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A L'INREVÉS
Ho diré a l'inrevés. Diré la pluja
frenètica d'agost, els peus d'un noi
caragolats al fil del trampolí,
l'agut salt de llebrer que fa l'aroma
dels lilàs a l'abril, la paciència
de l'aranya que escriu la seva fam,
el cos amb quatre cames i dos caps
en un solar gris de crepuscle, el peix
llisquent com un arquet de violí,
el blau i l'or de les nenes en bici,
la set dramàtica del gos, el tall
dels fars de camió en la matinada
pútrida del mercat, els braços fins.
Diré el que em fuig. No diré res de mi.

DUES AMIGUES
Tant de sol als turmells,
de mar llisa i daurada.
Agafades de mans,
no es diuen res. Carrers
d'homes rancuniosos
perquè no hi ha cap home
com ells, que elles coneguin.
Ara no van enlloc.
Tornen del sol. Travessen
tardes llargues, carrers
de mots incomprensibles.
No s'enduen records.
Volen només saber
que s'agafen de mans
i van juntes, per un
carrer de l'estranger.

Per saber-ne més:
«El Reus que va fer a Gabriel Ferrater». Conferència a càrrec de Jordi Amat, escriptor i
biògraf de Ferrater.
https://www.youtube.com/watch?v=rjpprLOwhi0
«Gabriel Ferrater, lingüista». Conferència a càrrec de Jordi Ginebra.
https://www.youtube.com/watch?v=WVamMi5zL08
Xavier Graset conversa amb l’escriptor Jordi Amat, amb motiu de la publicació del
llibre Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/jordi-amat-ens-presenta-la-biografiavencer-la-por-vida-de-gabriel-ferrater/video/6154952/
«Metrònom Gabriel Ferrater». Documental sobre la vida i l’obra del poeta.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/metronom-ferrater/video/2621459/
«La poesia de Gabriel Ferrater». Conferència a càrrec de l’escriptor i editor Jordi
Cornudella.
https://www.youtube.com/watch?v=i8N87bIrX3c
«Recorregut bibliogràfic sobre Gabriel Ferrater». Conferència a càrrec de Jordi
Cornudella.
https://filcat.uab.cat/gabriel-ferrater-nova-cerca-guiada-a-traces/

GABRIEL FERRATER
(Reus, 1922- Sant Cugat, 1972)
Tingué els primers contactes amb les lletres en el medi familiar, puix que no anà a
escola fins a 10 anys. Des del 1938 fins a l’ocupació alemanya s’estigué a Bordeus, on
el seu pare era conseller del consolat d’Espanya, i allí cursà estudis d’ensenyament
mitjà. Tornà a Catalunya, i a Barcelona cursà estudis de ciències exactes, que el feren
apassionar per l’àlgebra. Vers el 1955 havia fet una gran amistat amb poetes com Riba,
Gil de Biedma, etc., i es guanyava la vida escrivint sobre pintura i literatura i traduint i
fent de lector d’editorials.
L’obra poètica consta de tres llibres: Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962)
i Teoria dels cossos (1966), recollits, amb algunes supressions i poques addicions, en
Les dones i els dies (1968). L’aportació de Ferrater a la poesia catalana és l’observació
detallada i despullada d’estupefaccions de l’experiència moral de l’home, al pol oposat
de l’estètica romàntica. Bé que l’erotisme és una constant en la seva poesia, exposat
amb una notable franquesa, la seva preocupació per definir la mateixa actitud moral —o
sia, la distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que se’n podria dir
el centre de la imaginació del poeta— aconsegueix, en poemes com In memoriam i
Poema inacabat, de donar un dels testimoniatges més valuosos de la Guerra Civil i de
les seves conseqüències. Se suïcidà el 27 d’abril de 1972. Pòstumament, el seu germà,
Joan Ferraté, li publicà un voluminós conjunt de texts —molts d’ells inèdits— en els
reculls Sobre literatura (1979), La poesia de Carles Riba (1979), Sobre pintura (1981),
Sobre el llenguatge (1981), Papers, cartes, paraules (1986) i Foix i el seu temps (1987).
Extret https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/gabriel-ferrater-i-soler

LA CONFIDÈNCIA
La nit no ha deixat llum sinó en els trossos
de gel, que ens repartim i no bevem.
Ens ho farà saber. Fins a la fi
ho hem de saber: com la van violar,
i el corredor del col.legi es tornava
un uad de pedres seques, i els voltors
explotaven, enlaire, com les gotes
de gasolina en els pistons. Hi ha qui
sap sofrir més que els altres. Tots voldríem
sentir-nos fins i junts, fer-nos un feix
de joncs, i arrecerar les blanques medules
sota molta frescor. Pero n'hi ha un
que sofreix més, fins que aixeca el gosset
i l'hi tira a la cara, i ella es vessa
per terra, mollament. Un toll rodó
de bava i pietat d'ella mateixa.
I no hi podem fer res. Hem d'esperar
que algú proposi que ens n'anem.
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Da nuces pueris, 1960. Reed. Empúries 1987
Menja't una cama, 1962. Reed. Empúries. 1997
Teoria dels cossos, 1966. Reed. Empúries 1989
Les dones i els dies, 1968. Empúries.
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La poesia de Carles Riba, 1979.
Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos (1951-1971), Edicions 62, 1979.
Sobre pintura, Seix Barral, 1981.
Sobre el llenguatge, Quaderns crema, 1981.
Papers, cartes, paraules, Quaderns crema, 1986. Tr. Noticias de libros,
Península, 2000.

