Nadal

S’escampen com una taca d’oli
damunt la mar, mals averanys,
com els granets negres del rosari
o els esgüells de la tortura.
Els soldats no saben a qui empaiten,
els gasos no saben a qui maten,
els plors no saben reconèixer els ulls.
Al fons de la runa, un nadó
—esquelètic, neulit, sense l’esma
del viure una hora més, o un segon—.
Un pessebre de ciment i ferros,
de xerric, de xiscles, de laments
damunt la taula daurada del rei
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Imatge:
Nadal, obra inèdita de Núria Benet, realitzada per a la Nadala 2018.
“El poema inèdit “Nadal” d’en Francesc Parcerisas esdevé el punt de
partida de l’obra creada per a la Nadala.
Un poema colpidor que em porta a localitzar i a retallar de diversos diaris i
premsa, totes les paraules que el composen. Cuso amb fil vermell cada una
de les paraules, a una manta tèrmica d’emergència.
Tallo a continuació la manta tèrmica en tires, de manera que desmembro
el poema, tot i tornant a unir les diferents tires, formant un fil que
utilitzaré per teixir la peça resultant.
El cos del poema segueix estant present a la manta, però ara d’una forma
molt diferent. Difícilment es llegeix el poema, però entre els reflexos d’or i
plata apareixen de forma molt subtil i amenaçadora, les lletres.”
Text:
Nadal, poema inèdit de Francesc Parcerisas, escrit expressament per a la
Nadala 2018.
La realització tècnica ha anat a càrrec d’Ortega i Palau.
D’aquesta nadala se n’ha fet un tiratge de 500 exemplars.
Amb la col·laboració de Museus de Sant Cugat.

2005

2006

2007

2008

2009

Octava de l’amor
Poema de Valentí Gómez
Dibuix de J. Pla-Narbona

Clam d’amor
Poema de M. Abelló
Pintura de Sergi Barnils

Teatre de Grifeu
Text de Josep Palau i Fabre
Fotografia de Pere Formiguera

Nova naixença
Poema de Feliu Formosa
Pintura de Josep Grau-Garriga

Un altre nadal
Poema de Joan Vergés
Fotografia de Kim Manresa

2010

2011

2012

2013

2014

Cant lleuger d’alta muntanya
Poema de Jordi Pere Cerdà
Monotip de Gemma Molera

Nit estelada
Poema de Gerard Vergés
Pintura de Paco Minuesa

Miracle
Poema de Francesc Garriga
Pintura de Marta Ballvé

Brindis
Poema de Joan Margarit
Fotografia de Josep Pagans

Amb mans de grèvol
Poema de Vicenç Llorca
Dibuix de Pep Blanes

Amb fils d’absència
A les parets altíssimes de l’aire,
la nit fulgent, pregona, cristal·lina d’ònix.
La Lluna, que fa el ple,
hi escampa una claror de neu.
Damunt de les ones argentades,
com una pell finíssima de llum,
la llàgrima tan transparent del mar,
l’antic mirall on cerques el teu nom
entre els passats del riu
que no reposa mai,
des d’on els llavis beuen
—àvids, incerts— cada present,
i les arrels que enfonses
terra endins
per enlairar-ne
—ressorgint-ne—
els somnis.

Amb fils d’absència embastes
tots els records que et sagnen a les mans,
la línia tènue d’horitzó
on els contorns de les formes es confonen.

Nadal, 2017
Enmig de la tristesa i de la ràbia,
enmig del desconcert i del temor,
enmig de l’opressió i de la injustícia
que assoten nit i dia el nostre món,
el cor busca el refugi d’un estable
on damunt de la palla hi dorm el Nen.
(Hi ha un bou, capat, i hi ha una mula, estèril,
que amb el seu baf li escalfen els peuets.)

Als camps d’estrelles,
entreteixides en constel·lacions,
un murmuri somort
que esquinça el glaç d’aquest silenci,
que es torna melodia i oració,
la veu que esdevé cant,
celebració del goig de la naixença.
Ullpreses, commogudes les mirades
contemplen l’univers,
sostre infinit que avui es fa bressol i temple.
recer contra l’abisme de la solitud.

Desperta, Nen, i mira’ns, no te’n cansis.
Som aquí, a l’establia on ens aculls.
Sobre el nostre no res posa-hi una estrella
que brilli amb la tendresa dels teus ulls.

Nadala 2015
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2017

Amb fils d’absència
Poema de Carles Duarte
Pintura d’Imma Pueyo

Silenci, ran de mar
Poema de Jordi Pàmias i Grau
Pintura de Maria Fabre

Enmig del desconcert i del temor
Poema de Narcís Comadira
Gravat de Neus Colet

