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Situació i estat de la poesia catalana l’any 2015
Els límits inherents a la formulació d’un balanç anual sobre el gènere poètic per a una
celebració de la poesia entre poetes retallen despietadament qualsevol ambició desmesurada. El panorama d’obres, institucions, autors, trajectòries i relacions que es teixeix
actualment en el camp de la poesia catalana, extensíssim malgrat ser concorregut per
un públic exigu, corre el perill de quedar-hi devaluat a una simple llista de noms o a
uns quants comentaris acrítics. L’escrutini s’hi produeix amb una perspectiva restringida
en tant que és individual i escapçada pels termes del calendari, artificials amb relació
al creixement en temporalitats simultàniament diverses, acumulatives i dilatades de la
institució poètica. Mancat del suport col·lectiu que va sedimentant el pas del temps,
un balanç d’aquesta mena sempre intentarà ser-hi, tanmateix, un primer pòsit prou
consistent. Se sap observat per una societat poètica forta, vehement, convençuda, els
membres de la qual l’escodrinyaran buscant-hi les deformacions del propi reflex. Potser
no s’hi trobaran tots els que s’hi busquin. No hi poden ser tots. Ni tots els que hi són
poden ser-hi tractats amb les mateixes condicions i amb prou justícia. La poesia neix en
cadascun d’ells, però els depassa, floreix enllà i no pot quedar mai constreta en un catàleg
limitador que la faria innecessària. És per això que, enllà de noms, títols i assoliments
concrets, base imprescindible de l’edifici poètic, partint d’alguns d’aquests allò que es
busca tot seguit és la comprensió de la situació i l’estat actuals de la poesia catalana.
La literatura a debat
En les societats modernes la literatura va esdevenir un pilar fonamental de la representació, la construcció i el debat públics. Les societats postmodernes, en canvi, malgrat
els índexs més alts d’alfabetització, li han atorgat un paper ben diferent, molt més
marginal i indefinit. Això ha fet que en el nostre temps abundin els debats sobre el
lloc que ha d’ocupar la literatura, la funció de la poesia o la poca autoritat de l’escriptor
—lligada al qüestionament de la legitimitat de l’intel·lectual. La necessitat de replantejar
insistentment aquestes qüestions demostra que gran part del món literari ha percebut
al llarg de les darreres dècades que la seva posició dins la societat està poc consolidada.
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Especialment, pel que fa a la poesia, que genera repetidament interrogants que n’afecten de manera essencial la condició i l’existència. Quin paper ha de tenir la poesia en
una societat així? Quin sentit té escriure per a tan pocs lectors? Com es pot suportar el
menyspreu o la ignorància d’una tasca que, el que la cultiva, evidentment, creu del tot
necessària o, fins i tot, troba natural? Com es pot distingir la poesia que val la pena de
qualsevol llibre escrit en ratlles curtes en uns temps en què accedir a una certa mena
de publicació no genera costos desmesurats i no sempre requereix passar filtres de
qualitat? Quin futur li espera a un gènere totalment marginat per gran part dels lectors,
de les editorials, dels mitjans de comunicació i de l’ensenyament?
L’anàlisi i la reflexió crítics sobre la situació actual de la literatura catalana en un entorn
dominat pel mercat, la sobreproducció, els discursos propagandístics, els canvis polítics
i editorials provocats per la crisi o la marginalitat dels gèneres considerats no creatius,
van centrar l’extens editorial «Una literatura en crisi, un país sense cultura?» d’Els Marges (núm. 104, primavera 2014). I aquest 2015 moltes de les qüestions plantejades allà
han estat represes en diversos escrits que posen la literatura a debat. En una polèmica
«Carta oberta a poetes, escriptors i gent de la cultura» (Ara, 2-5-2015), Dolors Miquel
qualificava els catalans d’«una cultura i un poble en decadència», i denunciava que la
seva literatura, especialment la poesia, està perdent els fonaments que li permeten
mantenir-se dreta: la inversió pública, l’atenció dels mitjans de comunicació, l’edició
prestigiosa i la cohesió nacional. Maria Barbal hi va respondre enfocant sobretot el
problema de la impossible subsistència de l’escriptor en un món literari en què el mercat ho condiciona tot (Ara, 9-5-2015). I Xavier Farré s’hi afegia remarcant la desinformació poètica dels mitjans, el mal funcionament dels premis o el desconeixement de
tradicions alienes (Ara, 7-7-2015).
Aquest debat també feia emergir una de les qüestions centrals en la poesia catalana
dels darrers anys, el que Miquel anomena «proliferació alarmant de minieditorials» i
Farré considera un «aspecte del tot positiu». Quedava així formulada l’ambivalència
d’aquest fenomen. Cal celebrar que editorials mitjanes, com Arola, Pagès, 3i4, Viena,
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CCG i Meteora o les petites i majoritàriament no professionals Cafè Central, Labreu,
Terrícola, Llibres del Segle, AdiA, Tanit, Voliana, Edicions Poncianes, El Pont del
Petroli, Godall o Buc, a les quals s’ha afegit aquest 2015 Els Papers Díscols, amb una
selecció d’obres d’un nivell qualitatiu sostingudament elevat, avui fan possible aquest
balanç, que, de fet, sense elles, és probable que ni tan sols tingués sentit. Ara bé, aquest
fenomen amaga el preocupant paper ínfim que els grans segells reserven a la poesia
com a conseqüència de la desatenció de tot valor literari que no s’adapti a les condicions
del mercat —lleugerament corregides per unes polítiques de premis i subvencions
no del tot funcionals. És aquest qui avui imposa majoritàriament el to i no pas les
editorials, que antigament volien ser projectes culturals amb voluntat transformadora.
No es tracta d’una simple qüestió de culpables i resistents. En un món extremament
mercantilitzat, no hi ha una demanda clara i sostinguda de llibres de poesia —i malgrat
tot, grans segells com Proa continuen complint heroicament algunes responsabilitats
poètiques. Això significa que el conjunt de la societat no la percep com un bé necessari.
Demostren que ho és, en canvi, estudiosos i poetes que produeixen sense públic i en
circumstàncies adverses com qui necessita aigua en plena sequera. Aleshores, les petites
editorials es converteixen en via de publicació d’aquestes produccions. Tanmateix, mancades de recursos i infraestructures, sovint les editen de manera descurada —amb errors
tipogràfics i ortogràfics evidents en llibres amb poquíssima lletra. No poden arribar a
donar sortida a tota la producció, però els mecanismes de selecció rarament se cenyeixen
a criteris estrictament qualitatius —i gairebé mai inclouen res que no sigui novetat. I la
seva mida fa impossible crear un públic, que queda reduït al mateix gremi —i encara.
Per això s’acaba parlant tan sovint d’endogàmia del món poètic. Es trenca en comptades
excepcions degudes a fets habitualment extrapoètics que, tanmateix, no han acabat despertant un públic suficient i constant —la fama d’un Pere Gimferrer, la simplicitat d’un
Joan Margarit o l’acostament a l’espectacle. Altrament, fins avui, Internet tampoc no
ha fet cap aportació excessivament remarcable a aquesta situació. En efecte, és un nou
espai en el qual es difon, tradueix i reinterpreta poesia. Suposa una xarxa de distribució
alternativa a la tradicional i que, per tant, en trenca les jerarquies, els poders i les cen-
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sures. Però els blogs d’autor que alguns consideren la panacea poètica del segle xxi tan
sols han estat fins avui una nova forma d’autoedició més accessible a un públic encara
inexistent. I encara més perdut per l’augment d’oferta sense demanda que comporten.
I és que, en efecte, també contribueixen al descrèdit de la poesia els excessos desmesurats de producció i oferta en uns temps en què tothom pot ser poeta i no hi ha
mecanismes de selecció. Aquí és on entra al debat la manca d’una crítica independent,
sòlida i fonamentada, un altre tema recurrent que retreien Miquel, Barbal i Farré. La
necessitat d’aquesta en el món immens i dispers de la poesia catalana actual és tan
desesperada com impossible ha resultat aconseguir-la pels condicionants en què es
desenvolupa el sistema literari català. Com es pot fer possible, amb tan poc pes
demogràfic i econòmic, una crítica professional lliure de lligams personals, gremials
o, directament, interessats? Com es legitimaria en un entorn cultural postmodern que
impedeix per la seva naturalesa el consens? I quina influència real podria tenir en un
món en què coexisteix amb tot tipus de comentaris virtuals i en què l’edició, el consum i els premis estan molt menys condicionats per opinions expertes, literàriament
argumentades, que per relacions socials, amistats o tota mena de moviments inescrutables? El 2014, Joan Todó escrivia un lúcid pròleg al poemari Forat, de Laura López
Granell, com una carta dirigida al lector en la qual retratava perfectament la situació
a què aquest estat de les coses havia portat: «de vegades no sabem si encara existeixes.
Cal admetre-ho: són molts anys de maltractaments, de violències de tota mena. De
voler-te fer passar bou per bèstia grossa amb tal regularitat que jo, en la mesura que sóc
tu, ja gairebé he deixat de llegir poesia, també». La crítica ha desaparegut o ha deixat
d’exercir la seva funció per un excés de glorificacions —Todó recollia expressions esdevingudes ja llocs comuns per exalçar tota mena d’obres que no sempre ho mereixen:
«que és poesia “d’alta volada”, que és una obra “arriscada”, que “l’exalta el nou i l’enamora el vell”, que “s’inscriu en la tradició de l’Alta Modernitat”». Llavors, l’immens poètic
on tot queda anivellat allunya el lector de la poesia i es troba a faltar més que mai una
autèntica crítica. Això ha provocat que també el 2015 es produïssin esdeveniments,
reflexions i polèmiques que situessin la crítica a debat.
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Per exemple, es donava la notícia que Ricard Ruiz Garzón abandonava l’exercici continuat del periodisme cultural perquè, tal com exposava ell mateix en una entrevista
(Núvol, 15-7-2015), «no es poden fer tantes peces i crítiques amb tan poc temps i
amb tan poc espai», «llegir com m’hi obliga el periodisme als mitjans actuals, amb una
velocitat, una superficialitat i uns resultats cada cop més decebedors, posava en perill la
meva vocació». Quedava així plantejada, des de l’experiència mateix, la impossibilitat
de disposar de les condicions materials bàsiques que farien possible l’existència d’una
crítica periodística adequada i funcional.
A «La crítica no és del crític» (Poetari, 7/8, novembre de 2015), el jove poeta Carles
Morell partia d’aquest fet i de molts dels problemes suara esmentats per definir com
seria idealment una bona crítica exercida en públic. Però també precisava que la crítica
hauria de ser un fenomen formatiu amb presència constant en el procés d’elaboració
de la peça literària. La crítica, per a Morell, «no és una actuació que s’hagi de dur a
terme al final, quan el llibre ja està publicat, sinó des de bon principi. Caldria entendre
la crítica en sentit ampli, com una capacitat biològica de l’individu». La crítica no és
del crític perquè és una capacitat inherent a tot individu que participi activament en
qualsevol fase del procés artístic. Per tant, tothom hauria d’exercir-la responsablement
per tal de millorar l’obra literària. Tanmateix, les presses i la necessitat de resultats materials que imposa el sistema literari postmodern fa que ni autors ni editors ni crítics
exerceixin aquesta capacitat.
Roger Vilà retragué aquesta mateixa qüestió focalitzant l’ús de la crítica als diaris.
Llançà el debat amb el polèmic article «La fi de la crítica» (Núvol, 12-1-2016), en
el qual denunciava principalment la manca de crítiques d’actualitat fetes amb criteri
independent en una societat literària en què tothom està massa pròxim. Va suscitar
comentaris que remarcaven la recurrència d’aquests arguments o els encerts, desencerts
i excepcions que s’hi trobaven.
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Finalment, aquest estat de la institució literària també afecta una altra part essencial
de l’edifici poètic: la presència i el coneixement actuals de la tradició. En efecte, la
literatura és l’art tradicional per excel·lència. És el més condicionat per tots els assoliments que el precedeixen. I, com més a fons els coneix, més s’engrandeix —tant si és
per continuar-los com per defugir-los o, fins i tot, enderrocar-los. Avui, un món editorial poc compromès amb la presència del passat, una marginació cada cop més gran
de la literatura en l’ensenyament, l’amnèsia involuntària o malintencionada de les
veus públiques i la liquidació ja gairebé definitiva de les infraestructures universitàries
de recerca en història literària, poden convertir-se, tal com denunciava l’editorial de
tardor de 2015 d’Els Marges, en l’estocada final d’una literatura basada en la plena
consciència de si mateixa.
Poesia i tradició
Aquesta dependència que té la literatura respecte de la tradició ha fet que els escriptors
siguin freqüentment més conservadors que els artistes, que poden prescindir més fàcilment de la càrrega significativa d’unes eines específiques que no arrosseguen, com la
llengua, tot el pes del passat. Ho denunciava sovint Carles Hac Mor, la mort del qual
a principis de 2016 està marcant aquest any poètic. Ell va ser el gran introductor en la
literatura catalana dels trasbalsos de l’art contemporani i, encara, de molts altres. La
seva relació amb la tradició en fou l’origen: la coneixia per tal de poder-la qüestionar,
defugir, enderrocar i reconstruir. La poesia ja no pot ser mai més el mateix abans i
després de Carles Hac Mor —i poques vegades s’haurà escrit aquesta frase tan gastada
amb més propietat. Precisament, l’any 2015 ens va oferir la seva subversiva mirada envers la tradició contemporània en l’exposició i el llibre Fracassart: de la no-mort de l’art
(amb imatges de Vicenç Viaplana, al Museu de Granollers). Posant al mateix nivell
successos reals i ficticis, Hac Mor concloïa que el veritable art és el «fracassart», és a
dir, aquell que fracassa perquè no s’adapta a les nocions d’art establertes. Tal és l’única
via possible perquè l’art no mori. I només pot assolir-se a partir del coneixement, la
reinvenció i la fugida de tot allò que la tradició ha consolidat —cosa que el mateix Hac
Mor duia a terme amb aquest projecte.
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Al pol oposat, hi ha els escriptors d’èxit, aquells que triomfen popularment perquè
s’acomoden a unes nocions tradicionalment consolidades des de valors fixats pels usos
comuns de la llengua més confortablement assimilables. Busquen en la tradició la
justificació de la facilitat: «la llengua en la qual parlo i la llengua en la qual escric els
poemes és la mateixa. Així ho van fer els poetes dels qui ho he après, com Gabriel
Ferrater o Philip Larkin», deia Joan Margarit el 2015 a l’epíleg de Des d’on tornar a estimar (Proa). Es tracta d’un llibre poèticament tan ingenu i simplificador com aquestes
paraules. I fa un ús de la llengua tan vague, imprecís i confús com el que en puguem
fer en situacions comunicatives improvisades —el mateix Gimferrer puntualitzava des
de Núvol, el 21-2-2016, que «Margarit es pensa que fa el mateix que Gabriel Ferrater
quan en realitat fa el contrari. [...] Gabriel sembla un poeta clar i no ho és».
Entre Hac Mor i Margarit, un espectre infinit de possibles relacions amb la tradició:
les relectures de Lluís Solà, les sortides de to de Màrius Sampere, les represes juganeres d’Ester Xargay, el «llegat rebel» de Lluís Calvo, les reformulacions de Josep
Pedrals, la reinterpretació dels autors experimentals dels setanta feta per Jaume C.
Pons Alorda o les apropiacions de Carles Morell. En tots els casos l’art, la poesia, la
literatura no poden existir sense relacionar-se activament amb una tradició compartida, reconeguda i actualitzada.
És per això que és tan fonamental per a la literatura catalana la figura de Joaquim
Molas, que ens abandonava el 2015. Ell és, sens dubte, el pare de la recuperació,
l’estudi i la popularització de la major part de la literatura catalana moderna com a
estudiós, catedràtic, cervell de projectes editorials i escriptor en els mitjans de comunicació. Les tradicions, en efecte, s’inventen. I la literària catalana té en Molas la
pedra fundacional d’aquesta invenció.
Així, a més de la continuïtat o la ruptura creatives, aquesta emergència del passat en el
present té uns altres dos camps fonamentals. D’una banda, l’estudi i l’assaig. De l’altra,
la recuperació d’obres del passat.
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Pel que fa als llibres de recerca, recobrament i reinterpretació del passat poètic, el 2015
aparegueren valuoses obres referides principalment a la poesia de la segona meitat
del segle xx. Es tracta d’estudis i assaigs apassionats, escrits des d’enfocaments molt
diversos i, sovint, polèmics, que revisen concepcions establertes, les posen en dubte,
les renoven o les transformen. Això demostra la vivesa amb què és llegida encara la
tradició poètica catalana. Malauradament, no es pot dir que aquesta mena d’estudis
floreixin tan esponerosament com seria desitjable. La literatura catalana té, en aquest
camp, molts límits i dèficits de quantitat, de varietat simultània respecte d’un mateix
tema i, sovint, fins i tot de qualitat. Les causes són òbvies: els estudis i assaigs d’aquest
tipus són un gènere gens valorat socialment i que, en canvi, és el que requereix més
inversions de recursos.
Aquest tipus d’obres, doncs, són capitals perquè ens mostren la manera com llegim i
ens apropiem del llegat poètic. Entre les que es publicaren el 2015, cal destacar Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Biedma, poetes de la consciència (Publicacions de l’Abadia
de Montserrat), un estudi valent, crític, apassionat i apassionant en el qual Carlota
Casas Baró qüestiona les conceptualitzacions teòriques que s’han fet fins avui de la
poesia d’aquests dos escriptors per ampliar-les i produir-ne una nova i detallada lectura que els identifica sense assimilar-los. De fet, el títol mateix ja explicita aquesta
posició crítica en qualificar aquests tradicionalment considerats «poetes de l’experiència» com a «poetes de la consciència». Una etiqueta que evidencia l’ampliació
d’aquesta nova lectura.
No menys apassionada i capital és la lectura que va oferir Pere Císcar de Joan Navarro
en la seva tesi doctoral, d’octubre de 2015 i accessible a Internet, La poesia catalana dels
anys 70 al País Valencià. El primer Joan Navarro (1974-1987). Amb aquest treball, Navarro es consolida com un clàssic vivent que comença a ser objecte de diverses lectures
atentes, denses i extenses. Císcar no només llegeix de manera detalladíssima les seves
primeres obres, sinó que, a més, les situa en el context dels setanta. S’afegeix així a la
revisió historiogràfica, la reconceptualització teòrica i l’actualització crítica i poètica
