
FuLLS DE LA REVISTA -•• RE-VISTA DE G I I Í O N A •» N Ú M . 21.Í J Ü L I O L - A C O S T 2002 • • l4-;>| 107 

Fiflls A Revista 
Sumarl 

Espais Euclidians Fmits 
DeDurMetall 

RAMÓN CARBÓ-DORCA 

Poemari de la fa^eda 

RICARDCREUS 

Sofá l'ombra de Boris Vian 

MOISÉS DE PABLO 

Imprevisió de fiscos 

JoRDi CORNELIA 

Marques de biblioteca 

JOAOUIMROSA 

Les il-lustracions d'aquests 

Fulls son uns gravats de l'escul-

torJosé Pedro Croft, cedits 

amablement per Tristan Bar

bera Ediciones de Barcelona, 

José Pedro Croft, escul

tor, va néixera Oporto el 1957. 

Té obra en col-leccions publi

ques com la Fundació Gulben-

kian de Lisboa, la Fundagao 

Luso-Americana para o Desen-

volvimento, de Lisboa, el 

Ministeri de Cultura de Portu

gal, el MNAC Reina Sofía de 

Madrid, la Fundació La Caixa 

de Barcelona i el Sammlung 

Albertina de Viena, entre mol-

tes altres institucions. Ha fet 

exposicions individuáis i 

coMectives a galeries d'arreu 

del món. 

Espais Euclidians 
Finits De Dur AAetall 

Ramón Carbó-Dorca 

Forn 

Véicm l'auní deis ni'ivols t'ncaps.idn en el tílnc deis nostres ulls, 

Scntioni el íiini dis.soldrc's dins les ales del corb. 

En va. les crestes i la flaire mustiga deis 61s dauracs del 

ponent, liniitaven horiizons, trafaven línics de fiíga sinteriques. 

Camins de foc refcts pels astres resplendencs d'isocronia 

amfibia, fiitils flocs de taig retalhts per iiiestrcs d'aixa. 

o per eahifats cabdals sobre el iiielis polit per l'austre 

i el xaloc, blaus euclidians, tiiars, veriiis de niarbre roetit. 
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Món 
Dttcalgant les arrels del murmuri deis ocells de! vent, 

niorireni de goig veient coni Tespai conglomerava dcus, 

era un crencadis viroc planejant pels cndins deis afores, 

peí regne de Tespant, en Ilac de sang innocenc coagulada. 

Veiérem avecs en e) pol llunyá, pianura de ferro roig de vinassa, 
pie nbecejac de forats encarcaracs, connectors entre parts 
de l'abisme i punes singular^ eixint de la runa fosca, astre 
on diuen que és granat el gris peri'um de l'ácida salmorra. 

Tom 
Secretament, secrecament entrárem pels finestnls sagrats 
que porten enlloc, emnianillats amb cintes sense retom, 
bandes de dtani buides de drec i revés, caniins torî ats, 

embodts de fose foc de Iluemes, vers vitralls translúcids. 

Sorgírem en les estances \'idrades on el cub ja neix sol 

d'encre les algues del record, retolat amb ambre inseininat 

i [iibs de neo violats per l'estructura infinita d'un cemps, 

encunyat en enclusa de silici i reblac amb niall de destí. 

Jom 
Semblant a un riu de ¡ava, bullint en el cercle del final 

deis dies continguts en el baiegar somort d'una platja, 
blanca escunia del Ilom de Tonada, afeblits peí rectangle 

salat, lliscárem entre dos 6nes lamines de ferro segat. 

Anant mar endins d'un cor esqueniadtzat pels esrigines solars, 

infeni pels exilis de l'espai i les dimensions, linia, pune, 

geodésiques retorgant-se en els entorns de les marees, 

sinclinals del son, pous sens fons on les partícules no son. 

Tro 
Ara! Va dir-se. Avui! Digné a Tombra del caminant. Dema! 

Xisclá dins Taire encalniac de la badia, vora porc estalvi. 
Barca avarada dins fangs gravitacionals, sorra de diamant, 

segura derrota, era en cert camí pels salts d'aigua del canyissar. 

Píe de mans tallades, el vímet som,egucr Tatura. De sobte 

digué, sol, fennat pels lligams de Todissea del peasament: 
posant posat de inans entrecreuades on els nusos es desían, 

podré penedir-me, incoi:ifes de fosca multidimensional. 

