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El vers és cec i mira
La intenció de l’autor és diàfana des de la solapa, i és una clau important a l’hora de llegir El cigne cec: «el poeta modula la veu i ajusta els
registres després d’haver escoltat la literatura i el món: diàlegs apòcrifs amb tot i amb tots».
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tant ens invita a escalar–
Fa molt de temps que
EL CIGNE CEC
JOSEP MARIA SALA-VALLDAURA
Ha rold Bl oom dei a
quan cedix la veu a perCOL·LECCIÓ «POESIA», 6
allò d’«un poema és la
sonatges de ficció qu e
80 PÀGINES
PERIFÈRIC EDICIONS, CATARROJA, 2006
re s posta a un poem a ,
conformen la tradició lide la mateixa manera
ter à ria al costat dels seus
que un poeta és la re s posta a un poef aedors (Tristany, Puck, Tristam Shandy
ta». I amb aquesta sentència con s i de– i m pressionant, per cert , l’al·legoria de
rava la lectura com una fase primordial
la vida humana il·lu s trada en un ruc).
del procés cre a tiu .
En paraules de l’autor, el resultat de l’exerEl joc de lectures, la dinàmica dialògi c a
cici ha estat «reflexionar i escriure no pas
és la que ha donat peu a Jo s ep Maria Saa la manera de, sinó amb, envers , a rran
la-Va ll d a u ra a com pon d re El ci gne cec.
d’una identificació, d’una identitat comL’exercici és fascinant, arriscat i, a més de
partida». Una iden ti f i c ac i ó , pri m er, de
la revisió que el poeta fa del seu baga t ge
l’autor o autora amb la pròpia obra, però
literari, requerix la complicitat, com més
vista amb ulls d’un altre (hi trobem
ferma millor, del lector per tal que el diàBeckett, Gracq , Emily Di ckinson, Bal eg no s’interrompa.
taille o Ma ri a - Mercè Ma r ç a l , entre
«Cigne» o «signe», en principi tant se val.
molts d’altres), la qual cosa, de vegade s ,
Tant l’un com l’altre es projecten fora de possibilita un efecte curiós i bell, una mesi, se’n mu l tipliquen les percepc i ons per
na de reven ja personal, una oportunitat
un efecte vi sual provocat per la incidènamb què, volem pensar, l’autor d’El cigne
cia de la llum, per d’altres signes o per la
cec pretén rescabalar una pèrdua, un siparti c i p ació ex terna d’altres el em en t s .
lenci, un oblit injust. N’hi ha molts, però
El procés d’interpretacions o d’apropiaen podem triar dos exemples que, vés per
c i ons és infinit: el cre ador, que alhora és
on, són els que a mi, l ectora, m’han parlector, ex posa la seua lectura en un poelat amb més fra n qu e s a : «Joan Sa lvatma que «és la resposta a un poema», però
Papasseit rebat en un haikú els retrets que
amb detalls nous, amb nous matisos que,
li ha adreçat Jo s epCarner» (tot arriba!);
en el cas de Sala-Valldaura, provenen soi l’altre, un diàleg amb una sola veu pervint de l’humor, de la ironia, del joc amb
ceptible entre la mare que parla de la mort
el mateix llenguatge i dels efectes qu e
que se li acosta i el fill: «Ara que dei xo el
la rel ació en tre les paraules i les co s e s
camí,/ poc sé, Josep, quins són els camins
provoca: «Si hi ha mar és que passen núde l’ombra./ Cap a quina Llum o Fosca
vols./ Branques, doncs ocells.// Esbatec ,
se m’enduen avui.» Una sola veu o moltes
esbufec , aire, tifó, moixó, àliga.../ el ven t veus que hi con f lu ï xen? Poques co s e s ,
fa vent i alça el vol.»
com ara este poem a , ei x a m p l entant el
Un graó més en este circuit d’interfen o s tre camp de visió.
rències és el que el poeta escala –i per
M a ria Josep Escrivà
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Fer visible l’invisible

L’ànima de les negres no és només un recull de poemes escrits per
dones negres a l’Amèrica dels s. XVIII i XIX i traduït al valencià per la
incombustible Carme Manuel, sinó que és un retrat força interessant
de la situació que aquelles dones visqueren al llarg d’uns anys difícils d’esclavitud i intolerància.

Ca rme Ma nu el ens perm et descobrir, a
través d’este extens volum, un món invisible que en c a ra ara patix les con s eqüències de tot el mal que l’ànima del s
h ò m ens és capaç de fer: la margi n ació
de l’ésser humà i l’escl avisme com a fenomen social. Una barb à rie que ha prot a gonitzat bona part de la història qu e
hui ens contempla. Tenim notícia que ja
des de ben anti c , els africans i africanes
eren considerats com a individus «aptes»
per a l’esclavi tud. Totes les doctrines racistes reben ímpetu durant els segles XVIII
i XIX en què, des del punt de vista cultura l , h om defen s ava la idea que els i les
n egres havi en de ser en s i n i s trats com si
foren feres salvatges. La teoria il·lu s trada dels drets natu rals de l’home (no tant
de la dona) llu i ten per recon duir la injustícia, i el cant de treball dels esclaus es
convertix en un cant de ll i bert a t .
Les dones negres, escl aves dels bl a n c s ,
portaven tatuat el do l or a la pròpia pell .

