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MANERES D'ANAR TORNANT LA VIDA

ENTRADA GRATUÏTA

Sobre la poesia de Gabriel Guasch

DL: T 1461-2018

Dijous, 15 de novembre, a les 19.30 h.
Bar del Teatre Metropol (Armanyà, 11)

VEUS DE POETA
GABRIEL GUASCH

Maneres d’anar tornant la vida

Gabriel Guasch (Valls, 1930) és un
poeta singular, sobretot per la manera com afronta la seva relació
amb el fet poètic. Diu que escriu
poesia des dels 14 anys. Però, tot
i que havia freqüentat autors coneguts com Joan Brossa, Guillem
Viladot o Albert Ràfols-Casamada,
havia guanyat un premi de poesia el
1966, havia sovintejat ambients propicis, com ara la seva intervenció
en el Gespa Price, al Campus de
Bellaterra, l’any 1975, i havia participat en exposicions de poesia
visual, la seva estrena com a autor editat en forma de llibre no es
produeix fins a 1997, amb Escric un cercle, dins la col·lecció La Gent
del Llamp. Endarrere quedaven milers de versos que encara avui
resten inèdits. Posteriorment, ha seguit escrivint i publicant. Amb un
d’aquests poemaris, el tercer, Conversa fora de context, va obtenir
el X Premi Ramon Comas i Maduell, el 1999. Fins al present ha
publicat un total d’onze poemaris. Té obra gràfica al Museu d’Art
Modern de Tarragona i al MACBA.

Un recorregut per la poesia de Gabriel Guasch, que comptarà amb
les paraules introductòries del poeta i professor Magí Sunyer, al qual
seguirà la recitació d’una selecció de poemes de Guasch per part de
l’actor Jordi Francesch, acompanyat al piano per Lídia Papió.

De la poesia de Gabriel Guasch, el també poeta i professor Magí
Sunyer, n’ha dit:
"Meditació, profunditat, severitat, concisió, austeritat, decoració, intensitat, mirada moral, fidelitat, lucidesa, afectes, claredat, són els
conceptes vertebradors d'una poesia que, en últim terme, es concep
com un pagament de l'existència."

Un tast
T’enyoraria
i enyoraria els teus ulls amb el baf tendre;
ardent de sang, enravenat de cor,
buit de la teva companyia.
Què seria de tu, sinó record
que acabaria d’assolar la feredat de casa
tan ordenada a l’hora del batec
acordant-nos el dia.
És trist pensar en quan el futur ens venci
i haver de sucumbir a la llunyania.
(del llibre Transcripcions)

Escric.
És la meva manera
d’anar tornant
la vida.

(del llibre Escric un cercle)