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que s’estan fent en els darrers anys d’aquella dècada —un moviment d’investigació,
recuperació i balanç de gran abast i, sovint, polèmic.
Dos altres autors focalitzats pels estudis publicats el 2015 foren Miquel Martí i Pol i
Maria-Mercè Marçal. Al primer, la revista Reduccions li va dedicar el núm. 105-106
amb materials molt diversos. Mentre que Marçal fou objecte d’estudi de Caterina
Riba, que li dedicà la segona monografia que publica sobre aquesta poeta, Cos endins.
Maternitat, desig i malaltia en l’obra de Maria-Mercè Marçal (Curbet). Es tracta d’un
llibre que llegeix la poesia de Marçal a partir de les experiències corporals femenines
de què és expressió indissociable —la maternitat, l’amor sensual i la malaltia.
Des d’una perspectiva més general i assagística, Josep M. Sala-Valldaura va publicar
La poesia catalana i el silenci. Tot dient el que calla (Pagès). La constància incansable,
tenaç i persistent amb què Sala ha seguit el desenvolupament de la poesia catalana del
darrer mig segle, especialment de la menys acomodada, converteixen els seus assaigs en
consulta indefugible. Aquest llibre ressegueix l’obra de setze poetes actuals mitjançant
un fil conductor predeterminat que, tot i provocar-ne, per tant, una lectura parcial i
desviada, n’apunta aspectes reveladors. La paradoxal expressió del silenci mitjançant el
seu contrari, la paraula, és essencial, per exemple, a la poètica d’Antoni Clapés, a qui
Sala dedica tot un capítol. Però, com exposa ell mateix, és un tema secundari en molts
dels autors que examina. Ara bé, encara que els enfoqui des d’aquest biaix, el llibre té
el mèrit de rellegir i donar visibilitat a poetes més o menys reconeguts malgrat la seva
radicalitat, com Hac Mor o Sunyol, i a d’altres d’obra més exigua però valuosíssima,
com Anna Montero o Josep Lluís Badal. I, de fet, si el tema del silenci és secundari en
ells, serveix a Sala per anar traçant molts altres motius recurrents —la llum, el mirall,
el somni, la pedra... A més, enllaça amb una qüestió central en tot poeta contemporani: la funció que atorga a les paraules. De tots els poetes examinats, doncs, apareixen
citacions i reflexions capitals.
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Altrament, és significatiu que a La poesia catalana i el silenci Sala també qüestioni,
com fa més àmpliament Casas Baró, les conceptualitzacions de «realisme» i «poesia de
l’experiència», així com algunes derivacions d’«una lectura massa acomodatícia» de la
poesia de Ferrater. També expressa, en relació amb els intents més recents de construcció historiogràfica de la poesia postmoderna, els dubtes i les dificultats d’establir
corrents, panorames i tendències davant d’una realitat que s’ha fet infinita.
Ben altra és la posició de Salvador Oliva a Poesia i veritat (Edicions de 1984). És un
assaig que aporta anàlisis formals precises i útils de diversos poemes —sobretot, altre
cop, de Ferrater, i també de Carner, entre altres. Tanmateix, això en converteix la lectura en un examen de laboratori que no dóna el millor de si fins que es posa en relació
significativa amb la vida —cosa que Oliva no fa sempre. A més, tot plegat se situa en
un context prou confús. Oliva afirma intentar aclarir els elements que, objectivament,
«determinen la qualitat d’un poema més o menys contemporani nostre». Però els que
estableix depenen d’una idea limitada de la poesia, sorgida en un moment històric
concret, que deixaria fora de tot valor obres com les de Carles Hac Mor, Màrius Sampere, Josep Lluís Badal o la poesia il·lustrada —que fou sovint «un missatge adornat
de recursos bonics», així com hi ha poesia experimental que ha presentat com a poema
parts de la «guia telefònica», coses que Oliva considera que no poden ser en cap cas
literatura. És com si avui s’intentés defensar que el valor d’una obra d’art el determinen el domini del color, del dibuix i de la perspectiva, amb la qual cosa no es donarien
eines per valorar artistes com els pintors medievals, Duchamp o Beuys. Altrament,
Oliva nega taxativament i sense donar cap mena d’argument —o, en algun cas, pocs i
febles— el valor d’escriptors com Jaume Vidal Alcover, Joan Triadú, Terry Eagleton o
tots els nous crítics francesos en bloc. Aquesta aproximació a la poesia que es demostra, doncs, eminentment ideològica, es planteja des d’un llibre que afirma estar escrit
«contra les aproximacions ideològiques a l’art i la literatura», que serien totes aquelles
que no comparteixen la ideologia de l’autor —a vegades, fa la sensació que Oliva confon «ideologia» amb «idees polítiques», però és evident que no és capaç d’un error tan
simple. És a dir, la mateixa realització del llibre fa allò que vol negar.
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De fet, és francament nociva per a la mateixa poesia la tendència que tenen molts poetes d’avui a aprofitar-se d’una vella associació entre bellesa, poesia i veritat per atribuir
a les pròpies idees el valor de Veritat —de revelació divina, de llum inqüestionable,
d’absolut intel·lectual, ètic i moral. I just en uns temps d’alfabetització generalitzada,
diversitat, dissens i debats. Certament, tal com explica Oliva, la poesia es va associar a
la veritat perquè construeix un discurs bell, és a dir, no dependent de continguts, idees
o efusions, un discurs molt més lliure de la ideologia del seu temps que qualsevol altre.
Però aquesta associació de poesia i veritat va néixer d’unes circumstàncies històriques
i ideològiques determinades. És, de fet, en si mateix, un producte ideològic. Cobejar
avui que això atribueixi la Veritat al primer poeta il·luminat que tituli un text «poesia
i veritat» és una pretensió tan naïf com malintencionada. I, és clar, provoca l’allunyament del lector contemporani, prou emancipat per sospitar de qualsevol que s’atribueixi
a ell tot sol la Veritat —i que, a més, ho faci sense amagar manies personals, cops de
colze i esbandides pel broc gros.
Quant a la recuperació d’obres, l’altre gran termòmetre de la pervivència actual de la
tradició poètica, cal remarcar que el 2015 va ser l’any en què es van oferir recopilades
per primera vegada l’Obra poètica de David Sanahuja (a cura d’Isabel Graña, Curbet),
la Poesia completa 1982-2014 de Gerard Vergés (a cura de Sam Abrams, Proa) i l’Obra
poètica completa d’Eudald Puig (a cura de Llorenç Puig i amb un magnífic estudi introductori de Jaume Aulet, Curbet). Així mateix, es va reeditar el volum que recull
tota l’obra poètica d’Anna Dodas, El volcà (La Busca). D’altra banda, Tobias Christ
i Anacleto Ferrer van editar i estudiar les versions a l’espanyol que Vinyoli havia fet
de Hölderlin, fins ara desconegudes, però que expliquen algunes referències clau de
la pròpia poesia —al volum Antología. Versiones i probaturas de Joan Vinyoli (Visor).
I Margarida Trias va editar la Correspondència (1952-1985) entre J. V. Foix i Albert
Manent (Quaderns Crema).
Alguns d’aquests poetes ja estan funcionant com a tradició activa dins de la poesia catalana jove actual. L’edició de Dodas apareixia acompanyada d’un pròleg en què Núria
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Martínez-Vernis considera aquesta poeta un dels seus referents. O bé Carles Morell va
publicar una lectura de La vinya cremada en què revalora i es fa seva la poesia d’Eudald
Puig (a Els Marges, 106, primavera de 2015).
Davant d’aquest panorama, resulta evident que la recuperació crítica, editorial i
creativa que es fa actualment de la tradició està majoritàriament abocada al passat més
immediat. Hi ha, evidentment, excepcions, però són minoria. Rescatat d’un passat no
gaire més remot, Sam Abrams va tenir cura de la reedició de L’arbre de foc, d’Agustí
Bartra (Adesiara). Però, sens dubte, la recuperació contemporània protagonista del
2015 fou una edició filològicament detalladíssima i acadèmicament utilíssima de La
paraula en el vent de Josep Carner (a cura de Jaume Coll, Publicacions i Edicions de
la Universitat de Barcelona). Si les característiques tan meritòries d’aquesta edició
allunyen el llibre de poder funcionar com a tradició activa en la societat present, paral·
lelament va ser rellegit des d’una nova i detallada perspectiva, juntament amb Auques i
ventalls i el conjunt de la poètica postsimbolista, en un estudi més assequible i amb voluntat més divulgativa de qui signa aquest balanç, Josep Carner 1914: la poesia catalana
al centre de la modernitat europea (Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Una altra
excepció remarcable a aquesta necessitat actual de girar-se principalment cap al passat
més present fou l’edició de l’antologia de Francesc Fontanella O he de morir o he d’amar
(a cura de Pep Valsalobre, Eulàlia Miralles i Albert Rossich, a Empúries), precisament
en uns moments en què la tradició poètica barroca s’està demostrant molt activa en
poetes com Enric Casasses, Josep Pedrals o Eduard Escoffet.
Totes aquestes dades mostren que, amb més o menys encert, amb més o menys espais
foscos, la tradició poètica catalana, especialment la més recent, continua viva i activa
dins del gremi. Genera apropiacions, polèmiques i productes molt diversos. Símptoma
de bona salut. Una altra cosa és que totes aquestes actuacions es fundin en un coneixement i una comprensió rigorosos que el menyspreu de molts polítics, editorials i
escriptors —fins i tot d’alguns professors universitaris!— per la recerca acadèmica està
fent cada dia més difícils. Altrament, són pocs els casos en què aquesta actualització
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de la tradició transcendeix cap al conjunt de la societat i hi funciona per a allò que
ha estat establerta: com a mirall i espai de comunicació, com a eina de comprensió i
coneixement, com a esperó de canvi, com a actiu transformador.
Poesia i societat
Malgrat que la societat ja no la reconeix com un dels seus pilars fonamentals, la
poesia continua desenvolupant fórmules molt diverses de relació amb aquella, ja que
només això pot justificar-ne l’existència i la continuïtat. El desinterès total per la
poesia en suposaria, òbviament, la mort definitiva. Tant com l’acomodació poètica a
allò que l’estatus cultural establert requereix a qualsevol forma artística per tal d’esdevenir popular. En efecte, tal com ja va advertir Josep Carner fa un segle, la poesia
no pot ser ni una obra preciosista que creix al marge de la societat, prenent sentit tan
sols per a l’individu creador; ni un esperanto social que s’adapti a les formes populars
de comunicació o entreteniment. Avui, tanmateix, molts llibres de poesia s’escriuen
per a la simple complaença de l’autor i, com a molt, el seu nucli més immediat. Molts
poetes prenen en consideració tan sols la pròpia sensibilitat individual i els propis
referents, creen un llenguatge estrictament personal i, després, lamenten la poca repercussió de la seva obra. Al pol oposat, també resulta qüestionable la celebració com
a fenòmens poètics de realitzacions que tan sols busquen l’assentiment per adaptació
passiva al medi, com l’obra de Joan Margarit o certs espectacles qualificats de «poètics» però complaentment televisius.
Són molts els projectes que, durant els darrers anys, han aparegut com un crit de desvetllament poètic envers la societat. Així, per exemple, poetes i editors han reaccionat
des d’aquest gènere als canvis socials, històrics i materials que s’han anat succeint de
manera vertiginosa —a vegades amb un oportunisme editorial que no deixa de ser
meritori perquè assumeix el gènere mercantilment menys oportú. L’inici de la guerra
de l’Iraq va propiciar l’antologia de Jordi Cornudella Maleïdes les guerres (2003). Els
moviments indignats del 15M van tenir continuïtat poètica en l’antologia Ningú no
ens representa. Poetes emprenyats (2011), en què 71 poetes actuals donaven peces de
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denúncia, revolta o clam per a la fundació d’una nova societat —i, coherentment amb
el títol, no les signaven, si bé, paradoxalment, en alguns casos es feia inevitable la rèmora representativa i el poema s’acompanyava de les dades del llibre del qual procedia,
referència que equival, òbviament, a una signatura promocional. Les mateixes circumstàncies van donar peu a la represa del Price dels Poetes de 1970 a l’Espai Betúlia
de Badalona, el 2011, amb poemes que, recollits al volum Price & cia..., donaven també
una àmplia cabuda a la poesia visual. I el procés independentista en època d’agressions
de l’Estat espanyol contra la cultura catalana fou motiu d’Assumiràs la veu. Antologia de
poemes per la llibertat (2014). L’editor, Pau Vadell, la presentava explícitament com una
reacció, des del conjunt dels Països Catalans, als «atacs constants a la nostra llengua»
davant la necessitat que «la cultura, i en ella l’escriptura, ha d’estar al costat del poble».
Aquest 2015, Jaume Subirana tingué cura de Llibertat! 50 poemes de revolta (Ara), un
recull de poesies de llengües i temps ben diversos pensat en relació amb l’actual revolta
democràtica de l’independentisme català i amb altres conflictes internacionals. Així,
David Fernández en signava el pròleg amb unes reflexions sobre la llibertat —en molts
aspectes comunes a les que sorgien a Assumiràs la veu. Hi incloïa obres molt diferents
de contemporanis com Teresa Colom, Mireia Calafell, Carles Torner, Sònia Moll,
Josep Pedrals, Enric Casasses, David Caño o Gemma Gorga, entre altres. Aquests
són un tipus de productes molt necessaris, que acompanyen, però que generalment no
assoleixen la repercussió desitjada. Ni resolen, en cap cas, la complicada qüestió de les
relacions entre poesia i societat, que no hi dóna un gran suport perquè continua sense
trobar-s’hi identificada.
De fet, tal com proven els textos recollits a Llibertat!, els mateixos poetes ja conceben
habitualment moltes de les seves obres explicitant un compromís ètic i social —en són
mostres ben evidents les poètiques generals o algunes obres concretes de Carles Hac
Mor, Perejaume, Enric Casasses, Dolors Miquel, J. M. Calleja, Ester Xargay, Lluís
Calvo, Pau Vadell i un etcètera interminable. En aquest sentit, el 2015 va destacar el
poemari de Maria Antònia Massanet Kiribati (AdiA). Com veurem més avall, construeix una crítica poètica a la devastació que duen a terme els poders actuals. I ho fa
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des de la consciència que la societat percep la poesia com una cosa innecessària: «en
arribar l’apocalipsi / els poetes seran / els primers sacrificats. / Ofrenats en l’extensió /
de tota la seva inutilitat». Jordi Valls, a L’illa misteriosa (Meteora), va expressar també la
inutilitat de la poesia en uns temps que la ignoren completament: «Amb els temps que
corren, / opino, que escriure poesia / és com mastegar xiclet / i fer globus impossibles, /
que quan exploten, / acaben empastifant el nas / per altre cop repetir l’acció, / com una
mena de vici compulsiu, / que sabem que no porta enlloc».
Per la seva banda, Ramon Boixeda, des d’alguns poemes d’El sedàs (Labreu), dirigeix
una mirada crítica a certs aspectes de la societat actual. Ho fa de manera força directa en la «Moralina de l’anar a peu»; o bé transformant en símbol els naufragis de
Lampedusa al poema que comença «“Només els morts es poden quedar” / Així Crist,
en pastera». També Esteve Plantada introdueix a Fosca límit (AdiA) la presència de
l’illa italiana, el nom de la qual titula un poema sobre els mites i la voluntat d’existir
que mouen els immigrants i generen la tragèdia en què naufraguen. I a Flama de bruc
(Terrícola), Pau Gener denuncia diversos aspectes de la societat actual, de les seves
formes consumistes, dels polítics que van «extingint llibertats / amb drets bàsics
revocats / al butlletí oficial de l’estat».
Aquesta mena de crítica social acompanyada d’una crítica moral de l’home contemporani és habitual en els darrers poemaris de Josep-Ramon Bach. A L’Estrany (2014) es
presentava com a poeta amb una llarga experiència de la vida i el món que construïa un
discurs moral i amb un ferm compromís nacional des d’una «Europa rica». Tot seguit, el
2015 Bach obria Caïm (3i4) amb una «Epístola al món contemporani» que fa una dura
crítica a la manera de viure que hi predomina, «falsejada pel fanatisme i la intolerància».
El poeta esdevé la consciència crítica de la societat amb voluntat d’obrir-li els ulls als
propis defectes. La seva posició és la de l’individu madur, distanciat, lúcid, que ja no té res
a perdre. Ell és com el «captaire» que «mentre el món, / atrafegat, s’escola / pels bulevards
de la blasfèmia / amb els ulls closos» li posa «un mirall» al davant perquè contempli, en
un llenguatge clar, directe, sec i desagradable, els seus horrors ètics, polítics i morals.
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I en un sentit encara més explícit i concret, Coloma Lleal dedicà el poemari Del call
a Gaza (Pont del Petroli), tal com indica el seu títol, a la memòria de la Xoà i a fer un
cant a la pau per a la Gaza actual: «Si miraves la germana / sota un cel potser més blau /
i poguessis atansar-t’hi / just el temps de revinclar / tanta pesta i tanta guerra / tant
dolor que us han causat / i tant d’odi mare ummi / què us han fet que no sabeu / veure
els ulls que us agermanen / ulls tan fondos com els teus?».
Però la relació de la poesia amb la societat no és només una qüestió de compromís,
crítica o denúncia. Iniciatives de tota mena intenten introduir aquest gènere en la
vida col·lectiva de maneres molt diverses. La poesia s’adapta a les noves formes de
consum cultural i de relacions personals en espectacles de tot tipus, distribuint-se entre les xarxes virtuals o convertint-se en emblema de trobades socials i culturals. Ja és
habitual esmentar en aquest context els molts recitals que s’escampen arreu del país.
En els últims anys s’hi ha incorporat l’eslam, consistent en un combat poètic entre dos
contrincants que es llencen els versos l’un contra l’altre —l’incansable i sempre amatent Lluís Calvo hi va dedicar un reportatge a Poetari (núm. 7/8, novembre de 2015),
en el qual exposaven les seves idees tres dels grans practicants d’aquesta modalitat,
Marçal Font i Espí, José Luis Cabeza-Payaso i Esteve Bosch de Jaureguízar. D’altra
banda, com és sabut, fa anys que al bar Horiginal la poesia ha esdevingut un mitjà de
relacionar-se socialment, expressar-se i dialogar, cosa que pot enriquir enormement la
producció poètica dels que hi participen. O, per la seva banda, la tot just esmentada
Massanet tira endavant La Poeteca com un espai on es duen a terme cicles poètics,
recitals, presentacions i cursos. Cafè Central és, de fet, una vella activista de la poesia
que ha obert el gènere portant-lo a tota mena d’espais en forma de converses, actes i
presentacions. Seguint aquest treball, des d’aquest 2015 Antoni Clapés organitza a la
Llibreria Jaimes el cicle «Lectures de la modernitat poètica».
De fet, les llibreries han esdevingut un espai essencial per a la dinamització social de la
poesia. I en aquest sentit destaca l’obertura que fins avui han demostrat llibreries com
La Calders, La Impossible, Nollegiu o Documenta, entre moltes altres. De fet, és en
