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PARAULES DE RAÏM
El primer nom que va rebre el suc de raïm fermentat va ser
Vana, la paraula sànscrita que significava amor, i no és per
casualitat, perquè el consum del beuratge des de l'inici del temps
ha estimulat en la gent la part més humana: la sensibilitat,
aquesta sensibilitat que ens permet gaudir de la bellesa, de la
natura, de les paraules, del verb i ens porta a la felicitat... A l'Antic
Testament el primer senyal de la Terra Promesa és un prodigiós
raïm.
El beure ens fa persones, ens relaciona; a la Grècia clàssica el
beure vi era un acte col.lectiu, es bevia al mateix temps que es
filosofava i es considerava bàrbar al que bevia tot sol. El vi va
inspirar els més brillants parlaments, les paraules sonaven més
bé envers la perfecció d'Apol.lo, la passió i la sensibilitat de
Dionís, envers la correcció, la llibertat, el goig i la paraula. “El vi
sembra poesia en els cors”, va escriure Dante Alighieri.

“Me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo”, deia
Federico García Lorca. Beure vi, aquest ritu iniciàtic que ens
acosta als Déus, ens fa compartir els nostres secrets i temors,
la nostra felicitat i les alegries, expressar el més íntim del
nostre ésser. El vi és creativitat i sinceritat. Em conformaria
sabent escriure una sola línia d'un poema d'Aquest Cor o
podent transmetre el que sent amb un sol color dels que crea
Tomeu Coll. He intentat mil vegades reproduir els colors dels
pàmpols des del seu naixement fins a la seva mort, pintar els
mils matisos d'una copa després d'haver gaudit el primer
glop, he intentat descriure el vi amb paraules i no les he
trobades, però el vi m'ha permès sentir, tan sols un instant, la
lucidesa, i m'he trobat més a prop de la comprensió, de
l'enteniment absolut. “El vi ens fa triomfadors i semblants als
déus”, deia Baudelaire, però aquest és un instant breu,
efímer, com la bellesa de les paraules de Pere Joan i la
plàstica de Tomeu Coll.

Poesia i vi, és l'essència de la vida. Davant la retòrica, la
repetició, l'abús de les paraules, benvinguda sigui la senzillesa
del poema, la capacitat de transmetre tota la bellesa en uns pocs
mots. Davant la tristesa de la realitat, benvinguda sigui la seva
transformació en la pintura, i davant la mediocritat de la rutina,
benvingut ets, suc de raïm, que ens portes alegria amb els teus
colors, aromes i sabors. “El vi és alegria i l'alegria és la mare de
totes les virtuts”, deia Goethe.

Benvinguts siau aquells que amb una copa de vi sabeu gaudir
de la poesia i de la pintura.
Benvinguts siau a Vana, a l'amor, el vi, la poesia i la pintura.

El vi és la terra, les vinyes, aquest call vermell aferrat a les
sabates, la pols/el fang, les pedres/els terrossos, el fred/la calor,
el mirar cada matí el cel per saber quin temps farà i l'emoció en
contemplar aquells ceps vells, que semblaven morts, els quals
amb l'arribada dels primers raigs de sol de la primavera tornen a
brostar i omplen els camps de verd intens amb raïms negres i
daurats. El misteri de la vida, morir per a tornar néixer.

Ramon Servalls i Batle
Bodegues Macià Batle

I

DIONÍS SEMBRA

Jo, déu profà que em dic gran Dionís,
creador del desig i de l'ardor
que germina en els cossos cada nit,
he baixat de l'Olimp per tastar i beure
el nèctar extret dels fruits saborosos.
També vull l'ambrosia del pa i l'oli,
el goig d'assaborir plats i receptes,
l'alegria de ser a taula amb un vi
d'aquells que ajuden sempre a l'esperit.
I després les carícies més dolces.
Qui sap si un dia em quedo aquí, entre els homes,
disposat a sembrar la meva vinya
al costat d'una dona honesta i bella.
Ningú no sap què pot passar demà.
Ni jo mateix, que sóc déu i vaig gat!
DIONÍS SEMBRA
tècnica mixta (180 x180)

II

LA VEREMA

Avui plou vi i el meu cos és tot teu.
La sang dels déus cau sobre casa nostra
i ens desvetlla el desig de la pell bruna.
Veig els estels, llunyans, que tenen son.
I un foc colgat, allà baix, ens empeny
cap a la vinya, cap a la verema
que cada any ens aplega en una festa
de treball feixuc entre recordances.
La terra, seca, xucla de la fruita.
Cercam un lloc plaent per escalfar
el cos que ens configura i ens malmet
com la creu del calvari a les espatlles.
L'alta nit ens contempla, ens fa l'ullet,
i ens rega d'un perfum de flors silvestres.
Així ens lliuram, encesos, al domini
de la llum resplendent d'anhels i somnis.

LA VEREMA
tècnica mixta (130 x195)

III

RUTES DEL NAUFRAGI

Vaig arribar a tu com el vi a la mar:
després de vents enfurits i nits sense descans.
Després de profanar ventres i conquerir vestals.
El meu vaixell va ser l'ànsia creixent
d'una terra nova i llunyana enllà de l'erm.
Vàrem tastar vins de temps remots,
i per la pell ens creixeren líquens i algues
talment una terra fèrtil per al conreu.
Vingué la ressaca amb la tempesta,
i després un cruixir d'ossos i de fang.
Tot era bell i plàcid, i semblava etern.
Fins que un dia les aigües s'obriren
davant els nostres peus cansats de vagar
i les nostres mans gastades de tantes pregàries.
Així càntirs i àmfores pagaren el naufragi.

