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Vinceç Llorca ha reunita la seva poesia a ‘Paraula de món’

El retorn a la paraula
P O E S I A

E S T E V E P L A N T A D A

Vicenç Llorca, Paraula del
món. Antologia, 1983-2003.

A cura de Susanna Rafart.
Tres i Quatre.

València, 2003.

V
icenç Llorca (Barce-
lona, 1965) ha esde-
vingut per mèrits
propis una de les
veus més singulars

de la poesia catalana del mo-
ment. I el seu repte, consis-
tent a assumir una construc-
ció totalment coherent, no
resulta pas fàcil. El poeta que
ha volgut ser Llorca és un
poeta que transita entre dos
mons. L’un, el seu propi, el
món interior, el dels records i
el dels sentiments que no po-
den transferir-se. L’altre, el
món dels seus contempora-
nis. I la tasca d’aplegar-los i
d’oferir-los en els mots d’una
veu poètica particular ha es-
devingut un desig sense atu-
rador. Un propòsit d’alta vo-
lada, un gran pacte entre la

vida i el pensament, entre la
raó i el sentiment. Oferir re-
talls de reflexió col·lectiva des
d’un punt de vista íntim. Vi-
vere e pensare. Partint de l’au-
toreflexió i la sinceritat, l’au-
tor s’ofereix a ell mateix, surt
a exposar-se públicament a
l’àgora i ens regala la seva
experiència i la seva dimensió
temporal. Un cop allà, el cre-
ador ens llega una paraula
amb el tint de la saviesa i del
capteniment. Però sense evi-
tar la lluita dels oposats, la
lluita que surt des de dins
d’un mateix per establir-se
com a llei d’un món gairebé
inexplicable. Per a l’autor, la
poesia esdevé un mètode de
coneixement i el poeta –el
“diferent lúcid”, el “despert
entre adormits”– és l’únic
que pot portar a terme aquest
trajecte pedregós.

Vicenç Llorca sobretot s’ha
dedicat al conreu literari de
la poesia i de l’assaig. Ha sa-
but mantenir en els dos
camps una coherència enve-
jable, arribant a fusionar-los i
a fer-los voltar en un mateix
concepte de la literatura, es-

pecialment de la pròpia però
també de la d’altri. Des de fi-
nals dels 80, quan es va es-
trenar amb el llibre La pèrdua
(1987), i principis dels 90,
l’autor ofereix una trajectòria
poètica coherent i ben conso-
lidada. Així ens ho fan avi-

nent les seves creacions, però
també les reflexions teòri-
ques sobre el gènere. Però, a
banda d’aquests dos camps,
també cal destacar les seves
incursions en la narrativa,
amb En absència de l’àngel
(2000), i en les traduccions.

Bona prova de la seva obra
i del seu discurs és el llibre
que ara edita Edicions 3i4,
Paraula del món. Antologia,
1983-2003. I se’ns presenta en
una edició trilingüe (català,
anglès i castellà), amb l’afegi-
tó d’un pròleg i selecció de

Susanna Rafart.
Un pròleg lúcid
i rigorós, i una
tria ben repre-
sentativa dels
motius peren-
nes i constants
en l’obra del
poeta.

El que troba-
rem a Paraula del
món és la seva
poesia en estat
pur. Una poesia
d’elaboració
exigent que
parteix d’alguns
dels processos
creatius propis
del postsimbo-
lisme, ja que en
el seu viatge no
ha desistit en
l’intent de cre-
ar, amb el llen-
guatge i el sím-

bol, una realitat més enllà de
la palpable.

Ja des dels primers versos
de La pèrdua el jo poètic ad-
quireix la consciència del na-
vegant que ha de dibuixar un
retorn a la pàtria perduda, a
la infantesa, a la imatge de
l’amor idealitzat. I al llarg de
tota la seva obra continua
cercant, a través de la raó, la
perpetuació d’aquell moment
primigeni d’entusiasme. Com
un pelegrí, el poeta és “l’Ulis-
ses del retorn”, l’ésser que
torna a construir un nou món
i restaura els béns perduts. I
mentre viatja, entre paraula i
paraula, les veus ocultes d’al-
tres lectures es dissolen en la
creació. A la fi, els seus mots
dialoguen amb perícia amb el
present i el passat d’una tra-
dició que no li és esquiva.

Com el viatger que és, el
poeta cal que reformuli cons-
tantment la vida. Cal que
ompli de paraules els buits de
la raó, i que delimiti les tan-
ques indomables del senti-
ment. En constant evolució,
entre la desraó, sempre a l’a-
guait: “Confia la teva ceguesa
/ al pur instint de transfor-
mar-te”. Una veu singular. Un
gran repte.