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gran mesura gràcies als actes que s’hi fan i a l’interès de llibreters independents que les
petites editorials en què subsisteix la poesia troben punts de distribució.
És clar que gairebé sempre obtenen més ressò els actes que s’organitzen des d’institucions públiques amb més mitjans. És el cas dels Dilluns de Poesia de l’Arts Santa
Mònica, en els quals, al llarg de 2015, es va poder sentir a Francesc Parcerisas, Ponç
Pons, Teresa Pascual o Biel Mesquida, juntament amb altres poetes no catalans. Però
està clar que, en aquest sentit, els actes centrals de l’any són la Setmana de la Poesia de
Barcelona i el Festival de Poesia de Sant Cugat, esdevingut «nacional» des de 2014. I
cal remarcar la implicació de la Institució de les Lletres Catalanes en totes aquestes i
altres activitats pensades per portar la poesia a la societat.
La poesia, doncs, s’obre, s’adapta i busca camins cap a la ciutadania que l’envolta. Però
aquesta continua sense respondre-hi de manera palesa, constant i majoritària. Potser
perquè ja no hi ha res a fer i cal assumir que la poesia és una cosa d’un altre temps.
Potser perquè la seva pràctica roman majoritàriament anacrònica i obsoleta, i la millor
manera d’actualitzar-la no és pas adaptar-la a certs canals externs del món actual.
Potser perquè s’obre tan excessivament que es dissol en altres formes que ja triomfen
amb les pròpies especificitats sense necessitar la poesia —l’espectacle, la conversa de
bar, el concert, el joc… Potser perquè falla la manera com s’introdueix en l’educació.
Potser perquè el país l’ha convertit en un símbol tan elevat com allunyat i vacu. Potser
per totes aquestes coses alhora. O potser no, potser la societat està assimilant la poesia
molt més del que podem valorar aquells que atorgaríem a algunes de les seves realitzacions un paper fonamental que als ulls d’altres seria excessiu. En qualsevol cas, el que
sí que és cert és que, per reduït que sigui en comparació amb el conjunt de la societat,
el gremi poètic català ha generat una força de gravetat immensa que atreu i engendra
nous poetes constantment, que fa que escriguin i editin en català poetes que altrament
ho farien en espanyol —o que també ho fan en aquesta llengua— i que engresca centenars de participants. Un públic bàsic, alhora protagonista, que, de moment, garanteix
la continuïtat de la importància del gènere, ni que sigui en un reducte de feliços pocs.
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#SèniorsPoètics
Una actuació col·lectiva impulsada i coordinada per Jaume C. Pons Alorda va permetre
decretar el 16 d’octubre de 2015 Dia dels #SèniorsPoètics. Diversos portals digitals van
publicar articles de diferents poetes i crítics que homenatjaven els «grans mestres vius
de la poesia catalana actual» —tal com exposava Pons Alorda aquell dia a Núvol, on
explicitava els lligams que això establia dins de la tradició: «que cadascú s’acosti a la
seva pròpia tradició i la defensi, ja que tot creador té el deute moral de mirar en l’arqueologia de l’ànima i de la lectura per trobar-se, cara a cara, amb tots aquells que han
estat pilars espirituals dins la seva formació».
La iniciativa fou àmpliament difosa a les xarxes socials, especialment a Twitter, gràcies
a l’etiqueta que hi donava nom. D’aquesta manera, es van fer visibles correspondències entre poetes sèniors i altres de més júniors. Jaume Coll i Mariné construïa una
penetrant reflexió sobre les relacions entre jo, nosaltres, llengua, poesia i món a través
de l’obra de Lluís Solà (Núvol); Marc Rovira analitzava de manera brillant com la
juxtaposició d’imatges eixampla la capacitat de comprensió del lector de la poesia de
Pere Gimferrer (Revista Bearn); Pons Alorda reivindicava la figura de Josep Palàcios
(Ara Balears); Lluís Calvo, la de Jordi Pàmias (Núvol); Joan Duran, la d’Antoni
Clapés (Llavor Cultural); Laura Basagaña, la de Josefa Contijoch (Llavor Cultural);
Vidal-Conte, la de Jaume Pont (Llavor Cultural); Esteve Plantada, la de Feliu Formosa
(Nació Digital); Joan Todó, la de Zoraida Burgos (Revista Bearn); Pau Sif, la de Joan
Navarro (Viatger que s’extravia); Sánchez Rubio, la d’Àngel Terrón (40putes); o, de
manera especialment reveladora de les pròpies poètiques, Carles Morell, la de Francesc
Parcerisas (Llavor Cultural) i Adrià Targa, la de Salvador Oliva (Llavor Cultural).
Alguns d’aquests sèniors, i d’altres, van publicar obres remarcables al llarg de 2015. Ja
el 2014 s’havia tancat amb la reedició d’un d’ells. Jaume Pont va publicar una antologia
triada per ell mateix de tota la seva trajectòria: L’altra llum (Poemes, 1976-2011) (Pagès), amb il·lustracions de Benet Rossell. Es tracta d’una magnífica porta d’entrada a
l’obra d’aquest poeta. La precedeix una presentació en prosa, «El mur i la rosa», molt
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aclaridora de les concepcions poètiques de Pont. Associa la poesia a la «llibertat» i a
la «fidelitat en les pròpies creences». Es defineix com una forma de coneixement de la
realitat, no pas com la realitat —«en tot cas no passa d’ésser una metàfora de la
realitat». I només es produeix quan hi ha el poema, no pas abans que aquest. El poema,
afirma Pont, «ha de causar sotsobre, inquietud, desassossec»; ha de fer esclatar el «llenguatge instrumental»; i neix del desdoblament del jo —per tant, no s’ha de confondre
la veu que hi parla amb la persona de l’autor. La poesia de Pont, continua ell mateix,
assoleix la concreció de tots aquests principis mitjançant una imatgeria densa i en certs
moments obscura, una música interior, una conciliació de dualitats i una escriptura
fragmentària que avança cada cop més cap a l’essencialitat. En efecte, aquests són els
trets que caracteritzen els poemes recollits —en què el poeta capbussa «els jorns on
els / contraris dormen i s’estimen» i construeix uns versos visionaris, plens d’imatges
insòlites i d’inèdits usos lingüístics. Fins al darrer i fins llavors inèdit «Les paraules»,
un poema que, seguint la línia de reflexió metalingüística constant del llibre, planteja
la relació tràgica que els homes mantenim amb aquestes.
Tot seguit fou Màrius Sampere qui trià entre tota la seva extensa obra per compondre l’antologia 123 (Buc), apareguda el mateix any que Edicions Poncianes i Labreu
publicaven els seus nous poemaris, Ignosi i L’esfera insomne. Jordi Valls fou l’encarregat
d’escriure sobre Sampere a Fòrum-GRAMA el dia dels #SèniorsPoètics, i el seu article
donava compte tant de l’amplitud com de l’acceptació i l’afermament de l’obra de
Sampere en el món literari actual. 123 n’era una nova prova i es publicava amb la voluntat d’augmentar el reconeixement de l’autor.
Quant als nous llibres, els poemes d’Ignosi segueixen la tònica samperiana de construir
reflexions existencials, ontològiques i epistemològiques que, breus, metafísiques i alhora humorísticament múrries, desafien tota lògica —fins al punt que poemes com «Vinc
del no pensar» poden recordar-ne de Carles Hac Mor. Advoquen per la ignorància, el
no-pensament i la no-existència com a formes de vida plena. I els poemes de L’esfera
insomne són més extensos, però desenvolupen un discurs igualment antilògic que qües-
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tiona tot allò que «informa de la realitat», des de la paraula («I tot el que serà dit serà
mentida») fins a l’egocentrisme a què ens aboquen la llengua i la societat («tot allò que
no parla de mi no existeix», comença el llibre).
Molt més desconegut, Antoni Nadal va recollir no pas alguns poemes, sinó el conjunt de la seva obra a Estats d’inquietud. Obra poètica (Documenta Balear), precedit
d’una breu poètica en què l’autor assumeix la poesia com a «coneixement» i «comunicació» a la qual s’arriba perquè «el poeta és un contemplador, que elabora a la
seva manera els materials de què disposa, i per mitjà d’aqueixa elaboració descobreix
noves possibilitats i, sobretot, noves realitats» —en efecte, la immensa distància que
separa Nadal de la poesia de Jaume Pont i afí a aquesta, tant en concepcions com en
realitzacions, s’observa clarament quan Nadal afirma just el contrari que aquell, que
«poesia és realitat en tant que és l’objecte que resulta de la interacció d’experiència i
creació». Els poemes que, entre 1976 i 2008, realitzen aquesta poètica són, generalment, textos breus i de llenguatge pla que sorgeixen d’una experiència, una reflexió
o una observació lligades a l’entorn quotidià, sovint qüestionat moralment o políticament —a la manera de la poesia essencialista de Joan Brossa. Es tracta de peces
gairebé documentals que transformen la imatge del poeta com a creador, la idea de la
poesia com a exposició d’una experiència o la distinció mateixa entre poesia i realitat.
Valgui com a exemple «Poder adquisitiu»: «Mai no poguérem llogar cap pista de
tennis / perquè sempre anàrem curts de doblers. / En compensació, vàrem esdevenir
/ jugadors consumats de ping-pong».
A totes aquestes recuperacions s’afegí la d’Enric Casasses, que va preparar per a Terrícola una segona edició dels seus poemes en prosa dels setanta i els vuitanta recollits
a De la nota del preu del sopar del mosso, incloent-hi per primera vegada la segona
part del llibre, titulada «Inventari negre». Són proses que exposen fets i reflexions
diversos amb un registre col·loquial. Troben en els jocs de paraules, la discontinuïtat
aparentment il·lògica i l’ambigüitat constant allò que les justifica com a poesia. Però,
malgrat el to intranscendent i la manca de definició estructural del conjunt, entre
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acudits diversos, Casasses mostra la consciència de l’operació que realitza («Minifest») i replanteja amb l’originalitat volgudament vulgar que l’identifica qüestions
com la funció de les paraules («Amb una paraula sota l’altra aguantem un tros de
cel enlaire perquè el món no trontolli») i l’embull en què ens emboliquen («Potser
sí que hi pot haver un engany de la matèria, però és molt més greu l’engany sobre
la matèria perquè és culpa nostra i no ens acaba de permetre d’aclarir el primer»);
l’obertura de la definició del que és art («Poema en forma d’aclariment»); la reformulació irreverent de mites i tradicions populars; la defensa de la llibertat vital contra
tota homogeneïtzació social, política, burocràtica. Un to, un estil, un registre i uns
temes que casen perfectament amb la imatge marginal que Casasses, avui ja patum,
s’ha creat: «vaig segur, mort i mig mort, pel camí de la vida i a remolc del carro de les
flors com un leprós tot enraonant amb el quisso que trota entre les rodes», «ja serà
poeta sa mare al cel sigui, que jo tinc altra cosa i més important a fer».
Un altre dels sèniors més madurs, Feliu Formosa, publicà un fullet de Tannkas (Els
Papers Díscols) que ofereixen reflexions essencials sobre la poesia («Va i ve el poeta /
en un matí de festa / amb la recança / de tants versos que es perden / o potser fan
marrada»), l’art (amb tannkas dedicades a Mozart o Klee), la societat («Una muralla /
d’odi que barra el pas / als nostres mots / han alçat a l’oest / els fills de la barbàrie») o
la relació de tot això amb el temps i l’existència («Cal alegrar-se / que, enmig de tanta
pèrdua, / almenys quedi / un full en blanc que porti / a un present amb nostàlgies»).
Però entre les obres de nova creació més remarcables, va assolir un gran ressò Fred als
ulls, d’Antònia Vicens. En efecte, després d’una extensa trajectòria com a narradora,
el moment de publicació d’aquest seu tercer poemari marca un abans i un després en
la consagració pública de l’autora. El mateix 2015 va ser una de les autores reivindicades entre els #SèniorsPoètics (amb un article de Sebastià Portell a Núvol) i va
acompanyar amb textos seus obres de poetes tan destacats com Jaume C. Pons Alorda
o Mireia Vidal-Conte. I el 2016 ha rebut un dels premis nacionals del CoNCA i ha
vist publicat un extens diàleg amb Sebastià Portell sota el títol d’uns versos de Fred
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als ulls —Antònia Vicens. Massa deutes amb les flors (Lleonard Muntaner). Amb poemes
escarits, concisos, d’una imatgeria condensada, aquest llibre planteja un balanç poètic
de la vellesa. Arriba l’hivern, el fred, i el jo poètic s’escruta interiorment, tanca els ulls
glaçats, per conèixer-se en tot allò que l’ha fet i encara el fa, el dolor, les pèrdues o les
dificultats físiques i morals: «ara saps / que els somnis / igual que la calç / viva et poden
deixar cega que el tigre / o la rata / poden criar / dins el teu cap». El jo poètic no pot
morir ni viure feliçment, es troba presoner en els intersticis entre la vida i la mort, allò
fet i allò que ja no podrà fer, la flor i el tigre, els propis ulls i els de la rata.
Altrament, el 2015 fou un any que revelà els nous camins que està prenent la poesia
de dos sèniors tan destacats com Víctor Sunyol i Antoni Clapés. A Quest (2013), el
primer deixava escrit que «aquest text tanca una poètica (i una ètica) trobades a Stabat
(2001-2002, publicat el 2003) i desenvolupades i/o usades en altres textos». Quan,
posteriorment, publicà de ser només (2014), recollia encara textos inèdits d’aquella etapa; el fullet 3a Ahgpéu (2014) era una peça breu molt específicament concebuda com a
homenatge a Andrei Tarkovski; i Birnam (2014), escrit tot al llarg dels anys anteriors,
exposava en prosa els nuclis bàsics del pensament literari sunyolià. Però el 2015 la
col·lecció de fullets Senhal va donar a conèixer Amb Nausica (fragments), una primera
publicació del treball en curs amb què Sunyol està construint una poètica posterior a
la que va de Stabat a Quest. Es tracta d’una obra en prosa de to assagístic i reflexiu, una
mica a la manera de Birnam, que es planteja, novament, com una lluita de l’escriptor
contra la llengua per tal que aquesta sigui operativa: «M’agradaria, com si fos ara, poder mirar el paper com contemplo els prats i el bosc que baixen cap al torrent i, sense
saber com, com ara, trobar-m’hi, saber que hi sóc, i poder escriure en primera persona».
Sunyol construeix una escriptura simbòlica, mítica i metaliterària a partir de la figura
de Nausica i l’univers homèric que hi va lligat. Previsiblement en pot sorgir una nova
poesia com la dels versos que s’incrusten entre aquestes proses: «callar el nom / i el què. /
callar / callar-se. / per ser», «tornar al lloc, com tornar a l’illa. / fer del tornar un ser, un
estar. i fer, del lloc, camí. / estar, com tornar».
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També són remarcables les novetats incloses a Pluja (AdiA), el llibre publicat per
Clapés el 2015. Compacta i unitària, la poesia de Clapés continua la seva singular singladura. Aquest nou llibre ens ofereix la poesia com una pluja pura, autònoma, plena
en si mateixa, sense utilitat, ni fi, ni destí externs: «pluja sense sòl: / simplement pluja».
Alhora, es tracta d’una pluja interminable com ho és tot camí, tota recerca, tota poesia:
«No és l’aigua qui apaivaga la set: / és la set mateixa qui sadolla» —i, sadolls de set,
sempre volem més, sempre necessitem més aigua, més pluja, més poesia, més set. Les
paraules s’hi fan llum. Som éssers essencialment obscurs, ocults «enllà del límit» on no
arriben els mots, sinó «tan sols l’udol». Però la poesia de Clapés il·lumina misteriosament el nostre interior i la nostra experiència del món. Fins al punt de mostrar-nos la
foscor que som: «el lloc l’ets tu — i l’ombra de l’absent», «foscor diàfana d’on provens»,
«aquesta ombra que calcigues és l’altra que hi ha en tu — o ets tu mateixa?», «entre la
boira albires esclats de llum solcant la tenebra del bosc que et neix endins». Aquests i
altres plantejaments constants de la poesia de Clapés són presentats a Pluja sota dues
formes ben diverses. La primera part, «Microgrames», ofereix aquells poemes clapesians
característicament breus i mesurats en què els mots es dipositen sobre la pàgina de
manera humil, visual i particular, com petites gotes d’aigua o illes que deixen més espai
al blanc, al silenci i a la llum, que a l’ocupació desmesurada, cridanera i ofuscant de
signes en què vivim immersos dia a dia. En canvi, la segona part del llibre, «Looren»,
introdueix una novetat remarcable. La componen tres poemes extensos que el mateix
autor adverteix que suposen una variació formal, però no un gir poètic, ja que «insisteixen a voler dir el mateix que el conjunt de la meva obra anterior i de la posterior, però
d’una manera menys velada». I, en efecte, contenen clares reflexions sobre el concepte
clapesià de poesia: «La paraula era / pont i barrera, / construcció / i desconstrucció /
i reconstrucció: / una dialèctica que prenia un nom, / i és el de poesia: pensament /
divers que va confegint / un discurs, també / fragmentari».
Per la seva banda, el gran sènior valencià, Joan Navarro, va donar una nova mostra
de diàleg creatiu, gènere tan fecund en la seva trajectòria. Després de tres llibres sorgits de diferents tipus de col·laboració amb el pintor Pere Salinas, donava a conèixer
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la correspondència amb la poeta argentina assentada a Nova York Lila Zemborain,
Llum cinabri. Calma tectònica (Tanit), volum que també inclou pintures de Salinas.
La forma tan diversa que, ja visualment, Navarro i Zemborain donen als seus poemes
queda entrellaçada per la represa de temes, motius i al·lusions mútues. D’aquesta
manera, la llengua s’obre, amplia la visió limitada del món que pot donar-ne un sol
estil, transcendeix els seus límits fins a la «sorda revelació més enllà de la parla». Tal és
la recerca constant de la poesia de Navarro, que té tant de sentit que es desenvolupi en
diàleg amb altres pintors i poetes: sempre parteix de la consciència de les limitacions
de l’idioma per transcendir-les, per transcendir-se a través de la pintura (Salinas), de la
llengua d’altri (Zemborain) o d’ambdues, com mostra aquest magnífic llibre. Més que
mai, l’art ens condueix cap a «la vida secreta», cap a nous indrets imperceptibles abans
que ell: una nova llum, la «llum cinabri», il·lumina la impossible «calma tectònica» que
es produeix, gràcies a l’art, als «cercles de l’aigua» enllà del temps —que les pintures de
Salinas fan alhora visible i detingut en els seus espais fets de moviments aturats.
Llum cinabri. Calma tectònica es construeix des de concepcions radicalment diferents
de les que emergiren en una altra correspondència poètica, la mantinguda per Aleix
Cort amb el sènior Jordi Vintró, publicada a Poesia laica (Labreu). Es tracta d’un
diàleg en vers i en prosa més convencional, directe i prosaic, escrit com a esbargiment
per formular pensaments i idees molt diversos, però que arriba als millors moments
quan el vers flueix sense idees predeterminades, com a joc amb les convencions o com
a trencament del sentit previsible.
Valgui en aquest punt un parèntesi per apuntar que, entre aquests dos pols, el 2015
fou un any fructífer en diàlegs entre poetes i artistes de diferents disciplines, propiciats
especialment per col·leccions com les de Tanit (de diàleg entre dos poetes i un artista
visual) i Els Papers Díscols (en què es posen en relació obra de poeta i d’artista visual)
