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PRESENTACIÓ
Els dies 17, 18 i 19 de març de 2021, just abans que se celebri el dia
mundial de la poesia (21 de març), podrem gaudir d’una nova edició de
Poesia Lleida. Atenent rigorosament les mesures sanitàries que les
circumstàncies d’enguany exigeixen, tindrem l’oportunitat d’escoltar
en directe una trentena d’autors als escenaris diversos del complex
municipal de l’Escorxador. Tots els actes es podran seguir igualment en
streaming.
La programació combina la presència d’autores i autors lleidatans amb
altres de fora de la ciutat per posar en valor els qui ens són més propers
i contribuir a generar una xarxa de relacions que projecti la nostra ciutat
arreu.
La poesia, la literatura, la creació formen part del nostre patrimoni i val
la pena dedicar temps per aproximar-nos-hi perquè ens ajuden a pensar
qui som, a saber d’on venim i a imaginar on volem anar. És per això que
volem convidar-vos a llegir la poesia de l’escriptor Josep Vallverdú, el
nostre autor més veterà i prolífic, història i patrimoni vius de la cultura
catalana.
Amb una llarga trajectòria com a narrador, assagista i traductor, en
els darrers anys Josep Vallverdú ha sorprès els seus lectors amb la
publicació de diversos llibres de poesia, un gènere literari que només
havia cultivat tangencialment. Aquesta excel·lent notícia no ha passat
desapercebuda. POESIA LLEIDA i el Festival nacional de poesia de Sant
Cugat van coproduir el documental Si no tinguéssim miralls, dedicat
especialment a la vessant poètica de Josep Vallverdú, dirigit per Toni
Moreno, que es va estrenar la passada tardor a Sant Cugat. Gràcies a la
distribució a través de la xarxa, el podrem veure des de qualsevol punt
d’accés a internet.
Us proposem que visioneu el documental, que escolteu Josep Vallverdú
parlant sobre la seva obra literària en general, tant per a adults com per
a joves; sobre la relació entre Barcelona i Lleida; sobre les peculiaritats
del fet poètic en front d’altres gèneres... i que després llegiu alguns dels
poemes de l’autor.
Amb el desig que pugueu aprendre i gaudir en el procés, us engresquem
amb la proposta. Expliqueu-ho a través de les xarxes amb el hashtag
#poesialleida2021.
Poesia Lleida!

Àngels Gregori i Anton Not
Direcció
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SEMBLANÇA BIOGRÀFICA
Josep Vallverdú (Lleida, 1923)
Després de cursar estudis d’ensenyament primari i batxillerat a Lleida,
Josep Vallverdú i Aixalà es llicencia a la Universitat de Barcelona el 1945
en Filologia Clàssica.
Tres tasques omplen tota la seva vida laboral: ensenyament, traducció
i creació literària. Prop de la meitat de la seva obra és de narrativa
infantil i juvenil, gènere on serà reconegut com un dels mestres més
influents de la literatura catalana contemporània. La resta de la seva
producció abasta gran varietat de gèneres, que van de l’assaig literari,
el llibre de viatges, la traducció o la prosa memorialística, a la poesia.
Assenyalarem els llibres De Morera i Galícia a Guillem Viladot (1980),
Magí Morera, traductor de Shakespeare (1982), o la seva petjada
viatgera a Catalunya visió (1968-1974, en col·laboració amb Ton Sirera),
Proses de Ponent, Viatge entorn de Lleida (1972) i Els rius de Lleida
(1972). Una vessant només comparable al tremp narratiu d’obres com la
celebrada Indíbil i la boira (1983), on esmola com mai el seu tarannà de
cronista, assagista i memorialista confés.
En conjunt més d’un centenar d’obres originals i setanta traduccions
de l’anglès, francès i italià. Eclèctic en les formes, els seus poemes
sorgeixen de la reflexió moral i l’experiència personal.