L’ÀNIMA DE LES NEGRES
POESIA DE DONES AFROAMERICANES
DELS SEGLES XVIII I XIX
EDICIÓ I TRADUCCIÓ A CURA DE CARME MANUEL I CUENCA
COL·LECCIÓ «POESIA», 40
291 PÀGINES
BROSQUIL EDICIONS, VALÈNCIA, 2005
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Les nafres eren mots esgrafiats a les esqu enes nu e s . Quan una dona, obl i gada
a llegir els textos sagrats per la seua religió, aprén de lletra i decidix deixar el
s eu vers escri t , està convertint-se en un
é s s er humà. D’esta manera, hi ha el canvi d’esclava a dona lliure.

prob a bl ement una de les pri m eres valencianes a recórrer sense escarafalls
el camí que va de l’anglés al valencià
i del valencià a l’anglés, la llengua es
dignifica i s’ en a l tix enmig del panorama social i literari de hu i . Fet i fet, la
passió i la bellesa que estos textos trasp u en són d’una sinceritat que trobem
en ben poques ocasions. Es tracta,
doncs, d’un llibre imprescindible, en estos dies que corren. Un llibre, la lectura del qual ens aclapara i ens convertix,
també, en dones negres.

Sí! Àfrica allargarà
les mans sagnants pertot arreu:
el gemec d’angúnia arribarà
al tron ardent de Déu.
Redimits de la pols i lliures de les cadenes
els seus fills alçaran els ulls.
Des de mu n t a nyes co ronades de núvols i des
de planures verdes,
els crits de triomf pujaran.

Estime el meu país i l’estimaré fins que la mort
no m’ature l’alé.
Filla meu a , he acabat.
No oblides això mai, fins que el sol de dem à
s’ en fo n se per mai més to rnar a so rtir.
I si el meu temps arri ba a la fi,
re co rda això, tot i que jo no et co n te res més.

Ethiopia / Àfrica (fragments)
Frances Ellen Watkins Harper
(1825-1911)

Dividida en dos grans bl ocs, l’anto l ogia mostra un total de 9 veus de dona.
Els títols amb què se’ns presenta, «Pensament il·lu s tra t , escl aves negres i poesia: entre Àfrica i el nou món», i el
segon, «El per í ode de preguerra: croades
de l’abo l i c i onisme i guerres de la domesticitat» establixen el cri teri cronològic amb què s’ordena: segle XVIII i
XIX respectivament.
Destaquem la qualitat de l’estudi qu e
l ’ a utora ha realitzat sobre estes dones i,
sobreto t , la va l i desa del treb a ll de tradu cció que, gràcies a gent com ella, ben

The natives of America / Els nadius
d’Amèrica
Ann Pl a to, (1820-?)
Begonya Mezquita
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Quadern d'abismes

L’odi és un llibre desolat que es planteja què hi ha al darrere del jo
que pensem ser, del món on pensem viure.
Joan Nava rro defensa que no hi ha cap
diferència entre la prosa poètica i la
poe s i a . I, en el seu cas, és ben possible
que ti n ga raó. Però no crec que passe
igual amb Josep Ballester. Sembla com
si foren tantes les coses a dir que li de sborden els versos fins a inundar tot el
paper. Això, que en qu a l s evol altre cas
podria vore’s com un aspecte pej oratiu, en el seu cas aprofita per fer arribar
l ’ a n goixa de l’autor fins el lector. Perquè L’odi no és un ll i bre bell ni pret é n
ser-ho. És un colp de puny al centre mateix del cervell, al lloc exacte on es
concentra el dolor quan les coses no van
com pen s à vem que aniri en. Ni tan sols
en el pitjor dels supòsits. Perqu è , com
diu el mateix autor, «La realitat supera
qualsevol malson amb escreix». Així,
hom pod ria preguntar-se què més cal
llegir del ll i bre, de s prés d’esta afirm ació. Però crec que el gran en cert és qu e
este naix, justament, a partir d’esta afirmació. No busca quedar bé amb ningú,
ni tan sols crec que bu s que la bellesa.
Aqu ella bellesa desolada de quan ja no
qu eda re s . És, tan sols, un crit ra on a t .
La ref l exió a crits quan de s cobri xes que
tot el món que sempre havies creg ut teu

L’ODI
JOSEP BALLESTER
«PREMI DE POESIA 2004 CIUTAT DE VALÈNCIA»
COL·LECCIÓ «BROMERA POESIA», 65
85 PÀGINES
EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2005
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és tan sols un mira t ge. És de sobte un
mira t ge . I, com pertoc a , al darrere del
mira t ge només hi ha el de s ert . Un desert que no és ni tan sols bell. Que és
a rena a la boca i set , només. El que més
m’ha impre s s i onat és com descriu la
percepció del jo, un jo que no vol ser el
jo líric, però que alhora insistix en el s
j ocs litera ris protectors, pro l i ferant els
autors interposats a la primera part:
tract a t s , les muses o apòcri fs fan de defensa con tra la desolació. Un jo que, fet
i fet, és molt abstracte i que xoc a
– con trasta– amb la realitat –física i liter à ria– que, a l’inrevés, és molt con c reta. A tot el ll i bre, n oms propis i det a lls
sembl en ser les arestes on aferra r-se desesperadament per no ésser en golit pel
malson. Per exemple, a l’últim poem a ,
la ploma és montblanc-meisters tu ck, el
poble és alcossebre (així, en minúscula, pren ent el nom propi l’espai al ll oc
com ú ) , o l’arbre és una acàcia. Hi ha
també dos parts gairebé aforístiques
qu e , per a mi, són, líri c a m en t , la part
més fluixa del llibre. Amb alguna excepció. Crec que hi ha la vo luntat de
de s til·lar els pen s a m ents que naixen del
ga rbuix vital de la de s e s perac i ó . I n’hi
ha algun d’en certat, però els trobe massa mancats de vida davant del batega r
terri ble de to tes les altres part s . Com si
de s prés de vore l’infern algú et parla de
les prop i etats met a f í s i ques del foc. Perquè L’odi s’assem bla a això. Al magm a
de l’infern en vida. Al paisatge del desassossec. Tot amanit amb una vo lu n-