o la ja clàssica La Imatge que Parla, d’Arola Editors, on aquest any es publicà El port,
un bellíssim volum en què les sofisticades fotografies portuàries de Pilar Gonzalvo es
combinen amb els versos simples d’Alfredo Gavin, que recullen els valors simbòlics
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associats per tradició a l’espai del port —aventura, somni, ritme de treball ritualitzat,
frontera entre terra i aigua, entre artificial i natural, etc. També Arola Editors, a la col·
lecció Dàctil, va donar magníficament editats dos més dels diàlegs interdisciplinaris de
l’any: Vindrà la nit, volum que recull vint-i-quatre pintures de Joan Descals i els versos
de Roser Guasch que les inspiraren (publicats inicialment a Plena de tu l’any 2003); i
Llibre de Mariátegui, on Juan González Soto continua la construcció mítica del poeta
romà Martel·lus a través de la ficcionalització de figures reals del Perú contemporani
i, ara, acompanyant els versos amb fotografies de Genoveva Seydoux, que donen una
interpretació visual de les lliçons morals que contenen sobre els temes clàssics de la
mort, la victòria i la derrota, la repetició de la història o la veritat i la mentida.
Retornem, però, als sèniors. I és que també l’aspecte visual del darrer recull de l’artista
pluridisciplinari Marcel Pey va ésser magníficament cuidat per Arola Editors. Impresos amb lletres negres sobre fons platejat, els versos de The Liquid Dark se succeeixen
més com fotogrames que com seqüències lingüístiques enllaçades. Permeten així un
distanciament objectiu, irònic, cosmopolita i dandi de les realitats incertes, decadents
i fosques cap a les quals condueixen: el crim, la mort, l’oblit, la bogeria, l’alienació, la
condemna col·lectiva, vistos sempre a través de la cara més fosca de la cultura postmoderna, com si l’existència fos un immens plató on l’aparença, la representació, el
simulacre, és capaç d’assumir-ho tot: «estranya combinació / aquesta del luxe i de la
mort / a Hollywood Boulevard / armes automàtiques / vídeos porno & limousines»,
«aquest és el preu / dels vostres desitjos / tenebres gravitatòries / armes modificades /
drogues de fusió / flaixos immòbils / sobre pantalles de plasma / pluja densa / en una
tomba buida / com en un film de ficció».
Molt lluny de la poètica de Pey i acollit a Els Papers Díscols, un altre dels grans
sèniors poètics actuals, Lluís Solà, publicà Dansa la flama, amb fotografies d’Antoni
Casassas. La flama hi és vista com el símbol de l’absolut reunificat, element plenament autònom que balla sol («amb els braços de ningú») entre pols oposats («entre
absència i plenitud», «entre la terra i l’aire», «entre ruïna i naixement», «pujant l’esca-
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la que davalla», «absoluta» i alhora «absent»). Es correspon, així, amb el seu contrari,
l’aigua dels rius «dansant la dansa infinita, / cap al tot, cap al no-res». Amb aquest
llenguatge simbòlic totalitzador, Solà convoca el real d’enllà de les percepcions acostumades, dóna paraules a l’univers invisible, estableix la consciència del món. Crea
una nova llengua que reunifica la dispersió de les percepcions i de les experiències
morals, existencials i ètiques de la humanitat: «El que ens ensenyaren ho haguérem
de desaprendre, / fou escassa la pietat, / davallàrem per les escales del dolor, / recordàvem els recs que espurnejaven. // Acull-nos / al teu silenci». I és una llengua plena
de música en què tot viu, tot dansa.
Alguns punts de partida de les reflexions metalingüístiques de Solà coincideixen amb
les de Sunyol, Clapés, Navarro o Carles Camps Mundó. Per bé que després prenen
desenrotllaments i resolucions poètics molt diversos. Així, si Solà desemboca en una
densa explotació i un profund enriquiment de les relacions entre «la paraula i el món»
—coordinació que donà títol a un seu recull d’assaigs (2013)—, Camps Mundó publicà el 2015 Cap nom del món (Buc), llibre en què, seguint les línies dels anteriors, continua una poesia de reflexió explícita, mitjançant termes abstractes, sobre les conflictives
relacions entre individu, paraula, món, temps i mort: «Sempre l’eufemisme dels noms. /
Sempre no poder dir les coses com a cosa i prou / (Riu no serà mai aigua de cap riu.) /
Les paraules no són sinó l’absència del món». Així, de fet, el nom que donem a la mort
és un nom buit, que no pot designar cap experiència humana real, existent, viscuda: «la
Mort —totes les morts formant la Sola Mort, / obrint la greu ferida de la nostra por— /
no té més existència que la del nom que hi dóna nom: // un nom sense l’experiència de
ser cap nom del món».
Des d’una poètica ben diversa, també Joan Perelló dedicà el seu últim llibre,
L’atles deshabitat (AdiA), a una reflexió descarnada sobre la mort —«Morir no és cap
poema. És cruel prosa»— amb comentaris metapoètics —«Res de romanticisme. /
Res de queixes inútils ni retòrica», «metàfores del vell rovell», «la poesia s’assembla a
la vida / només en certa manera».
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Però fou un segell gran com Proa el que donà veu als sèniors poètics socialment més
visibles, ja sigui pels premis guanyats, per la trajectòria i el públic acumulats, per la
fama assolida en altres mitjans o bé per diverses d’aquestes circumstàncies alhora. Així,
edità les noves obres de Joan Margarit, Hilari de Cara (Premi Carles Riba 2014),
Miquel de Palol (Premi Jocs Florals de Barcelona 2014), Ponç Pons (Premi Miquel de
Palol 2015) i Valentí Puig.
Amb Refraccions, Hilari de Cara culminava una època de consagració pública. El conformen poemes breus, sense puntuació, de llengua clara i senzilla, que componen imatges o reflexions sobre la nostra condició i la nostra posició en el món: «cràters del cor /
la lava és paraula fonda i informe / bull sota l’oceà», «les paraules juguen a l’amagat /
amb el sentit», «Aquells vasts i buits laberints / on alena sens paraula el cor». És un
model de poema que condueix sovint a troballes lingüístiques corprenedores, com «la
mà que toca camaleonetja el món» o «la vida heracliteja». Aquesta simplicitat és lluny
del barroquisme de Pons: el seu nou llibre, Camp de Bard, neix, com els anteriors, minat
de referències autobiogràfiques i culturals venerades des d’una idealització ingènuament romàntica de la literatura del tot desencaixada del món actual, en el qual, malgrat
la seva innegable i valuosa sinceritat, paradoxalment, està predestinada a ser rebuda
com una impostura nascuda de la incomprensió i la consegüent inadaptació al present.
A diferència dels de De Cara i Pons, els poemes recollits per Palol a Dos Cors per una
Bèstia creixen expansius, prosaics i, a estones, delirants. Se centren en un amor que
busca el dolor, el patiment, la destrucció i la bestialitat. Això els dóna un lirisme molt
característic: «Entre aquest vull i aquest no puc / sagna la cosa més ferotge de la vida, /
la teva marca en tots els meus insomnis, / per sempre més, per sempre més». Resulta,
però, molt més prosaic el vers de Puig, que a Dormir mil anys busca el lirisme per
la introducció ocasional d’alguna imatge en un discurs perfectament lògic que acaba
desembocant en la pura ideologia, el moralisme i l’alliçonament catòlics i conservadors.
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Nel mezzo del cammin...
Rere aquests sèniors poètics, el 2015 es van fer molt visibles una sèrie de poetes de
mitjana edat que van consolidar una obra dilatada i una imatge pública prou visible per
esdevenir referents, baules i puntals de la poesia actual.
En aquest sentit, va destacar el cas de Víctor Obiols, ja que es pot considerar el 2015
l’any de la seva consolidació definitiva: va guanyar el Carles Riba i va publicar el volum d’obra recollida Sol de Lluna ple. Poesia (1974-1999), després d’afermar-se com
a crític del diari Ara i que el seu poemari D’un juny dur (2014) assolís un ressò gens
menyspreable.
Altres poetes madurs publicaren el 2015 poemaris premiats en concursos de ressò més
o menys ampli: Josep Domènech Ponsatí (Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria
de Gabriel Ferrater), Xavier Macià (Premi de Poesia Ausiàs March de Gandia), Jordi
Valls (Premi Cadaqués Rosa Leveroni), Nati Soler Alcaide (Premi Màrius Torres) o
Pep Cortès (Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra). Són, òbviament, propostes molt
discordants, escrites des de concepcions sobre la poesia radicalment distintes i que
demostren un tipus de relació molt diferent amb la literatura. Vegem-ne alguns.
Amb El Càcol (Edicions 62), Domènech Ponsatí planteja la poesia com un exercici
volgudament intranscendent a partir de la pròpia biografia, les paraules i la tradició:
combina arcaismes, col·loquialismes, dialectalismes, neologismes o citacions medievals
i modernes per construir un discurs ple de jocs de paraules i d’humor en el qual l’autor
recrea les seves experiències més personals, banals i irrisòries —com mirar pornografia
a «Bukkake» o «Buffering», o bé consolar-se onanistament a «Setge». L’anomenada
poesia de l’experiència («Seguint l’automatisme del record, / consigno fets») feta joc i
crítica de la poesia de l’experiència: «passa que res no s’esdevé // i punt». Fins al punt
de reconèixer, amb Nicanor Parra, que «no meno enlloc».
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En el pròleg a Obre les mans (Edicions 62), Sam Abrams ofereix una lectura força
completa d’aquest llibre de Xavier Macià, que presenta com un recorregut unitari de
resolució d’una «crisi personal, existencial, sentimental, intel·lectual i artística». Els
poemes de Macià són senzills, directes i crus —gairebé es diria que depressius, absolutament oposats al to juganer i faceciós de Domènech Ponsatí. I en el joc amb la
tradició literària arriben a algunes troballes notables, com quan «Hora quieta» nega el
temps etern que molts poetes han atribuït al vers: «No és cert que les paraules / poden
retenir el vol / esfèric de les busques. // La flor del cirerer / vomita sang; / la rosa del
desert / té arrels de pedra. // I l’hora quieta / no s’atura, reposa / sobre la pell del mar. //
Sempre el moment / tremola al vent». Bella i radical oposició plenament buscada a una
poesia que, en paraules de Vinyoli, afirma: «Fins allò que és pur instant: / flor de neu,
alba, rosada, / duren sempre en el meu cant».
Per la seva banda, a L’illa misteriosa (Meteora), Jordi Valls construeix un discurs que
combina quotidianitat i fantàstic, actualitat i tradició, vulgaritat i excelsitud. El poema
que dóna títol al llibre presenta l’illa com les parts del cos del poeta que emergeixen
en l’aigua de la banyera. És en ell el misteri i la capacitat de dirigir una mirada meravellada i meravellosa —alhora que incisiva i crítica— envers el real. I així ho fan els
seus poemes, que, desacomplexats, reformulen tota mena de referents culturals, des del
«Cant espiritual» de Maragall fins als westerns, passant pel sum vermis, el «Déu no juga
als daus» d’Einstein, la Caputxeta Vermella, el naixement de Venus, Frankenstein, els
marcians de ciència-ficció, l’home llop, Narcís, Faust o el Jules Verne del títol del llibre.
Així mateix, Joan de la Vega va adquirir una posició prou sòlida dins la institució
poètica catalana com a editor i poeta bilingüe. Director de l’editorial La Garúa Libros,
bolcada en l’edició de poesia espanyola, però que el 2014 inicià la de poesia catalana
sota el segell Tanit, i autor d’una prolífica obra en castellà, el 2015 publicà els poemaris
catalans Bare nostrum (Tanit) i El verd, el roig, el negre (Pont del Petroli). Es tracta de
dos llibres molt diferents, el primer lligat a unes circumstàncies urbanes molt concretes, i el segon, presentat per Jaume C. Pons Alorda, dividit en tres parts. La primera,
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«Pi verd», se situa en la natura, on planteja un recorregut de descoberta del món i
d’un mateix: «Desfaig el camí / o és el camí / qui m’obre? // amb pas ferm / dessuo
el sender / com si algú més / em trepitgés l’ànima / a l’ombra // miro enrere i res //
al cor del paratge / l’estranger / el parany de mi». Arriba així a un desdoblament que
anorrea la idea d’identitat unívoca i de vivència coherent, estàtica, fixada: «i ser l’altre
riu d’enlloc». La segona part, «Pi roig», la componen poemes de llenguatge directe,
fins i tot volgudament groller, lligats a circumstàncies actuals. Així, hi ha poemes de
crítica social —«quina hecatombe / la història», «Qui no llepa no mana»— i altres
de posicionament estètic o en relació amb diversos poetes catalans d’avui —«Poetari»,
per exemple, és un poema homònim de la revista de poesia que acaba dirigint-se a una
«patum d’escollits / ferum de poetes». De la Vega s’hi presenta com un autèntic roig
de la poesia. Finalment, la tercera part, «Pi negre», s’enfronta altre cop a un tema en
consonància amb el color que la titula, la mort.
Per la seva banda, Gemma Gorga publicà Mur (Meteora), un llibre en què parteix de
la soledat, que, tanmateix, immediatament descobreix poblada de presències invisibles.
En diàleg amb aquestes, reconstrueix una genealogia de dones silenciades, tancades,
ocultes, que surten del seu isolament per prendre la paraula i esdevenir presències
actives —les àvies, la nena que va ser la poeta, les dones del passat. Si fins ara havien
crescut dolorosament cap endins, en la poesia de Gorga ho fan esponerosament cap
enfora, esdevingudes veu, símbol i acte poètic. Gorga construeix el propi mur, però en
tancar-s’hi, paradoxalment, s’obre, dóna veu, murmura a través seu la vida, el dolor, l’experiència —igual com se sent la «piuladissa de milers de dones ocells / que oronegen
amunt i avall del mur».
També vinculat als seus avantpassats, a l’avi en aquest cas, es presenta el poemari de
Mireia Vidal-Conte Veces (Terrícola), format per poemes breus, però plens de referències intertextuals a obres pròpies i alienes, que trenquen la sintaxi per conquerir «una
llibertat denegada». Denuncien les «petulàncies del llenguatge» i la renúncia rutinària
a l’emancipació que permet la poesia: «la llibertat cansa / millor definicions / ferro
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mans cadenat boig». Així mateix, com altres obres de Vidal-Conte, assumeixen una
clara reivindicació feminista, per bé que «sense falses retòriques ni / feministes caspositats», a través de la connexió amb autores com Woolf, Kahlo, Sexton o Abelló.
Un llibre especialment remarcable d’aquests poetes més madurs i de trajectòria ja afermada fou Nuclear (Terrícola), de Ricard Mirabete. Amb una llengua que enllaça brillantment imatges figurades, paisatge natural, veu pròpia i compromís ètic amb la col·
lectivitat, els poemes de Nuclear donen forma al llindar temporal, al present de traspàs
entre un passat abandonat i unes expectatives futures incertes i encara no acomplertes.
«Elogi dels cims més blancs» presenta el llibre des d’una mirada panoràmica al passat
viscut («He vist els pobles de tot el món / i els llenguatges tecnològics de tots els cossos») i heretat («A un pas de la frontera he debatut amb els avis»), que s’ofereix al lector
d’avui: «Hem estimat tot el que ara tens davant. / Hem viscut per a tu». Els poemes
que segueixen, doncs, se situen en «el pur instant», un present detingut, expectant,
nuclear, una transició entre «el pes de l’obscur» passat i «la cançó nua» futura; entre
«mirar-se de reüll l’ahir» i «avançar-se al després»; entre l’«extinció», «la casa abandonada» o «els camps madurs» i «l’esperança d’una retrobada nocturna», «l’embrió» o «el
blanc»; amb «el mar» com a límit il·limitat al davant i «l’escomesa bruta del món» al
darrere; «al punt extrem» sense horitzó visible, en un «després del tro» no descrit, «a
l’inici de l’esperança». El poeta sent el pes d’un passat definitivament perdut i té al davant el blanc nuclear de la neu, de la pàgina, del llenç: «la melodia del buit». Ha assolit,
doncs, la vida completa d’una buidor —«el blanc de la deu» on «ja no és paraula el so
de l’onda» i «ja no és so la paraula donada». Però aquesta reclama omplir-se amb nous
camins que no siguin «tresors de pols». Una situació que pot associar-se a un canvi
en la trajectòria poètica de Mirabete, a la radical transformació de les formes de vida
urbana i rural de les darreres dècades i a un moment de balanç existencial propi del
«mezzo del cammin di nostra vita» —que, en lloc de situar-nos en «una selva oscura»
ens enfronta a un incert, però esperançat, blanc nuclear. De fet, el llibre bascula també
entre la crítica ètica al món de fora i l’auscultació d’«allò de dins». Perquè «tot el que
s’esdevé ho compto endins dels ulls».
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Foren molts altres els poetes madurs, amb una certa consolidació i una trajectòria
establerta, que publicaren obres el 2015. Ricard Ripoll continuà la seva recerca
poètica oberta a les herències més extremes —ell mateix fou el traductor al català
de Lautréamont— amb La causa dels exilis (Meteora), un llibre que parteix del mite
per dur a terme una reflexió sobre la terra, el cos i la llengua, sobre la nació, la sexualitat i la paraula. Marc Masdeu recrea un mite ben diferent, el del papa Joan XII,
a Les morts d’Octavià (Labreu). A En fi, començo (Terrícola), Tomàs Arias ens parla
en un to clar i directe, conversacional, sobre els grans temes de la vida i de la poesia
—l’amor, l’art, la religió. Rosa Torrent donava el recull d’haikus Il·lusionisme (Viena).
Francesc Mompó construïa el poemari Atlàntic (Voliana) a partir de les figures de
Patti Smith, Jack Kerouac, Baudelaire i Lautréamont. Montserrat Butxaca publicava
La casa de la vida (Pagès), i Josep Maria Capilla, Un riu als ulls del corb (Godall). O
Joan Carles Gonzàlez Pujalte feia doblet amb Rastres de l’escapista (Bromera) i Les
coses i els miratges (Pagès).
Altres poetes vorejant la quarantena i la cinquantena, en canvi, tot just es començaren
a donar a conèixer el 2015. Antoni Riera i Font, amb un primer llibre de títol i motiu
extrets d’un ja clàssic tema rimbaudià, Jo és un altre (AdiA). Anna Bou Jorba i Rosa
Vilanova, amb el seus segons poemaris, Acadèmia d’idiomes invisibles (Meteora) i La
perfecció de la molla (Meteora), respectivament. Núria Queraltó, amb el seu segon recull
d’haikus, Amb remor de vent (Voliana). O bé Xavier Casassas donava a conèixer, amb
Mots (Pagès), la seva reflexió sobre les possibilitats i els límits de les paraules: «Paraules
que a queixalades / volen fer seva la realitat / obren la boca a la fosca / naveguen com
ratpenats / i enmig del silenci / no comprenen / que s’ha fos la claredat».
No obstant la visibilitat aconseguida per alguns dels noms que hem anat trobant, altres
de la mateixa generació han assolit una consagració i una influència més grans. Són els
casos molt evidents de Lluís Calvo i Jordi Llavina.
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Aquest darrer és un nom especialment consagrat entre les tendències més convencionals de la poesia actual. Disposa de dos bons altaveus (les pàgines de l’Avui Cultura i La Vanguardia) i ha estat poeta especialment celebrat des de Vetlla (2012), que
