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Els fruiters en flor. Poesia a la primavera
Gaudir de la bellesa de les flors és un costum tan tradicional
al Japó com llegir i escoltar poesia ho és a Can Vallerià. I a
la primavera pren una dimensió especial relacionada amb el
despertar a la vida de les plantes, els arbres i les flors que
formen part de la família. Amb el bon temps la vida esclata en
totes les dimensions, i la poesia n’és una d’elles.
De l’experiència plaent de contemplar la florida del cirerer
al Japó en diuen Hanami, però les formes més tradicionals
d’aquesta festa, avui tan popular, fan referència a la flor de
la prunera, la flor blanca i menuda que podreu veure a Can
Vallerià mentre escolteu les veus de quatre poetes ben significatius del panorama de la literatura catalana contemporània:
Marta Pessarrodona, Jordi Llavina, Ester Xargay i M. Carme
Arnau Orts, guanyadora del darrer Premi Marià Manent de
poesia de Premià de Dalt.
Aquesta és la segona Festa del Hanami. La voluntat de continuar amb la tradició poètica de Can Vallerià que anunciàvem
l’any passat ha obtingut el suport de la Institució de les Lletres
Catalanes i de l’Ajuntament de Premià de Dalt. Gràcies a
ambdues institucions és possible que a la primavera ens
retrobem amb poetes d’arreu dels territoris de parla catalana i
a l’estiu donem veu als autors de la comarca al festival Poetes
sota la lluna.
I a vosaltres per voler participar del plaer de la poesia.

Habite al llindar de l’esgotament,
allí on les dents dels dies criden
com si el cel rodara per terra.
Tinc salobre, a les mans i a la cara.
Sent l’olor dels peixos,
una sensació de llibertat
en l’aleteig de la barca
i el temor de ser desprotegida pels anys.

Devers l’hora novena, Jesús va clamar
amb forta veu: Eli, Eli, lemà sabactani?
Mateu 27:46
So far away no havia de ser un respons
en unes exèquies hebraïques…
Ai las, le mal de vivre…
I l’alcohol que no destil·la
ni una casa al cor de Belsize Park,
de tres milions de lliures esterlines.
Ja ningú roman al seu lloc i al cor s’interpreta
un color negre d’una intensitat increïble.
Mentrestant, potser, prop d’un piano, Carole
plora llàgrimes pop, però al cel fan barrila.
Quin cor celestial! Quin esbart!
L’ha imaginat un cert déu salvatge?:
Primer Amy, després Etta
i, per torna, una venus d’eben.

Tinc tota la vida en un paper desert.
Bevent el silenci inexplicable de les coses.
El so d’aquest paper caient a terra.
El tacte de la gespa.
La llum esgarrapant el temps.
I jo, buidant-me.
M. Carme Arnau Orts

FOC FOLLLET
Hi ha un temps
a cor obert d’on surten
les guspires cofoies
rabiüdes i portents
per encendre la vida
i l’espetec s’incorpora
al món i el pensament
encén el paisatge
i a l’aire del batec
ressona l’engranatge
que propicia els dies
fins al darrer segon
que clou el compte enrere
en l’ofec de les cendres
vòrtex espai endins
al cor clos del silenci
preval una energia
que gesta l’infinit.

Ester Xargay

Tens un amic, una amiga?
Tan lluny, però, que ningú roman
al lloc que li escau, li pertoca,
amb la precisa melodia.

CASA

Ella ja no veurà mai més
com la mare besa santa Claus

Basteix la casa lluny de la ciutat,
de cels nocturns il·luminats d’escòria.
De tant en tant bivaqueja en un prat:
és bo que, amb ull despert, servis memòria

perquè ha fugit el Nadal,
fent una fressa terrible.
Ara, però, tot ha canviat el seu ordre:
primer Amy, primer Carole, en un concert impossible.

CAUEN ELS ULLS
Al fons dels ulls tinc set,
una set immensa,
i no puc absorbir més aigua.

PRIMER AMY, PRIMER CAROLE

Marta Pessarrodona

del lloc de cada estrella al buit sembrat,
que notis com al cor et creix l’eufòria
d’aquella flor que es dreça a sol colgat
i que de nit coneix l’hora de glòria.
Basteix-la a prop d’un camp de blat que al juny
et faci confident del so, entre espigues,
d’una veu íntima de vent. S’esmuny
com aquest vent, la vida —home que artigues,
vinclat, el tros de temps que tens i, al puny,
comences a sentir cremor d’ortigues.
Jordi Llavina

