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Eva LlorensIGirona 1970)
és la íMusiradora d'aquests
Fulls, Es va llicenciaren belles
arts per la UniversUal de Barcelona, on es va especialitzar
en pintura I posteriorment va
seguir un curs de postgrau.
L'any 1993 va obtenir un beca
del Ministerio de Educación y
Ciencia. L'Ajuntament de Girona li va encan^garet Cartell de
Firesde 1998. Ha participat
des de 1991 en moltes exposicions coMectives a Girona.
Barcelona, Madrid, i d'altres
ciutats de Catalunya i de
l'Estat espanyol. La primera
exposició individual la va fer a
la Sala Brock de Barcelona
l'any 1994, el mateix any va
exposar també a Olot i des
d'aqiiell moment no tía deixat
de presentar la seva obra individualment a Girona, Madrid,
Granollers,ReusoVic,

«.Isyilioy

Sis poemes
Armando Freitas Filho
Traducció del portugués de Josep Doménech Ponsatí
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Del Ilibre Doble cec [Duplo cegó (1994-1997)];

Del Ilibre Presa de Terra [Fio térra (1996-2000)];

Despatx

Tose

Igiial al pes de les pedrés
els IHbres llegits, rellegics i passats
etn carreguen, no sé si mes
o menys que aquells que no.
Que tots aquells intactes
o tan sois fullejats que vinclcn la fusta
de la prestacgeria, que caven un lloc
tancats, cees de mi, que arriben al fons
fms i coc escant paracs - a l'espcra
i que només peixets de plata travessen.

La taula no és de fusta
ni de marbre
Sembla que és de mar.
De la primera, en té els grops.
De l'altra, les vetes.
de rúltima, els taulons
del nau&agi.
El que s'hi escriu
no és a la radia de l'horitzó
i sí a la linia i al límit
del futí de paper pautat,
I senyala sota el pía de la caula
on el cemps passa
Pero de seguida s'esborra a poc a poc.

Per a Joáo, amb amor i sordidesa
Ningú aquí esiñ itilcvssíit a ser simphik. J. D. Srüingi;r

Exercid d'escil, si existeix
no visa, com el de tir
un únic blanc, fix i fisic
sino molts
mes d'imaginació que d'imacge,
N o fa servir bala burocrática, numerada
de calibre exacte, didáctic.
I sí un grapat de plom
de pedrés
que toca una mica a tot arreu
signant amb gargots
sense segell
o caj-ligrafia prefabricada
perforant el paper de diari
amb forats de franctirador.

Adéu
Deessa dolorosa, fil de me!
que s'espesseeix —dura- pero
en acabat s'afma, dol<;a
en el punt exacte, on el desig
on la flama
sense llástinia ni déu
on la figura, gravada
amb foc, baila, on devora
qui adora, on es devora.
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Cacaren va

Procediments
l'iT .1 CU Sú-rgiu

Escriure, apuntant el llapis
directc a l'objecte iniaginac.
Al conientameiit, esniussat, cap
d'obús -a punt per a
h necessaria oxplosió
la gLiixada, el trat;; gruixut
del primer esborrany
o del que requereix rassuinpce.
Dcsprés, anar polint, a poc a poc
alio que necessita recoc, el risc
ti que es corre al fer punta
a les ganes de dir
fins al punt mes próxim
del perill de partir i parar.

De vegades s'escriu a cavall.
Arremetent, amb tota la cárrega.
Saltant obstacles o no.
AtropcUant-ho lot, passant-hi
per sobre sense tibar els frens
-a galop- en l'ensurt, disparat
sobre les pedrés, fora del marge
feí noniés de potes, sensc cap
ni tenips de llegir en el pensament
el que passa o el que es fenna
sense teñir la calma i el cálcul
de qui culi i destria fesolets.