conforma trilogia amb Contrada (2013) i l’aparegut el 2015 Matí de la mort (3i4).
El primer planteja la relació de l’home amb les diverses temporalitats en què conviu
simultàniament la seva consciència per la fixació lingüística a què sotmet l’instant
que fuig. El segon construeix un recer lingüístic contra la desolació del pas del temps
i de la mort, que queden transcendits en la visió que en dóna el poema. Si Vetlla es
desenvolupa com un extens poema narratiu i Contrada com una suite de sonets, Matí
de la mort combina el poema narratiu, el poema en prosa i el sonet. I la mort, presència
constant dels dos volums anteriors, hi esdevé ara el tema central. Però la mort com a
companya de la vida: a través nostre reviuen els morts, vivim sempre avançant cap a la
mort, en nosaltres viu la mort. Llavina reprèn temes i formes tradicionals per renovar
les convencions establertes. Això fa que una qüestió fonamental d’aquesta trilogia
sigui, també, la de les relacions entre home, paraula i natura.
De fet, una ressenya de Contrada apareguda a Els Marges (núm. 105, hivern 2015)
va cridar l’atenció sobre la importància que ha adquirit en la poesia actual el tema
de la relació entre l’home i la natura, molt present en diversos llibres del 2015. En
efecte, la industrialització, la tecnologia, l’explotació urbana dels territoris rurals,
els discursos ecologistes o els canvis científics han estat font de posicions poètiques
diverses. Des de la crida a la recuperació del primitivisme per Enric Casasses o el
cant a la vida rural contra la tecnològica de Dolors Miquel fins a l’assumpció, en
Calvo, d’una natura ja essencialment humana, lingüística i culturitzada que, per
tant, només pot recuperar-se i transformar-se des de la civilització; la integració total d’home, cultura i natura feta per Perejaume en tant que restabliment de l’harmonia dels cicles agraris; la concepció de la llengua, per Lluís Solà o J. L. Badal, com
a creació humana que, tanmateix, en ser tal és també floració natural de l’univers,
engendrador innegable de la nostra consciència des de la matèria; l’encadenament
d’imatges naturals imprevistes, sorprenents o estranyes com a mitjà de construc-
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ció d’un llenguatge que lluita per transcendir l’habitud humana en Navarro; o la
simbolització de la natura com a mitjà de comprensió i d’integració de l’home en
ella, en els casos ben diversos de Solà o de Llavina.
La posició de Calvo respecte d’aquesta qüestió havia estat central a Estiula (2011),
poemari en què, contra les tesis essencialistes romàntiques, no és la terra qui forja les
paraules i els homes, sinó el llenguatge allò que els permet abastar i habitar una natura
que s’hi transforma i ja no pot ser mai més verge, pura, immaculada per a ells. Per això
la presència d’aquella a Llegat rebel (2013) depenia del seu processament lingüístic
i dels usos que n’han fet els homes al llarg de tradicions molt diverses com a part
indistinta de la mateixa cultura. Selvàtica (Lleonard Muntaner) reprèn aquesta ja ineluctable dependència de natura i cultura, instint i herència, bestialitat i llengua, selva i
metròpoli, des d’uns versos crus, punyents i salvatges per tot allò que tenen de poètics.
És a dir, que la visió d’una natura, sigui depredadora o tènue, «tropical» o «temperada»,
americana o mediterrània, exterior o interior, no neix mai de la puresa d’aquella, possible ja només en el mite i, per tant, en l’home, sinó de la seva imbricació indestriable
amb les imatges que ens en lleguen l’herència cultural dels ancestres i la transformació
física a què han sotmès el planeta: «Sols podem parlar des de la nostra condició. / Tu,
l’home. Ell, l’arbre. / No demanis a l’arbre la teva condició». No podem, doncs, parlar
de l’arbre com si fóssim ell deixant de ser nosaltres.
En la poesia de Calvo, doncs, creix una natura essencialment humana també en allò
que té d’inhumà. En canvi, la veu que J. L. Badal li dóna a 12 cants materials (Els Papers
Díscols) neix de concepcions concordants però diverses. Els poemes de Badal busquen
donar veu a la natura, a la matèria, al més enllà de l’home, a través, però, d’un llenguatge poètic extremament sofisticat i explícitament lligat a presències humanes —de fet,
escriu el poema de la humanitat. Amb elles, construeix una llengua tan simple com estranya que permet dirigir una mirada inèdita al món —tal com fan, també, els dibuixos
que acompanyen aquests poemes, estranyes presències materials. Allò no humà canta
a través dels segles de cultura humana que floreixen en cada paraula, perquè si l’home
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és un fruit de l’univers, la consciència que hi ha aportat no és, també, creació d’aquest?
La nostra ment, la nostra veu, les nostres accions, no sorgeixen de la mateixa matèria
que crea els bacteris, les plantes, els elefants, les estrelles i les galàxies? Llavors, la nostra paraula, sense poder deixar de ser humana, no pot dir també el cant de la matèria,
ser la forma autoconscient d’allò altre que també som? Ser-ne complement i expressió, continuïtat, no pas oposició, marge o divisió? «El lloc de la poesia és aquest buit
del mig (entre silenci, o ésser, i paraula) on l’ésser humà no separa, on participa en la
imprescindible mudança», va declarar Badal (a Els Marges, 97, primavera de 2012).
És per sortir de l’humà des de l’humà que Badal crea una llengua simple, estranya i
complexa alhora. «Imaginar un llenguatge per a reconstruir els antics lligams entre
el que hi ha fora de nosaltres i nosaltres», va escriure Navarro (a Els Marges, 85,
primavera de 2008, i a A deslloc, 2010). «Escoltant el silenci / desclòs de l’univers. //
Escoltant les marees, / escoltant els rius. // Habitant l’inabastable», presenta Solà la
seva veu a Dansa la flama.
En canvi, Perejaume suposa un capgirament d’aquestes perspectives. La seva obra
sí que busca donar veu a la natura, reintroduir-la com a altre divers en el món de la
cultura i de l’art. És per això que sovint ha dut la mateixa natura a la galeria d’art o ha
transportat aquesta cap a aquella. Com a poeta, també busca la natura en les paraules i
la presentació del poema com a part inherent d’aquella. El sentit de conjunt d’aquesta
operació queda diàfanament exposat en els textos teòrics publicats sota el títol de
Paraules locals (Tushita). Perejaume hi exposa la seva recuperació del lloc contra la
primacia del temps en les concepcions culturals a l’ús. La seva voluntat de desenvolupar una cultura altra relacionada amb l’«agrarietat». «La possibilitat de trobar una
realitat que no torni a ser la nostra, que no torni a ser tan exclusivament, tan homogèniament, tan presumptuosament la nostra: que no torni a ser nosaltres». Perquè
l’actual «aventura de conformar el medi sense deixar-nos conformar per ell no té,
penso, cap mena de futur».
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La gran urbs com a motiu, doncs, no queda exclosa d’aquests tractaments de la natura. Ans al contrari, hi queda totalment imbricada. De fet, el mateix Calvo i Jordi
Valls van veure aquest 2015 una reedició de la seva Última oda a Barcelona (Tanit) en
què els poemes originalment publicats el 2008 eren complementats amb fotografies
de Gemma Miralda. Imatges desbordants suscitades per passejades urbanes s’entreteixeixen amb declaracions metapoètiques, meditacions existencials, crítica social o
reflexions sobre la relació entre individu i entorn en la ciutat postmoderna —que
inclouen, un cop més, la liquidació del fals antagonisme entre civilització i natura:
«podríem ser així: els bons salvatges / d’un conte oblidat, el parc temàtic / de totes les
bondats rebaixades de preu». Poc abans d’aquesta reedició, Ricard Mirabete i David
Caño també havien construït el seu recorregut barceloní a De Penitents a Desemparats
(com dos carrers de Barna) (Tanit), amb fotografies de Carles Mercader. Com indica el
títol, la passejada per una Barcelona obscura, marginal, degenerada, esdevé aquí correlat simbòlic d’una concepció desenganyada de l’existència («el que realment som, /
un tros de carn amb deliris de grandesa») i de la poesia («només vetllar la caducitat
dels mots»). I si Santa Coloma de Gramenet és un dels nuclis d’Última oda a Barcelona, també és la ciutat a partir de la qual Joan de la Vega va escriure Bare nostrum.
50 acròstics kulumencs (Tanit). El joc formal i la lleugeresa del tema al·ludits en el
títol —un recorregut pels bars de Santa Coloma, cadascun dels quals titula i forma
la paraula acròstica d’un poema— es desenvolupen mitjançant l’escatologia, l’humor
i la irreverència. Tots aquests són llibres que s’afegeixen a les diversos construccions
literàries de la Barcelona actual que van des de l’ús poètic i moral de la ciutat a
El romanço d’Anna Tirant (2012) de Josep Pedrals fins a la seva narració costumista,
moral i transcendent a L’endemà de tot (2014), de nou de Lluís Calvo.
També és entre els autors d’aquesta franja d’edat que es va donar una mostra de poesia
experimental als límits entre la paraula i la plàstica —al marge de la que va publicar en un context castellà Calleja (ABCDario…, Caníbal) o la que va concebre en
aquesta llengua Miguel(así,sinapellidos) (Poexia xabroxa, Pont del Petroli). Es tracta
de Desdir per dir (Cafè Central), dels artistes Josep Asunción i Gemma Guasch, un
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llibre de poemes compostos tot retallant, enganxant, ratllant, velant, manipulant artesanalment poemes dels llibres de la col·lecció «Jardins de Samarcanda». Han estat
«desdits» per «dir» de nou. Un dir que transforma substancialment l’acte de lectura i
el rol de l’individu poeta en la creació de poesia, la qual en aquest cas no sorgeix del
pensament idealista, sinó de l’alteració material de la pàgina. El resultat són poemes
indestriables de la seva presència física concreta, però capaços de posar-la, també, en
paraules —com el que obre el llibre gairebé a manera de poètica: «Ara m’adono / que
tot rau a fer trossos / perquè no encaixin».
Surgències i consolidacions
D’entre aquests poetes que, des de pràctiques molt diverses, ja apareixen com a possibles models i guies del tot madurs, si n’hi ha un que exerceix especialment de baula,
nexe i far en una zona prou àmplia de la poesia catalana actual és Lluís Calvo. Du a
terme una intensa activitat com a lector, impulsor i intèrpret, sobretot de poetes joves,
des de diferents plataformes, textos i actes. A Poetari ressenya llibres, fa entrevistes i
presenta escriptors novells. I és autor de diversos articles sobre la nova poesia catalana.
Així, per exemple, a «De l’or al silici: la nova poesia catalana» (Quadern de les Idees, les
Arts i les Lletres, 190, abril-maig de 2013) traçà un panorama de la immensa diversitat
en què es desenvolupa la poesia jove més recent, caracteritzada precisament per aquesta diversitat que, a més, comporta l’expandiment infinit de referents culturals i l’ús d’un
català molt variat, ric i versàtil. El 2015 Calvo va ampliar l’anàlisi d’aquest panorama
en la seva conferència «Audaces i talentoses: la jove poesia a l’inici del segle xxi»,
pronunciada en el marc del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat i posteriorment
penjada al web de la ILC i publicada en forma d’articles amb els títols «L’univers no
té límits: els joves poetes del segle xxi» (Serra d’Or, 672, desembre de 2015) i «Versos
híbrids, mons imprevisibles: la jove poesia del segle xxi» (dins les actes, en procés
d’edició, del II Encontre d’Escriptors i Crítics a les Garrigues). Calvo hi remarcava
de nou la gran diversitat poètica generada durant les darreres dècades, feta visible en
gran part gràcies als mateixos poetes convertits en editors —de noves editorials com
Labreu, Terrícola o AdiA. I és que, en efecte, la institució poètica que estan construint
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els més joves no té paradigma, ni centre, ni ordre, ni unitat; la seva poesia és diversa,
dispersa i heterogènia; busquen amb ànsia, vitalisme i energia territoris ignots enllà
dels límits coneguts; s’alimenten de tota mena de referents, desenvolupen totes les
estètiques, s’adapten a totes les situacions i sensibilitats.
Aquesta mena de perspectives generals que prenen com a motiu la nova o la jove
poesia sovint també es plantegen des de publicacions de més difusió. Així, el 19-4-2014
Carles Geli signava un reportatge sobre «la explosión lírica catalana» al suplement
Babelia d’El País. I aquest any era Josep Massot qui, des de La Vanguardia (27-122015), dedicava un ampli reportatge a «una nova fornada de poetes» entre els quals
destacava Carles Morell, Maria Sevilla, Anna Gual, Esteve Plantada o Jaume C. Pons
Alorda.
De fet, aquest darrer s’ha convertit en un dels principals activistes de la poesia catalana
actual. N’és un dels caps més visibles. Com hem vist, fou l’organitzador del sarau entorn dels #SèniorsPoètics; du a terme una intensa activitat com a ressenyador, entrevistador i divulgador; participa en tota mena d’actes públics; és codirector de la col·lecció
Jardins de Samarcanda; i ha deixat empremta en molts dels llibres i poetes que anem
trobant —fins al punt de convertir-se, per exemple, en prologuista de l’antologia 123
d’un dels sèniors més respectats, Màrius Sampere. A més, com a poeta, va donar una
de les principals obres de l’any 2015: l’edició conjunta de Tots els sepulcres (Labreu),
trilogia formada per Els estris de la llum (2008), Cilici (2009) i Carn vol dir desaparicions (2010). És, fins avui, l’obra poètica magna de l’autor —i ja té una il·luminadora
lectura de Jordi Florit Robusté (a Els Marges, 107, tardor de 2015), el crític més sagaç
d’aquesta generació de poetes. En el pròleg a aquesta edició, el mateix Alorda exposa
que cada llibre té «un objecte d’estudi precís: el naixement (la llum), la destrucció (la
fosca) i la resurrecció (la carn)». Els poemes, però, no simplifiquen aquestes realitats
i es construeixen en un discurs complex, a voltes hermètic i amb una llengua sempre
esclatant, vehement, vivíssima, que es fa presència absoluta i captivadora. Així, Els estris
de la llum planteja el naixement a la consciència i al coneixement a través de l’amor
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(«L’amor tot ho coneix i tot ho celebra») i de la paraula poètica («Saber obtenir tota la
màgia dels llibres»). Però aquests també reconeixen la incògnita, el misteri, el silenci,
la mort i l’obscuritat, en la qual desemboca el llibre. En efecte, la llum i el coneixement
inicien un procés que porta a «El cor de la fosca» i enllaça amb Cilici. Aquest s’obre
plantejant la futilitat d’«aquest patètic joc literari» atès que tot desemboca en la mort.
Però, precisament per això, aquesta esdevé tema obsessiu: el poeta dialoga amb els
morts, s’apropia de versos de poetes difunts, com Andreu Cloquell i Andreu Vidal,
en un turment purificador de la pròpia paraula esdevinguda cos amb cilici. I és que la
matèria, la carn, el sexe i el cos són elements essencials a tot el procés des del primer
llibre, centren molts dels poemes del segon (on la carn genera la paraula, l’esdevé i mor)
i són capitals en el tercer, tal com explicita el títol. Així, si Cilici era un llibre sobre la
mort, aquesta apareixia no només com un final de l’individu, sinó com una essència
vital («tot amaga la mort / en el seu interior») i una salvació («Sols morint ens salvem
de la vida») que cal assumir dins el cicle regenerador universal superior a l’individu
(perquè «dir l’home» és dir-ne tota la unitat amb la natura): «L’or matern / sols pot reconciliar-se / amb la mort de la serp. / Per això no dubtis / en decapitar-me, / ho has de
fer perquè / tota la terra / pugui ser / fecundada. / Ara els meus ulls petits / imaginen
somnis tan grossos / que val la pena morir / perquè això permaneixi, / es retingui». Per
això, després del dolor, la fosca i la mort de Cilici arriba la resurrecció de Carn vol dir
desaparicions. No és la resurrecció d’un individu corporal, sinó la de la paraula poètica
feta carn, tractada materialment i lligada a la matèria: els poemes canten les pedres, els
fluids corporals, els membres del cos, la reproducció i la putrefacció, la vida i la mort, la
salut i la malaltia, el bell i el grotesc, la llum i la fosca, el plaer i l’horror en una unitat
caòtica vitalista i vehement, amb una llengua bella i terrible, completa.
Pons Alorda, doncs, als trenta-un anys, se’ns presenta ja com un poeta d’extensa
trajectòria, activitat incansable i obra àmplia i diversa —dietarista, traductor, narrador
i poeta. Ha consolidat una poètica molt ben definida i exposada, que d’uns anys ençà
informa tota la seva producció, tant la poesia com la novel·la (Faula, 2012). Fins i tot
resulta coherent amb la seva reconeguda traducció de Walt Whitman.
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També apareix com l’exposició de tota una poètica valuosíssima i llargament elaborada
Carbassa emergent (llum de bengala) (Labreu) de David Ymbernon. Artista pluridisciplinari, ja havia publicat poemes esparsos, però aquest era el primer cop que ho feia en
forma de poemari. I es tracta d’un llibre en què es fa diàfana la seva posició artística.
Reprèn els motius recurrents que Ymbernon empra en les arts plàstiques i escèniques
per plantejar a través de les paraules simples, juganeres i sorprenents, pròpies d’un
infant, un viatge interminable «pels costats» de la realitat acostumada. Mostra un món
diferent de la grisor quotidiana, «carbassa», il·luminat amb els clarobscurs màgics i festius d’una «llum de bengala». Des de l’abandó de tot desenrotllament lògic o racional,
Ymbernon recupera tots aquells aspectes abandonats per l’utilitarisme, el racionalisme
i el materialisme imperants en la societat actual: el joc sense objectiu, l’humor ingenu,
la sorpresa per la sorpresa, la màgia, la paradoxa antilògica, la manca de sentit, els
objectes inútils, les tradicions populars, les escapades de la rutina, la imaginació sense
finalitat, l’atzar o el misteri.
I és un altre poemari especialment significatiu Escola de cecs (Curbet), ja que el jove Carles Morell hi deixa perfectament exposada, establerta i realitzada una poètica madura,
conscient, molt ben sospesada. Des de l’herència, principalment, de Gabriel Ferrater,
Morell escriu una poesia amb ànima que indaga els camins pels quals les experiències vitals es transformen, amb el temps, en records. En quedar encapsulades dins els
límits de la llengua es malmeten, però la poesia amplia aquests límits i permet reviure
els instants passats des d’una altra —i més alta— consciència, tal com demostren les
reflexions, els insòlits encadenaments de metàfores i els girs lingüístics inesperats dels
poemes d’aquest llibre.
L’herència ferrateriana detectable en Morell es fa també molt evident en dos altres
poetes joves, Marc Rovira i Adrià Targa. De fet, el primer publicà el 2015 un poemari
el títol del qual, Els ocells de la llum (Pagès), sorgia directament d’un vers ferraterià. I,
com la poesia d’aquest, presenta poemes de dens tramat lingüístic amb una profunda
significació moral vehiculada sovint a través de correlats objectius. El llibre, a més,

