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Pròleg

L’escriptura del món

I

Encara avui, i sempre, la poesia cerca en la mort el sentit, és a dir, 
la pròpia ποίησις, (poíesis), la pròpia ‘acció’, ‘fabricació’, ‘composi-
ció’, el seu ποιέω (poiéo), el seu ‘fer’. Així, tant si, per un costat, ens 
hi deixem seduir per una pretesa veritat postulada pel poeta, com 
si, per un altre, ens captiva la intencional o no, però necessària i in-
defugible, ficció, l’afany del poema serva patèticament transcendir 
la condició mortal. I, tanmateix, la poesia és poc més que un parany 
lingüístic que ens fascina i ens enllepoleix, però antitètic, també, 
amb altres trampes lingüístiques que ens obliguen i ens collen en 
les seues proposicions, les quals ens hi compel•leixen alhora a as-
sumir-les com a reals. La poesia ens adelita, altres escriptures ens 
constrenyen i ens forcen. Però, tot plegat, sembla que ens trobem 
abocats inexorablement a escriure el món perquè se n’esdevinga —
que calga el llenguatge per afer-lo venir a presència— i que aquest 
esdevenir-se’n del món ens hi obliga a ser l’esdeveniment creatiu 
mateix. Aquesta és, trobe, la maldestra i confusa creativitat d’una 
humanitat que capcineja entre l’aprenent de bruixot i l’angúnia que 
causa fer alhora el paper de les divinitats imaginades i incorpòries: 
estèrils i inabastables. Evidentment, tot això és molt judeocristià; 
el grecs antics, ben altrament, tenien el món donat de bestreta —a 
priori—, de grat o per força, però no l’havien de crear.
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Potser, abans de l’escriptura, el món se’n fugia, de si mateix, en els 
«alats mots» dels homèrics i tot era si més no passat simple o perfet. 
Però des que els mots deposaren les ales i restaren tancats en la gà-
bia d’or de l’escriptura tot és present d’indicatiu, o de subjuntiu, o, 
clar i ras, imperatiu. El món, així, perdé l’èter subtil que l’acollia; la 
boira que el guardava; la ingravidesa que l’evocava, i s’imposà amb 
la contundència indefugible i esveradora de la mort, definitiu i de-
terminat, com una cosa. Així doncs, la poesia i la llei, en el punt de 
trobada de l’escriptura, es convertiren en la mateixa cosa, la matei-
xa i indefugible presència que ens fita i ens subjuga en retornar-nos 
la mirada, en reflectir-nos la llum dels nostres ulls.

II
Jo no aniré mai al bar de l’avinguda 33, si més no perquè no sé 
anar-hi, i, si el poemari de Sofía Rodríguez és la guia que ens traça 
l’itinerari, potser em manca el senderi per a reconèixer els cami-
nals que hi arriben. El Bar de la avenida 33, com a poemari, esde-
vé el laberint del laberint que ens escup fora del laberint mentre 
guixa les passeres que ens han de menar en la vinguda del destí 
del desig —si cap desig té cap destí o cap objecte desitjat—, en la 
determinació carnal. Si mai hi hagué cap bar a l’avinguda 33 i, 
encara més, des de la distància que ens separa de qualsevol indret 
colombià i des de la ignorància de la realitat que fa que només 
disposem del text que llegim, el punt d’arribada es torna estricta-
ment ideal: un concepte, la imatge vaporosa de formes oníriques 
o el relat silenciós i narcòtic del mite. Mancat fins i tot de nom 
propi, El bar pren el caràcter absolut d’un indret mític i fa emer-
gir l’espera com a referència d’un espai que no té lloc, i sense lloc 
tampoc no té temps: esborra les coordenades de l’espai-temps i 
el dota —al bar—, per a intel·ligència d’un lector qualsevol, de 
l’envit abstracte de la significativitat. Un no-lloc: utòpic i ucrònic, 
que la lectura del text haurà de transformar en una referència per 
a la mirada orba i afòtica de la ment.