tat irònicament antipoètica que es
condensa a l’última cita del llibre , de
Joan Fu s ter: «Què ets, al capdavall?
Ai x ò : / un pet dels déus». Ens trobem ,
don c s , d avant d’un llibre dens, espés
m’atrevi ria a dir. Amb vo luntat de pregunta i, fins i to t , de resposta. Qui som
i on anem, les preguntes eternes que ací
troben una resposta molt dura i, tanmateix, bella. Perquè és, a l h ora, un llibre
bell i de s o l a t , que té la bellesa d’un desolat de s ert de gel : terri ble, fascinant i,
a l h ora, sense estri d è n c i e s , sense vo lu ntat de ser-ho, bell. I no vo l d ria ac a b a r
s ense esmentar específicament el darrer
poema. Un últim poema que va aparéixer publicat al «famós» Jo cs florals a
Cavanilles, una ex posició en homen a t ge
al botànic i que va arribar (oh, miracle)
a provocar una dialèctica amb ressò mediàtic. El catàleg d’aqu ella ex posició té
una qualitat astoradora i un dels seus millors poemes és el de Jo s epBa ll e s ter. Només per ell paga la pena compra r-se el s
dos ll i bres, sense cap tipus de du bte. I,
d’alguna forma, n’és la condensació final
dels dos vessants més de s t acats: del més
magmàtic i desolat així com del més intel · l ectual i aforístic (però també de s olat). En ell també trobem la tensió en tre
la prosa po è tica i els vers o s , en tre el jo
que és i el que ens inventem que som: ara
només sóc jo. L’altre no pot existir. El col ofó perfecte per a un llibre a guard a r
en tre els de s t acats, en tre aqu ells que cal,
de tant en tant, rell egi r.
Josep Lluís Roig
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La pedra que sura

Una obra acoltellada d’imatges colpidores, d’assalts immoderats a
la intel·ligència. Pur ball de mots en una fastuosa demostració del
poder de la paraula quan el lector es confia, imprudentment per a la
seua seguretat espiritual, en mans d’un poeta.

Josep - L luís Roig (Oliva, la Sa for, 1967),
ha estat un escriptor, poeta i dra m a tu r g,
de sòlid i pacient treball, d’una serenitat ceri m oniosa i ga i rebé ori ental, qu e
destacà a primeries dels noranta amb tres
guardons de pre s ti gi , con s eq ü en tm ent
publicats, com són el mític Senyoriu
d’Ausiàs March de 1990 per El gest de les
h o re s, el Martí Dot de 1991 amb Per
dansar la ll u m i el Sa lvador Espriu de
poesia jove del mateix any amb l’embl em à tic i def i n i tori Sal len t a. De s prés,
una dècada d’allegro ma non troppo,
po t s er una travessa del de s ert interi or
solcat per dos obres de poe s i a , també
premiades, per a reaparéixer espectacular a les premses amb tres nove s
obre s , tres nous guardons: el 2002, el
Ciutat de Vi l a - real de Te a tre amb Pre soners de l’aigua i l’any 2004 sengles
ll i bres de versos: El somrís de les carre teres secundàries, premi Recull-Benet
Ri b a s , i La presó de l’aigua, premi Ibn
Hazm de Xàtiva. Jo s ep-Lluís Roig ha

LA PRESÓ DE L’AIGUA
JOSEP-LLUÍS ROIG
«PREMI IBN HAZM», XÀTIVA 2004
COL·LECCIÓ «BROMERA POESIA», 64
59 PÀGINES
EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2005
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con s truït una veu pròpia d’ac reditada
solidesa, com una art è ria inde s tru ctible
i profunda que len t a m ent el eva els versos i consta com l’ofici d’escri ptor madura en les seues mans fins aconseguir
fites personals com La presó de l’aigua.
Este poem a ri palesa profundament la
presència del «jo» poètic des de diferents angl e s , però sem pre oferint al lector el com p a rtir les reflexions, les
vi s i on s , les constru ccions mentals sobre
la realitat humana; molt espec i a l m en t ,
però, en matèria d’amor. No es tracta
d’un llibre sobre l’amor, però sí un ll i bre
on l’amor té un pes fon a m ental –inevitable, doncs, no rel ac i onar esta necessitat amb la concepció stendhaliana de la
rel ació entre els sen ti m ents i la literatu ra. Fet i fet , és l’ús con tu n dent i ric de
les met à fores, de les comparac i on s , un
dels punts –un en tre tants– on excel·lix
el poeta d’Oliva en la mill or tradició del
poema estru cturat en una gran comparació entre dos termes (tan grata a la tradició ausiasmarqu i a n a ) , i més encara
quan enceta una ref l exió o una de s c ri pció de l’amor, de l’amor sen sual i espiritual, tant vigent com en estat de naufragi.
Ai x í , la part ti tu l ada justament «Na ufragi dolç» descriu , amb un regust kavafià d’«Els déus abandon en An ton i »
hàbilment insinuat per una cita de Vi-