85

s’obre també amb una declaració de principis poètics diàfana, intel·ligent, madurada.
Un dels poemes, «Resina», és dedicat «a l’Adrià Targa», que comparteix molts referents
amb Rovira, malgrat que els resultats poètics de tots dos difereixen en molts aspectes.
Rovira construeix un discurs més elusiu i universal, fa un ús més elaborat de les imatges i trenca més sovint el desenrotllament previsible de la llengua. En canvi, el 2015
Targa va publicar Ícar i set poemes (Edicions Poncianes) i Liorna (Els Papers Díscols),
amb els quals refermava un camí consistent a partir d’experiències molt concretes per
intentar transcendir-les mitjançant l’autoanàlisi en versos de to confidencial plens de
referències personals i culturals —els poemes, així, resulten sovint jocs potser massa
anecdòtics. I en una línia pròxima publicà un valuós primer poemari Roger Vilà Padró.
Tot esperant la riuada (3i4) presenta un jo poètic que, situat «als marges com un llibert»,
construeix una poesia en què la mirada objectiva, distanciada, envers el paisatge natural
i humà adquireix un sòlid pes moral i existencial.
Altres poetes joves, per contra, van donar obres amb un llenguatge especialment personal, inaudit, molt allunyat del comú per poder assenyalar indrets ignots i construir
noves mirades sobre el real. És el cas d’Irene Tarrés, que a Treta de terra (Els Papers
Díscols) també parteix d’una experiència personal, un viatge, del qual recupera instants
en «un altre llenguatge» ple d’ambigüitats i relacions complexes que els refà i els reordena («el rodet velat d’un viatge – desordena realitats»). D’aquesta manera, els carrega
de reflexions sobre el nostre estar en l’espai i en el temps, sobre l’ésser humà: «només de
res som – el vent – les ales – els ulls», «sols – som en un punt difuminat».
També és ple de referències personals transcendides El sedàs (Labreu), segon i molt
remarcable llibre de Ramon Boixeda —amb un epíleg valent i compromès de l’esmentat Florit Robusté. El seu llenguatge estranya el real fins al punt de convertir el text
en una entitat autònoma sovint hermètica. La primera part, «Sedàs», presenta poemes
construïts amb imatges inèdites, capgirades, insòlites del paisatge que parlen també
del jo que les planteja: «Que parli de mi l’esmaperduda tremolor / de la fulla en caure».
En efecte, si el paisatge tradicionalment establert, «la posta de sol», és «tot just un
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sedàs per a l’infern dels cursis», la llengua poètica de Boixeda construeix un sedàs ben
altre per allunyar-se de l’automatisme xaró i veure la natura de bell nou, retornar-hi
el misteri primordial carregat de significacions: «Cau de la branca a jaure, / com el sol
a la boca de l’ocàs, / tot el desig macat». La segona part, en canvi, «De l’heroi de l’anar
a peu», recrea lectures i personatges del món de la cultura així com experiències comunes
lligades a la vida urbana —per això aquí té més presència la primera persona del plural
identificant la col·lectivitat occidental d’avui: «Som ombra tots ja, però alguns més que
d’altres. Les garlandes del progrés han deixat de brillar damunt la fina capa de pols i
tendeixen a la diversificació». Així mateix, inclou reflexions prou directes sobre la pròpia posició literària, ironies i moralitats.
També A dalt més alt (Pagès), segon llibre no menys remarcable de Carles Dachs (editor d’Els Papers Díscols), construeix imatges de la natura insòlites i prenyades de significació, ara des d’una poètica que hereta el sentit atorgat a la poesia per clàssics com
Carner, Rosselló-Pòrcel, Riba, Vinyoli, Ferrater o Solà —i que, doncs, no és llunyana
a la de Marc Rovira. El món es llença als ulls del poeta i, a dins seu, gràcies a les velles
paraules que aquest reprèn i rejoveneix, es renova («i sembla nou tot el que veus», «les
passes noves de camins antics»), creix («tot creix / com dins el ventre d’una mare»),
avança cap al seu destí («et deu la frisança / posada en el destí») i s’amplia («i el món
s’eixampla, amable, entre els teus braços»). Perquè el poeta «busca el sentit». Ja no pot
«mirar el món als ulls» i veure’l tal com és: el mira a través de la metàfora («se m’entafora tot / en la metàfora»), que uneix la dispersió del real. Transforma, doncs, un món
divers, dispers i fugaç en una unitat significativa, comprensible i perdurable.
No es troba gaire allunyat de Dachs, del qual va presentar entusiasmat A dalt més alt
(vegeu Núvol, 22-7-2015), el cas, tanmateix formalment prou singular, de Jaume Coll
Mariné. A La gata groga (Els Papers Díscols) presenta una sèrie de poemes unitaris d’aparença molt diversa: la prosa, els quartets octosíl·labs perfectament rimats, el
poema llarg o el brevíssim queden unificats estilísticament i temàtica. La gata groga
ens parla de l’estranya relació que mantenim amb el temps, que tot ho transforma
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constantment, que fa impossible la unitat («Cada instant diu el desig dret / de no ser
Un») i la totalitat («el moment / just, ple, que prens el Tot; i es va desfent»). Això fa
que il·luminem el món amb «una llum rara» d’instants detinguts, amb una enganyosa
totalitat, en una mena de somni que es desfà amb l’arribada del dia. Són els nostres ulls
la llum que veiem com si fos el món, de la mateixa manera que en la nit, tot el que es
veu d’una gata amagada sota un cotxe són els seus ulls. Fins al punt que ella «és només
els seus ulls», grocs, groga. Som «el gat que dorm i dormint guarda / la llum que el dia
ens ha dardat». Per això, si «la parpella del dia i del matí» és «una casa», «la llum» tan
sols és «com una casa»
Qualsevol intent de plasmar la llum del real n’és una transformació, una reducció, una
traïció. Aquest, de fet, és el motiu que dóna títol a Traït (3i4), de Pau Vadell i Vallbona,
un altre poemari que es basteix a partir d’un llenguatge molt particular que l’autor ha
anat construint al llarg de diversos poemaris. Vadell recorre a un lèxic descarnat, visceral i punyent que busca violentar el real: «ets el ganivet, la destral». I, com a tal, construeix imatges que s’aixequen contra tot imaginari complaent. Desmembren la idea de jo
unificat i d’espècie col·lectiva per acostar-se al moll sanguinolent, inarticulat, dolorós,
informe, inabastable del real: «en el bosc hem perdut els cossos, / les costelles i el ventre /
buit. / [...] / furga d’ara endavant / les entranyes / de qui et plagui». Perquè vivim
presoners en la llengua, que ens traeix a cada moment —«ens fermam / entre la desconeguda / permanència del nom / i el femer d’uns barrots». I, per tant, «cal desertar»,
practicar la «dissidència», trair la llengua, viviseccionar-la, esbudellar-la, transcendir-la.
Amb Traït, Vadell afegia una nova baula a una trajectòria prou extensa. És, sens
dubte, un dels nous valors més ben consolidats de la literatura catalana, com a poeta
i com a editor d’AdiA, una jove editorial mallorquina que ha acollit des de sèniors
com Clapés o Francesc Garriga fins als més novells poetes, com Maria Antònia
Massanet, Misael Alerm o Maria Sevilla, passant per autors joves amb una certa
trajectòria, com Lucia Pietrelli o Esteve Plantada, i els més madurs Joan Perelló i
Antoni Riera Font. Cal remarcar que la trajectòria de Vadell s’inicià en paral·lel a la
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de Pons Alorda. Tots dos han estat uns grans continuadors dels poetes dels setanta
i AdiA ha inclòs, com tantes obres d’Alorda, una reivindicació d’Andreu Vidal, ja
que la col·lecció de poesia Ossos de Sol extreu aquest títol d’un poema seu —al qual
també havien fet referència uns versos de Cilici.
Garriga i Pietrelli són dos dels altres principals referents de Vadell. Pietrelli, malgrat
la seva joventut, ha tingut una carrera literària meteòrica en els darrers anys. El 2013
ella inaugurà la col·lecció Ossos de Sol i és l’única poeta que, fins avui, hi té dos títols.
El darrer, Ortigues, consisteix en l’exercici manierista de compondre poemes de vers
curt a partir de suggestions de les rondalles tradicionals Na Magraneta i Blancaneus. Se
n’exploren les zones més fosques: «Negra natura / de nina extraviada / que tossuda / no
deixa de cantar / i dels llavis / amb la veu / succiona / gotes de sang». Paral·lelament,
un poemari d’Anna Lacruz March, La síndrome de la Caputxeta Vermella (Pont del
Petroli), es construïa també a partir del costat més pervers, fosc i sensual d’un conte
tradicional, amb poemes sobre les relacions entre les dones i els homes, llops, sexualment ben explícits —«Com m’agrada que m’ho facis per darrere». O encara, en una
concepció semblant per bé que de resultat divers, Jèssica Pujol Duran escrivia els sonets socialment crítics d’El país pintat (Pont del Petroli) com un diàleg amb l’Alícia de
Lewis Carroll que en reescriu la història.
A més de donar veu de nou a Pietrelli, el 2015 AdiA donà continuïtat a la veu poètica de
Massanet i publicà el primer llibre de Sevilla. Després de batec (2014), poemari d’exploració, construcció i reivindicació de la feminitat física a través de la paraula poètica, amb
Kiribati Massanet construeix una altra reivindicació crítica. Es tracta d’un poemari sobre
la devastació, sobre totes aquelles coses que l’Occident desenvolupat, «regne / de la cobejança més atroç», està destruint sense miraments: zones que, com algunes de Kiribati,
país convertit en un potent símbol del nostre món, quedaran sepultades sota l’aigua com
a conseqüència del canvi climàtic; vides destruïdes per la crisi econòmica; tradicions, llengües i paratges desapareguts; etc. En el nostre món «la mateixa destrucció / és una forma
de persistència» i la poesia de Massanet basteix una «llengua / per conjurar tanta vilesa».
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La combinació de textualitat, cos i feminitat que, impulsada pels estudis teòrics, informà batec ha instituït en els darrers anys un autèntic corrent poètic amb diverses obres
molt representatives de poetes com Mireia Vidal-Conte, Mireia Calafell o la mateixa
Pietrelli. El 2015 s’hi afegí Dents de polpa, de Maria Sevilla, que hi destaca per un ús
molt treballat i particular del llenguatge poètic que agredeix la visió ordinària del real,
la mossega, la violenta eficaçment. Sevilla tracta la vida, la mort, la identitat, l’amor,
el sexe, la culpa, la moral o el cos des d’un vitalisme extrem que inverteix els termes
acostumats —tal com fan explícit les citacions de Nietzsche o Lars Von Trier. Els aspectes més immunds de la vida quotidiana prenen sentit i mostren noves cares que van
completant una imatge gens complaent del real.
Finalment, també fou AdiA l’editorial encarregada de consolidar la poesia d’Esteve
Plantada, editor de Terrícola. El 2015 li va publicar Fosca límit, que va assolir el reconeixement de millor poemari de l’any per la revista digital Llegir en cas d’incendi. Recull
poemes que, partint de referents culturals molt diversos, investiguen mitjançant un
llenguatge extrem els límits més obscurs de la condició humana: el dolor, la mort, la
pèrdua, les pulsions que ens mouen secretament, els finals…
L’origen d’aquest llibre de Plantada es troba, com ell mateix ha explicat, en un recital
en què l’editor Pau Vadell va sentir un poema sobre l’amor més enllà de la mort, inclòs
ara a Fosca límit. En efecte, com és sabut, els recitals poètics han esdevingut espai de
socialització i origen de poètiques, estètiques i llibres. I Pau Gener Galin és un dels
joves ja consolidats que té una trajectòria més ferma i personal com a «intèrpret multidisciplinari», categoria amb què el presenta el seu darrer llibre, Flama de bruc —al seu
torn publicat per Plantada i Joan Duran a Terrícola. Els poemes, simples, directes, nets,
clars —una alenada d’aire fresc entre els excessos i les pretensions intel·lectuals que
sovintegen en el món poètic—, hi sorgeixen de l’acumulació d’experiències vitals transformades en metàfores de sentit existencial comú que il·luminen la condició humana.
Aconsegueixen donar forma lingüística a allò que tots sentim i vivim. Qualsevol lector
s’hi pot acostar amb la seguretat que hi trobarà un mirall al qual es veurà reflectit. Sen-
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tirà com si haguessin estat escrits a partir de les pròpies vivències. Per fer-ho explícit,
el llibre es titula i s’estructura a partir del foc que, a més de tenir un sentit il·luminador
(«anar a casa – fer foc / i allà ho entenem tot / allà ho encenem tot»), funciona com
una tòpica metàfora de la vida: es prepara un «encenall» (títol de la primera part) per
encendre la «flama» (segona part) que produeix «brases» (tercera part) que només deixen «cendra» (quarta part).
Al pròleg de L’afrau del nigromant (Lleonard Muntaner), Jaume Munar Ribot afirma
que el llibre suposa «la consolidació» d’Emili Sánchez-Rubio com a poeta. En efecte,
tant aquest pròleg com el títol del llibre, la fotografia i la biografia de la solapa o la veu
poètica que s’hi basteix comporten una identificació molt premeditada de l’autor amb
la idea del poeta com a intermediari fetiller entre els vius i els morts. Els poemes són
escrits des d’un jo que es presenta en contacte amb aquests, es distancia del dia a dia
quotidià i basteix una nova llengua de mèdium per tal d’expressar l’inconegut —unes
paraules que floreixen «lluny dels ensalms / de desmemoriat sentit, / i emprendran
una nova ciència, / una religió plena de partit», un «idioma / que ningú ja no parla»,
