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LES VETES DE NA LLUCIA

Una veta és un teixit de lli, de cotó o de qualsevol altre material, preferiblement de roba, que serveix per a lligar, embenar, rivetejar, embolicar, nuar, cenyir, aferrar, etc. Na Llucia
Palliser, poeta, dinamitzadora cultural i col·laboradora en un
grapat d’actes relacionats amb la cultura, la literatura i la poesia, que coneix el significat exacte de la paraula veta, ens regala un llibre que xerra de la necessitat humana d’organitzar
les coses que succeeixen. Quants de nosaltres no hem volgut, en un moment o altre, posar ordre a la nostra vida, processar tot el que ens passa, el que sentim, el que ens
emociona o el que ens disgusta, poder endreçar-ho en caixes
i embolicar-ho? Ella ha aprofitat els mesos d’inseguretat, de
canvis, de noves realitats, fins i tot de caos provocat per la
pandèmia de la Covid-19, que ens ha obligat a estar en confinament una bona temporada, per fer aquesta feina mental
i poètica. I ara vosaltres pensareu: un altre llibre sobre el coronavirus? Doncs, no. No és un llibre de pandèmies, ni de
malalties, ni d’anàlisi profunda de com afecta aquest nou virus a la població mundial. Tot ha estat només una excusa.
He de dir que el llibre, d’entrada i només fullejant-lo,
sembla un garbuix, un descontrol, tot el contrari del que
creia que l’autora volia dir-nos; però com que un llibre de
poesia no es pot llegir de qualsevol manera, i molt menys
aquest, quan hi he entrat en cos i ànima he descobert un
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llibre rodó, rodó, però que punxa, un llibre sec, però que
mulla, un llibre brut, però que ens abilla. Un poemari parit
a Menorca, on l’equilibri natural fuig entre les ones, i on la
història, la geografia i la parla confegeixen un paratge que
s’arrela profundament als versos. Un llibre escrit per una
persona que és dona, sàvia, poeta i tres voltes rebel.
La seva poètica és arriscada, se la juga en cada vers. Fa
ballar les paraules entre elles per trenar poemes amb una acurada estètica discursiva on barreja l’experiència, l’emoció i la
quotidianitat. És l’esclat d’un llampec que mira al voltant,
s’atura i després ens mira als ulls per transmetre bellesa amb
la destresa i la lírica precisa. La poesia és una actitud davant la
vida i la vida s’ha d’encarar amb coratge, sense miraments, tal
com raja. Na Llucia ho sap, i per això la seva poesia és colpidora i directa, emocional i imaginativa, sense concessions; no
li calen subterfugis, escriu sense complexos i això s’agraeix.
El llibre està dividit en 6 parts, un poema que fa d’introducció i un altre, d’epíleg. Totes elles van encapçalades per
una cita que ja ens descobreix què ens trobarem. Cada part
té una forma totalment diferent de les altres, però en el si de
la mateixa el format és uniforme, la qual cosa demostra una
destresa i un ofici a l’alçada de pocs poetes. A poc a poc,
l’autora va desgranant la cruesa de la realitat, la presa de
consciència del que passa i el rebuig que tot plegat li produeix. Tanmateix, no és fàcil assumir-ho perquè la brutícia és
arreu i les clarianes són lluny.
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dernier quartier
extrec els estams del xuclamel,
fils llimona del teu vestit, maldestrament,
amb una insolència peremptòria,
gairebé com qui fuig de les latrines del somni.
El recull continua amb el procés d’adaptació: s’ha trobat de morros amb el dolor i es fa evident que no hi combrega. Però renéixer no és fàcil i el temps, sempre amb el
pes de la responsabilitat, aixafa a martellades la veu i l’essència de la lluita; amb tot, l’autora sap que viure és l’únic
que la retorna a la vida.
res d’allò que sigui dit recompondrà la fuita
no hi pensis gaire
ets descompost la fita renéixer de la sement pútrida.
La poeta no es dona per vençuda: al cap i a la fi, té clar
que la poesia la pot salvar o morirà a l’últim glop com ens
recorda la cita de Joan Vinyoli. Amb uns versos curts i les
paraules amb la mida justa ens parla de les imatges de la
vida, de la que vol i de la que voldria, de les pujades i baixades, de la por, de la nit, del fang, de les ones, les algues
i la sal, com si el paisatge que trepitja fos el crit i el silenci.
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oscil·les
cervell
pel pendent imprecís
i algun parany
que has intuït
et manté
les dents estretes
Sempre he pensat que escriure un sonet, un bon sonet,
és cosa de privilegiats. Sonets n’hi ha de molts tipus, colors,
mides i intencions. Però ja em perdonareu: de bons sonets
només n’hi ha d’una mena, per això trobo que s’ha de ser
molt valent per escriure’n un. Doncs na Llucia ens en regala
quatre, perquè és tres vegades rebel, però quatre vegades valenta. Aquesta part, encapçalada per una cita de la meva estimada amiga i poeta Sònia Moll: «Sagno avui per no oblidar
que ja no ets carn, / que ja no ets sang, que ja no ets pell.»,
no és al bell mig del poemari per casualitat, hi és perquè crec
que fa de pal de paller, de força de la gravetat, de bandera
que aixeca el dit per rondinar, per queixar-se. La sang és el
motiu conductor, com no podria ser de cap altra manera. La
sang, l’estigma de la menstruació, la tinta vermella, la corcadura d’un ventre buit, la vergonya que, per alguns, porta mals
presagis. La poeta és el seu personatge i hem d’esperar que
no s’amagui, que tingui coratge, que es comprometi, que es
reivindiqui i que el que deixi escrit la representi. I no ho podria fer de manera més directa i acurada.
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malignitat de la sang
t’encerclen el cos nu, dona reglant
braons untats amb la tinta vermella
borda ensagnada, humor neutralitzant
ets verí dins la tribu, ets sangonella
Primer, no noure. Primer, no fer mal. El discurs continua degudament ordenat i la veu de l’autora agafa solidesa
i es consagra com una veu experta que sap fragmentar el
tempo dels poemes per poder-los encaixar i embolicar com
cal. Se sent fora de perill? Es creu tot el que diuen? S’ha
cansat de mirar-se al mirall? Plora? Els sentiments flueixen
de manera natural, es retroben amb la poeta que a poc a
poc els modela i els escriu amb el vellut de la seva mirada.
mentre escoltava la terapeuta,
vaig escriure: totes les mentides són racionals
Crec de veritat que la poesia és música i que la música li
deu mitja vida a la poesia. I doncs, què millor que acabar
un poemari amb música? Estareu d’acord amb mi que la
poesia és art i l’art és abnegació, experiència i sobretot habilitat, sí, i silencis, igual que la música. «La definició del
temps descansa entre silencis», escriu na Llucia. Deixemnos endur per les notes de les seves paraules, escoltem la
dansa dels seus versos, obrim la porta de l’ànima a una coda
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apoteòsica i fem un llacet amb una veta de colors a aquests
poemes.
els dits s’enreden amb el batec
dramàtic d’una vis prohibida
el compàs conclusiu tempta
allargar la funció fins a mitjanit
Per estar a l’altura d’aquest poemari hauria d’acabar
amb una cita. Un pròleg amb cara i ulls ha de tenir una bona
cita i la meva, dedicada a na Llucia, és: «La poesia no és un
refugi ni un joc, és sentir-se implicat en cos i ànima a l’existència.», Stéphane Mallarmé.

