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PRÒLEG 
 
 
“Aurum” 
 
D’acord amb René Guénon, el mot llatí per a or és “au-
rum”, el mateix que en hebreu hi ha per a llum, “hr”/ “aur”. 
La poesia de Carles Duarte s’enlaira a la recerca de la llum, 
de l’or que simbolitza les fruites de l’esperit i la suprema 
il·luminació, o la imatge del sol en l’home a la terra. 

Duarte és alhora un poeta còsmic i terrenal que s’enfila 
per la nit fins a tocar els estels amb la seva càmera fotogrà-
fica. Infatigable, cada dia ens ofereix albades i llostres que 
recorden que encara hi ha poesia en la natura, que cada dia 
que es lleva té un color i una energia diferents per viure 
esclats d’un temps vital fonedís. Poesia de l’esperança. 

Or i plantes encarna la continuïtat del llibre Naufragis i 
neix de la fusió de dos llibres executats amb la col·laboració 
d’artistes plàstics: L’or i la nit (2019), amb Teresa Vall Palou, 
i La respiració de les plantes (2020), un llibre de gravats realitzat 
amb els artistes Antonio Hervás Amezcua, Paloma Gonzá-
lez i Luisa García Muro, i la col·laboració científica de l’ecò-
leg Joandomènec Ros. En aquest llibre el poeta il·lustra 
amb paraules les imatges que els artistes han creat i no a 
l’inrevés com sol ser habitual. 
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L’or i la nit 
 
L’or i la nit és una obra fulgurant, refulgent, on la poesia 
s’escriu sobre un cel de llicorella amb ploma d’or. Els poe-
mes són flamígers, còsmics, s’endrecen al cel, dibuixats per 
flamarades agosarades que esquitxen or. Constitueix un 
text encès a la recerca de la llum. En un llibre d’artista previ, 
Teresa Vall Palou va saber dialogar amb l’aire resplendent 
d’aquests poemes ajaguts en la nit de pissarra on els estels 
creixen fèrtils quan es fa fosc. Els poemes hi eren escrits a 
mà en lletres d’or pel poeta i s’acompanyaven de seqüències 
daurades de litografies que seguien l’escena escrita pel po-
eta en paraules. La coberta és un entapissat floral amb lle-
tres daurades i el seu interior es distribuïa en vint litografies.  
Cadascuna d’elles portava un poema escrit en daurat per 
Duarte. Els dos primers poemes de la sèrie: “Crema la 
nit...” i “Nit de pissarra...” encapçalaven el llibre escrit a mà 
pel poeta i no duien imatge. Al llibre hi dominava el gest, la 
vaporositat del traç de Teresa Vall Palou i la il·luminació 
que festejava una poesia com la de Carles Duarte, en què 
sovint el viatge és mental, sensual i somniador, indestria-
blement. El llibre era concebut d’una manera seqüencial, la 
doble pàgina enllaça dos poemes i el daurat s’escampa com 
espurnes de foc per la foscor. 

En la poesia de Duarte la natura és un tot i encarna el 
model de bellesa que l’home encara no ha fet malbé del tot. 
A la natura hi ha tots els tactes: el fang, la terra entre les 
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mans, els pètals i les fulles, les tiges enlairant-se, és a dir, el món 
vegetal, i l’abraçada dels cossos, el traç emocional dels humans.  

Hi ha un sentit del temps, de la memòria i de l’oblit, de les 
vides que van ser. En un dels poemes, els xiprers gronxats pel 
vent que guarden nobles parets antigues contrasten amb les 
estances interiors que protegeixen on el temps s’alenteix. La 
llum del matí desperta el paisatge, canta la natura, la vida, tot 
reneix, però la nit no és tampoc abisme, perquè és un escenari 
on s’hi pot escriure tot allò que en el món s’esdevé. Hi ha un 
apropament de tot el que és terrenal cap al cel nocturn, fins a 
trobar uns ulls amb la mirada, que representen l’amor.  

També hi ha tristesa, enrunament i astres perduts en els 
poemes de Duarte, però de seguida la natura reprèn el vol i 
el poema es torna esperança. Tots els poemes tenen acció, 
però n’hi ha un que particularment m’ha colpit per la precisió 
d’una acció poètica que es desfà com una volva de pols.  Hi 
ha nit, or, somnis, desigs i gairebé res: “Siluetes d’or / s’en-
lairen cisellades, osquen la nit; hi cerquen llunes/ fent volar 
amb el vent/-somnis, desigs- miloques de paper.” 

 
La respiració de les plantes 
 
Les plantes sempre han estat presents en la poesia de Du-
arte, són La veu del silenci (I)1, respiren llum, toquen l’aire i 

 
1 Els títols de poema aquí esmentats  pertanyen a l’edició del llibre d’ar-
tista La respiració de les plantes (2020). El número romà indica la posició 
d’ordre en el llibre Or i plantes (2021). 
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estenen braços com els humans vers el cel. El poeta posa 
color malva als pètals, alè a les fulles quan la lluna encén la 
nit i forma les ombres. En una carpeta de gravats d’edició 
limitada Hervás Amezcua, posava imatge femenina a 
aquest silenci de la planta en el gravat que l’acompanya. Una 
poesia carregada de sensualitat i vigor, com en Memòria d’arbre 
(III), un poema que dibuixa un temps passat, espès entorn del 
cercle d’un arbre vell. Al llibre d’artista, l’acompanyava un 
gravat del mateix pintor  amb una imatge que emfasitza un 
anell de fusta, una corona a dins d’un cercle, “el cercle en 
el cercle” que diu el poema. Mur i cristall de l’aire (VIII) és 
l’altre poema amb imatge creada per aquest artista. És pot-
ser un poema una mica trist, que ens parla del temps, de 
l’ahir, de la memòria, de les persianes abaixades que clive-
llen la llum i de les flors desarrelades.  