OBRA POÈTICA
• Poemes del gos, Urgell, col·lecció Lo Pardal, xilografies de Lluís Trepat,
Agramunt, 1977.
• De signe cranc, pròleg de Carles Duarte, Pagès Editors, Lleida, 2009.
• Bestiolari, pròleg de Pep Coll i dibuixos de Manuel Cusachs, Fil d’Aram,
Barcelona, 2010.
• Argila, pròleg d’Albert Turull, Pagès Editors, Lleida, 2014.
• Ronda de boires, pròleg de Jordi Llavina, Pagès Editors, Lleida, 2016.
• Bestiolari 2, pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira i dibuixos de Manuel
Cusachs, Fil d’Aram, Barcelona, 2017.
• A ull nu, pròleg de Joan Martí i Castell, Pagès Editors, Lleida, 2018.
• Pa de forment, pròleg d’Àlex Susanna, Pagès Editors, Lleida, 2020.
Semblança extreta de Pàmias, Jordi & Jaume Pont (editors): Poetes de Ponent. Antologia
(De la Renaixença als nostres dies), Institut d’Estudis Ilerdencs-Pagès Editors, Lleida, 2019.
Reproduïda amb permís de l’editor.
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TRIA DE POEMES

PETITA FLOR
Al fons del revolt
una flor petita.
Potser ni té nom,
li dic Bellavida.
Ha nascut fa poc,
fa només mig dia.

Contra l’univers
es redreça altiva,
desafia el sol
somrient, ardida.

Mantenir l’amor
per tota la vida,
coratjós i ferm
com la flor petita,
dempeus contra tot
jo també voldria.

De signe cranc (2009)
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JUSTIFICACIÓ DE L’UNIVERS
L’univers meu són tres realitats:
jo mateix, els meus mots
i el pensament de tu.

El més feble dels tres sóc jo, un mortal
dels que es mouen, i suen, i esperen, esperen
un autobús promès.

Per sort, sóc ric de mots
que els potentats no comprendrien,
mots que, maldestre, afilero i combino
potser a mitges,
però bregant, adelerat, a totes hores
empès pel pensament de tu
dens i enorgullidor,
encès al fons de mi, única força
que em justifica el seny, la sang, la rauxa.

De signe cranc (2009)
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EL CODONYER
M’aconsellen que arrenqui el codonyer.
Ronyós de soca, feble de brancada,
treu quinze flors en primavera
i aconsegueix salvar dos o tres fruits.
És massa vell i cal eliminar-lo.
Me’l miro, commogut, amb acrescut respecte,
perquè és un mèrit que cada any empenyi
el fil de saba que li queda,
només per proclamar el desig de viure.
No permetrem que es mori quan li toqui?
Ningú no vol morir-se la vigília.
Ho he decidit: el deixaré que acabi
quan sigui l’hora, quan, per fi, no brotarà
i, en testimoni mut dels anys de vigoria,
avi assenyat, dempeus tothora,
s’oferirà tot ell, ja profitosa llenya
a la destral.

Argila (2014)
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PES DE RAÓ
Amb un sospir agonitzava el vent
i, al temps que l’univers es deseixia,
m’ha commogut l’estranya melangia
del retorn al complex raonament.

La benaurança se’m descompartia
al portal intangible de la ment;
que feixuc el farcell del pensament
en l’absoluta calma del migdia.

La vida és breu, tan curta com un glop,
igual que un xai esbudellat pel llop.
Muda, la mort afina en la percaça.

Quan caldria fugir a tot estrop
titubegem entre poquesa i massa,
dalt d’un cavall negat per al galop.

Argila (2014)
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EL DIA QUE JO MORI
El dia que jo mori caurà una pluja fina,
besarà les teulades i les fulles caigudes,
dissoldrà covardies i estampes d’amarguesa.
Traçaran aragalls les gotes diminutes,
desfigurant les frases encara no pensades.
El frèvol habitatge del buit m’acollirà
a l’avenc on no és misteri l’absència de l’eco.
Uns amics, per ventura, esprement la memòria,
diran que vaig escriure i que vaig estimar;
els vianants, incrèduls, consultaran el mòbil,
i no trobaran rastre del meu pas per la terra.
Si no surt en pantalla res no és veritat.

