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En proposar-me glossar 

aquest llibre de poemes del meu amic 

Josep Maria Riu i Margalef, em ve a la 

memòria la reflexió que un dia ens feia 

el professor Andreu Ayats a l'Escola 

d'Escriptura de l'Ateneu. Sostenia 

Ayats que, a través de l'experiència 

pedagògica adquirida després de tants 

anys, estava en condicions d'afirmar 

que els bons escriptors, com el bon vi , 

amb l'edat milloren . 

Els cinquanta-un poemes que 

donen cos al llibre del Josep Maria 

Riu són l'expressió del treball acurat 

i meti culós d'un home de lletres qu e, 

com el Josep Maria, ha arribat a la 

seva plenitud artística i intel ·lectual. 

Una persona pionera, des d'anys ençà, 

treballadora i esforçada en la lluita per 

la cultura del nostre poble de la qual 

mai ha defallit i que continua, malgrat 

els avatars de la vida, com el primer dia, 

al peu del canó. 

En primer lloc cal dir que 

l'obra poètica reflectida en aquest llibre 

constitueix un gran homenatge que 

l'autor fa a la cultura tradicional pagesa, 

una forma de viure i veure el món que 

a poc a poc es va perdent, i que aviat 

quedarà esborrada per sempre. Lautor 

ens descriu el paisatge trad icional viscut 

i evoca un paisatge curull de flors i 

plantes que els nostres avantpassats 

havien plantat des de sempre vora el 

mas, sota el rafal a recer de la solel lada 

o a banda i banda del caminal com a 

senyal de benvinguda als v isitants. 

A través d'un llenguatge bell , 

clar, senzill i sincopat, sense floritures 

ni mots balders ens va tras ll adant, 

sense adonar-nos-en, a visualitzar en 

el record els llocs on la nostra àv ia o la 

mare cuidaven les hortènsies, els rosers 

o les mimoses entre moltes altres. 

Cadascu na de les plantes és descrita 

amb afecte i amb els mots justos i 

precisos, cada plana de l lli bre regalima 

d'aquell món d'infants oblidat a través 

del qual vam ap rendre a estimar la 

bellesa de la natura i la simplicitat de 

les coses petites. Les flors i plantes 

estimades ens porten a reviure records 

agradables, que ja crèiem pe rduts per 

sempre i ens enfronten am b el ritm e 

trepidant i eixordador d'una societat, 

com és la nostra, que viu d'esquena 

al pas del temps. Que lluny queden 

aquells anys on podíem assabo ri r les 

primaveres i les tardors, els dies plàcids 

i distesos, pe rò també l'ira del mestral i 

el gèlid fred de l'hivern. 

Tot el llibre destil ·la una aroma 

on es barreja la precisió dels mots 

amb l'evocació d'un passat amarat de 

sentiments familiars. En aquest aspecte 

ca l ressa ltar els poemes " Flors de 

pastor" o " Noguer" on l'autor se supera 

en l'assoliment d'un llenguatge de gran 

bellesa emocional. 

Esperonem l'autor perquè ens 

co ntinuï delectant amb nous poemes, 

a la vegada que l'an imem a co ntinuar 

per aquest camí de creació literària tan 

potent i profitós.» 