cent Al on s o, les bellíssimes ru n e s , p ara ny de l’enyorança i la malenconia,
dels espais que han estat gra t s ,
pròxims al cor i ara són sols pastura
de l’oblit. El seu llenguatge, acurat i
ric, evita els artificiosos regi s tres i troba la contundència en la càrrega del
significat de les paraules. També re ï x
en l’efecte co l p i dor de les imatges emprade s , s ovint tot referi n t - s’hi a la
m ort o bé al sen tit def i n i tiu de l’escri ptura; finalment, voreja el del i ri per
al lector –almenys per al sotasignant–
amb composicions d’arrel epigra m àtica com «Fills» o «Ad denda» absolutament mem orables i que per si soles
ja justificari en un ll i bre.
Alexandre Navarro
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La poesia com una revelació

Vicenç Altaió, traficant d’idees per definició, ha guanyat amb este llibre
de poemes l’última edició dels Premis Octubre. Home compromés
amb l’art i amb la literatura des de fa un grapat d’anys, Altaió ens oferix un exercici líric amb el qual retorna als orígens de la seua obra.

Just un any abans que esta Santa Follia
vera la llum, l’editorial Mo ll publ i c ava
Massa fo sca, una mena d’obra completa de l’autor, si és que un sol volum
té capacitat de reunir l’obra ex ten s í ssima d’un autor polifàcètic com este .
Es tracta d’una recop i l ació que aplega versos entre l’any 1978 i el mateix
2004. Ben llu ny quedava aqu ell pri m er
rec u ll S empre som afany, hom en a t ge a
Vinyoli –el títol és un vers de Rilke traduït pel poeta de Sta. Co l oma de Fa rners – , on Altaió s’ i n s i nua amb el joc
c re a tiu: una intermitència de veus diverses que li servix de con trast amb
allò de què la literatura del moment
a n ava forn i d a : poem a ris unidirecc i onals amb més con ti n g ut que no pas
forma. És així com en cetarà la carrera cap a la «inve s ti gació en poe s i a » ;
carrera que de s em boca en un per í ode
de decon s tru cció i de recerca con ceptual i el repte de la cultura front a la
bellesa (sic).

SANTA FOLLIA DE SER CÀNTIC. A JOAN VINYOLI
VICENÇ ALTAIÓ
«PREMI OCTUBRE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
DE POESIA», 2005
114 PÀGINES
EDITORIAL TRES I QUATRE, VALÈNCIA, 2005
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És en este punt que trobem Santa Fol lia de Ser Cànti c. Un altre vers
vi nyolià i un altre hom en a t ge ex p l í c i t
al mestre , per qui assegura estar com
posseït. Llegiu sinó el llarg epíleg on reproduïx tex tos de tota mena: cartes,
poemes, anècdo te s , citacions i una
con ferència, tot ben impregnat de l’admiració i l’estima que sent per l’autor
del «llibre d’amic», l’home que feia poesia des de la con eixença pròpia de la vida, sense llibre s . L’home que creà les
imatges més belles de què és capaç el
llenguatge. El poeta. El mestre.
Es tracta d’un ll i bre heterogen i , divers i
va riat en la seua forma. Dividit en cinc
parts més l’ep í l eg final, trobem a l’endemig una transcripció agosarada d’un
x a teig (pr à ctica que altres poetes com
l’Antoni Albalat de Castelló ja havi en dut
al paper) en tre la veu del poeta i Na usika, s í m bol de la dona aco ll i dora , do lça i amorosida, jove i fèrtil com la terra .
El que Vicenç Altaió fa és una proposta deshonesta a la vida: un cant a l’amor
més enllà del pas veloç del temps. La
poe s i a , don c s , com una revel ació. Posar-se al servici del llenguatge i deixarse anar, disposat al dictat dels mots, com
deia també en Vinyoli.
Amb un to vitalista, malgrat ell mateix, el poeta rec rea un món de símbols religiosos, una sèrie d’imatges que
77

van des de l’aparició gl oriosa de la dona primigènia, fins a la re su rrecció de
la carn, que conformen el cosmos de
l’home madur en combat d’amor. Tot
plega t , un en llu ern a m ent de l’individu front al miracle de la vida sen s e
manies, al de s cobert.
Im m ersos en estes escenes quasibé bíbliques, acompanyem el poeta en la seua
traject ò ria circular, sempre en expansió,
que es tanca ara amb un ll i bre ben intere s s a n t . La mirada rica de paisatge s ,
conscient que camina cap a la foscúri a , no deixa de llançar el seu cant cap
a la llum. Lliu re amb els mots, escriu
cap al futu r.
Begonya Mezquita
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Homenatge a Joan Climent

La CEIC A l fons el Vell ha dedicat el IX Homenatge a la paraula al
poeta Joan Climent (Montitxe l vo, 1918-Gandia, 2004) amb l’edició
dels textos poètics que conformaren l’espectacle titulat Joan Climent,
en concert, estrenat a Gandia el 24 de novembre de 2005.

