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Els mots que t’arrenquen
la pell de la llengua
cada cop que els dius.

Gabriel Ferrater

Parit sense anestèsies, és aquest un llibre valent, de
poemes necessaris, deliciosament salvatges, diria. Un
poemari d’algú que ha sabut veure-hi més enllà rebus-
cant-se més endins, des de la màgia de la quotidianitat
fins al més íntim fantàstic. La Blancallum, de l’illa de
Casserres, dels carrers, dels boscos i de les cales, la Blan-
callum, en definitiva, de la gent, arrela. Cada vers és com
d’una llimona secreta a la boca, o d’un caragol d’àcid sul-
fúric, com diria ella, sobre la pell de l’ànima, penetrant
el lector. Podries arrencar la pàgina i prosseguiries exis-
tint en aquell poema, sent-lo, vivint-hi endins que ve
d’endins, de tan endins, que a fora, la Blancallum ja hi
era, arreu, cantant-li a la mort, dansant en dejú, donant-
li pipes al vell.

No temis
d’usar llenguatge si tens ja ben fermentat 
al cup el vi, 

escrivia el mestre Vinyoli en el seu «Interludi» cap allà
l’any setanta. La Blancallum ja l’hi té. Cada vers seu val
més que mil imatges, que s’hi destil·la, s’hi despulla, s’hi
estripa com un parrac que en conté un altre que és ella
del tot i t’abriga. I t’abriga perquè coneix el dolor, per-
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què sols aquell que el coneix es regala a estimar com
estima ella, fins al punt de desmuntar-se per posar-te el
nom del nom de cada cosa, i t’he posat Paraula, escriu
anomenant-te.

La Blancallum sempre et dóna el mot exacte. Té
fórmules secretes bombejant-li per les artèries, la Blan-
callum, aquest recull de poemes n’és la prova, la seva
manera d’entendre, com també ens deia Maria-Mercè
Marçal, allò de «company, mosseguem la vida». I la
Blanca, la mossega.

J. Grifoll
Casserres, setembre de 2008
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PERIPOÈTICA
o

Quan el gest esdevé carícia

Susan Sontag finalitza el seu assaig Contra la inter-
pretació de 1964 amb una única afirmació en to de
sentència: «En lloc d’una hermenèutica, necessitem una
eròtica de l’art.» I és que tota hermenèutica, fins i tot la
desconstructiva, es constitueix en el seu posicionar-se
–externament o internament– per fer parlar el text des de
la perspectiva assolida. Aquest plantejament solament és
possible amb les pressuposicions que hi ha text; que el text
ens diu coses; i que el text en el seu dir –i precisament per
poder dir– calla tot allò que li és essencial en el seu consti-
tuir-se en discurs. Aquestes són també les pressuposicions
d’un pròleg en la mateixa mesura que té la pretensió de
presentar, recomanant-ne i orientant-ne la lectura. Per a
tot això cal una distància, i això és aquí allò que no toca
perquè del que es tracta és de poètica. Ni distància ni
prolegòmens perquè serà solament en la immediatesa del
so esdevenint paraula; quan la ποÛησις encara no s’ha
objectivat en el λıγος; quan encara no hi ha ciència sinó
que és l’oracle qui ens parla; solament aleshores serà quan
ens deixarem erotitzar per la paraula. Tot plegat un joc de
seduccions; car és joc i seducció allò que la poetessa-pito-
nissa fa; cosmogènesi d’infants que juguen a ser déus per-
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què solament els infants i els poetes tenen encara aquest
poder i aquesta vocació de desmesura, aquesta ΰβρις: és
en el parlar originari –per originador– on es fa l’home i
es fa el món, que després ja solidificats romandran en la
distància i en l’oblit d’aquesta cofundació, fent-se-li  in-
comprensible com és que, tot i l’oposició, es reclamen i
es busquen; tal vegada no són res més que això: desig de
fusió. Però això vindrà després, i serà ja un retornar, serà
filosofia. El retorn a la unitat des de l’alteritat serà sem-
pre una unitat sobredimensionada, però haurà perdut la
puresa de la virginitat primigènia. Cal entendre-ho bé:
aquest dinamisme unitat —> alteritat —> reunificació (o
també, si voleu, poètica —> quotidianitat —> filosofia) és
el dinamisme constitutiu i constituïdor de la paraula;
dinamisme mitjançant el qual la paraula es constitueix-
constituint (cosmogènesi o sorgiment originari) i en el
qual deixa de ser simplement fonació; la paraula ens apa-
reix com sent molt més que el crit de les bèsties o el soroll
dels objectes perquè la paraula és, més que moviment,
gest. I precisament el gest més genuïnament humà (de
γ•νος, naixement, origen), puix és aquell que ens fa hu-
mans perquè en ell neix el món. Això és el que assumeix
el poeta decidint fer-se càrrec de tan titànica tasca amb el
seu parlar xamànic. No és qüestió banal, aquesta, sinó
clara heroïcitat: en una època en què dels tres moments
del dinamisme constituïdor de la paraula el protago-
nisme quasi absolut l’ha pres l’alteritat, la dimensió de la
quotidianitat en què la paraula solament és entesa, atesa
i escoltada com un instrument més dins d’un món abso-
lutament instrumentalitzat –mitjà, canal, mecanisme de
comunicació–, tenir el coratge de tornar a ser déus, de
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jugar amb les paraules, de viure-les en la seva dimensió
primera, és quelcom que ha de ser lloat. No és tasca fàcil,
la del poeta, i per això ara més necessària que mai. Cal,
doncs, rebre-la com li pertoca; acollir-la •ρος-titzats, amb
la cura del gest més pur, amb el gest esdevingut carícia.