Instruccions per llegir Cada veta de vida.
És molt important està ben assegut, en una cadira còmoda,
un sofà, un balancí o una hamaca i amb el cos lleugerament
inclinat cap enrere. Si sou fumadors, un cigarret entre els
dits, si no ho sou, un llapis de punta fina, que ha d’estar
sempre disposat a ser clavat en els versos que us facin sobreviure. Com que la majoria tenim dues mans, podeu sostenir el cigarret a la dreta i el llapis a l’esquerra o a l’inrevés.
Un got de vi o una cervesa, un vodka amb llimona o un
mojito; si és d’hora, és recomanable un cafè bullint amb dues
culleradetes de sucre. El telèfon apagat o en silenci, com
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quan aneu al teatre. El so d’ambient ha de ser lleuger o millor, imperceptible, la mecànica de la rutina no us pot importunar, les orelles han d’estar desocupades i la ment, amb
l’avarícia del lladre. Heu de tenir unes llàgrimes a punt i la
boca preparada per un somriure. No doblegueu mai el vèrtex de la pàgina de la dreta per marcar on us heu quedat,
pot portar malastrugança; feu servir punts de llibre, sisplau,
que n’hi ha de fantàstics. Unteu el tou dels dits amb una
mica de saliva per girar els fulls, va molt bé per no ofegarse. No tingueu pressa per acabar, cal mastegar i assaborir
cada paraula, cada verb, cada adjectiu, cada imatge, cada
metàfora i cada silenci. Aprofiteu les comes per respirar i
els punts i a part, per engolir. Quan acabeu, heu d’anotar la
data: el dia, el mes i l’any amb llapis, i després, l’heu de desar
amb molta cura a l’estanteria, a ser possible per ordre alfabètic, amb els altres llibres de poesia, a la P, abans de Pessoa
o Pizarnik.
I apagueu el llum.

