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          Finestrons i finestretes em van obrir la porta cap a aquesta nova 
col·lecció de finestres i poemes que ara presento i que, malgrat la seua 
aparença, contenen canvis substancials amb referència a la concepció i 
realització de l’esmentada primera col·lecció.  
   
          En primer lloc, i ben a la vista hi són les diferències: les  
dimensions de cada obra, bastant més grans que les de la primera 
col·lecció, i també el farciment de colors —lluents i primaris—, els quals 
desitgen prendre protagonisme i significat en cada una de les obres. El 
blanc i negre de Finestrons i finestretes era vital per a la plàstica i 
concepte d’aquelles. 
 
          En Versos en color els poemes no havien estat concebuts per a 
formar part d’una obra plàstica, ja hi eren en un poemari  o poemaris 
escrits abans: formaven part d’un conjunt i no necessitaven la 
independència, ni atributs complementaris per a la seua existència o 
justificació: tanmateix en van atreure per a les noves finestres. Tots els 
poemes han estat extrets dels meus poemaris: quatre de Vers a vers a 
Barcelona, dos de Dietari en groc i u de XXXIII POEMES. Reflexions i 
abstraccions. 
 
          No sé si va ésser una decisió de principi de concreció, el nombre 
d’obres a realitzar, o un avís del subconscient, estigmatitzat per 
l’experiència en la recerca de noves finestres o el treball feixuc de la seua 
neteja i restauració.  Sia una cosa sia l’altra, vaig decidir fer-ne mitja 
dotzena solament. Després, em naixé l’obligat afegitó musical i ara en són 
set. 
          Acabada aquesta experiència voldria apartar-me de les finestres i 
finestrons; de fet, La palmera de la plaça de Letamendi ja se n’ha sortit, 
no pel seu seny, sinó potser per l’alçada o la seua rauxa. Caldria observar-
la —la de veritat— durant un munt d’anys, com jo ho he fet, per entendre 
el seu comportament: decisió que  s’emportaria  l’autor vers altres llocs 
de treball o de lleure si s’escau.  
 
          En referència a les fotografies —no totes les obres en mostren— he 
de dir que aqueixes haurien d’acceptar un paper accessori, d’ajuda 
sensorial —vista, oïda, olfacte— i senyalaments direccionals, en tant que 
a  Finestrons i finestretes, eren gairebé protagonistes.  
 
          El resultat global de la mostra el deixo a la vostra contemplació i 
crítica. Ja em direu... .   



 
 
 
 
 
 
 
OBRES 
 
 
 
1 
La Pàtria en majúscula 
 
2 
La palmera de la Plaça de Letamendi 
 
3 
Panots de Barcelona 
 
4 
L’Eixample 
 
5 
Pleniluni 
 
6 
Groc 
 
 7 
La mort i el naixement de la música 

 
  



           


