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JOSEP PEDRALS

«EXPLORADORS,
AL POEMA!» ÉS
UNA EXHORTACIÓ
A L’AVENTURA.

JOSEP PEDRALS
(Barcelona, 1979), poeta professional,
es dedica contínuament a la divulgació
de la poesia fent recitals, per aquí i per tot
el món, i conferències en escoles, instituts
i universitats; col·labora en espais de
poesia a la ràdio i a la televisió, i coordina
el cicle de recitals poètics de l’Horiginal
de Barcelona des de l’associació Horinal.

CONTÉ:
les peripècies d’un viatge al cor de la lírica,
una compilació de poemes edificants

Ha publicat Els buits enutjosos
(Associació Cultural Container, 1999),
Escola italiana (Empúries, 2003),
Eclosions (LaBreu Edicions, 2005),
El furgatori (LaBreu Edicions, 2006)
i El romanço d’Anna Tirant (LaBreu
Edicions, 2005), Premi Lletra d’Or 2013.

i propostes per investigar en un laboratori poètic.

#

Compendia estímuls per a l’escriptura
i dóna pistes dels camins per on s’extravia la inspiració.

—

Exposa els fonaments de l’accident poètic
i narra els moviments que el susciten.

¶

Facilita la consulta del mèdium que tots portem a dins.

¶

També ha estrenat diverses obres de
teatre, com ara Estat major, Entremès,
Ecs!, En comptes de la lletera, Furgatori,
Safari Pitarra i Fang i setge.
Actualment lidera el grup de pop irònic
Els Nens Eutròfics: n’escriu les cançons,
canta i toca el clarinet.

MÉS QUE UN MANUAL, ÉS UN PEDAL.
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des de lluny
En atansar-nos al poema, des de lluny, podem
observar-lo com una imatge confusa.
Sabem que està fet d’escriptura, però només
percebem cada paraula en el traç on es deixa intuir.
La manera com es modelen i organitzen les lletres
suggereix una intenció descarada, o un objectiu
insinuant…
A cadascú se li representen formes i aparences
que dibuixa el text: per a un, el poema té un perfil
precís i, per a un altre, és una silueta esquemàtica,
una ombra difuminada…

explicació

Ara mateix, el poema és un esbós dissenyat amb
els elements de l’escriure!
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01

aquesta A és molt més que una A
agrandida és una A amb missatge
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Si les lletres són formes que dibuixem,
podem pensar un text basant-nos en la
imatge que modelen aquestes formes?
Quants elements de dibuix contribueixen
al codi de l’escriptura?

1.
Escriu un text utilitzant només les
lletres que no sobresurtin de la línia
estricta, que no tinguin pals, punts
o arabescos cap amunt o cap avall.
No pots utilitzar:
bdfghijklpqty

Exemple:
«L’hora del pati»
Zero nens no sumen,
cauen en no-res,
mes nou nens ressonen
en un cor com mecs.

Pots utilitzar:
acemnorsuvwxz

2.
Exemple:
«Ballarins tipogràfics»

activitats
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Fes un dibuix utilitzant només
signes de puntuació i lletres.
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Els solcs
Escurçant la distància, es comença a concretar
l’espai domèstic del poema, la manera com té les
coses disposades segons els seus hàbits, l’estructura
on s’acomoda, la que li és més familiar.
El poema s’allotja en unes ratlles que s’organitzen
ordenadament, que queden tallades o prossegueixen
amb un criteri canviant.
La llei que detura la línia escrita, que estableix
la longitud de cada vers, és, simplement, la marca
d’uns límits.
Hi haurà una part de dins del poema i una part de
fora: els solcs d’un camp llaurat i el tros sense cultiu.

explicació

El poema viu en un terreny que s’ha esculpit
canalitzant paraules.
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A
cada
caire de
la massa del
rombe que el tall
de l’orfebre dóna amb
una gràcia indescriptible
al diamant, s’hi reflecteixen
l’avarícia i la fascinació
dels ulls de les rates
que ja salivegen
sols mirant
el tresor
esqui
U
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La part visual del poema pot ajudar
el lector a entendre el text?

Les lletres que utilitzem, aporten un
ordre que pot suscitar nous significats?

1.
Fes un poema que descrigui alguna
cosa i talla els versos de manera que
en dibuixin el perfil.

Exemple:
«Nas de bruixa»
Era
mala
bruixa
i tenia un
nas com un
ganxo amb
berruga i
mocs
Ecs!
Uf!

2.

activitats

Escriu quatre versos que tinguin
les mateixes consonants, en el
mateix ordre, però formant part
de paraules diferents.
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Exemple:
«La Rosa mística»
a L’aNTRe Sa,
La NéTa RoSa,
La NoTaRàS
LeNTa, RiuS,
Li NoTaRàS
aLieNaT RéS.

03.

Con
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19

concentr ació
Ha arribat el punt en què cal fer un pla d’acció
si volem arribar al poema.
Convé que en tinguem clars els moviments,
que puguem reglar-ne la rutina.
Per identificar l’activitat del poema i poder fixar-la,
l’haurem d’espiar.
Amb cautela, l’observarem per extreure’n la
substància principal.
Estarem amatents per detectar els moments
en què irradiï llum pròpia.
Ens aplicarem a meditar sobre l’objecte,
a considerar-lo per totes bandes.

explicació

Intentarem assimilar-ne els progressos i les
limitacions i anotar-los amb exactitud.
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03

El submergible
és un vehicle
que té un prismàtic
llarg i extensible
per veure el trànsit
de superfície
sent enigmàtic,
quasi invisible,
durant l’erràtic
i llarg periple
per l’increïble
món subaquàtic.
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Quina manera de mirar-nos-el fa
que un assumpte ens resulti més
o menys poètic?
Com s’ho fa, el poema, per ser
tan concret i alhora tan misteriós?

1.
Explica un procés quotidià descomponent-lo en petits episodis.
Exemple:
«Rentar-se les dents»
Agafo el raspall i el remullo a l’aixeta.
Destapo el dentífric i espremo bé el tub.
Col·loco la pasta damunt de les cerres
i frego incisives i ullals en conjunt.
Raspallo a consciència el contorn de les peces:
molars, premolars i genives i llengua.
Tinc tanta bromera que en bava s’escup.
Glopejo elixir i una mica d’aigüeta
i així el meu alè, tot higiene, no put.

2.
Escriu una endevinalla la solució de la qual estigui amagada en
el mateix plantejament.

activitats

Exemple:
«T’ho dic i no t’ho dic»
Per no mullar-vos quan plou, ni ser brasa
quan faci un sol de justícia, penseu!
EncapoTEU-LA DAmunt de la casa!
És la coberta ideal, no ho dubteu!
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