Port 
Primer era Tespai que no era, i ara és, envoltat peí filfcrro 
de Tésser. Després sera compriniic dins Tencom del no-res 

i cap el tard repassar del tenips, sorgirá connectat, cert, 
metüMic, incert, metal-loide, cert, ceramic, incert, faMic. 

Propers a la defallenfa deis cossos ¡ les pirámides, regolit 
bru sortint d'un baf somer, som els designis dibuixats 

a la vorera del mar, allí on les onades del temps trepitgeii 
les llunes deis bassals de basalt fos. Som negre carbó» tubs. 

Nord 
Venini. anem, tornem, sortini, endins, endins entrem, ara 

ja no som pas fora del paraMel dolí de l'alzina i l'olivera, 
Dones, ara, soterrat el vid de viiire, anem en sarcófag 

rintat, Iliures, de sol a sol, encegats per la temuda Ilibertat. 

Coberts per Taigiia de Tabisnie ens abstenini d'entrar eji batalla, 

Els vilatans, pero, que malvinen sois el color térros deis teulats 
de les cases, sonúen amb els ordenats febeos de Tamiellada, 

tot manllevant Tescata del Uom del marbre i de Toblada. 

Uar 
Sigui el que siguí el que s'acosta pausat peí corrió): pols, verd 

volant en l'entraniat de capses sense fons, voleiant biau 
endins, amb tendres filaments ordits amb sucre de la mar... 
Va dintre el fiicur, creuant cingles i niatolls, a peu de camí. 

Som magnólies, llorers florits de mala térra d'ametllers. 
Paisatges dibuixats som, secrets, congeláis en Tinstant de 

Túltima campanada tocarii a inort, ñims d'olon;, matinada, 

serres de vellut, trulls voltant peí pas asserenat de Tull, 
que tot ho veu, del sol. 

Ramón Carbó-Dorca 
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Rao 

El tct d'haver cinpnu vuit octets per a la constnicció d'iiqucst 
recull de poemes no es cisiial, ans correspon a un ben calculat 
DonibR- total de 64 iínies. tanies com el d'hcx.igni!ncs que consd-
tiicixen l'eix central del Llibre deis Cam-h xinés. I' / C/rtiii;, un texi 
per endevinar el fiitur constniVi ara fara uiis 3.(i(KI any--
A cadascun deis octets se li ha donac un ritol nionosillibic en 
cátala i el mes semblan! possiblc en anples. de niaiiern que qiiedin 
agnipaLs aixi: 

Forn 
Torn 
Tro 
Nord 

Món 
Jorn 
Port 
Llar 

Els títols, dones, obsen'ats d'aquesta manera també fomien un 
poema per ells mateixos. 

El contiiigiu deis vuit octecs está inspirat per l'aiialisi i la 
visió ulterior d'uns gravats de Tescultor portugués José Croft; una 
vellida es transformaren dins la nieva ment en un seguic d'imatges 
abstracces i deliqücsccnts alhora. Aquest procés din.iniic mental 
m'enviá n considerar que, per explicar-me-les, era prcceptiu 
escriure un text cn'ptic i alhora eufbnic, a Testil del trabar (his 
aceita i amb reniiniscencies manllevades de Saiiic-|obn Perse. He 
vnlgiit constniir iiti diseurs poetic on els niots fossin nn cant a 
restructiira de Tcspai i el temps, conjugats al gust einsceiniá; un 
treno dedicat .il fet cabdal de l'existéncia de la cnnformació de 
Tespai-temps, associada alhora indefectiblcment a l'esséncia de 
l'ésser de la materia. 

Així que, en els octeLs. Iii trobareu aMiisions rnnstants a les 
connexions deis elemeiits de t'espai amb el temps i alhora amb els 
dibuixos d'en Croft, gravats amb planxes de dur metal], traspassats 
sobre el paper. Es per aixó, per tant, que també hi veureu aquests 

Iligams entre la materia tova i el metall en IJegir els versos. Lle-
giu-lüs també, si valeu, amb veu cronant i a Taire Uiure. un dia 
de tramuntana o de tempesta. Torneu-lii tantes vegades com fací 
falta, fms trobar-hi el ritme adient. Veureu que, en alguns 
moments de l'assaig poetic. en el text tant hi ha encastat el tic-tac 
deis rellotges de péiidol com el vertigen deis abismes deis espats 
infinitodimensionals. 