La germinació en l’ordre de la natura escollit és el tema 
de les Flors al meu jardí (IX), esclat de colors i siluetes de lliris 
i roses. És el jardí fecund, esponerós de vida, en paraules 
del poeta que correspon al díptic d’aiguaforts de Luisa Gar-
cía Muro, una imatge gairebé nocturna on les flors esdeve-
nen màgiques. A La lluna encén la nit (VII), s’arrengleren els 
arbres, paisatge de solitud on el vent s’adorm cansat i res-
piren les plantes, un poema que acompanya un aiguafort i 
un espai en blanc, en silenci, d’una planxa gofrada de la ma-
teixa autora. Tarda de tardor (VI) ressegueix un paisatge aus-
ter, amb camps estesos i una casa dalt d’un turó. El poema 
ressegueix l’austeritat de l’autora del gravat. 
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Al poema el Vendaval (IV), s’hi expressa la força de la 
natura, la poesia de la fragilitat de les fulles i la serenitat que 
envaeix el temps present d’un instant. Al poema El canyar 
(V), la descripció d’aquest paratge valencià regalima fertili-
tat i creació originàries i a Les formes d’un somni el poema 
honora el treball del gravat sobre coure amb les fulles ar-
rencades del temps i esteses al paper com fragments de 
l’univers entre els dits de la gravadora, que és Paloma Gon-
zález. 

El pas del temps individual o col·lectiu segueix merei-
xent l’atenció del poeta Duarte. A la sèrie La respiració de les 
plantes, s’hi afegeix un poema sobre un gravat d’Hervás 
Amezcua sorgit simultàniament als altres, però finalment 
no inclòs a la carpeta, perquè no correspon a un element 
vegetal. Hi ha un poema dedicat als ossos d’aigua, els tardí-
grads, per explicar el pas del temps. Animals minúsculs de 
menys d’un mil·límetre que són capaços de sobreviure a 
una catàstrofe. Anteriors a la paraula, al nostre primer pas 
sobre la terra, poden habitar un món on no existim. Dos 
temps, dues vides irreconciliables, els humans i els tardí-
grads. El poeta ens ve a dir que els humans som poca cosa; 
en cas d’una situació catastròfica, sempre quedaran els tar-
dígrads. 

Poeta de l’or i de la intel·ligència, Carles Duarte fa una 
operació alquímica amb la poesia, transformant en or la pa-
raula, elevant-la a una dimensió superior, sempre a partir de 
la natura, amb un gran respecte i lloança per la creació, la 
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bellesa de la llum que ens permet de veure-hi i que per 
efecte del sol escampa fils d’or al nostre voltant. En amb-
dós llibres, ara reunits a Or i plantes,  Duarte recull l’energia 
còsmica del món terrenal i cisella amb una espasa d’or la 
seva poesia. 
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I 

 
Crema la nit 
i els astres hi escriuen 
amb un gest transparent 
traços d’or 
sobre el cel d’infinit, 
noms remots 
que recreen antigues mirades, 
pell d’univers encesa. 
 
Tanques els ulls, 
s’ajeu la llum, 
s’obren les finestres del passat, 
creixen les ombres, 
la memòria dels dies. 
 
Tot és espurna i cendra. 
 
Cresta de foc, 
flama reclosa en ambre. 
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II 

 
Nit de pissarra, 
cel sense Lluna. 
 
Esclats en la foscor, 
esquitxos d’or, 
guspires expel·lides  
d’una forja invisible, 
partícules ardents, 
flamarades intrèpides 
de formes ben diverses 
llançades per volcans  
com projectils de llum, 
fumeroles que creixen, 
volves que s’enlairen 
per engendrar nous cossos, 
paisatges imprecisos, 
suspesos dins d’un somni. 
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III 

 
Travessen les mirades 
els perfils de la nit, 
camps fèrtils d’estels. 
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IV 

 
Rostres esborrats, 
deserts de la memòria 
on cavalquen les ombres.
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V 

 
Núvols de roca, 
cometes insondables, 
astres perduts, 
engrunats, 
gotes de llum 
despreses de l’albada, 
llàgrimes d’aire. 



 

 

 

 
XXI  Vola l’àliga 
XXII  L’or i la nit 
 
LA RESPIRACIÓ DE LES PLANTES 
 
I  Respiren llum les plantes 
II  Arrencades del temps 
III  Múscul, anell entrellaçat de fibra 
IV  Sobre un fons d’amarant 
V  Balques, espigues d’aigua, lliris grocs 
VI  S’estenen camps, camins damunt la plana              
VII  La Lluna encén la nit 
VIII  Mur i cristall del temps 
IX  Jardí fecund 
X  Lents i minúsculs 
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