No sé si les paraules tenen alguna facultat, algun poder o alguna 
utilitat per a narrar l’epopeia, per a narrar-se. Aquesta ocorre si 
s’estranya abissal i laberíntica en la multitud de clarobscurs que 
la dibuixen. Però els mots són ineficaços i improductius en les 
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III

revoltes i en les costeres del camí cap a l’abís, en el periple, en el 
decurs cap al tocar de la ratlla que atermena la gola de l’espluga o 
l’ull negre de l’avenc:

¿Cómo me voy a perder el inicio de la muerte?

El jo poètic —les seus paraules, és a clar— es defineix en el bar 
de l’avinguda 33 amb l’acumulació indeterminada de sensacions, 
ànsies, frustracions, desitjos, rauxes, reflexions, apoteosis i exalta-
cions de possessió i despossessió de si mateix i del món. El sub-
jecte poètic, perquè és un subjecte poètic, no té una predicació 
que el diga de moltes però diferents maneres. El subjecte poètic és 
totes les predicacions. I, això no obstant, tot dotant la seua veu de 
sentit des de l’inici, ens fa conèixer l’heroïna i tots els seus replecs, 
i alhora li exigeix el seu deure, la seua necessitat, i la personatge la 
fa cosa seua, s’encarna en la veu i diu:

Debo pensar este tiempo
en los abismos que me están brotando.

I s’hi manifesta constituïda ja com un resum o conclusió d’un 
segle proppassat, que s’inicià brandant l’Ulisses de Joyce, feta 
d’inconeguts passatges, de fosques balmes, d’espelunques esgar-
rifoses, en què la coherència de la personatge es dissol en un va-
gabundejar de traçades brownianes, d’impredictibles marrades, 
de paüres secretes, d’ignorades certeses: de galeries minades en 
la pròpia carn.

Estranya peça al teler de Penèlop. L’heroïna teixeix la seua propia 
història perquè la seua pròpia història existisca. Després, però, 
com una Sheherezade americana, retallarà i esmicolarà el relat, 
tot llençant les miques a l’abís, perquè la mort no hi arribe mai 
i, tanmateix, no deixe mai tampoc de ser-hi present tothora: ne-
cessària sensualitat de la sensibilitat, i de la intel·ligència que hi 
vomita. Així, allò que ella, la penelopeica veu que la poetessa en-
gendra per subjecte interposat, teixeix de nit, l’impossible ordit de 
l’obscur ho desteixeix de dia en dissipar-se, i en fa un manyoc de 
fils i borra: una reflexió que no és lúcida ni brillant, sinó opaca i 
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morta. El goig de la llum negra, la mort que no mor enxarxada en 
la seda de l’aranya: simulacre constant que la devora i la perboca 
renovellada com epopeia interminable, plaentíssima i terrible, de-
lejada i horrible. A «la mesita del bar de la avenida 33» s’escampen 
els reflexos del jo poètic on el mateix personatge que és es con-
templa a si mateix com bocins seus: l’heroïna s’hi reflecteix en un 
entra-surts incontenible i inassequible, aliè i propi.

Oblideu-vos dels gèneres literaris. No en feu cas, són objectes de 
dubtosa utilitat: comercial o acadèmica; això que només fa profit 
a les rates que opositen. Epopeia—i èpic— ve d’έπος (épos), és 
a dir, ‘paraula’ o ‘vers’. Així, El bar és la narració d’una epopeia 
terrible que no té ni finalitat ni clausura, com la mateixa angúnia 
que es vol tothora recomençada en el plaer de la seua angoixa. En 
això consisteix l’heroisme de la personatge d’aquest relat críptic, 
fatídic, esmicolat i poètic. Com en la mística del segle XVI: «mue-
ro porque no muero» o «vivo sin vivir en mí», si ens en recordem 
bé, hi brollen les delicioses perplexitats de les paradoxes retòri-
ques manieristes, encara vivíssimes en els hereus i les hereves de 
l’anomenada Amèrica espanyola, o potser brosten nous els ulls i 
els llucs, botons de quins atavismes precolombins i indígenes (au-
tòctons, nadius, vernaculars, originaris) que jo ignore:

Las muertes me abundaron en cada palabra
o más bien en el desprecio de cada letra.