Després de la publ i c ació del ll i bre de
G a bri el Garcia Fra s qu et Joan Climent,
poeta i ciutadà, la In s titució Al fons el
Vell ens ha sorprès amb l’edició d’una
a n to l ogia poètica dobl e , d’una banda
els poemes en castellà, pro l ogats per
Antònia Ca b a n i lles, i de l’altra en valencià, prologats per Enric Sòria.
La trajectòria poètica de Cl i m ent com ençà en castellà i va des de Sonido de
la so m b ra (1957) i Parque de la esquina
(1964) a El circo (1969), per passar-se al
va l encià en Notícia de mu rmu ri s (1984),
Contra co r (1994) i El col o rs de l’arc iri s.
A més, també és autor de l’obra dra m àtica La «Delicà» de Gandia (i de No han
f l o re cido los almendros en 1968) on recrea la ll egenda més represen t a tiva de la
c iutat. No obstant això, l’obra que se’ns
oferix en este llibre és inèdita, la qual cosa hi afegix un interès especial.
La professora Ca b a n i lles assenyala com
la poesia de Cl i m ent s’ a rticula al vo ltant d’un «desig de de s cobrir el punt

DIC QUE TOT ES QUEDA SEMPRE
POEMES INÈDITS DE JOAN CLIMENT
IX HOMENATGE A LA PARAULA
112 PÀGINES
CEIC ALFONS EL VELL, GANDIA, 2005
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d’inters ecció de l’intemporal amb el
temps». I és la presència d’este anhel antic l’única manera de pal·liar esta mancança. Ai x í , l ’ a m or, l’amistat, la solitud,
la rel ació amb la naturalesa, el treb a ll
« ben fet», la música o la fe són els temes
dels quals se’n servirà per tal d’assolir
esta frontera en tres dos magn i tuds temporals que cerca la immortalitat com a
única manera de trobar la salvac i ó . Cl iment, fora de movi m ents i gen erac i ons
poèti ques a les quals ad s c riu re’s, bu sca en els seus poemes el misteri de la vida, un somni que se li revela impossible
m a l grat que s’ e s force a inventar l’amor
com una força generadora que ve de
l’observació («Me he formado en tu s
ojos») i del silenci («Tu nombre en mí
sin voz»). De tota manera, mai no acons eguix en c a rnar este nom que con ti nu a
«sin nom bre » , «sin tu nom bre» i es
llançarà al goig dels dies que passen i
al fet de sentir-se viu ; t a n m a teix la diferència implica una evolució des d’un
Climent que cerca i, per tant, actua,
a un altre que s’ a tu ra a con tem p l a r
com passa la vi d a , « com passa el
temps» que diria César Va ll ej o. Per
això afirma Cl i m ent: «Digo que todo
/ pasa y nos hiere / (...) / digo que todo / se qu eda siempre » .
Amb to t , la capacitat per ren à i xer qu e
a l i m enta aquest poeta havia de fru cti-

ficar als seus 71 anys, quan va publicar en valencià Notícia de murmuris.
Joan Climent és ja un poeta fet quan es
llança a una altra ll engua amb «un maj or aprof u n d i m ent en els temes i una
m a j or felicitat en l’esbós ll eu ger de les
s eues vinyetes; també una ex peri è n c i a
més plena i més densa de la vida, del
temps i de la mateixa condició de la lírica, este art transparent que, si ens
commou, és a força de ser inaprensible»,
afirma Enric Sòria.
El canvi de llengua no comporta una nova personalitat, però sí que su posa que
les figures i les imatges es mostren més
properes, més palpables, més sen z i lles a
l ’ h ora de mostrar la rel ació en tre el ll enguatge i l’univers circumstancial del poeta. La humilitat amb què ens pre s en t a
els «mu rmu ris» retria en tre frases fetes,
ref ra nys i unes variants diatòpiques que
u bi quen Cl i m ent dins d’una atm o s fera
coneguda no només geogràficament, sinó
també cultural: Marc, Corella, Vinyoli. I
s erà amb Co n tra co r, Els col o rs de l’arc
iris i Poemes a l’alegria on arredonirà la
seua producció poètica.
Dic que tot es queda sem pre és un bon reguitzell on submergir-se en la poètica de
Climent que ens suggereix mons i cabòries, com, per exemple, quan ens diu que
«som incògnita / com l’arena».
Pasqual Mas i Usó
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Hàlits sumptuosos

Amb un títol de ressonàncies pavesianes –és quasi forçat evo c a r
aquell Treballar cansa del gran escriptor piemontès– Xulio Ricardo
Trigo ens presenta La veritat cansa, el poemari que fa set en el seu
còmput particular des d’aquell L’abril de Luanco de 1991.