Pau Albors
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D’un cop de martell parteixo una roca
i de l’esquerda en surt
un vol de papallones.

Joan Brossa 

Tot és, potser, mentida i tot
podria ésser meravellosament veritat.

J. V. Foix
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Un caminet de molsa o floridura ressegueix 
la fragilíssima línia que va de l’origen fins al final. 
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Oh, il·luminats! La nostra
comesa humil: obrir del tot orelles
al primigeni cant

i declinar.

Joan Vinyoli

ELEGIA AL CANT PRIMIGENI

Si l’originari fos una flor
el cant, aquest que dius que és primigeni,
seria per al meu cos, avui més encarnat encara,

més de soca-rel, 
més del sotabosc, 
més de l’espès plomatge,
més del rierol de la plana,

un narcís embocat entre els meus llavis
eriçant-me la llengua amb batecs de seda
i sadollant els sons silencis de les paraules.

Si no fos flor, si fos arrel,
el cant, aquest que dius que és primigeni, 
seria per al meu cos, encara més encarnat avui,

més al bany maria, 
més de clara d’ou,
més de mals del karma,
més de dolors al ventre, 

un cos de dona engendrant la terra,
mi, que si, que fa sol !
i encarnant la nuesa del verb cantar.
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Els noms són la vida terrestre dels aires.

Perejaume 

CROQUIS BERGUEDANS 

A l’Anita

Baixant de Casserres, passat el pantà, el viu-te dels grills
i el crim del viaducte, tu, dona antiga, tu, vella sàvia,
culls, reculls, tot el mal sembrat per aquests necis de
mísera pensa, de seny de ferralla i d’idea podrida al pla-
nell de Sant Marc, al callís de Barbats i al pic de Sant Pau.
Llavors, segues la pena, fas un espai perquè hi creixi la
malva, arreli la mort i avanci fent solcs en la terra escap-
çada, i em dius que això és llaurar. I ja a Gironella, t’en-
files cap a Berga i aquí, a la dreta, el Catllaràs, i allà, a
l’esquerra, lluny –passat Capolat, Travil i les Baumes–, la
serra de Busa alterant la consciència des d’Avià fins dalt
als Rasos, des del Lladó fins a la Quar, i em dius que això
va de veres. I tornant a Casserres pel viarany que t’agra-
da, seguint l’Espunyola, voltant Cal Primal, passat Can
Eloi, em dius que enguany el blat no rosseja, que té olor
com de mort. I ja arribant, prop l’enforcall de la Cabana,
em dius que fa uns anys que l’ordi no s’alça, que resta
adormit, ajaçat, quasi a terra i que això és que no plou i
quan plou tot ho nega, prô més val esquifit i arronsat que
no que no n’hi hagi. I ara sí, baixem carrer Vall i tu, dona
antiga, i tu, vella sàvia, em dius que aquí, a pagès, un
camp de... civada... no menja. 
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PASTITX, VARIACIÓ O REPRESA DE MAX JACOB
o UTILITZANT ELS OSSOS D’EN MAX PER A
FER-NE UNA ALTRA COSA 
(del poema el carrer Ravignan)

