesia vista per un prosista. (Igualada, 17 abri12010) I

Josep Vallverdii

Sempre m'ha fet impressio rellegir el comentari que sobre la creacio poetica expressa en un

article de" La Renaixensa ", Ia revista nascuda a finals del segle XIX, un jovenissim josep
Carner, als seus dinou anys, e11903:

La deessa Demeter sap que de les neus brollen les fontanes i aixi fa els hivems per

amor de les primaveres. Sia aixi tambe com los destins nos manin a nosaltres, blanes i

tremuls, que us duguem Ia nova,fresea, forta, Poesia d'ulls ingenus! Lo poeta es com los

deus i baixa a la terra eavaleant en los llamps i en los mivols, Per aixo el Poeta es rei entre

nosaltres, Perque canta I'amor, Ia forca i Ia vida, es la saviesa suprema. La lira es un glavi i
un eeptre.

Les definicions i fronteres del terme Poesia han ocupat assagistes, critics, literats, actors, i

lectors indiscriminats. I diria que de segur els prosistes tenim una idea mes freda del poema

que no elmateix, profundament implicat, poeta. I per a l'analisi, que possiblement es una bona
base per no relliscar, no esmala condicio la del prosista..

Un poema es una arquitectura i cadascuna de les parts que el componen ha d'estar

imbricada en les altres. No poden quedar punts solts, com en un sargitmal engiponat. I quan

parlem de components ens referim tant a les idees forca, a l'Impulsmotriu, com ales tessel.les

del mosaic, que son els mots.

pausa
DeiaMaragall que la paraula viva, el mot brillant, posava en marxa el poema. Molts de cops

es aixi, I aquest mot, 0 frase, no nomes pot desencadenar el poema al comencament, sino

justificar-lo al final Un exemple de Ia primera situacio seria el crit inicial de I' "Elegia IT" de les

de Bierville, de Carles Riba:

Sunion! T'eoocare de lluny amb un crit d'alegria,

Tu i el feu sol lleial, rei de la mar i del vent:

Aquell, "Sunion! "exclamatiu, de goig, d'imatge unica i clavada en el record, en la memoria

tremula, correspon exactament a la necessitat del poema que segueix: En arribar des

d'Atenes ales roques de Sunion jomateix no vaig poder-me refrenar de repetir�l crit de

Riba ..

De la justificacio del poema en el vers ultim, per contra, ens en parla el "Canconer" de
Feliu Formosa, que declara, al final de tot:

.
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I aquest poema mai no haura existit.

Quina suma de misteri, quin inexplicable tresor de l'inutil, del fortuit, de la buidor que
nomes pot omplenar precisament la paraula poetica. I si el poema no hagues existit i nomes

hagues existit la idea, el proposit no realitzat pero viscut en el desig, del poema? Dones, el

poeta seria igualment felic se sentiria tambe ple i realitzat. Quantes vegades hem parlat
davant un paisatge, de poema sense mots?

pausa

Quan Carner ens diu, des dels seus dinou anys exaltats, que els blancs i tremuls, 0

sigui els« nous« han de portar la nova, £resea, forta Poesia d'ulls ingenus, estableix una

complicitat de puresa entre el poeta jove i la poesia. Per tant la base ha de ser la puresa, no hi

poden haver terboleses ni impureses ; ha esmentat abans els dolls que de les neus neixen.

Aquell jove poeta, si ens hi fixem be, impliea en els seusmots la necessitat que la poesia brolli

sempre nova, no nomes perque estigui en boca de noves generacions, sino que tot poeta
de

debo ha de renovar-se tot ell a cada nou poema .

I per a arribar a aixo calmolta forca: les febleses propies , Ies vacil.lacions, les excessives

autocomplaences, son enemigues del curs poetic. El poeta, deia una antiga frase amb aires de

proverbi, es com l'arquer amb l'arc tibant tothora.

L'exaltat jove Carner exalca el Poeta, l'imagina baixant de les altures cavalcant llamps
i

mrvols , una imatge gairebe de YOlimp dels deus; i baixa per govemar. No ens movem,

respectable Carner, de la Grecia ideal: perque a continuacio dieu: "Per aixa el Poeta es rei

,�qtre nosaltres" . Sabia prou be, l'admirat Carner, que Plato demanava que els poetes

govemessin els pobles; i poc volia dir que de debo es posessin a resoldre un dia si i un altre

tambe els envitricolls del regiment ciutada ; volia dir que sense l'esperit no hi ha [usticia, no hi

ha equitat, no hi ha seny.

pausa

Que canta el Poeta? Carner ens diu que eanta l'amor,la forca i la vida. 0 sigui la vida que

pot impersonar leilligam amb l'absolut ,la divinitat, la fe; la forca que seria la patria, que ens

dona el brao de la lluita, i l'amor , Ell ens dona en ordre invers ellema triple dels [ocs de la

Gaia Ciencia, dels Florals. Fe, Patria, Arnor .I afegeix que, perque canta aquests tres lemes el

poeta es la saviesa suprema. [a som dedaradament dins el platonisme. Aquest text de

Carner es dou amb l'afirmacio de potencia espiritual : La lira es un glavi i un ceptre, espasa i

reialesa, combat i autoritat Ultima.