No entrem ara en el detall del relat, ni en els seus inicis ni en 
els seus desenvolupaments, ni en les seues resolucions —si n’hi 
ha—, ni en les seues estructures evidents ni en les que s’embullen 
en el subsol de la personatge. Tot això és el plaer del lector quan 
descobreix que

La danza de las máscaras se fundió en hondo huracán
y no tuve más remedio que reventar en defensa propia.

I no és digne ni ben intencionat sostreure-li’l o destorbar-li’l, tot i 
que, sí, afegiria en termes generals, per ressaltar-la, l’envitricollada 
cruïlla on coincideixen l’amor i la mort, la mort en l’amor, l’amor 
que mata, el triomf de l’amor, l’amor que redimeix en la mort 
simulada, etcètera. A la fi l’epopeia es narra a si mateixa mitjançant 
un laberint en el laberint del cos de la consciència, en l’estrany 
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soliloqui del dèdal de les entranyes del cossatge i del seny de l’eco 
d’una veu narrativa que escriu i que el personatge poètic ignora 
o que potser vol saber que siga forastera del seu dedins, però que, 
omniscient i omnipotent, escriu i prescriu el món:

¿Quién es esa que escribe
que puede en la muerte aislarse y ser?
[...]
¿Quién nos salvará?

Semblaria que fos la mort immediata qui fuig o la mort que viu 
real i fictícia en els rituals, la mort que habita la vida, la mort que 
viu i causa el plaer i la marrada, el goig i la pèrdua, i... tot, el Tot, 
emmirallat en la tauleta del bar de l’avinguda 33. I, tanmateix, res 
no hi trobareu de més humà, de més imponderable, ni més fàustic 
ni més fatal: 

No quise pronunciarte las palabras
que se escarban
ni elevártelas,

caerían —es probable—, en
los abismos que se disparan.

IV
Lector, t’ho deixe ací, que l’aventura ha de ser teua sempre. Que et 
facen feliç els beuratges d’El bar de la avenida 33 o que la insània 
t’inquiete i el secret de la por et nie interminable, reproductor 
etern del goig i la pressura: destret de joia, terrabastall subtil, en 
les dues cares de la mateixa lluna que emmiralla i captiva el local 
de l’avenida 33: l’epopeia de Bucaramarga. Fet i fet, fidel anagnos-
ta, ni les paraules d’aquest pròleg a contraclaror i vacil·lant ni la 
traducció catalana de Francesc Mompó no podran trair aquesta 
poesia de l’impossible, la poesia d’aquesta epopeia americana de 
Sofía Rodríguez García. Que la pregonesa de l’abís et siga grata i a 
mans besades la fruïsques!

Josep  Mir
La Creu de Mislata, 30 d’abril de 2022





Siempre fuimos muy pobres, nos repartíamos las deudas
del tiempo y ahorrábamos la vida.

Sempre fórem molt pobres, ens repartíem els deutes
del temps i estalviàvem la vida.
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LA DESPEDIDA DE LOS LEJANOS

Intenté abandonarte veinte veces al día,
observando tu amanecer en la resaca,
en los timbres desconocidos
y en la estupidez de los sillones
que esperan y revuelcan.

Me provoqué
recogiéndote
chocando los vidrios de mis venas,
aislándote de ti y de mí
en un parque de memoria.

Este año será rápido
como las sortijas de un matrimonio espeso
y la lluvia de un sol indeciso:
sin evidencias que me motiven.

Me dueles en el fondo de la garganta
donde el ruido es un sarcasmo
y la vida una sombra que espera.

Te lloro cuando me esperas en la oscuridad
y no puedo verte.

Me hiero soñando tus manos en los bares,
tu gabán negro
y cabello desordenado
Pesan los restos de mis cuencas
y soy incapaz de llamarte.