RUTES DEL NAUFRAGI
tècnica mixta (73x157)

IV

LA FESTA DE DIONÍS

Tant m'és ser Dionís o el romà Bacus.
Tastar el suc del raïm és el que vull,
beure sempre dels teus llavis humits
i carnosos com una flor salvatge,
mirar-te als ulls i veure àmfores plenes.
Puc esperar-te a l'ombra de la parra,
aquí on l'aire es fa dolç i el goig perviu
com un amor que torna de les cendres.
Seré aquell sàtir que es va fer amb la nimfa
deixant els joves amb un pam de boca.
Aquell faune embriac de la pell nova
que et regala el seu cos com una ofrena.
Puc dir-te les paraules més garrides
i cantar-te cançons de temps antics
fins que l'alba no ens porti el nou solatge.
Saps prou bé que riurem i ballarem
sota la fosca encesa dels estels.
I que també beurem sadolls del pler
que l'alta nit ens ha de regalar
mentre el vi, fet tot festa, no´ s acabi.

LA FESTA DE DIONÍS
tècnica mixta (200 x200)

V

VI NOSTRE

Vi nostre que ets com la mel,
Sigui veremat el teu fruit;
Véngui a nosaltres el teu nèctar;
Es faci de tu necessitat,
Aquí en la carn com per la pell.
El nostre brou de cada dia
Donau-nos, senyor, la nit d'avui,
I perdona els nostres excessos,
Així com nosaltres perdonam els nostres
Amors; i no permetis que no caiguem
En la temptació; ans allibera'ns
De qualsevol mal any.

VI NOSTRE
tècnica mixta (60x60)

VI

SALUT I BON VI
Per les llunes noves i els solsticis vells,
que fan de nosaltres
ànimes impures i cossos lluents.
Per la terra grassa i la pluja fèrtil,
que amaren conreus
de fruites nobles i ceps novells.
Pels papirs antics als túmuls d'Osiris,
rei dels morts egipcis,
que del foc n'extreia himnes i oracions
per salvar la llum.
Pel roig d'aquest rem
i el blanc d'aquest altre,
que amb l'esforç i el temps
ens seran plaers d'antics déus lascius.
I també per elles, pel coll i les cames,
pels pits i les natges,
d'on hem de xuclar aquests brous sagrats.
Per les nits de Dionís, festes de la carn,
que de sang i esperma ens taquen els ulls
ferits de delers, solcats de miratges.
Un brindis ben fort i endavant la festa!
SALUT I BON VI
tècnica mixta (46X27 - 46X33 - 46X33 - 33x22)
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La seva obra es caracteritza per una mescla d'elements figuratius on hi
destaquen la figura humana i elements geomètrics plens de simbolisme sobre
fons abstractes amb un clar predomini de les tonalitats ocres. La seva temàtica
es mou molt sovint entorn a la societat i cerca establir un diàleg, gairebé
sempre reflexiu i crític, amb l'espectador. D'aquesta manera, el seu treball, a
banda de la recerca d'una bellesaplàstica molt singular I suggerent, aposta per
la reflexió entorn dels grans temes de l'existència: pas del temps, política,
contaminació, relacions humanes, ecologisme, injustícia, tercer món... Ha
exposat individualment a diferents espais de les Illes Balears, així com a
Barcelona, Gijon i Madrid. De forma col·lectiva, a més de nombroses mostres a
l'illa de Mallorca, València, Lugo, Madrid, Barcelona, Marbella, etc., s'han pogut
veure les seves obres a diferents països com ara França, Anglaterra, Portugal,
Holanda, Bèlgica, Suècia, Suïssa i els Estats Units, entre d'altres.

Pere Joan Martorell
Lloseta, 1972

És llicenciat en Psicologia. Els últims anys s'ha dedicat a la política, sempre en
l'àmbit de la gestió cultural. Ha publicat, entre d'altres, els llibres de poesia: Del
record contra el temps (1995, Premi Llorenç Moyà), Via Crucis (1996), La veu del
silenci (1996), Curs de matèria reservada (1997, Premi Martí Dot), La tardor de
l'ombra (1997), Llibre d'Eros (1998, Premi de Poesia de la U.I.B.), Breviari de la
cendra (2001), Llibre de cera (2005, Premi Viola d'Argent dels Jocs Florals de
Barcelona), Dansa nocturna (2007, Premi Joan Alcover Ciutat de Palma) i
Aquest Cor (2012, Premi Mallorca). Poemes seus han aparegut a les antologies
Després del silenci (2000), 21 poetes del XXI, una antologia dels joves poetes
catalans (2001) i recollits en altres llibres traduïts a l'anglès, al francès, al
romanès... També ha publicat contes en volums col·lectius per haver obtingut
diversos premis de narrativa i és autor del llibre de narracions Art de trobar
veritat (2002) i de les novel·les Nocturn sense estrelles (2006, Premi Alexandre
Ballester) i Llibre de les revelacions (2007). Va ser membre fundador de Edicions
del Salobre. És col·laborador de L'Espira, el suplement cultural del Diari de
Balears.

Aquest llibre s’ha imprès
amb la col·laboració de:

Ajuntament de Lloseta

