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mb Nosaltres i tu Blanca
Llum Vidal (Barcelona,
1986) ha fet un salt espectacular respecte al seu primer
poemari, Cabra que hi havia
(2009). El nou recull de Vidal és
un llibre important que pot servir
per retornar la fe perduda en la
poesia que molts lectors han sentit durant els darrers anys. Nosaltres i tu és un autèntic esclat
d’energia creativa que es mou intel·ligentment al fil de tensió entre
l’anhel de llibertat absoluta i els
lligams a la realitat a través de la
consciència. I en dreçar-se sobre
aquesta base problemàtica planteja una sèrie de qüestions fonamentals per a la poesia en l’entorn del món difícil actual.
El títol de l’obra ens convida a
reflexionar seriosament sobre la
poesia i l’alteritat, sobre els vincles profunds entre el jo de la poeta i l’altre, entre la multiplicitat del jo i els altres. A
la manera d’Emmanuel Levinas, Vidal ens
ve a dir que no pot una jo entotsolada i solitària. Una gran idea pel temps que vivim.
Per mitjà d’una sèrie d’afirmacions valen-

tes, que estratègicament salpebren el text,
Vidal busca la nostra complicitat total.
La imbricació entre el jo i l’altre també
es fa extensiva al sentit de la tradició i el
model de la llengua que la poeta reivindica
sense estrafolàries actituds rupturistes.

teixos. La llengua és plena, viva i actual mentre concentra tota la història
del que hem estat. I a Nosaltres i tu la
llengua està potenciada per la precisió
del sentit, la brillantor sensorial de les
imatges, la música dels sons i el ritme
de les idees que es dosifiquen amb
Nosaltres i tu
cura a través de les frases, la segmenAutora:
tació del vers i la divisió estròfica.
Blanca Llum Vidal
Amb la càrrega plaent de l’alteritat,
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tes, ens encoratja a tenir el valor de
Pàgines: 61
desensonyar-nos i redescobrir el pas
Preu: 10 euros
sinuós del temps; l’espectacle de la fisicitat de la geografia de la realitat,
tant a la natura com a la ciutat; el
complex i vast reialme de les emoLa poeta
cions, el pensament i la consciència.
barcelonina
En el segon llibre –cal recordar així
Blanca Llum
mateix les edicions recents que ha fet
Vidal ARXIU
de llibres de Guimerà i Àngel Carmona–, Blanca Llum Vidal despunta com
L’autora invoca la tradició de Llull, March,
una vitalista en les dues accepcions del
Rimbaud, Maragall, Salvat-Papasseit, Foix,
terme perquè, per una banda, té una fam
Rodoreda i Vinyoli que té assumida i inteinsaciable de món (“I fem-ho, fem-ho amrioritzada, sense que suposi un llast. La
ple!”), però, de l’altra, sap que tot està
tradició representa el diàleg fèrtil amb l’alproveït d’un sentit (“Però no hi cap teratre que ens ajuda a ser més nosaltres manyina / feta en va”). ❋