«Totes les primaveres puja al castell de Figueres per fer-se
estofar un lluç», diu en Quico Palomar. I tanmateix, sem-
pre són distints tots els orígens. A les mateixes rels hi ha
deliris o vertígens, car tots nosaltres, que passem per la
Plaça del Dubte, parim els punts per a la serp de la pre-
gunta. Aquest és No-Ho-Sé-Pas. Allà hi ha en Caga-
Dubtes. La Incertesa és la font d’abans del raig. En
Titubeig és a l’extrem d’un faristol fet de til·lers quan
canta el grop. Na Vol-i-Dol i na Santa-Poc-Encomanada
són les dames del castell. Però a tu, vell parrac, a tu, que
cada jorn véns a ser-te realitats encara vives quan jo enca-
ra no sé on dar-les, a tu que no et conec, espellifat i antic
parrac, a tu, parrac, t’he posat el nom del nom de cada
cosa, t’he posat Paraula. 
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Al ser jo fora, digué de mi:
«ha de renyir amb lo món per estimar lo món».

dels dimonis de Verdaguer

PER AIXÒ

Per culpa del dimoni de la Font.
A causa de la Dea apareixent-te per les mans.
Per defecte de Llevant a dins la mar.
Perquè l’Herba s’empassà tot el combat.
A conseqüència de la Molsa en el pedrís.
Per motius inexistents traçats a l’Ombra.
Per encàrrec d’una dama que és de Fang.
Per fantàstiques Raons bullint a l’olla.
Per l’efecte escandalós del Paper blanc.
Per fer un favor a un ram de Ruda.
A petició d’aquestes Dents que eren de llet.
Per les característiques de la Veu de la guineu.
Per la manera d’afigurar tots els Misteris.
Per la intensa Llum que fa la Fosca.
Pel gust que té la Parla entre la Terra.
Pel moviment d’un Roure vell davant ta llar.
Pel caràcter antiquíssim d’eixe Món
i pel posat del Gratonell dins l’Univers.

Per això ho faig. Perxò t’estim.
Perxò m’hi estic. Perxò me’n vaig.
Perxò sentim. Per això escric. 
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MAG MELIC 
PENSO I DIC

Dic col i penso piranya.
Dic campana i penso paraula.
Dic llengua i penso argelaga.
Dic sardana i penso melic.
Dic voltor i penso bicicleta.
Dic gronxador i penso pastanaga.
Dic monja i penso formatge.
Dic barret i penso rodona.
Dic macarró i penso maria.
Dic princesa i penso croqueta. 
Dic pensament i no penso el que dic.

Dic un rima i se m’arrima
també la veu i la cançó 
aquesta que avui estima
i demà, qui sap 
potser me’n romp l’evolució.

Dic piranya i penso hort.
Dic paraula i penso cling.
Dic argelaga i penso saliva.
Dic melic i penso faixa.
Dic bicicleta i penso plomatge.
Dic pastanaga i penso il·lusió.
Dic formatge i penso convent. 
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Dic rodona i penso mag.
Dic maria i penso bolonyesa. 
Dic croqueta i penso corona.
Dic el que dic i dic pensament.

Dic una rima, la que s’estima
el bell rompre de l’evolució
aquest que avui ens arrima
i demà, qui sap
potser perd la veu i la cançó. 

Dic hort i penso col.
Dic cling i penso campana.
Dic saliva i penso llengua.
Dic faixa i penso sardana. 
Dic plomatge i penso voltor.
Dic il·lusió i penso gronxador.
Dic convent i penso monja.
Dic mag i penso barret.
Dic bolonyesa i penso macarró.
Dic corona i penso princesa.
Dic penso i dic: he dit, penso.

Dic evolució
a dalt on s’estima
on  toco la veu i la cançó
i on demà, qui sap
potser la vida se m’arrima. 
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DE BAT A BAT

Tot té un origen
diuen

i quin és
els dic

l’origen de l’origen?