el «raïm de les paraules / mancades d’anterioritat, / on indistintament / efecte és
causa, / i infinit i temps / una mera possibilitat». Construeix així un univers que en
certs aspectes resulta pròxim al de Pons Alorda, poeta citat al llarg del llibre —de fet,
Sánchez-Rubio epilogà Cilici.
Alguns ho fan més explícit i d’altres menys, però tots aquestes poetes extreuen els seus
versos d’una lluita feroç contra la llengua comuna, per tal de destruir-la o bé per potenciar-ne les possibilitats perdudes pel desgast de l’ús. Tal és el motiu recurrent de Sinó
(Lleonard Muntaner), quart llibre del valencià Rubén Luzón. Els poemes hi neixen de
l’agressió a la poesia provocada per la desconfiança total envers la llengua —«ben poc
m’importa en quin llenguatge: / tots donen gat per llebre. / Mai no he trobat cap vers
decent, / només gargalls i febre!». El poeta se’n vol alliberar però la necessita —«El
que no passa / per la tirania de les paraules / és com si no / existís». Per això escapça
frases, violenta sentits, introdueix ambigüitats, trenca la continuïtat del discurs, fins i
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tot quan escriu sonets. I mostra constantment la consciència que sempre hi ha «un no
sé què» que queda a fora.
Finalment, cal esmentar la incursió de Laia Martinez Lopez en el poema llarg amb
els tres que conformen Cançó amb esgarrip i dos poemes (Lleonard Muntaner), llibre
epilogat per Dolors Miquel. A través de tres poemes relacionats es dóna forma a la
complexitat de les relacions humanes, als ponts que es basteixen i destrueixen entre
persones, als dolors i crits que provoquen, a les metamorfosis que generen, a la carn que
les condiciona per davall de les paraules.
Molts d’aquests poetes ja prou consolidats o més novells han tingut plataformes específiques d’accés a la vida literària pública. Alguns es van donar a conèixer a través
del premi per a inèdits Amadeu Oller i en continuen guanyant d’altres. Molts van
publicar a la col·lecció de poetes joves «La Cantàrida». Poden trobar-se poemes seus
en antologies diverses. Se’ls ha presentat en la secció «Surgències i efusions» de Poetari
o en reportatges periodístics que apareixen cíclicament prenent la idea de la literatura
feta per joves com a fil conductor. I són acollits sense gaires dificultats en editorials
minúscules com Els Papers Díscols, AdiA o Labreu. El sistema literari, en efecte,
ha creat espais per potenciar i donar a conèixer la nova poesia, jove o no tant, que va
sorgint. Però no sembla que siguin prou amplis ni prou visibles ni prou potents per
organitzar una institució poètica amb una repercussió social continuada, que permeti
a alguns d’aquests autors ocupar un lloc específic, estable i ben definit com el que sí
que tenen en el món d’avui professionals d’altres disciplines que, per molts motius no
només externs a les concrecions actuals del fet poètic, són més escoltades, respectades i
admirades que no la poesia. I, paradoxalment, molts dels qui en aquests moments estan
fent coses més interessants en el món de la poesia catalana actual no són els madurs
ben establerts, sinó que formen part d’aquesta armada poètica tan intensa i apassionada com precària. Probablement hi ha menys farsa i més honestedat entre aquests
joves que entre molts dels seus antecessors. Però potser naufragaran abans de madurar
en l’esplendor que tants d’ells prometen i tantes patums venerades no han assolit ni
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assoliran mai. Una situació que deurà més a la fragilitat d’un sistema literari corroït
per la dependència d’amiguismes, interessos espuris i personalismes, que no pas a la
valoració de la literatura.
Reptes de futur per a la poesia catalana
És evident, doncs, que la institució poètica i la societat catalanes tenen el repte de reconèixer-se mútuament, trobar espais comuns més enllà de la festa ocasional i establir
ferms ponts de contacte. Sens dubte és una tasca titànica, que passa per transformar la
presència de la poesia dins de les mateixes institucions culturals, en els mitjans de comunicació, en les editorials més ben connectades i en l’educació. Cal potenciar la lectura
atenta, la crítica, la selecció, la divulgació comprensiva —no pas festiva o amiguista. Només així la poesia podrà revalorar-se a si mateixa i als ulls dels altres, mal que sigui, com,
de fet, ha estat gairebé sempre, als ulls futurs. Cal desprendre’s de la imatge que dóna tan
sovint la poesia actual de ball d’envelat o de concurs televisiu de talents per construir-ne
una d’específicament pròpia que li permeti justificar-se davant de la societat.
De moment, sabem que tenim uns joves més ben preparats que mai abans per a la
poesia i alguns dels quals ja han demostrat uns assoliments extraordinaris (Pedrals,
Pons Alorda, Morell, Rovira, Dachs, Coll Mariné, Boixeda, Vadell, Sevilla…). Hi ha
poetes madurs consolidats que es preocupen per llegir-los i difondre’ls (Calvo). I han
escollit el guiatge de sèniors consagrats de qualitats inqüestionables. De fet, l’any 2016
s’ha iniciat amb grans notícies respecte d’aquests: la publicació d’un nou llibre de Pere
Gimferrer, Marinejant (Proa), i de la Poesia completa de Lluís Solà (Edicions de 1984).
En efecte, Gimferrer i Solà són dos dels grans sèniors la poesia excepcional dels quals
ja estan assimilant i transformant alguns dels joves esmentats. Al costat, principalment, de les obres de Francesc Garriga, Francesc Parcerisas, Enric Casasses i Màrius Sampere. Aquests són probablement els sèniors més influents dels darrers anys,
juntament amb un altre l’obra del qual resulta especialment remarcable pel que ha
significat de capgirament total de concepcions literàries: Carles Hac Mor. En efecte,
un dels reptes més grans que té la poesia avui és assimilar i superar la transformació
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radical que Hac Mor ha realitzat en el camp literari —sens dubte comparable a la que
van dur a terme Duchamp i Beuys en l’artístic. Certament, no es tracta d’imitar-lo o
ni tan sols de continuar-lo, però sí de no ignorar el canvi conceptual que ha introduït.
En aquest sentit, la seva obra resta com una de les més personals i importants que
s’hagin produït mai —i així ho van reconèixer aquest 2016, amb motiu de la seva
mort, des de joves com Pons Alorda, Todó o Jordi Nopca fins a tota mena de personalitats, com Lluís Calvo, Dolors Miquel, Joan M. Minguet Batllori, Xavier Antich
i un llarguíssim etcètera. És per això que l’any 2016 s’obria també amb una mala
notícia per al reconeixement públic dels autors catalans més importants: en un ridícul
històric monumental, el CoNCA rebutjava les moltes peticions rebudes d’atorgar a
Carles Hac Mor un dels Premis Nacionals de Cultura i perdia la darrera oportunitat
per fer-ho —curiosament, fins i tot preferia premiar un escriptor en llengua castellana
que un dels escriptors més importants de la literatura universal, que resulta que va escriure sempre en català des d’un compromís constant amb la llengua del país. Segons
les bases, els premis nacionals reconeixen especialment una «contribució singular a la
cultura catalana». Doncs no hi ha cap dubte que costarà molt que aparegui cap contribució més singular que la de Carles Hac Mor.
Són aquestes patinades que només poden atribuir-se a la mala fe o al toix desconeixement dels camins de la cultura viva per part d’aquells a qui s’atorga oficialment la capacitat d’examinar-los les que més contribueixen a bastir un sistema literari dominat per
tot excepte per la literatura. I és que això no només passa en els reconeixements d’aquest
tipus: rarament els premis literaris a obra inèdita o publicada reconeixen les millors
obres del moment —com deixa indicat, ni que sigui indirectament, aquest balanç, l’any
2015 no en va ser una excepció. Tanmateix, és en aquesta mena d’institucions sotmeses
a nocions artístiques estantisses i obsoletes o a manies personals allà on la societat ha
dipositat les eines i els recursos que té per donar suport material, social i moral a un autèntic creador, per confirmar-lo en el seu camí o per deixar-lo sol en aquest, amb el risc
que l’abandoni. Si ni tan sols aquestes institucions són capaces de complir dignament
les seves funcions, de què ens serveixen? Què pretén reclamar el gremi cultural de tots els
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altres que l’ignoren si ni ell mateix posa en primer terme el respecte per la cultura? Un
món literari en què els reconeixements i els impulsos depenen tan estrictament de les
arbitrarietats dels jurats de torn en premis i honors està condemnat a deixar perdre una
immensa part del seu talent. I és això el que fa témer que les grans potencialitats que
demostra la poesia jove d’avui no arribaran, com tantes de les d’ahir, a realitzar-se.
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SELECCIÓ DE POEMES
Jordi Marrugat
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CANÍBALS

PINTURA A LA SANG
SOBRE PAPER DE VIDRE
Devoreu amors
i manlleveu tendreses.
Amb ullals de fam
i urpes de ferro
destrosseu cossos
i embeneu els ulls.
Enfonseu el punyal
del vostre imperi
al pubis ardent
de cada nou desig.
I, com salvatges,
anelleu el plaer
a l’extrem més cruel.
Sou mestres del suplici,
de nervis crispats
i sangtraït permanent.
Josep-Ramon Bach
Caïm
3i4, 2015
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AGRAÏMENT

(Canta a la darrera carta, Carmina Trakl, Marsella,
16 d’octubre de 1947)
La lletra a i l’espiga de blat
són heterònims.
També de l’espiga heterònims són
la desesperació i l’alegria —quan un petit buit
en el cor l’admet, o dels senzills i els lliures.
Menjar aire venç qui no ha nascut,
i qui no ha nascut —o ho oblida—
venç les paraules.
Però l’abella, la pirita, el miosotis i el teixó,
tempesta, ossos i pell, estar present,
vi i pa, que de l’espiga neix,
només un infinit
			agraïment
inscriuen
		
en l’ortònima por de morir,
i en la seva heterònima alegria de viure.
I en l’intestí.
I en els musculars moviments de la respiració.
Josep L. Badal, amb il·lustracions de l’autor
12 cants materials
Els Papers Díscols, 2015
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I
Emergeix la lluna com carronya
al passeig marítim. Dels seus peus,
un bestiari fet de tu i la manada pop,
a serena, reintellant de neons.
«Tu prens la fresca.»
Són udol d’alguna cosa
la remor dels bars del fons,
el cel que la ciutat apaga,
la passió cega de les falenes
esgrafiant-se als fanals exànimes.
«Tu a l’arena,
calles. I escoltes.»
És la mar rissada el llenguatge dels morts,
veremadors de la collita d’amargor:
tot de promeses foses
com ombres abocades a la nit,
platja endins, a naufragar millor.
«A cop d’onada:
el buit furgant-te.»

100

És ara el vent nuesa
que murmura al compàs de la conquilla:
«A casa no s’hi va, s’hi arriba.»
Ramon Boixeda
El sedàs
Labreu, 2015
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SANT JOAN A LA MARGINAL PINHEIROS
El futur és un mot que ja ha passat.
I al cor de la ciutat vas dir: Blade Runner.
I era fals, tot plegat, perquè la desmesura
havia convertit en dibuixos animats
el vell mil·lenarisme i el terror,
la pols i la cremor del fàstic.
Aquest és el verí: la fibra de ciment
que t’empasses, des de l’ullal de l’àspid,
endins de les petjades del gran bosc.
Què ens resta, doncs?
L’enginy: entrar en l’abisme
o creure que l’amor
és l’única raó que justifica
el gran banquet del viure. I llavors?
Ossades, veus, suors.
Tan sols els grans actors,
la farsa entre guspires.
I tu, resplendent, en un cabaret
de presidiaris, provant
de dir la mort mentre respires.
Som així, és ben cert.
Ja no sabem el com,
ni el qui ni el què:
només ens mou, avar, el quan.
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I tot el temps que ens resta vibra,
curull de cendra i opi.
Així retorna el foll. I riu,
ungit de mala faula.
Tot ha canviat:
l’apocalipsi és fals,
la bèstia seu a taula.
I tu, sadoll de fam,
mig cínic, mig mofeta,
no ets savi ni profeta.
Ni t’anomenes Joan.
Lluís Calvo
Selvàtica
Lleonard Muntaner, 2015

103

¿Un Tot immens, la infinitud?
¿O, quan hi penso, ho penso en Unitat?
Però, ¿com?, si cap suma dóna Soledat.
Deu ser que Tot en absolut no pot ser més que res:
un lloc que no té lloc, un temps que no té temps.
Uns quants noms dits contra la mort i prou.
Perquè la nit i el fred, que no demanen foc per ser,
¿són res en si, a part d’absència de llum i d’escalfor?
No, no n’hi ha, d’existència sense consumpció.
¿On la Paraula de paraules fent-se Veu
que no sigui en la nostra por mortal?
¿O Tot és un Silenci sol, sense Qui el sent?
Carles Camps Mundó
Cap nom del món
Buc, 2015
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DEL MUR
		

I

són ogres en un espai obert?
són silencis imaginats?
són el desafiant urc d’un record?
són les busques d’un temps perdut?
són figuracions d’una reflexió abstracta — l’endins del pensament?
són el que no són?
		
II
Llum del desert — llum deserta:
nodreix-te d’aquesta llum
				
i de l’inabastable no-res.

		

III

		

IV

Enllà del límit
		
tan sols l’udol.
Mur escrostonat ple d’esquerdes i de signes il·legibles
blanc maculat pel temps — pura runa
d’experiències
com una bellesa covada rere capes d’aflicció
oh, música de l’ànima!
com batega l’alè d’una vida més alta
dessota la crueltat del record!
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V

Un cel tan baix — l’horitzó mateix,
el pensament com un cabdell d’idees rebudes.
Grallar inútil del corb:
dir el dolor i el goig de ser sol,
el conhort de tanta tanta solitud.