Li radiació i la materia conformen al seu voltant el temps i 
Tespai, i recreen els paisatgcs. Encara que aquests hj siguin 
absents. o representin la planura deis descrts o la deis camps de 
biat o el baf de totes aqüestes coses que veiem. recordem. ádliuc 
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imaginem. Els gravats d'en Crofc son tot aixó, pero cambé espais 
biiits qut* conviden a cntnir-hi. o esperen oberts ais quiere vents 
la noscra entmda. De vegades en sortireni, de restructura eucli-
diana; d'altres ens hi quedarem a dins per sempre. Correnc pels 
passadissos que s'obren i es tanqucn en les capses mulddirnensio-
nals, Ca] com heni vist amb la visió de la ment, que son mes enlla 
del paper. Passarem, pot ser, una vegada i un altre peí niateix lloc 
de les catífes feces amb nietalls exócics polics, dins les estances 
seme endins ni enfora, scnse coment^amenc ni fi, encadellades 
amb confomiitac a les copologies de les cinces de Móbius. 

Vius coni estem, toC fenc aquests possibles recorregucs, ens 
imaginarem, tard o d'hora, ulcra els colors aspres i duals d'en 
Croft, les previsibles alcnades de plausibles explosions de blaus i 
verds, amagaCs allí on els pous d'energia infinita s'amagucn rere 
els Glferros de les existéncies pausades deis vokims i de les fomies. 
Noniés ens cal pensar en rexiscéncia i el no-ésser, amb la vida i la 
more; que, al cap i a la fi, son els únics refcrencs admissibles de les 
uoscres reflexions. 

TecnicamenC, Tescrit ha volgiU ser una inedicació sobre les 
fonnes d'en Crofc, pero es mes que cot aixó. Es una caviMació 
sobre la nacura del que veiem a la natura, sobre la forma i la 
materia, sobre Tespai i el tcmps, sobre el paisatge deis afores i els 
averanys deis pensamencs que ponem a dins. Es una constaCació 
del pas del cemps, de l'escruccura de la materia, de com veiem 
l'univen, de les formes que podeni descriure dins de la niaceniá-
cica, la geomecria i la topología. Es, fmalment una parábola 
sobre el significac impossible de la vida i de la morí, que 
comenga a insinuar-se en el primer octet i es desvetlla a rúltini. 
Es una descripció dinámica del món, que es presenta congelada 
en uns quants quadres, encapsats dins de les formes geométri-
ques d'en Croft. 

L'escrit s'ha porcat a tcrme iterant la versió catalana amb la 
versió anglesa, de manera que la tradúcelo sigui el mes fidel possi-
blc i alliora no perdí la música en passar d'un idioma a Taltre. Hi 
ha coses que s'han tradui't a Fangles de manera que. tot assenr-
blanc-se al cátala, siguin també integrades dins del ritme de la 
composició de Toctet corresponent. Hi ha, pero, elements 
impossibles de conservar en ambdues parts, óbviament. Aquests 
elements están constituíts per Tessencia de les paraules que en 
cátala teñen significats completamcnt diversos, tal com ¡¿niimi, que 
en pot tenir-ne quatre, o talmenc com ¡liicrtiíi. dt-rrota, niabre, obla
da,... que en cenen dos. Tais mots s'lian escollit a la mida del 
texc, a fi de donar-li Tambigüitac adicnc. 

No s'acaba aquí la inCenció de l'aucor. El trcball cambé s'ha 
integrar en Tassaig, ja posat en practica anCeriorment, de fusionar 
el llenguatge deis tenues científics dins un ainbient poetlc. Així, 
en el text hi Crobareu: isocronía, amjibi, aididiá, comicdor, ¡muí •iii-
,ítf/ífr, fífiíffí, siliá, );codhica. sindiimi ̂ î 'riTi'i'firaiJfiífí, íftuí/íífíuicjj.íiiiríífí, 
iiidal-ioidí-, TCfiolii... Aquest úlrim niot iiierebi un apart, donat LJUC 
no l'he trobat en cap diccionari cácala; Rególit és l'anglicisme que 
hom poc emprar per referir-se a la pols que envolca el sol de la 
lluna i akres ascres. 

Refcréncics a temies alquímics, com Tala de corb, o a sisee-
mes reli^osos oriencals, com les mans tallades del davantal de Kali 
o els íHHi/rcí, els gests de les mans fonnant nusos deis ricus hindús 
o de les estáciies búdiques, hi son presents per arrodonir les con-
nexions entre el coneLvement nostrat i les idees inrportades de 
cultures alienes. Per donar un contrapunt exótie ais paisatges 
medicerranis i a les nacures martes, tant de mar com de munca-
nya, descríes en el Cexc. 

Ramón Carbó-Dorca 
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