Els camins d’un gran mandala?
Les patates al caliu?
Els cossos que entrecuixen?
La muntanya desglaçant-se?
Les arrels esbatanant-se?
La gota d’aigua?
El doble enllaç?
El mot dient-se?

Tot té un origen
han dit

i quin és
he dit

l’origen de l’origen?

O és dins d’un triangle on s’hi inclou, el pensament?
O són fregides amb el suc de les olives, les patates?
O són les cuixes, les que entre elles fan els cossos?
O és el glaç que la desfà, la gran muntanya?
O és la flor, la que fa rels, la que s’obre de bat a bat?
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O era un raig o un escopit, de salivera?
O n’hi ha tres de ponts d’hidrogen, encavalcant-se?
O va ser havent-se aquell mot dit, fent-se matèria?

Tot té un origen
van dir

i quin és
vaig dir

l’origen de l’origen?

Va ser una o. Una bombolla. 
Una prenyada. El sol.
No mandonguilles! Ni cap rellotge! 
Ni una pilota! Ni merda d’ovella!
Va ser una o, oberta. Un ou, obert. 
Una bombolla, oberta. El sol, obert.

Tot té un origen
diran

i quin és
diré

l’origen de l’origen?

L’obertura.
L’acció, d’obrir-se.
El fer, obrint-se. 
L’estimar, obert.
El pensar, obertament.
El tenir, la porta oberta.
L’obrir-se, un mateix.
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l’astre de foc i ambre
li entrava de ple dintre la cambra
i ella nua, amb delícia,
s’abandonava a la fulgent carícia.
De tant donar-se a aquestes dolces manyes
va ficar-se-li el sol a les entranyes

Joan Maragall 

PRENYADA 

El balcó de l’antigor era un balcó.
Una bèstia bramulaire de granítiques escates,
ales de gall molt indi, dents de ratpenSat
i cresta amb llargues pues, des del clatell fins a la cua.

El balcó del temps poc ha era quasi comestible.
Era fet de llum d’orgasme i tot ple de flors de l’aire.
I el forjat era de vent enramant foc,
cremant la idea, que en combustió és dona vella
i brama més, molt més encara, que l’animal de l’antigor. 

El balcó d’abans d’ahir volia ser balcó.
Una estructura quasi cúbica
tota oberta obrint la llar,
baranes davant, rajol roig encès,
espera d’hivern, tenint-hi persianes,
el lloc de fer-s’hi amic, de cridar el veí,
d’estendre-hi l’abric, d’albirar-ho tot, 
de beure’s l’espai.
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El balcó d’ahir vivia poc estructurat.
Començava a ser poc cúbic,
a treure’s les baranes,
a incendiar-se tot el roig,
a desestendre’s tot ell tot,
a despullar-se de persianes,
a enamorar-se de l’amic,
a albirar-ho tot borrós
i a embriagar-se d’univers. 

El balcó del dia nou comença a no ser balcó.
S’enyora ma senyora –que sóc jo– 
de no ser-ne –de no ser-me– ,
i diu prou, m’hi nego, me’n vaig, canvio,
vull vol, voler, volar, buscar

pel temps era temps
en el balcó se m’hi ficava el sol en tota jo,
em prenyava de llum
i el nin que naixia
tenia més set, més set d’univers... 

Temps era temps m’era, i em sóc, balcó. 
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QUAN PUGES A NORFEU

Et sé la veu quan parles amb les fulles.
Et sé la carn quan t’estripa l’hàbit la cua d’un bou.
Et sé el glatit quan peles alls prop del dolor.
Et sé lo dolç quan canta una coral dins la cullera.
Et sé la sang quan puges a Norfeu.
Et sé el voler quan passen les esmerles.
Et sé la mort quan trenquen les paraules.
Et sé les mans anant a moure’s, anant a viure’s.

Et sé molt lluny d’aquest paper.
Et sé el desig davant l’infern blau i taronja.
Et sé assassí quan t’empasses el meu crim.
Et sé a la vora, molt a la vora, del fill que no hem tingut.
Et sé en dejú quan ve l’amor.
Et sé l’amant de mon trepig venint a tu.
Et sé el dolor que et fa la rima.
Et sé company de no existir.

I vós, Temps, què sabeu de mi?
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