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Pròleg

PELS CAMINS ABSORTS DE LA LLUM
“Si vols estendre / pels amples horitzons de la muntanya / l´esguard contemplatiu, ans de pujar-hi
/ recorre pam a pam tota la terra / que des del cim dominaràs /…/ i aixís, escorcollant cosa per cosa, /
a la contemplació ton ull prepara”. Són uns versos de Joan Alcover que pertanyen al poema “L´ermità qui capta” (inclosos al seu llibre Cap al tard), i que ara en llegir aquest Albuferenc de Berna Blanch
–o rellegir, alguns poemes ja formaven part d´altres llibres, com l´autor ens indica en la darrera pàgina-, he hagut d´evocar necessàriament. Perquè aquella contemplació a què al·ludia Joan Alcover és
en la poesia de Blanch una fita ineludible, un tret clarament definitori. Perquè tots els seus poemes
–és difícil trobar-ne un que no complisca aquesta premissa- naixen d´aquesta font primigènia de la
mirada, i és en el paisatge que ens és oferit on pren plenament el sentit. Un paisatge, per cert, que
ara és l´Albufera –com ens mostrava clarament el títol-, potser el tema més recurrent en la poesia
del nostre poeta, i que li ha fet escriure, segons la meua opinió, alguns dels seus millors versos.
Precisament, ja en el primer poema, “Marjal”, és on podrem veure les claus de la seua poesia.
Llegiu-ne el principi: “Obrir la porta dels camins / i endinsar-s´hi, / fer d´esta soledat / una casa
inmensa, /…/ un paisatge que ja té / el seu lloc als ulls”. Ací ja apareix el camí, la soledat i aquella
mirada que en la seua força vol que aquell paisatge tornem a fer-lo nostre, perquè és allí on hi ha
“una veu que se´n va, / tan lliure, tan íntima / tan nostra que l´hem oblidada”. No és casual, doncs,
que aquest poema ens done la benvinguda al llibre. És a través del camí –camins de terra, de fang,
d´aigua- on el poeta ens ensenya aquell món que tant s´estima, i que vol salvar a través dels mots,
deixar-ne constància, perquè el poeta és un creador capaç fins i tot de trascendir la natura, o, en tot
cas, almenys d´intentar-ho. És allò que deia Philip Sidney de la “música planetària de la poesia”, ja a
la fi del segle XVI. Una música que ara és la dels camps, l´espiga, el joncs i l´asprella, la de les petites
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Introducció

A Catarroja i els pobles que volten el llac tenim la immensa sort de tindre un paradís dins de casa,
un gran brollador d’arrels pròpies i de cultura. Parle de les nostres marjals, i de l’Albufera i de totes
les coses relacionades amb ells, des de l’ofici del pescador, al caçador o a l’arrosser. Parle dels seus
meravellosos racons i paisatges, de les seues sèquies, dels motors, de les barques, de la vela, dels
camps, de les motes, del mornell, del samaruc, de la garsa o la fotja, del gamber i el palangre o dels
nostres arrossos i el perol de l’all i pebre.
Jo em sent, emocionalment parlant, molt unit a esta Terra d’Aigua. Un dels primers records que
tinc és vore’m de molt menut dalt d’una barca en moviment on anava amb món pare arrossegant
amb la maneta per l’aigua un cavall de joguet. Món pare fou mestre d’aixa, calafat, com es coneix de
forma més comuna, i en ocasions l’he ajudat en el seu treball, donant-li la ferramenta, aguantant-li
les posts mentre clavava claus i tatxes, llevant els trossos de fusta podrida, calfant quitrà per a pintar
les barques amb la llanà o bé, en tot allò que em demanava.
En fi, d’estar amb ell, de vore’l treballar, de dur-lo i tornar-lo als motors, vaig descobrir el llac i les
marjals i l’amor per les coses que són nostres. Amor guanyat i augmentat de més major a força de
camí i de passejos, d’hores de solitud arran de terra, de descobrir la poesia del fang, perquè jo vaig
a parlar-los de l’albufera des de la mirada del poeta, no sóc llaurador, ni caçador, ni pescador, ni calafat, sóc només poeta, i la marjal és la meua casa poètica.
Perquè hi ha molta poesia en el fang i en el color del llepó i de la molsa, o en el so del vent en la
boba i el senill, o en els bots del peix i l’espiga de l’arròs. És poesia el córrer de l’aigua en les sèquies
i la meravella de la presència i el vol de les aus. Una poesia de bellesa tan variada com els paisatges
que ens oferix segons les èpoques de l’any, o els moments del dia en què la visitem, de vegades seca
i groga, altres verda, altres daurada o ataronjada de sol, altres, amb tot els grisos de la turmenta. I
sempre atrapada en l’aigua, la llum, omnipresent de reflexos quasi sòlids. Quan estàs allí i alces la
vista, i sents el mon pur, primari, és tan intensa la sensació de ser part, que et trobes lleuger, trans-
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Obrir la porta

Obrir la porta dels camins
i endinsar-s’hi,
fer d’esta soledat
una casa immensa,
camins de sempre
familiaritat de l’aire,
d’un paisatge que ja té
el seu lloc als ulls.
M’agrada que habiteu este indret,
que esta senda
ens unisca i ens separe,
que les meues passes
no deixen empremta.
Si és transparent el vent,
tan lleuger,
i és transparent l’aigua,
so d’una veu que se’n va,
tan lliure, tan íntima,
tan nostra que l’hem oblidada.
Núvols rojos del capvespre,
llum confitada, últim regal del dia.
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Barquet

Les mans
claven peus, merils i costelles,
els taulons que farts d’aigua
prenen forma,
corbes de peix per a ser llac.
Serres i s’estella la fusta,
passes la plana al barquet.
Jo no pensava aleshores
que la llum em diluïa,
que calafataves en les bordes
retalls de claredat i blaus.
La memòria es fa
amb sorolls d’aigua i reflexos.
Hi ha vent de baix,
fa olor a salobre i quitrà.
Creue el marge,
el record és líquid.
Dus un barret de palla
i uns pantalons bruts.
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Port de Catarroja

La barca obri solcs,
talla les paraules
que l’aire escriu
i allunya en cercles.
El llac no té camins,
és el camí, món on el cel
té pell d’aigua,
verda planura encesa.
Al port els homens treballen,
en xarxes capturen la llum
i la llancen a terra
en l’escata dels peixos.
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Albuferenc, de Berna Blanch,
es va acabar d’empremtar als obradors de Byprint
el 22 de novembre de 2018,
tot just celebrant la cultura plena del poble per al poble.
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