		

VI

Místic reflex de la llum morent del capvespre damunt la neu
— la casa del silenci.
Antoni Clapés
Pluja
AdiA, 2015
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EL MIRALL; LES ALOSES
De tanta nit i tardor clara
que es va esmunyint amb un pas net,
només en queda el pensar estret
de cada vers, el que hi declara.
Bec un got ple d’una aigua avara
i amb cada glop m’omplo de set,
el sot immens al racó fred
del temps passat que surt encara
de cada gest, de cada tara,
i mostra un pur no ser complet.
Cada instant diu el desig dret
de no ser Un; i se n’amara.
Vénen del fons dur de la cara
dies sencers, que com aquest
que els arrossega, donen dret
d’existir més a allò que els para
d’anar durant tot just s’hi acara,
l’instant que ve i els escomet.
El vers separa amb ganivet
l’instant que és fill d’aquell que és pare.
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L’instant que mor essent la mare
d’allò que ha estat i es torna indret,
i es torna el blanc d’una paret
sense ressalts, i una llum rara.
Jaume Coll Mariné, amb il·lustracions de Mia Coll Mariné
La gata groga
Els Papers Díscols, 2015
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Tornàvem de venir, i sobre l’asfalt
opacament lluent, tot ell de cel,
la pluja queia quieta, com un tel
lletós als ulls trencats del temps verbal.
Tornàvem d’enyorar aquell somni vell
que ja va ser i que, ara, dins el cervell,
se’ns confonia amb el fum que ens vam vendre.
Veníem de seguir, sense rumb fix,
les passes noves de camins antics:
volíem ser, com una fulla tendra,
la pell que entén l’udol d’un sol d’or cendra
quan, estenent el foc dels seus abrics
damunt la falda de turons amics,
demostra tot el que encara hem d’aprendre.
Carles Dachs
A dalt més alt
Pagès, 2015

109

recollint cendra amb la pala
reconeixes fragments de màscares
algunes són d’un passat procliu
d’altres una crossa oblidada
calcinada per coherència
algunes van ser importants
i van regnar alguna legislatura
però ara són com ganivets desesmolats
cendra absoluta – desembeinada
text al text – i cendres a les cendres
Pau Gener Galin
Flama de bruc
Terrícola, 2015
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SOPANT A SOLES
M’assec a taula amb la flor del gessamí
i el perfum esglaonat de la violeta
nocturna. M’acompanya la sagacitat
del mosquit, camuflat al revers de les ones
acústiques. Percebo el mastegar estellós
del corc, la parpella atenta del mort
que vigila el pas dels peixets de plata.
I el minut, que es refreda al fons del plat.
I les ombres, que llisquen paret avall
mentre dispenso l’oli de la memòria
a la filera inacabable dels absents.
No volia compartir aquest vespre amb ningú,
però cada racó de solitud
estava habitat d’abans.
Gemma Gorga
Mur
Meteora, 2015

111

en un món en desaparició
l’amenaça no ve en forma de tsunami:
la mateixa destrucció
és una forma de persistència.
L’aigua salada engoleix
mil·límetre a mil·límetre
els sembrats i els tancats dels animals.
La mateixa sal
que ens amaneix els àpats
penetra porus
rosega entranyes.
Les gallines pugen als arbres.
Els porcs pigmeus
se les miren des de terra
menjant peix
dins les escopinyes
dels avantpassats.
Els cans masteguen coco
amb la desgana
de qui espera la mort
per excés o per mancança.
Crueltat d’haver de morir deshidratat
envoltat d’aigua.
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—Les terres del meu avi arribaven fins allà—
assenyala la vella cap a la mar.
Hi havia bananers on ara hi neden peixos.
Preservi això:
preservi’m aquesta imatge
d’allò nostre
que se’ns escola
i fa aigua.
Maria Antònia Massanet
Kiribati
Adia, 2015
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ELL ENS MIRA
Amb les mans lligades
al motor del temps,
ens mira.
Tensa les cordes vocals
i no en surt cap paraula.
Ara escolta una melodia
que d’altres diuen que és el silenci
mentre dibuixa mentalment
l’espai buit del món.
Des del més distant dels mons possibles.
On l’emoció és el dictat del foc primigeni
que promou l’harmonia preestablerta
de molt temps abans, des de l’origen del so.
Ens mira de lluny i ens allarga la mà del temps.
Des d’una altra llum, des de l’origen del so.
Ricard Mirabete
Nuclear
Terrícola, 2015
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Amb els anys, les distàncies,
les cases, les situacions esdevenen cendra.
Les primeres s’escurcen; a les cases,
les cambres s’empetiteixen i es fan vidre.
El portal, lluny de l’envelat,
ja no és un àmbit
de possibilitats immenses,
sinó el calaix
on hi ha guardades cadascuna de les rels
d’aquella aroma: regalèssia
tèbia dins un vestit com l’estiu;
un mar de dubtes silenciosos compassats
a la punta mòbil de la teva sabata
de nen consentit. Prop del laberint
ignot d’escales i portes, de tresors alts
com el cel de nit, sense núvols, com la sang
prou clara de la vida estrenada de nou.
Com que cal revestir, revestirem
tots els plaers, les inquietuds,
ens aïllarem en el gran marbre
per entendre altra vegada el paisatge
que no reconeixem del tot.
Tornarem a picar a les portes
amb els ossos deslliurats de basarda,
vencerem la rutina,
la lentitud, la falta
de passió, les ganes d’esquerda.
Ens partirem els versos per escriure’ns junts
com al principi, com quan érem cecs
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i només miràvem les mans de l’altre.
No deixem que aquell record cristal·litzi
en un solatge espès
fins a dur-nos cap a la brega,
cap al rebuig, al desig mort.
Fem, doncs, com ara: articulem
darrere el vidre
un cop de sol a aquest rellotge d’ombra,
abracem-nos a l’homenatge
que hem declarat al fred que arriba.
Abrigats de ple, recollim-nos
dels indrets inhòspits i de les estacions,
del pas del temps i de les brases
que incendien les lletres.
Encara hi són, els camps; els arbres.
I podem ressuscitar algun batec de temps.
Revivim-nos, revivim-nos vora les brases,
revivim la flama, la lletra, la ceguesa,
tornem-nos a posseir.
No la sents, vora la mar,
aquesta olor de ràbia?
Carles Morell
Escola de cecs
Curbet, 2015
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2
El conhort. L’eco de la limfa contra les membranes
de la volta, vora la bilorda de la matèria lluminosa,
les fulles que suren, la gravetat de les hores que cerquen
l’espai del repòs, el temps perfet, la llum cinabri.
I el cos del pensament que s’esmuny com un peix
entre les mans del riu i torna a la llar, a l’òrbita
insomne on s’encasta i crema, i oblida la pregària.
La mirada fixa en el queix que renten les ones. L’ull
que aviat no veurà, perquè no sabrà destriar els materials
confusos i serà cambra sense mots, cambra hermètica,
cambra sense cambra: Consol sense consol possible.
Arruïnada la sintaxi, tornes silent als cercles de l’aigua.
Joan Navarro, Lila Zemborain i Pere Salinas
(poema de Joan Navarro)
Llum cinabri. Calma tectònica
La Garúa Libros–Tanit, 2015
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DEVIL NOT CRY
filmats amb infrarojos
per membres de cibercop
crearen la llum negra
els records i la humiliació...
rèpliques dels seus crims
circulaven per megavisió
semblava “infern a la terra”
ja saps, hellraiser iii
resplendents dragons
pintats per william blake
un assassí en la nit
una doble visió
el diable no plora.
recorda
que no estaves allí.
Marcel Pey
The Liquid Dark
Arola, 2015
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PULSIÓ
Escric sang i xuclo el paper.
No curen les coses que et diuen,
perquè la llengua et vol
i s’aferra als vidres d’una nit
sense llindar.
Escric dessagnat i la vena es xopa de tu,
mentre et sé al cantell del Graal
i m’apropo l’ullal als llavis.
Tinc tanta set
que escric caiguda
i m’estimbo pels marges
d’allò que podria haver estat el nostre record,
i em desmembro
com les partícules alumíniques
del transbordador Challenger.
El foc impressiona,
però la llum pot assassinar.
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I sega, a la fi,
com la sang que et fa present,
mentre escric pèrdua
i tot allò que visc entra en col·lisió.
Com si la ceguesa fos possible.
Esteve Plantada
Fosca límit
AdiA, 2015
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5
la meva llengua
té la fondària exacta
del teu sexe
tot amaga la mort
en el seu interior
àdhuc
la gran llàgrima solar
penjant de l’arc del cel
com uns testicles
—
consciència de la carn
se’ns fa del tot madura:
carn, furor de l’instant,
esperma transformat
en lepra sens sutura
la substància mòrbida
sentida en la fretura
carn sap el que tot calla
fins i tot la natura
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carn, misèria sòlida,
instrument de tortura
la carn sempre vol carn
i mai res la detura
Jaume C. Pons Alorda
Tots els sepulcres
Labreu, 2015
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RESINA
A l’Adrià Targa
Rebufen, arrapats als murs, uns llangardaixos
atònits mentre el sol esclata de la fúria
indòmita que el crema. L’angúnia anirà
ofegant-lo. El vent ranqueja entre les branques
que espeteguen del boig esforç d’alçar-se enlaire
i la llum xardorosa del desig s’estén
a través de les fulles, com cremant-les.
No hi ha ni una ombra verda a les roques que es claven
en terra, ni cap clot, lliures de reflectir
el batec de les coses que ara les envolten.
En un espasme elèctric s’obliden d’on són.
Només algun dels arbres exhala una llàstima
aliena, recordada, i fart d’aguantar-se
dempeus, perleja el líquid apegalós que el drena.
Per fi farà visible a l’escorça el dolor.
I ara que mor la mel dels dies es projecta,
allargassada, l’ombra d’un insecte que lluita
contra el munt de resina que el pren. S’hi rebeca.
Quan mori de l’asfíxia que comença a estendre’s
quedarà bellament fixat, com un trofeu.
Marc Rovira
Els ocells de la llum
Pagès, 2015
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DEU SER CERT
Deu ser cert, jo visc
però només aquí, en aquest món
i justament
ara. I què són
els tres esments, el jo,
l’ara i el món?, són ells
o una mateixa cosa
dividida pel tres primogènit: el drap,
la netedat i la brutícia, al capdavall
els excrements del llaminer
absolut?, o bé la llengota
de la bruixa fosforescent
davant de tots nosaltres, els atònits?,
o també el mai no prou irresistible
desig d’arrossegar-me en mi?, i quina eruga
sóc, per fora i dins, tan lent?, i a quin dels setze
m’assemblo més, dels jutges
que glopegen vinagre amb serradures?, i a quina fulla
groga, que penja dalt la branca
del penis creixent, avui que encara
és primavera per als músics cecs?
Màrius Sampere
Ignosi
Edicions Poncianes, 2015
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TERRAL
No és de matinada si no acabo al Kentucky
pidolant. Un glop. Si no s’assequen les voreres.
No és de matinada si no sento que no sóc
jo ja mai més. Com si tu i la teva ombra, i boca seca.
No és de matinada si no pixo de puntetes al lavabo,
i m’esquitxo. Se me’n fot. I no m’eixugo.
No és de matinada... no pot ser si no m’hi pixo
i si no sóc la teva puta, boca seca. I no m’eixugo...
i no m’eixugo. Se me’n fot. S’eixuguen soles les voreres
amb el vent que ve de dins i deshidrata. Em deshidrata
(boca seca. La ressaca. Aquest vent que ve de dins:
Arc del teatre, de l’Est, Nou de la Rambla, el terral glaça).
I les voreres, assecant-se. I la disfàsia alcoholitzada
d’una puta. Que sóc jo.
				Que sap que
no és de matinada si no acaba al Kentucky
pidolant. Un glop. O pidolant saber-se carn
de la teva ombra. Pidolant. Només un gest teu
vincladís fent-se glaçó de whisky ranci
en got de tub a la vorera. Abandonat.
Com si mai, com si no fos. Ressecant-se
amb el pixum que ve d’aquella cantonada
on hi ha vint cèntims. Rebutjats.
Que ningú almoina.
Maria Sevilla
Dents de polpa
AdiA, 2015
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I
1
Escoltant el silenci
desclòs de l’univers.
Escoltant les marees,
escoltant els rius.
Habitant l’inabastable.
Excavant el foc,
excavant l’angoixa.
Palpant la pedra que murmura.
Mirant la petjada buida
damunt la sorra de nosaltres.
Mirant l’absència.
2
Hem inhalat el teu alè,
hem contemplat la teva transparència.
Com a la poma que encara no és poma
ens han nodrit els rius i les pedres de l’univers.
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Ens ha banyat la llum immòbil que es dilata,
ens ha inundat la música del mar.
S’obriren les mines i els pous dels blaus
i celebraren les noces la mirada i el turó.
Una eruga d’or de la memòria
pujava lentament els esglaons de l’om.
3
Llum,
proximitat de la distància.
La branca de l’univers
fulgura.
Damunt el front de l’excés
ales, aigües.
L’alba profetitza l’alba.
Ensenyes el foc amb el foc,
el silenci amb la transparència.
Llum,
pupil·la de la fondària.
Lluís Solà, amb fotografies d’Antoni Casassas
Dansa la flama
Els Papers Díscols, 2015
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travessa el llamp el dia – en l’entrellum – la nit del temps fendeix presents –
guspires salines a les roderes del mar de viure – paraules – als torterols d’una
pila antiga – cremant de lluny – braçada a braçada – les mans nuant-se –
moment a moment
(ara – en una illa treta de terra – de cap illa – sinó illa)
Irene Tarrés, amb il·lustracions d’Albert Tarrés
Treta de terra
Els Papers Díscols, 2015
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les marees
cap a ciutats deshabitades.
destrueixen els llims de les vores,
els gemecs aliens d’una estranya terra
que no es destria dels seus senyors.
es cremen intel·ligències per conspirar
la injusta pesta de la matèria.
han devorat els nostres territoris
amb temps de tortures
amb escrits dispersos
amb substàncies banals
que retenen amb col·lapse l’esforç.
ens agrada potser l’injust? la paràlisi?
un insult que sona profund?
sóc lluny del zel voluntari,
boca profunda de gargamella
que emet alguns sons
imperceptibles.
la realitat és qui perdura el desig
tot i dubtosos extrems
i anhels d’esquitxar
la contracció d’allò que som.
ens hem passat la vida cavil·lant
i sols volíem
que el llenguatge del fred,
les paraules del veure
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ens duguessin a viure.
cal néixer per resistir
el trepig incessant
de la veritat.
Pau Vadell i Vallbona
Traït
3i4, 2015
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ara saps
que els somnis
igual que la calç
viva et poden deixar cega que el tigre
o la rata
poden criar
dins el teu cap
———
la primera vegada t’escarrufa arreplegar
amb la pala i la granera una rata morta
els seus ulls diminuts transmeten
la soledat d’un desert
de gel
la segona vegada
al damunt de la rata hi llances
fullaraca
i t’oblides del fred

vulguis o no

Antònia Vicens
Fred als ulls
Cafè Central i Eumo, 2015
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aquest és el poema ple de veces
dels dies no viscuts
els dies tots aquells
que no
que no		
que no
ja no vindran
—
no vol la vida doble si
doble la fa escriptura única
unitat real sosté
duplicats en veu única
vida una de sola
doble si escriptora només
fos
—
tornes al poema com qui torna
a una llibertat denegada i
la conserva
com l’individu el seu pou
—
parts essencials
dignifiques un nou llibre
absolut en
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molsa pedra seca
apuntales penes ermes
condemna el teu nom
aquesta escriptura
—
espais per tant d’afecte
allò de recuperar cos
se li gira feina
espasmes nous matisos
significats de
renovada blancor
Mireia Vidal-Conte
Veces
Terrícola, 2015
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LA BUIDOR
Una ampolla de vi buida,
arraconada sobre el marbre
		
de la cuina,
i una carretera sense trànsit
en una hora estranya,
com un tractor aturat a la vora
d’un camp sense llaurar,
o com un bar sense gent
a les nou del matí
en una ciutat de províncies,
i una pàgina en blanc enmig d’un llibre
sense cap raó de pes,
com una hora buida entre tres i quatre,
o vint segons sense respirar,
o anar per la vorera deserta
		
d’una metròpolis,
o el silenci enmig del bosc,
un silenci sense vents ni ocells ni aigua
		
corrent pel rierol,
una negror profunda al final
del passadís, on hi ha la porta
de l’habitació que no comprovaràs
si està tancada per dins.
		
La por. La buidor.
Com arriben quan menys t’ho esperes.
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Roger Vilà Padró
Tot esperant la riuada
3i4, 2015

Un masover que serra un violí per la meitat
una grua que vola sobre una ploma
un ou amb ales
una a minúscula despullada
una A majúscula dins d’un armari art déco
un moviment disfressat de càlcul
una corda de joguina dins d’una butxaca a l’Urgell
un pagès que estén sardines
una cullera que es gronxa
una exposició d’espectadors
un escenari que s’ha perdut
una desfilada de majorets per unes muntanyes nevades
una fantasia al costat d’una agulla
l’any 1972 darrere una porta
una falta d’ortografia enamorada d’un sifó
un museu local tancat per vacances
un home positiu que s’enrampa
una escola mixta que vola
un enamorament per vint euros sobre una manta en un mercat
Cadaqués pintat de taronja amagat rere un fanal
un fil que cau a poc a poc sobre una ratlla
una màquina d’escriure enterrada a l’era d’una masia
una il·lusió en un banc davant d’un cementiri de números u
un toll d’aigua i un sac de llana escridassant un martell en una plaça
cent grams de mentides en una paperina
una conversa embolicada per a regal
dos milions d’euros amagats dins d’una bombona de butà en un balcó de
[l’Eixample
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una bústia a meitat de preu
tres tones de sensibilitat en un camió de joguina teledirigit
un nen que amb unes tisores talla un esglaó
una gota d’aigua obsessionada
un Festival Internacional d’Artistes Locals.
David Ymbernon
Carbassa emergent (llum de bengala)
Labreu, 2015
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