LA VERITAT CANSA
XULIO RICARDO TRIGO
«PREMI ALFONS EL MAGNÀNIM VALÈNCIA
DE POESIA» 2005
COL·LECCIÓ «BROMERA POESIA», 66
71 PÀGINES
EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2005
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Sabent el que costa la poe s i a , no sem-

de glaç») o repeticions mandroses que
hauri en necessitat el con c u rs atent de
la ti s ora . Amb desigual fortuna es recorre a l’el · l i p s i , als canvis de veu i de stinatari, al coll a ge i altres rec u rs o s , no
sempre a favor de la intel·ligibilitat del
poema. Com si el poeta atacara en
m o l tes direcc i ons però no ac a b a ra de
fer-nos el camí transtitable. Només la
con ti nuïtat tem à tica (preferència per
paisatges i pintu ra), la tonalitat de la
mirada i la tendència a la nota cultu ralista, no sempre suggestiva, a g u a n ten
l’arquitectura del conjunt. El títol amb
prou feines es ju s ti f i c a ria si no fóra per
les mostres de cortesia a què tan donats són els poetes quan vo l en tra u re
a passejar davant el lector els gustos litera ris. Podria venir en la nostra ajuda el poema «Futur» que porta una
c i t ació de César Simón, però po t s er estem davant una pista falsa: « Si qu eda
lluny el temps bad a t , / la veritat cansa». Esperem en algun nou ll iu ra m en t
del poeta poder-nos abocar a la veritat dels seus abi s m e s . Una llàstima. Bé,
a l m enys ha rebut un su c u l ent premi.

bla escassa collita l’arreplegada en a
penes qu i n ze anys, sobretot si hi afegim qu a tre novel·les, una con s i derable
tasca com a tradu ctor (inesti m a bl e
pont aut ò cton de la poesia ga l a i coportuguesa) i la seua presència regular com a com en t a rista litera ri en
diversos mitjans del país.
El cas, però, és que la bona poesia sol resistir-se amb ungles i dents als exercicis
més o menys disciplinats a què se la vol
sotmetre, com fa l’efecte que ha passat
esta vegada. ¿És potser això el que ha intuït el poeta en «Fe de vida» quan diu: ja
no distingixes po è tica i silenci!? Ens trobem, al meu en ten d re, amb un ll i bre irregular, sarzit amb una escri ptu ra qu e
m o s tra massa els descosits de les urgències (en difícil convivència amb una posat quietista, que s’embafa en suavitats
boi roses) i on els guanys del bon of i c i
hi qu eden en segon pla, com en discreta penom bra. Alguns poemes, dels vinti - huit que com ponen el conjunt, donen
una sen s ació de prec a ri etat i de s equ i l ibri a què no són aliens l’ús no sem pre
ben resolt de la puntu ació, alguna de scurança norm a tiva («descén», « composar»), imatges molt manides («el vent
et fereix / amb be s ades de plu ja»), sinestèsies malgi rb ades («Un perfum al
mirall»), trob a lles capricioses («verds

Manel Rodríguez-Castelló
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Introducció panoràmica a la represa del

XX

Un llibre ben útil per a l’ensenyament de literatura, i per a qui vulga
introduir-se en l’evolució estètica i temàtica que la poesia valenciana
(en valencià) ha viscut al segle XX, en què la pers e ve rança contra
l’anorreament l’ha duta a la recuperació.

La tria és el problema per al compilador d’analectes, per les presències i per
les absències. També per em prar autors
en com ptes de poemes indepen den t s ,
que complica la corre s pondència en tre
les anàlisis estèti ques i d’època amb les
evo lu c i ons individuals de cada un del s
poetes pre s en t s . Po t s er per això el títol resulta de preten s i ons tan escari des.
Quinze poetes valencians del segle XX
acom p a nya l’anto l ogia amb una pres en t ació breu dels autors . Hi ha un
glossari de termes poètics, i huit propo s tes didàcti ques que seg u i xen l’esquema d’incloure-hi una part d’anàlisi,
una altra d’inve s ti gació i una tercera
d ’ i m a gi n ació a partir dels matei xo s
vers o s . Les propostes són com p l ete s ,
actuals i ben treballade s .
Ferran Carbó ens introdu ï x : «la poe s i a
va l enciana del segle ha estat un perm anent intent de su perar l’endarreriment
que esti gm a ti t z ava la n o s tra lírica des
del segle XV I, (...) d’arribar a la norm a-

QUINZE POETES VALENCIANS DEL SEGLE XX
AA.DD.
SELECCIÓ I ESTUDI INTRODUCTORI DE FERRAN CARBÓ
COL·LECCIÓ «POESIA», 46
272 PÀGINES
BROSQUIL EDICIONS, VALÈNCIA, 2005
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litat i de con n ectar dignament i sense
complexos d’inferi oritat amb la resta de
la producció escrita en llengua catalana».
El camí de ren ovació es pot dividir en
tres segm ents: des del començament fins
a la guerra d’Espanya , la poesia de po s tg u erra fins al principi dels anys set a nta, i per últi m , la poesia actu a l . I en c a ra
cal de s t acar sis moments singulars, per
l’arribada de noves promocions de
poetes i d’innovac i on s . Pri m er la gen eració moderna de 1909 que proven la
su peració de Lloren te ; Mi qu el Du ran
de València ha estat sel ecc i onat per la
s eua tra j ectòria ago s a rada. El seg ü en t
intent de ren ovació i de superació del
de s f a s a m ent de la poesia valenciana fou
la gen eració dels anys tren t a , que assimilà propo s tes ava n t g u a rd i s tes i divergen t s . Carles Sa lvador, Bernat Artola i
Francesc Al m ela i Vives han estat esco llits per tal d’il·lu s tra r-ne els canvi s .
Durant els anys qu a ranta i cinqu a n t a
es va passar de la resistència i cl a n de stinitat a la cre ació d’una primera infrae s tructura. Joan Fu s ter en ceta una
transició estètica i d’actitud, Vicent Andrés Estellés apareix amb originalitat
encara que la intensa publ i c ació seria
po s teri or, i Joan Va lls recorre fins a 1989
to tes les propo s tes vi s c u des pel grem i
va l encià. Amb els jóvens dels seixanta el
com promís amb l’en torn i una estètica

