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Això és la poesia,
la que “es forja a
l’arrel de la llen-
gua”.Així conclou
la Declaració so-
brelallengua,alfi-
nal d’aquest nú-

mero100deReduccions, larevistade-
gana de poesia de les terres de parla
catalana; un text important pel seu
contingut i per la seva oportunitat,
perquè es fa públic en un moment
preocupant, quan sembla que se’ns
volen, ací o més enllà, arrabassar
drets inalienables. Però la soca i l’ar-
rel no s’hanmantingut vives per ca-
prici durant tants segles i,malgrat la
perfídia d’alguns governants, aques-
ta llengua i aquesta cultura roman-
dranencaraenespletmentreaquest
planeta continuï el seuperiple.

Reduccions va néixer l’any 1977 a
Vic,anydepromesesid’il·lusions,al-
gunesnoencaraassolides, ianytam-
bédedesastre:undelsmembresfun-
dadorsdelarevista,AntoniPous,ar-
ran mateix de la seva plenitud in-
tel·lectual, fou colpit per la mort.

La flor delicada i
aïrada de la paraula
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PERFIL Esdevingut d’algunamanera figura
tutelardelprojecte, l’estoldepoetes
isavisamicsqueengegarenl’aventu-
ra saberen servar la seva memòria
consolidant el projecte sota la divi-
sa d’una exigència exquisidapel que
faasupòsitspoètics id’unesforç im-
pagable i sostingut pel que fa al ser-
veialallenguaialpaís.Lacollalafor-
maven Lluís Solà, com a director, i
MiquelMartí i Pol, Segimon Serra-
llongaiMorer,RicardTorrentsiJor-
di Sarrate.

Larevistaha sabut serun termò-
metre de la poesia universal, amb
traduccionsde confiança, i de la ca-
talana en particular. Les seccions
d’Estudis i comentaris i la deNotes
hancomptat desde l’inici ambcon-
tribucions de primer ordre. Seria
massaprolix ferunrecorregutdeta-
llat de tot el material que s’ha anat
publicant a Reduccions durant
aquests 35 anys de recorregut. Ara,
un cop assolida aquesta fita dels
cent números, cal desitjar una con-
tinuïtat que, com amínim, dobli la
xifra. No és estrany que aquest nú-

mero100s’hagivolgutcelebraramb
la publicació de textos de la poesia
que madura, aquí i arreu, i d’estu-
dis i de reflexions sobre “el que és
unade lessubstàncies inherentsa la
poesia i no solament a la poesia: la
llengua i la paraula”.

Una revista depoesia és essencial
en el sistema literari d’unpaís: és on
s’hicouencoses,ons’hipodenpubli-
car primícies de grans obres, prova-
turesques’estronquen,experiments,
reflexionssòlidessobrepoesiaollen-
gua,obécríticaliterària,ons’hadefer
reportde lavitalitatpoèticad’unpo-
ble,ons’hadeconsignar lasalutde la
paraula.Peraixòensencalenmoltes.
N’hi ha, i n’hi ha hagut. I n’hi haurà.
Peròtambéperaixòhemdecelebrar
que aquesta arribi al 100, perquè vol
dirquealgunacosas’hafetbé.L’espe-
rit obertdeReduccionshaestat tam-
béunelementcabdal,enelsentitque
noha caigut en sectarismes: un sim-
ple repàs dels índexs dels números
(que,percert,podentrobar-sedigita-
litzats a la xarxa en el domini deRa-
co.cat)ensindicaquehihanpublicat
poetes consagrats i joves descone-
guts, críticsdemoltdiversa condició
icriteri, figuresdestacades,principi-
antsque s’estrenen i, sobretot, artis-
tes de la paraula d’arreu dels Països
Catalans, amés dels estrangers tra-
duïts de més d’una quarantena de
llengües.

Potser tampoc no és estrany que
hagin coincidit en el temps la publi-
cació en aquest número deReducci-
onsde laDeclaració sobre la llengua
i elManifest de Girona, redactat pel
PEN Club Internacional i impulsat
desdeCatalunya.Segonselmanifest,
el dret a l’ús i protecció de la pròpia
llengua ha de ser reconegut per les
Nacions Unides com un dels drets
humans fonamentals. Són dosmis-
satgescosinsgermansquehandeser
escoltats.LlargavidaaReduccions!!
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EL SECRETDE ...

Autora del celebrat Prima-
vera, estiu, etcètera (La
Magrana, 2011), la seva

primeranovel·la,MartaRojals és
possiblement l’escriptora més
elusiva que hi ha a Catalunya.
D’ella no n’hi ha fotografies, ni
compareixences públiques ni ac-
tes promocionals: Rojals no vol
tenir cap notorietat pública. Tot
i això, els seus admiradorspersis-
teixen i els satisfà encara que si-
gui poder xatejar amb ella.

La setmana passada 20 lectors
–divuit dones i dos homes; queda
clar qui llegeix en aquest país– es

van citar a la llibreriaAPeudePà-
ginadeMajordeSarrià,Barcelona,
perparticiparenunaxerradasobre
Primavera, estiu, etcètera. A l’inici
hivahaverunamicademalamaror
perquè els havien explicat que po-
drienparlarambRojalsenunacon-
ferència per Skype: al final, l’auto-
ra ho va declinar i va optar per co-
municar-seambellsambunxatde
Facebook. Rojals, nascuda a les
Terresdel’Ebre,arquitectadepro-
fessió iresidentaBarcelona,vaex-
plicar que patia “d’angines i d’una
micadefebre”, ivaafegirquemen-
treesperavaquelifessinpreguntes

ho aprofitaria per cuinar el sopar.
Les 20 persones parlaven sobre el
llibre entre ells i passada una hora
van començar a plantejar tímida-
ment les preguntesmitjançant un
ordinador portàtil. El secretisme
de Rojals semblava que despertés
encaraméscuriositatsobrelaseva
persona. Les preguntes van girar
sobretot al voltant de què hi ha
d’autobiogràfic en la història de la
protagonista, l’Èlia.Rojalsvainsis-
tir que per exposar part de la seva
vida en una novel·la hauria de ser
“moltexhibicionista”, iellaésl’an-
títesi d’això. També va descartar

respondre a les preguntes sobre
quinaés la influènciaquetenenles
sevespròpiesexperiènciesalllibre:
“No sóc ningú per condicionar la
imaginació del lector”, va dir. Els
lectors també van demanar si pre-
para un altre llibre. “El futur? És
incert, no tinc tempsni de pensar-
hi”,vaserlaresposta.L’últimapre-
guntaquevaigseguir–jo tambéte-
nia febre– va ser la d’un dels assis-
tentsqueestavaentestatasabersi
elspersonatgessónunsperdedors.
“Això de guanyadors o perdedors
només ho he vist a les pel·lícules
americanes”.!
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