Ronda de boires (2016)

17

SI NO TINGUÉSSIM MIRALLS
Si no tinguéssim miralls,
no sabríem de cosmètica,
no escamparíem afaits
ni ens queixaríem d’arrugues.
Si no tinguéssim miralls,
perdríem moltes menys hores
buscant de veure com som
en lloc d’esbrinar qui som.
Si no ens miréssim nosaltres
veuríem molt millor els altres,
i absorbiríem la vida
sense vidre interposat.
Si no tinguéssim miralls
retrobaríem l’ànima.

Si no tinguéssim miralls.

Ronda de boires (2016)
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ÉS BELL
Amic: el món és bell si el contemplem
amb ulls ben nets de por i de polseguera.
Ho dic perquè sovint la vida ens pesa,
ens pesa tant que estem a punt de deixar els rems
i abandonar-nos a la deriva.
Moment de molt perill: tens risc de caure
en la funesta covardia
de tancar els ulls a l’entorn,
i als éssers senzills que tot ho expliquen:
els núvols, arbres, ocells i fruites,
les rialles que volen, els bots dels cadells,
el so de les campanes invisibles,
el rastre lleu d’unes passes gentils,
l’aigua del riu, del llac o de la font,
la càlida mà afectuosa que rasa la teva,
i és penyora de fermesa.
Només l’entorn és ple d’immensitat;
només la immensitat pot fer-se xica,
i cabre en el teu cor.

A ull nu (2018)
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XÀFEC SOBTAT
Un xàfec passatger ha enriquit els colors
del petit univers que els meus ulls copsen;
llueixen les teulades, baranes i geranis,
el ventijol sobtat fa mirallets al Segre.
Poc abans tot s’havia enfosquit: ara reneix,
en girs de la natura allò que veig o evoco:
l’esclat sobtat del sol, la rosella dansaire,
l’ocell embogit, el núvol que s’allunya
lent, senyorívol com un dirigible;
també els ulls de les criatures, tan rodons,
que se’t queden clavats i ho diuen tot,
i et fan avergonyir
d’haver tancat els teus tantes vegades.

Ara passa una dona solitària,
erecta i elegant, princesa inconeguda,
captivador perfil de melangia;
estén un vel de misteri en el paisatge
i amb ell transmet un dolorós enigma:
mai no sabré si el seu cor bull de passió
o bat amb l’eco dels amors perduts.

A ull nu (2018)
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LA CIGONYA
Esvelta creu de braços prims,
llisca, cel amunt, solemne, la cigonya;
menysté les altres aus, no es fa amb ningú,
èmula es vanta ser de les aeronaus
que, més enlaire encara,
solquen, màgiques, el cel.
Rebutja el plebeu recurs de les teulades
on xerrotegen coloms i pardals,
i els ràfecs, recer d’immigrants orenetes;
ella té el tron al niu monstruós,
sobre grues rovellades en cases a mig fer,
cimals de xemeneies obsoletes,
ruïnes de nobles castells aturonats,
o campanars altius: és una esnob.

Pa de forment (2020)
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VERITAT
Quantes vegades cerquem la veritat
com qui es deleix per abastar una fruita
i, egoista, goludament assaborir-la.
No sols nosaltres, simples mortals,
també mags llegendaris, savis abstrusos,
corregueren, tossuts, rere la veritat.
No sabien, i menys nosaltres,
que la veritat no cap en una almosta,
que és un do escampat en esquitxos:
ara pren forma de núvol fugisser,
ara és la cresta d’un ocell irrepetible,
el somriure d’un infant davant el titella,
el ganyol irreprimible del gos fidel
o –quan t’atures al meu davant–
la mirada torbadora, profunda, que m’envies
i m’ageganta el cor.

Pa de forment (2020)
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Aquesta publicació,
en el marc de la celebració de Poesia Lleida,
ha estat enllestida a Lleida, març de 2021.

Vindrà un demà de nova llum i esclat
amb ritmes renovats de benaurança?
Josep Vallverdú

23

Amb la poesia puc dir alguna cosa,
l’única possible.
Joan Margarit

#poesialleida2021
poesialleida2021.paeria.cat

Amb el suport de