més re a l i s t a ; L luís Al pera i Ca rm el i n a
Sánchez-Cutillas començaren ll avors la
seua evolució. La generació dels setanta propugnava la ruptura estètica amb
els seus precedents, bé experimentant,
bé amb el simbolisme o amb les viv è ncies íntimes i subjectives. Joan Nava rro,
Gaspar Ja é n , Jaume Pérez Mon t a n er i
Josep Piera il·lustren les tendències ex i sten t s . Finalment els anys huitanta i noranta la nostra poesia «ha deixat de ser
un con junt conver gent d’inqu i etuds i
e s t è ti ques comparti des per a esdeven i r
una suma d’individualitats eclèctiques
en l’era de la globalització». Teresa Pascual i Ramon Guillem en fan d’exemple.
El volum és interessant, i la tria es justifica per mostrar autors de tots els
períodes esmentats, que representen opcions poètiques diferents.
Eduard Ramírez
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Preguntes per a viure
en estos temps postcristians

Rubén Luzón ha guanyat amb el llibre de poemes Cames ajudeu-me
l’última edició del «VI Certamen César Simón» de poesia publicat per
l’editorial Denes. És un llibre primerenc que, tanmateix, deixa algunes
pinzellades brillants i una opinió sobre el món on la ironia i el sarcasme
són elements a destacar.

Hi ha diversos aspectes de l’obra de Rubén Luzón que m’han interessat. Un dels
quals, i el més de s t acat de tots, és la seua
vo luntat fero t ge de situar –descriu re–
m oralment este món con temporani
n o s tre. O, si ho voleu, esta ciutat de València con tem porània nostra.
El tema principal –la mort– tant com determinats aspectes en tre filosòfics i rel igiosos així ho palesen: al cap i a la fi, crec
que per a l’autor vivim en una soc i et a t
on Tot ha estat banalitzat. I el cri s tianisme potser n’és el paradigma. Així, no
és estra ny trobar-hi referències sovi n tejades: « dolç patiment / de creus / i de
nafres / cap renúncia / talment un esperit po s tc ristià». O, més evi dent en c a ra :
« Algun dia / guari rem del glaucom a , i
s om riurem ; / no ens qu eda més rem ei .
/ La fosca és llum, / i res no és blanc ni
negre, / i Je su c rist / és mestre en una escola de l’Eixample.»
Així doncs, enmig d’este desgavell ideològic en el qual estem immersos, no és es-

CAMES AJUDEU-ME
RUBÉN LUZÓN
COL·LECCIÓ «POESIA- EDICIONS DE LA GUERRA», 57
«VI CERTAMEN CÉSAR SIMÓN DE POESIA»
48 PÀGINES
EDITORIAL DENES, PAIPORTA, 2005
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trany que l’autor se centre temàticament
en els va l ors més indiscuti bles, paradigmàtics, literàriament eterns: La Mort
i l’amor (així els llig jo, en este llibre: l’una
amb majúscula i l’altre amb minúscula).
La Mort com a únic va l or universal i
l ’ a m or com un cert espai de ref u gi que,
de tota manera, sempre quedarà lligat al
va l or més univers a l : « s ense rem ei les
c a l ces / co ï s s or de l’anus ra t lla de l’esquena / mu grons de maduixa cabells de
xocolata / però no es tracta d’això / no té
ben bé a veure amb això / perquè d’aquí
a cent anys tots morts.»
Fet i fet , s em bla que només el mom en t
de l’amor físic salva l’autor de la ràbia davant la banalitat del tot. Així, l’autor, en
un darrer poema de ressons maragallians
i alhora molt ju ga n er, s’oferix a déu / la
m ort / l’amor com a voluntari.
La ironia i el sarcasme són, en molts casos, elements a destacar, perquè aconseguixen matisar els aspectes contradictoris
d’este nostre món i el de l’autor, tot i que,
en algun cas, sem bla que en fa un ús exce s s iu, de s tinat més a pro tegir el poet a
mateix, com una cuirassa entre ell i el judici crític del lector.
I a partir d’ací vindri en les pegues: hi ha
per tot el ll i bre una necessitat excessiva,
una ànsia, per demostrar que coneix les
regles del joc poètic. Crec que al recull
fa tota una rep a s s ada als sistemes mè-