Jordi Roig
La Palma de Cervelló, agost de 2020
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íncipit

la vida se’ns desprèn
minva
s’enforteix
desapareix
s’allibera
cerquem l’ordre
per fer entenedora
l’esclavitud del temps
insuficient
translúcid
zigot multiplicador
de premisses
i efectes
premisses efectes
xucladors de la sang
que ens redimeixin
de l’entreson
d’haver vist a mig fer
la faç amortallada
de l’extermini propi
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Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse
Aquesta nit, la lluna somia amb més peresa
Charles Baudelaire
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nouvelle Lune

sols veure’t amb lents de foc,
amb la lassitud d’aquell que res no espera,
m’enlaires en la foscúria enxarolada.
cert et dic. Comença l’epifania.
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première croissant

no em parlis de graus, ni de temps, ni gemeguis
[per la curtedat dels dies!
el vaivé del gronxador travessa el vertigen.
el feliç caprici del gronxador que et fa riure ufana.
agafes impuls, gairebé en horitzontal.
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première quartier

s’endevina una clariana.
s’obre pas entre els trencs sibil·lins una diadema ígnia.
frec a frec, som pells que es desconeixen,
som tot de carícies orades al tacte granític de l’alba.
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Lune gibbeuse

fes dels meus pits l’esfera celeste en dues meitats
que es prenyin del blau tènue dels teus ulls!
pren de les mans la tebiesa per esprémer
en cada sacsejada el suc que ens regeneri!
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pleine Lune

la lluna eixí roja: la seva bellesa ens sembla crua i ofensiva.
el flegmàtic i llis llenegar dels dits en la seva escorça
dibuixa convulsions quasi submarines.
—hem festejat la benaurança com l’orgíaca Cabíria —dius.
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Lune gibbeuse décroissante

gairebé puc enfonyar-hi els polzes.
gelea de vinagrella ungida a la cintura,
apressada a les concavitats ara flàccides,
rellent esgrogueït. Arran la còpula, tristesse.
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dernier quartier

extrec els estams del xuclamel,
fils llimona del teu vestit, maldestrament,
amb una insolència peremptòria,
gairebé com qui fuig de les latrines del somni.
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dernier croissant

cap corda ben tensada no es pot trencar.
cap irradiació sobtada no es pot oblidar.
cap, fins que la inexactitud del moviment pendular
esvaeix el raig en harmonia. Aleshores, tot s’omple d’orbetat.
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Lune noire. Lilith

la forca amb què es pentina la tenebra
deixa que l’oreig enlairi ínterim les ones
de la seva cabellera
espessa, bruna, de nit despullada.
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