Les ultimes lletres
MOTS
SOBRE TELA
RAFART, Susanna,
Olis sobre ¡yaper.

Prenii Senyoriu d'Aiisias Mnrch 1995.
Eliseu Climent Editor. Col. Poesía 3 i 4,
Valencia, 1996. 50 pagines.

Els ilibres han nascut per ser llegits, és una obvietat; i els de
poesia -siguem realistes: brevetats fragmentades i intenses que
ens poden robar, o regalar, cinc minuts diaris per a l'íntim
recoUiment- son l'esquer ideal de la ferag relectura. Tal com les
successives contemplacions d'un bon quadre ens en fan veure
detalls abans desapercebuts que enriqueixen, sovint amb
elements contradictoris, la nostra primera interpretado, la
relectura d'un poema, a mes de confirmar-ne rexcel-léncía
estética, ens integra en l'univers de l'altre, ens fa partícips de la
seva reflexió, ens encara al propi món amb paraules
manllevades.
Els Olis sobre paper de Susanna Rafart son, en aquest sentit,
un dülorós regal. Dolorosa és la seva visió del món, amarada
d'un profund i lucid pessimisme no cxempt de cruels ironies;
un regal, el fet de no caure en l'estridéncia moralista i
redemptora. Variant estrofes i metres, extensions i nivells de
llenguatge, l'autora ens ofereix la salutífera terapia de banyarnos en el "llot humit de la inccrtesa» mentre contemplen! amb
resignada paciencia «la penible presencia de Thome» en un
món malgirbat i «mala pe^a». Els únics instants de placidesa en
el ilobrec marasme quotidia d'una «existencia esbossada i
grisa» son l'amor i la infantesa, sovint, per no dir sempre,
recordats, evocats amb nostalgia, peques vegades vlscuts en
present: «La neu no cansa: / no cansen les carícies / que al eos
reposen, / ni la incertesa clara / de retornar a la infancia».
Senyoreja el recull «el Uast de ¡'esperanza decebuda»: el seu
pessimisme no és, dones, apriorístic, sino el fruit amarg de «les
falses esperes», de les expectatíves frustrades. Algún lector
verdejant i dinámic podria arrufar el ñas davant tanta llum
monocroma, o tanta abséncia de llum. Caldria respondrc-li que
sovint la ploma es torna pinzell que iblumina un retall de
paisatge amb «llum de llimona» o amb «els roses albats de les
places de Siena»; que, mes que descriure'l, el crea amb bigarrada
«paleta de pintor». Son, dones, mots sobre tela, mots recuperats
amb artificiosa naturalitat per pintar amb colurs vius la tristesa
del món. La retorica -no l'excés de paraules sense gaire contigut
a qué ens teñen acostumats alguns personatges públics i que
atribuím també a qualsevol text que reclami un esfor^
d'interpretació- és una altra de les constants del recull: radjectiu
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meditat en la posició mes eufónica, les rimes i aMiteracions
significatives, l'estnictura sintáctica repetible i variable, el ritme
compassat -la presencia latent d'uns clássics que «endrecen la
certitud de perdre»-. Amb els poemes de Susanna Rafart tomem
a sentir que en el món, que ja coneixíem, l'únic recer per al
náufrag que tots portem dins ens l'ofereixen «les paraules pobres
deis poetes».

Lluís Lucero Comas
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REFLEX QUE LLUEIX EN EL
MÍRALE DE UEXISTÉNCIA
FONTiMASSOXM.Rüsa,
Coni üinÍTres vives
Ed. Columna. Col. Áuría, 71.
Barcelona, 1996.
59 pág.

A primer cop d'ull, només per sobre (i ho dic literalment),
aquest Ilibre em va fer pensar en Salinger. No passa gaire sovint
que un Ilibre de recent publicació no porti una contra on es cantin
les excel-lencies (auEo)biografiques de qui l'ha escrir o es faci una
lloanga (comercial) del pruducte. Per tant, trobo interessant que
encara hi hagi qui s'arrisqui (hi obligui o no el disseny) a posar un
Ilibre al carrer que només pugui ser valorar per si mateix, per la
seva esséncia, i no pas peí «personatge» que l'ha escrit o per la
«temática» que, sempre presumiblement, tracta. Així hauria de ser
sempre, amb rots els Ilibres.
Pero suposo que aixó deu ser rúnic en qué teñen a veure
María Rosa Font i Salinger.
Com ümbres vives és un recorregut peí reflex que lluu en el
mirall de l'existéncia. Un reflex prenyat d'imatges i
reminiscéncies romántiques (del Romanticisme estétic/literari,
no deis contrallums d'horabaixa que retallaven siluetas cosides
amb cola a les carpetes d'anar a l'ínstí). Un reflex dividit en
quatre grans feixos.
El primer, «De térra en térra», és l'anunci d'aquest dibuix
existencial que organitza conceptualment tot el cext, la sublimació
de la immensitat, la immersió en la incommensurabilitat del
paisatge interior i la simbíosi entre el Jo i l'espai i el temps que
engoleixen, sense pietat, aquest Jo. Uns paisatges on l'aigua
sempre és present com a símbol de fertilitat. La de la tena i la de
les paraules que donen vida a aqüestes ombres. Prenem, sino, els
primers versos del poema titulat «Lloc»: «Aquest és el teu lloc: fet
de nit sola / que dansa pels terrats i un cel ardent / que teixeix el
matí...». O l'última part del primer poema, «Espai»: «El món no és
sino l'espai que pensó...«.
A la segona part, «Somnís i Imatges», ment i eos son
presentáis com a espais escenícs deis somnis, en els quals els vidres
de les finestres son els mares de les imatges, obscures i violentes,
que narren el pas del temps: «Soldats grisos de mar, insectes que
zumzegen / toreen les ales de Túltim ocell / perdut en ceis
indomits. Passen angels / sense ales, borrissol només, cteri, / fugaf
com ho és l'instant...» ("Fusió»). I també, a -«Miralls»: «Et
contemplo en el joc de miralls que és la vida: /tendré dedins del
mur, dócil, magnánim; / feretge i posseít, trosseges l'alba a fora».
«1 ells floreixen de dins les seves ruñes», la tercera part, amb
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cita de Rilke inclosa, és una mirada quasi mítica damunt les
heures del coneixement i del reconeixement amorós i, també,
sobre Tabséncia d'aquests elements vitáis.
La quarta pan dona nom genéric també al poemari i, com un
cercíe que es tanca, enlla^a amb el principi, amb la térra (i la
Terra). Aquí s'analitja la transcendalitat deis fets que son en
aparenta, i només en aparenta, ordinaris, quotidians: la sega del
blat, els habits matinals de la parella, el guarda-roba d'una
maniquí, la nena que corre peí jardí...
Per acabar, afegiré que, en un temps en qué es pretén distingir
sexualment la literatura i s'hi implanta l'etiqueta de «femenina»
per amagar operacions mercantilistes destinades a col-locar
comerciatment tones i mes tones de buida cursilería escrita -aixo
sí, per a dones (habitualment de mitjana edat) que t'únic que
teñen en comú, a banda del disseny biologic de l'entrecuíx, és la
manca de substancia i l'empudegament soporífer--, son d'agrair
desplegaments de sensibilitat creativa com la poesía de Maria
Rosa Font, que, lluny de sensihleries {domésriques o de qualsevol
altra mena), rescata l'auténtic valor etimologic del fet
poétic/literari/arrístic. 1 és que, com ja diu -amb altres paraules- el
prologuista d'aquest Ilibre, J.N. Santaeulália: aixó, és poesía,
senyores i senyors.

Bel Bosck
113 1229]