trics des dels occitans fins al segle XX,
des d’una espècie de cobla de dos sentits fins als jocs tipogràfics. La qual cosa convertix la lectura en un continu
canvi de xip. Com el mateix probl em a
ens trobem si parl em del vocabulari, on
la ferum bu b ò n i c a conviu tranquil·lam ent amb el llard de go n ella que rima
amb la dismenorre a, e s pere que involuntàriament.
Fet i fet , el probl ema no és tant el llistat
de paraules ex tretes d’assignatures com
l i teratura medieval o dialecto l ogia ni
que tant de canvi de regi s tre a tots els
n ivells impedisca vore el con junt com
quelcom unitari, sinó que tot plegat dissimula el poeta que hi ha a sota. Un
poeta que és tan con s c i ent del pes de la
tradició qu e , en lloc de re s pon d re-hi
provocadorament, l’ha volguda condensar tota, jugar amb totes les baralles.
És, sens dubte, un llibre primerenc. Però
pense, m a l grat tot, que paga la pena ll egir- s e’ l , perquè trob a rem una veu qu e
té coses a dir, que té força i vers o s
brillants. Perquè assistim al naixement
d’un poeta. Per l’emoció de tenir entre
les mans la seua primera vegada. Insegur encara –i per això s’ a utoprotegix
tant–, però que acabarà per trobar la
seua veu. Perquè és un poeta i escriurà
nous ll i bres i sera n , segur, m i ll ors. S’admeten apostes.
Josep Lluís Roig
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El llarg camí d'una veu profunda

Tria personal proposa una introducció a l’obra d’un dels nostres poetes
impor tants d’ençà els anys setanta. El compromís de Granell amb
l’entorn i amb la humanitat es canalitza amb un lirisme reflexiu, més
dolgut que esperançat, pel destí individual.

Marc Gra n ell ha animat proj ectes ed itorials i ha esmerçat una ded i c ació generosa i amatent cap a les su cce s s ives
gen erac i ons va l encianes dels joves aficionats a escriu re . De fet és una gra n
pers on a , però com esta re s s enya ha de
ded i c a r-se a la seua faceta de poeta actiu des dels 70, una citació de L’ i lla amb
llunes tancarà la introdu cció: «Tot plega t , el paper de Marc és discret i efectiu,
e s tri ct a m ent volenter ó s , i contribueix a
fer possible que la lírica dispose d’un lloc
en aquest estrany país».
Esta Tria personal (1976-2005) a p a reix
com una segona edició, corregida i augmentada, de la que va publicar-se l’any
1990. Tot i que hi ha pocs canvis re specte a aqu ella selecc i ó , la produ cc i ó
po s teri or ac reix el ll i bre en vo lum i en
temàtiques que l’autor abordà en la
seg ü ent dècad a . Els poemes triats del s
llibres Llarg camí llarg, Not í cia de la tri bu i Materials per a una mort med i t a d a

TRIA PERSONAL (1976-2005)
MARC GRANELL
COL·LECCIÓ «POESIA-EDICIONS DE LA GUERRA», 7
120 PÀGINES
EDITORIAL DENES, PAIPORTA, 2005
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complau / ser immòbil mem ò ria d’ell
mateix». Su pose que no seré l’únic.
Amb Versos per a Anna (1998) l’autor
es de s cobria com a cantor de les plenituds pers onals que oferix l’amor:
«Has mirat i els teus ulls / han encés sols
i fires / en la nit que em regn ava / els
anys i tots els somnis». Este brill de cel ebració no és gens habi tual en la seu a
poe s i a , i po t s er per això ajuda a aprofundir el com promís humà de l’autor
amb l’ex pressió dels sen timents. Am b
Corrent de fons (1999), Poemes del ca minant (2002), i els «Poemes nous»,
Marc Gra n ell torna al compromís front
a l’espant i la injustícia. I l’esperança,
que també subjau a la nostra indefugible condició temporal, s’ aclarix en
la mostra de «Poemes per a infants».
L’experiència cre a tiva que tenim a
l’abast lliga lluïssors amb cabòries, i
s’aplega en una su cosa sel ecc i ó , que fa
ben recomanable el llibre.

no presenten variacions. Dels provinents
de Refugi absent ha caigut «Estiu», i
d ’Ex ercici per a una veu han de s a p a regut «Uccell ac i e Uccellini» i «Cr ò n i c a
d’un de s en c í s » . Dels altres set poem e s
que ll avors apareixien dins l’apartat
«Nous poemes», i que després foren publicats a Fira desolada (1991), dos s’han
mantingut en l’edició actu a l .
Fins ací les tem à ti ques que impregn aven l’expressió de Ma rc Granell eren
principalment el posicionament en
temes socials, tant el seu encaix complex amb la ciutat de València com una
solidaritat d’abast intern ac i on a l . Ta mbé un íntim pessimisme vital, la mort
com a de s e s perant de s a p a rició individual, que recorda una frase de Ci oran
que diu que aquell que no ha pensat
mai en el suïcidi tampoc no viu verit a bl em en t . Així con forma un capten iment que explica al pròleg: «Confie que
(...) el lector trobarà aqueix plaer,
aqueixa com p a nyia, aqueixa mirada
profunda i ref l ex iva de la realitat qu e
sempre he procurat que els meus
poemes, els meus llibres, provoc a s s en » .
Al fil d’això no em puc estar de rei terar el meu admirat encís per un poema com: «És en amor que l’amor
conclou. / Mai no el cos fou ni hàbit ni
treva , / ni el desig no repòs en la fatiga / d’aqu ell qu e , ob s c u r, en om bres es

Eduard Ramírez

Dibuix de Malévitch
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