Els vells indretsP O E S I A

V I C E N T U S Ó

Joan Baptista Campos,
Ciutat remor. Premi Ibn Hazn

de poesia. Bromera

Edicions.

Alzira, 2004.

E
n poc de temps, Joan
Baptista Campos ha
publicat alguns lli-
bres remarcables: La
sang, primer, i la tri-

logia de viatges orientals que
inclou Istanbul, Quadern de l’Índia
i el magnífic Pavelló d’Orient
(premi Màrius Torres 2003). Ara
amb Ciutat remor enceta un vi-
atge cap enrere, un trajecte més
lligat a la seua biografia, que el
mena al poble on hi ha alguns
dels seus records de la infante-
sa: la casa dels avis, els jocs de
pilota, els postres de carabassa.
S’acosta a la ciutat de Xàtiva,
temorós que ningú no el sortirà
a rebre, però esperançat que
l’urbs –que tot ho confon i tot
ho barreja– el deixarà mes-
clar-se lliurement entre la mas-
sa. Aspira, des dels primers
versos –els que componen la
primera part, A poc a poc la ciutat
– a confondre’s, a integrar-s’hi
entre la gent que la passeja,
gaudint del trajecte retrobat en
una ciutat a la qual torna i que
li sap, diu, “a fruita robada”. La
ciutat a què regressa és, però,
una ciutat estranya, on encara
ressonen “veus humanes a la
deriva”, però també una ciutat
porosa, que es deixa amarar de
noves presències.

La segona part, Geografies, és
un recorregut per algunes de

les petges més significatives
que la ciutat de la infantesa li
ha deixat al cor: records de
diumenges jugant a pilota,
d’olors, cants d’ocells, remors
d’heures i de converses, de vol-
teig de campanes, de lluites a
pedrades entre xiquets, de llu-
nes reflectint-se en les basses.

RECONÈIXER LA CIUTAT
La part central del llibre va
explícitament dedicada a la
retrobada de Xàtiva: “He tor-
nat pel vell camí de les mur-
tes” (Oda a Xàtiva) i els sis poe-
mes en què es divideix són el
testimoni dels esforços del
poeta per reconèixer la vella
ciutat que conserva en el re-
cord i aconseguir que aquesta
l’accepte, encara que el trobe
“estrany, perquè la sal m’ha
rovellat la veu i ja no sóc ni
l’eco d’aquell xiquet que cor-
ria”. A continuació, Joan Bap-
tista Campos evoca a La ciutat
de Vicent, la quarta part, els
racons de Xàtiva: la Seu, els
carrers estrets, l’escalinata
d’arrels del carrer de les Àni-
mes, la pujada a Bixquert, la
casa del carrer de Montcada
on visqueren els avis i que el
temps ha anat clivellant i
amarant d’una olor de ranci,
la font, un petit jardí de gespa
ensagnada des d’on evoca les
peripècies d’una ciutat cre-
mada, suggerides per les velles
pedres que la contemplaren
en flames.

Finalment, tenim la cloen-
da de llibre, titulada de ma-
nera explícita: L’estranger. Mai

no es retorna als llocs del
passat, perquè el temps els
modifica els trets essencials i
mai no són allò que el viatger
espera. “Véns per restablir
l’ordre perdut”, diu Campos,
però el temps ha passat i res
no s’aprén impunement, la
ciutat ha patit una metamor-
fosi i ja no és aquella que crè-
iem, ja no ens espera amb els
braços oberts, com abans ens
esperava. Potser no ens refusa
explícitament, però tampoc
no ens reconeix entre els seus.
El procés és sempre irreversi-
ble i a l’estranger no li resta
sinó contemplar el seu cadà-
ver picotejat per les gralles del
temps.

Joan Baptista Campos data
el poemari a Xàtiva i al seu
Lloc d’Ítaca particular –Be-
nicàssim– entre el 1961,
l’any en què va nàixer, i el
2002, l’any en què en clou la
redacció. És, doncs, de ma-
nera ben explícita, un llibre
de poemes que, conscient-
ment, han anat escrivint els
anys, la vida mateixa. Un lli-
bre dens quant a sentiments
i reflexions, pulcre quant a
execució i alhora gojós i
amarg en la remembrança.
Un nou viatge, aquest més
complex i més íntim, d’a-
quest poeta viatger que figu-
ra entre les veus principals
de la poesia valenciana.