Han canviat les perspectives i avui dia ,
- i aixo ho comenca la generacio de Carner- el

poeta sol ser un ciutada inserit en el mon, que descobreix tota la bellesa, i experimenta el

combat sencer, del viure quotidia, amb les seves grandeses i les seves grisors . EI poeta d'avui
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no baixa del eel a cavall d'unmivol, camina al nostre costat .

Jordi Pamias, eximi poeta ben actual, es un compendi de tota la tradicio poetica entesa com

herencia, i alhora renovada per la veu plena de descobertes de l'home actual, entre elles la

troballa de veritats que no moriran maio A proposit del text bfblic sobre Oman, que va veure

l'espasa amenacadora de l'angel apuntant a Jersusalemmentre David i els ancians es

prostemaven plens de temor, diu, en un perfecte to de poesia contemporania:

Avui,savis com som i admiradors

d'una tecnologia refinada,

llegim, al llibre sant, l'antic relat,

i ens fa somriure -nua, brillant,- l'espasa angelica.

Pera adesiara ens puny

I'enyor de dies tells.

A la uila, les eres

son nomes un record de la batuda ;

i al mirall, les arrugues de la cara

ens parlen d'una rella delicada i uorac.

La mare ens acotxava

i era beneool l'angel de la guarda.

Avui sentim, davant l'ordinador,

una amagada solitud.

Heus aqui un poema total, diu una pila de sensacions, evoca un univers, canta , en to liric i

elegiac, mons yells i mons nous.

pausa

L'admiracio que els prosistes sentim per la poesia es reverent. Ens hi acostem amb un

grandissim, silencios, vellutat respecte. Es el genere per excel.lencia, el que te mes poder
de

definicio i alhora de contraccio , capa<; d'expressar l'inexpressable, de deixar-nos l'angoixa i el

goig de les mil incognites, Garcia Lorca diu, en un sonet :
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En el silencio de la lenta tarde,

Que raro que me llame Federico!

Per aixo a la poesia se l'ha de tractar no nomes amb respecte, sino amb la consciencia de la

seva fragilitat. Podem rompre la poesia en mil bocins si la tractem vilment r barroerament, des
de una inconfessada baixesa. Ens hem d'enlairar, per poder acostar-nos.hi, Qui es pensa que
afilerant quatre versos ha fet un poema anira errat. Han de ser versos que commoguin, mots

que arrossseguin tota la sangde la persona, una mena de forca sempre renovada i alhora
etema .. Qui reciti versos sense viure'ls r escampara fetor de mort. Qui no valori cadamot d'un

vers no es digne d'aquell vers, que de segur ha costat una part de la vida del poeta.

Tot, tot el que envolta 1a poesia es magic. Cal entrar-hi descalc, en aquesta magia. Viure-la

es viure mil cops 1a vida.

Pausa Continua la recitacio ...

09/04/201017:53

-
-



1 de 1 09/041201017:48

EMES PERRECITAR A IGUALADA- prosista J. VAllverdu - G... http://docs.google.comIDoc?id=dphk527_33cv7t3zcz&btr=EImilImport

POEMES PER RECITAR A IGUALADA
-17 d'abril de 2010-

Pres- entaci6 : Lleonard del Rio

-Explicacio del desenvolupament de l'acte.
Comenca Josep Vallverdu "La Poesia vista per un prosista"

PRIMERA PAUSA:
EI carnpanar de Lleida
En el silenci

Canco a Mahalta
Petita canco de la teva mort

Vergella, relluc, pardal ...

Magi Morera i Galicia
Manus Torres

Manus Torres

Salvador Espriu
Joan Llacuna

- Segueix Josep Vallverdu

SEGONA PAUSA:

Canconetes del Den-nos-do
Tahlial Ulvi

Elogi de les Montanyes

Josep Carner
Guillem Viladot

1.� de Sagarra

-Segueix 1. Vallverdu

TERCERA PAUSA:
Cant Espiritual
D'aqui moltissims anys
Lied
Rosa de S1. Jordi

Joan Maragall
Josep Vallverdu

Josep Vallverdu
Josep Vallverdu

-Segueix 1. Vallverdu

QUARTAPAUSA:
L'Ofici que mes m'agrada
Fiat Voluntas Tua
Pohresa
La Vida es una oportunitat

Joan Salvat Pappasseit
Jacint Verdaguer
Jacint Verdguer

Teresa de Calcuta

-Segueix 1. Vallverdu

CINQUENA PAUSA: (final)

Playa del pohle Lleonard del Rio