Ya nos yace la despedida,
mis pulmones se han abierto
en este frío que quiere volarse con ellos,
pareciera una propagación atrevida
donde retumban sus alas de óxido.
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EL COMIAT DELS LLUNYANS

Intentí abandonar-te vint vegades cada jorn,
observant com trenques el dia en la ressaca,
en els timbres desconeguts
i en la estupidesa dels sofàs
que esperen i es rebolquen.

Em provoquí
arreplegant-te,
acarant els vidres de les meves venes,
aïllant-te de tu i de mi
en un parc de  memòria.

Aquest any serà ràpid,
com els anells d’un matrimoni espès
i la pluja d’un sol indecís:
sense evidències que em motiven.

Em dols al fons de la gola
on el soroll és un sarcasme
i la vida una ombra que espera.

Et plore quan m’esperes en l’obscuritat
i no puc veure’t.

Em feresc somniant les teves mans als bars,
l’abric negre
i cabell desordenat.
Em pesen les restes de les conques
i sóc incapaç de cridar-te.

Ja ens jau el comiat,
els pulmons se m’han obert
en aquest fred que vol enlairar-se amb ells,
pareguera una propagació agosarada
on ressonen les ales d’òxid. 
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LOS SUEÑOS

Pongo una botella en mi boca
para no despertar a nadie.
No me apetece
que se permita
a mi voz temblar
como ave profunda que se posa en los hombros.

Los silenciadores están listos para la emboscada;
por esa razón abundan en los salones de baile.

Tengo la botella y no la suelto.
(no quiero que me alumbres
vaporoso de las gotas que mojan los sueños)
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ELS SOMNIS

Em pose una botella a la boca
per no despertar ningú.
No m’abelleix
que se’m permeta
tremolar la veu
com au profunda que es para als muscles.

Els silenciadors estan prests per a l’emboscada;
és per aquesta raó que abunden a la sala de ball.

Tinc la botella i no l’amolle.
(no vull que m’enlluernes
vaporós de les gotes que banyen els somnis).
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BREBAJES I

Quiero hacerte un hijo silencioso
de colores tan oscuros como este sol que se ha vuelto llanto:
cuando me grito las puertas cerradas.
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BEURATGES I

Vull fer-te un fill silenciós
de colors tan foscos com aquest sol que ha esdevingut plany:
quan m’escridasse les portes tancades. 
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AMA DE VIENTRE

Terminante…
Toco los tres hijos de mi barriga
-se asoman ante el sonido de mi aclimatada voz-,
dialogan con fuerza
no se escapan de los ladridos
ni de las respiraciones que me ahorcan.

Ellos caminan a la par de mis perdidas obstrucciones,
optan por desmayarse.

Cuando se acerca la sensatez me abandonan,
salen de mis entrañas para cobrarme.

Repito mi creciente rezo:
mañana tendré mejores recipientes
no serán las rajas ni la sensación de no tenernos.
Silencio ahora…
no me sostienen los hilos fríos.
Tendré que cuidar ese vientre que se cae
desahogado en aguijones.
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MAJORDOMA DE VENTRE

Tallant...
Em palpe els tres fills a la panxa
-s’hi aboquen al so de la meva veu aclimatada-,
dialoguen amb força,
no se’n fugen dels lladrucs,
ni de les respiracions que m’ofeguen.

Ells caminen junt a les obstruccions que perd,
opten per desmaiar-se.

Quan s’atansa la sensatesa m’abandonen,
em surten dels budells per cobrar-me.

Repetesc un rés creixent:
demà tindré millors recipients,
no seran els talls ni la sensació de no tenir-nos.
Silenci ara...
No em sostenen els fils més freds.

Hauré de cuidar aquell ventre que cau
desfogat en fiçons.
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El bar de la Avenida 33
de Sofía Rodríguez García

vio la luz en los primeros días de noviembre,
como buenos guerreros,

celebrando la vida
en cada espacio,

en cada calle, 
en cada recital.
En cada abrazo. 

