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Les ultimes lletres
Un blanc enees
en la foscor
RAFART, Susanna.

Retrat en blanc.
Próleg de Manuel Forcano.
Ed. Molí, BalengLiera, 116.
Mallorca, 2004.
66 pagines.
Molino en llamas / Molí enees
CoMecció "La piedra que habla».
El Toro de Barro, 23!.
Cuenca, 2005.
53 pagines.
Cacería / Cacera
"Cuadernos del Mediterráneo», 40.
El Toro de Barro, 226.
Cuenca, 2005.
16 pagines.
Després del premi Caries Pdba del 2001 per Pon de g¡a( i
d'una segona i reeixida incursió en la narrativa el 2003
amb La iimiidadó, Susanna Rafart ens toma a sorprendre
anib noves mostres de la seva obra poética vigorosament
personal. Es una grata - i desitjada, val a dir- sorpresa.
Pero alió que es fa estrany és que aquests recuUs hagin trigat tant a veure la llum i que en els dos darrers casos
l'autora, havent-se traduVt previament al castella, hagi
bagut de recorrer a una editorial de Cuenca. Es un fet
que explica for^a bé quina és la línia que segueixen les
grans editoríaís de Barcelona.
Rcírat en blanc, prccedit per una carta de Manuel Forcano a l'autora a manera de próleg, conté quaranta poemes —la niajor part sense títol— que s'ocupen, amb mots
d'Eugenio Móntale, «de mirar les formes de la vida que
s'esmicola»: l'amor i la mort, l'abséncia i la pérdua, els
impensats assots de la bellesa, la for^a de la creació artística i poética, <(les petites coses d'on la páranla exsuda». Si
el retrat és en blanc, sovint també ho és el fons, potser
per remarcar la impossibilitat de definir amb precisió els
contorns de l'ánima humana. Les reflexions, les adnionicions, els consells que l'autora s'adrefa i ádrela al lector
son, potser com el crit blanc de Paul Celan, punyents i

corprenedors, refor^ats per la robusta i elegant exquísidesa en les formes a qué ja ens té acostumats. El recull
s'obre i es clou amb sengles poenies on el blanc de la neu
-del full?- senyoreja, com també la reílexió sobre el fet
d'escriure - n o és dones gratuita la dedicatoria del darrer a
Mana Mercé Marital-. Entre I'un i Taltre trobcm la resta
de poemes, aiguns deis quals preñen com a punt de parten^a l'obra d'altres escriptors, com Shakespeare o els ja
esmentats Móntale («Una onibra vellutada...») i Celan, i
la d'altres artistes, com Bruegel el Vell, Caravaggio, Toni
Vidal i el Tapís de la Creado de la Seu de Girona. Aquest
fet és una constant en l'obra d'aquesta escriptora i l'eix, o
el detonant, d'algun deis textos de Molí enees.
Anterior a aquest llibre i essent-ne, en certa manera,
un tast, trobeni Cacera: un recull de tretze poemes (un
deis quais, el que li dona títol, ja havia aparegut a Retrat
en blanc) publica! a la revista Cuadernos del Mediterráneo de
Cuenca. Onze d'aquests poemes s'inclouen a la segona
part de Molí eiicvs. Aquest darrer títol és un llibre fonnat
per tres parts ben diferenciades, fins i tot fornialnient. La
primera, que es titula com el recull sencer, está formada
per setze breus textos en prosa que pemieten una lectura
independent pero que formen un tot discursiu sobre la
creació i el pas del temps.
El molí és hidráulic: l'aigua serien les páranles d'una
llengua compartida que fa moure els engranatges de l'elaboració individual del creador, que tot i ser conscient que
«tot és part del preces que convoca i destrueix», potser
amb «coáguls de llum» a la sang, segueix cercant «algunes
sargantanes vives». La segona, titulada «Gare ToulouseMatabiau», consta de catorze poemes de métrica i temática variades pero amarats tots d'un cert ambient francés
que els dona un aire de familia.
L'autora ens hi parla de la creació poética i artística,
de les ciutats, de la pintura, del temps que tot ho consumeix o modifica, de la natura, de la poesía que desferma
cataclismes, de l'amor i els records, de la memoria i la
mort, de la lectura com a part de la quotidianitat que pot
fer de qualsevol indret una llar, de la petitesa de l'individu davant la innnensitat de l'unívers. Hi ba apunts de
paisatge, evocacions d'amics traspassats, reflexions suscitades per la contemplacíó d'una obra d'art. La darrera de les
parts es titula, significativament, «Un quadre (L'étoile du
matin, 2)». Es tracta d'un text en prosa -dedicat a la pintora Esther Boix—, que neix de la contemplacíó del quadre d'aquest títol del pintor realista francés Camille
Corot, que ja havia estat el pretext, o el tema, del tercer
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deis poemes de la secció anterior. EIs períodes d'ampla
volada d'aquest text, que a vegades tendeixen fins i tot a
una mena de monóleg interior, recordcn una mica algunes de les narracions de La imindació. Prenent coni a punt
de parteaba la contemplació d'aquest quadre. l'autora
enceta un preces de reflexió sobre l'art i la creació que té
com una mena de Jeit-niotif en h idea que una obra feta
pot no estar acabada.
Manuel Forcano, autor de la mena de próleg de
Rcfrat cu blaiic, parlava «del to greu i endolat» del recull,
i aqucst és el mateix to de Molí enees. Molt convenient a
la seriositat deis continguts, de les idees expressades i
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deis temes tractats. Pero amb el punt just de gaiidi estetic per tal de fer-ne mes amena, i sobretot profitosa, la
lectura. Antoni Mari, en un recent recull deis seus articles, diu: «El tbnament de les arts és la vida i és una
reflexió sobre la vida». Aqüestes obres que he provat de
presentar-vos en son un molt bon exemple. Procureu,
dones, «obrir tota materia de consciéncia / al braser
ardent d'una extinció segura / sense témer-se del fred
que la inaugura».

Lluís Lucero Comas
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«I
Quan honi sc'n va del sen país, perquc la vida

sempre será el nieu poblé—, era evident que li havia

l'cmpeny cnfora, pero hi deixa les arreis, resta sem-

de fer donació de la nieva biblioteca jurídica. ***»•

prc una foiva misteriosa, difícil de definir, que ta

L'aniabilitat del rector i de la gent de la Facultat

qne - n o sé coni- constantiiient es cerquin inorius

de Dret fou aleshores rorigen del corresponent

de rctom. *"*>» Naturalment. lii ha rctoms físics,

ex-libris, que deixará establert de manera peren-

pero també d'altrcs de nienys tangibles. I per aixó,

ne que, un dia, un notari que es deia Josep M.

quaii vaig jubilar-nie coni a notan de Barcelona,

Puig Salellas va donar aqnell Ilibre a Universi-

precisaiiient quan feia poc qne s'havia
creat la UniversitaC de
Girona - q u e

tat. í»-* N'estic niolt reconegut,
pero el lector n'ignorará
la rao profunda.

W
JOSEP M . PUIG SALELLAS
Notari

