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Labreu Edicions,
que té poc més de
cinc anys de vida,
s’està convertint
en l’editorial de
referència pel
que fa a poesia:

amb un ull posat, com poques fan,
a les noves fornades que prometen,
atenta als consagrats –tant canònics
com marginals– que, encara que
sembli mentida, de vegades tenen
dificultats per publicar, i amb una
clara voluntat d’ocupar-se de posar
a l’abast traduccions de clàssics im-
portants. Només cal que repasseu
l’incipient catàleg i les seves col·lec-
cions ben conformades. Abans que
el núvol no ho engloteixi tot, i que els
versos siguin només carn de panta-

El mètode de la natura

lla (ja tenim cohorts de poetes blo-
gaires que només conceben l’exis-
tència a la gran Xarxa) hi ha qui en-
cara creu que no fa nosa la lletra im-
presa, que el llibre de paper conti-
nua essent un estri d’allò més
funcional.

Amb tot, el poeta (i pensador,
com recordava el crític literari Joan
Triadú, fent-ne un tot indestriable)
Lluís Calvo no s’ha encantat, i no-
més cal que visiteu el seu Daltabaix
poètic! (sí, exclamatori) per com-
provar que també és ben viu en el
món virtual. Estiula, una baula més
en la seva prolífica carrera, diria que
marca una fita, ni que sigui per les
cinc pàgines de Presències, dissolu-
cions. Si fa poc més d’un any la so-
cietat literària va veure aparèixer

“Per bé que les odes no
estan del tot exemp-
tes d’obsessió passi-

onal, és característic d’Hora-
ci l’intent d’alliberar-se de les
emocions extremes i traslla-
dar-se, ell i la persona estima-
da, vers un estat de gaudi
tranquil i alegre del moment”,
explica Hans Peter Syndikus,
doctor en filologia clàssica,
encarregat de redactar l’arti-
cle de l’Oxford Classical Dicti-
onnary sobre un dels poetes
llatins més recordats. Aquest
gaudi relaxat i satisfet apareix
enmig de “moviments i canvis
significatius de tema, d’ex-
pressió i de nivell estilístic”,
una particularitat que, en pa-
raules de Syndikus, allunya la
composició horaciana de la
unitat de la poesia lírica mo-
derna.

Un exemple: l’oda XVI del
llibre primer acaba apel·lant
a “canviar en dolceses les
amargors” i, tot seguit, la veu
lírica recorda que ja ha “reti-
rat les ofenses”. Abans d’això,
Horaci ha donat llibertat a
l’objecte de la seva creació:
“Dóna als meus iambes agres-
sius la fi que vulguis: llença’ls
al foc o, si et plau així, al mar
Adriàtic”. S’ha referit a déus
com Pito, Líber, Júpiter i Cí-
bele, “a la mar que parteix els
vaixells”, a la ira, que acaba
amb l’heroi Tiestes i es con-
verteix en la causa primera
que “s’esfondressin del tot”
altes ciutats. Tot per acabar
constatant que ja ha deixat
enrere els “impetuosos iam-
bes” de la seva “dolça
joventut”.✒

ELS CLÀSSICS
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Viure tranquil
i alegre

sense pena ni glòria Entre bellesa i
dolor, de Lluís Solà, un dels llibres
més importants de poesia de la dar-
rera dècada, em fa por que no passi
el mateix amb Calvo, i em refereixo
especialment a la tercera secció
d’Estiula. Salvem, si cal, distàncies,
respecte d’allò que en Solà hi ha
d’inspiració platònica, pel mite del
carro alat de l’ànima, interacció qui-
asmàtica entre la idea de bellesa i el
sentiment de terror –corfos amb el
dolor–, tensió suportada i diferida
lingüísticament pel poeta, posseït,
per dir-ho com el savi atenenc, per
la divina follia.

Però delim-nos a deixar cons-
tància de les fites en el món de la
poesia, desafectes de la indiferèn-
cia bàrbara que ens assetja. Si hem
estat, bé que serem. I és bo de veu-
re-ho en Lluís Calvo, que toca di-
versos pals: s’inicia amb l’endevi-
nament del món, amb lligalls que
es descorden i semantemes esgar-
riats, des de la injunció, amb voltes
seriades, amb rodonesa en el sen-
tit melòdic i prosòdic, amb fina
tria lèxica, donant límits, que ai-
xò vol dir de-finir, exalçant un llen-
guatge que ens empara i ens con-
glomera, amb jocs de semblances,
d’homofonies i homografies, però
amb clara consciència de la fronte-
ra que hi ha entre el desfici poètic
(les visions i cants maragallians) i
la raó ordenadora sustentada pel
llenguatge, la seva possessió (“no
tinc sinó allò que dic”). Però hi ha
més: fe en el llenguatge com a fruit
perdurable (“I l’escriptura resis-
teix. Et re-existeix”).

Ja ho deia en el Manifest poètic de
Sovelles: “La qüestió es tradueix en
l’intent de reemplaçar l’herència re-
ligiosa (...) pel culte a la llengua”. A
Presències, dissolucions sembla de-
tectar-s’hi allò que en solem dir “es-
criptura inspirada”, en la concepció,
en el to i la dicció, amb algun eco va-
gue del primer Pere Gimferrer d’Els
miralls. En l’epíleg, magistral, de
Jaume Pont hi trobem, sens dubte,
una de les aproximacions crítiques
–que no són poques– més sòlides i
lúcides que li hem llegit. Pont en
destaca la hibridació com a tret dis-
tintiu. “Estiula –diu– ens empeny a
la recerca d’un interrogant sense
principi ni fi”.✒
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Ja són cinc els misteris de l’illa su-
eca de Gotland que el comissari

Anders Knutas i el seu company Jo-
han Berg han de resoldre per obra i
gràcia de Mari Jungstedt, novel·lis-
ta sueca que comparteix amb Cami-
lla Läckberg el tron de les autores
supervendes nòrdiques del mo-
ment. A Una matinada inquietant,
Karin Jacobsson, substituta de Knu-
tas, s’esforça per resoldre un cas
aparentment senzill que es compli-
ca amb un segon assassinat.
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El pseudònim Nil Barral és dels
que va fer córrer més tinta ne-

gra durant la temporada passada.
L’home que dormia al cotxe ja té suc-
cessora a El Picasso desconegut, en
què el detectiu s’apropa al món de
l’art i, a mesura que s’hi endinsa, des-
cobreix que l’engany i els secrets són
el pa de cada dia, també en aquest
camp. Entre descobertes de falsifi-
cacions pictòriques, Barral té temps
de llegir contes de Monzó: “Només
un, perquè em va venir son”, admet.

ElPicasso
desconegut
NILBARRAL
AmsterdamLlibres

FICCIÓ

Mireia Lleó i Bertran va conèi-
xer la poeta Rosa Leveroni

(1910–1985), que li va donar dos con-
sells: que escrivís contes i que no
deixés mai de llegir i escriure poesia.
Lleó s’ha decantat per la segona reco-
manació, que l’ha portada a publicar
set poemaris a partir de Brots d’enyor
(1996). En l’últim llibre, Mirall de
versos, recorda Leveroni al mateix
temps que practica un exercici d’au-
todefinició. Homenatjada i home-
natjadora acaben entrelligades.

Miralldeversos
MIREIALLEÓIBERTRAN
EditorialTémenos

POESIA

VÍCTOR
OBIOLS

KIKE VALENCIA / LABREU EDICIONS