Versos y realidad
que nos alimentan, 

alientan, invaden y queman.
Cuando la

poesía
es,

sencillamente,
poesía.
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La piel como enigma
Francis Ferris

Ascendiendo a lo hondo
Javier Vayá Albert

La Estratega
La Conirina

aún tu nombre
Ramón Campos Barreda

Armisticio
Sara de Miguel

Sexo, drogas, poesía y rock & roll
Javier Vayá Albert

Amor
David Trashumante

Estraperlo
Álex Andreu

Fragmentos de Vikingo
Ágata Navalón

Otros títulos de la colección
Piel
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Sofía Rodríguez García  (Bucaramanga, Colombia, 1976)

Una escritura que nace en la fuerza y lumbre habitual 
de los extravíos; desde la herida abierta en su mayor 
síntesis, de allí que su primer encuentro con la aventura 
solitaria de los abismos fuera el cuento -a muy tempra-
na edad-, después la poesía  generada en  un paisaje de 
hojas secas cuando era aún muy joven, frecuentada y 
materializada  en su paso por los  muros de ventanas de 
rombos pequeños, como escribió alguna vez para una 
obra de teatro. Su debate se centra entre la melancolía 
y la embriaguez de la noche donde las palabras acuden 
al lenguaje,  los imaginarios de viejos párpados pade-
cen en varios poemarios untados de imágenes fílmicas 
y reviven en un motor limpio de escombros. Paralelo 
estuvo el cine documental y el teatro en colaboración 
con varios artistas donde se obtuvieron algunos re-
conocimientos, el cuento y un performance de varias 
etapas que tituló durante años como “poesía sin texto” 
donde el ruido, la imagen decadente y los arrebatos de-
safiantes de su garganta cobran especial protagonismo 
no apto para todo público.
Sus palpitaciones sin acorralamiento de las fugas sur-
gen en los artículos, en periódicos y revistas de varios 
lugares de América como analista política, igualmente 
el compromiso de la poesía con el entorno.  Profesora, 
artista, activista, escritora y editora de textos socioló-
gicos, sobretodo afilada, sin tapujos en la lengua y sin 
academicismos innecesarios; reconocida en el arte y la 
escritura, invitada a varios festivales de poesía y de es-
critores en diversos países de  América y referenciada 
y publicada en varias revistas, diarios y antologías de 
América y Europa. Ha sido traducida parte de su obra 
al catalán, italiano, rumano y portugués.
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Lector, t’ho deixe ací, que l’aventura ha de ser teua sempre. Que et facen 
feliç els beuratges d’El bar de la avenida 33 o que la insània t’inquiete 
i el secret de la por et nie interminable, reproductor etern del goig i la 
pressura: destret de joia, terrabastall subtil, en les dues cares de la ma-
teixa lluna que emmiralla i captiva el local de l’avenida 33: l’epopeia de 
Bucaramarga. Fet i fet, fidel anagnosta, ni les paraules d’aquest pròleg a 
contraclaror i vacil·lant ni la traducció catalana de Francesc Mompó no 
podran trair aquesta poesia de l’impossible, la poesia d’aquesta epopeia 
americana de Sofía Rodríguez García. Que la pregonesa de l’abís et siga 
grata i a mans besades la fruïsques!

Del pròleg de Josep Mir

Lector, te lo dejo aquí, que la aventura debe ser tuya siempre. Que te ha-
gan feliz los brebajes de El bar de la avenida 33 o que la insania te inquiete 
y el secreto del miedo te anide interminable, reproductor eterno del gozo 
y la premura: aprieto de alegría, estruendo sutil, en las dos caras de la 
misma luna que refleja y cautiva al local de la avenida 33: la epopeya 
de Bucaramarga. De hecho, fiel anagnosta, ni las palabras de este prólo-
go a contraluz y vacilante ni la traducción catalana de Francesc Mompó 
podrán traicionar esta poesía de lo imposible, la poesía de esta epopeya 
americana de Sofía Rodríguez García. ¡Que la profundidad del abismo te 
sea grata y a manos llenas la disfrutes!

Del prólogo de Josep Mir


