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Joan Margarit Sense el dolor no hauríem estimat

Joan Margarit (1938) és el poeta viu més llegit de la literatura catalana. Arquitecte i catedràtic de Càlcul d’estructures de l’ETSAB. Per
la seva obra poètica ha obtingut el Premi Nacional de Literatura de la
Generalitat de Catalunya (2008); el Premio Nacional de Poesía i el
Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo Latino, a Mèxic, juntament amb J. E. Pacheco (2013); el Premio Iberoamericano de Poesía
Pablo Neruda (2017), a Xile; el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, i el Premio Cervantes (2019).
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«Des de la joventut ha estat per a mi una pràctica habitual compondre les meves pròpies antologies dels poetes que admirava.
Quan encara no hi havia les facilitats d’avui amb els ordinadors,
ho feia amb fotocòpies. Encara ocupen, ben enquadernades,
un lloc rellevant en la meva biblioteca i continuo llegint-les.
Ara m’he proposat afegir-hi l’antologia més difícil, la de la
meva pròpia obra, ara que, als meus vuitanta-dos anys, ja no
li deuen quedar gaires incorporacions futures. És la primera
vegada que ho faig sense que el sentiment que m’empeny sigui
ni d’admiració ni de necessitat de consol. És un sentiment més
personal i rude: alguna cosa semblant a mirar-me al mirall que
fa la porta vidriera que té darrere seu la foscor de l’últim quarto,
buscant alguna cosa que la vida, segurament, ja s’ha emportat».
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Bona sort
Sort hagi qui s’estimi aquest silenci
de la paraula escrita i pugui haver
una amiga amb els ulls color de fusta
per envellir plegats.
Només basarda per aquesta filla
que mai no es farà gran, tresor i runa
dels marbres de la vostra joventut.
Ara, el fum de la pira és als teus ulls:
sort tens, doncs, d’estimar-te aquest silenci
de la paraula escrita i poder haver
una amiga amb els ulls color de fusta
per envellir plegats.
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Mare Rússia
Era l’hivern de l’any seixanta-dos:
el llum encès en el capçal del llit
no s’apagava fins a ser esvanit,
a l’alba, per murmuris de clarors.
Tolstoi va ser incansablement llegit:
mentre en algun badiu bordava un gos,
jo imaginava, al bosc, un fabulós
passeig en els trineus sota la nit.
Va nevar a Barcelona, aquell hivern.
Calladament ens van embolcallar
els flocs de neu com una gran vitrina,
i, en arribar el bon temps, amb el desgel,
tu ja tenies per a mi, Raquel,
el rostre clar d’una Anna Karenina.

14

sense_el_dolor_no_hauriem_estimat_TRIPA.indd 14

12/2/20 16:26

Llum de pluja
(1986)

sense_el_dolor_no_hauriem_estimat_TRIPA.indd 15

12/2/20 16:26

Asplund projecta un cementiri
Coneix el vent perdut a dins del bosc
vora la mar. Coneix la llum del nord,
que és la de la memòria. No pensa
que sigui un privilegi ni la sort
d’alçar l’Acròpoli amb marbre blanc
ni la dissort de destruir Cartago.
Sap que la mort és una simetria
desconeguda del que ha estat la vida.
Ara es proposa de bastir l’albada,
que és l’hora del no-res i l’esperança.
Primer projecta l’horitzó amb l’heràldica
qui sap si d’una creu o d’una espasa,
i amb la Bíblia dura i transcendent
en els seus ossos, imagina un vent
que l’ànima s’endú com una boira
quan la terra es fa càrrec del que és seu
i, amb maternal tendresa, el cos perdona.

17
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Raron: tardor del 86
L’agulla de pissarra blau marí
de la petita església
va escrivint en el vent la pòstuma elegia.
Acàcies de tronc negre i robust,
conservadores com l’eternitat,
són al recer del mur on bat la llum
que ve, severa, de les grans muntanyes.
Alguna fulla cau com un senyal,
poderós i discret, del pas del temps.
Amb les pluges vindrà més solitud.
Va confiar en l’atzar, va passar fred
en castells solitaris.
Ara, aquest cementiri amb poques tombes.
El roser puja per la pedra grisa
i l’herba és una vànova
damunt del llit definitiu i auster.
Sota la fullaraca,
cargols blancs barrejats amb terra fosca
com una resta d’àmfores.
Rainer Maria Rilke és en el vent.
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