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POESIA D. SAM ABRAMS

Poesia amb majúscules
iena Edicions ha tingut l’excel·lent
idea d’encetar una col·lecció de clàs-
sics catalans, El Far de Viena, per fer

joc amb la seva esplèndida biblioteca de
clàssics moderns, El Cercle de Viena. I el vo-
lum que inaugura la nova sèrie és una obra
que només es pot qualificar de contundent:
Paraula encesa, una extensa antologia gene-
ral de la poesia catalana moderna, a cura de
Pere Ballart i Jordi Julià, que aplega una
mostra significativa de la producció de 150
poetes de Joan Maragall fins a Albert Roig,
és a dir, del 1911 al 2011.

La feina dels antòlegs és ambiciosa i pul-
cra i d’una gran exigència, coherència i
oportunitat. Proposen un cànon estricte,
encapçalat per Carner, que inclou Riba,

V Foix, Espriu, Vinyoli i Ferrater. Superen di-
visions internes i destaquen la diversitat es-
tètica, generacional i territorial de la poesia
del segle XX en el marc d’una visió unitària
de conjunt. Rescaten autors oblidats com
ara Joan Sales o Josep Elias i en potencien
d’altres que no han rebut prou atenció críti-
ca fins ara. Ressalten el valor del poema in-
dividual com a creació autònoma. Trenquen
tòpics i proposen noves lectures. Esperonen
els lectors a freqüentar directament les obres
dels grans poetes. Ensenyen a encarar-se
amb la poesia a través dels davantals crítics
que precedeixen la tria de cada autor.

Com no podia ser d’una altra manera,
tractant-se d’una obra tan ambiciosa, Pa-
raula encesa manifesta algunes deficiències:

la manca de teatre en vers i de certs subgène-
res experimentals, com ara el poema en pro-
sa o el cal·ligrama; la poca insistència en la
continuïtat de la presència del poema llarg;
l’absència d’autors com Ramon Bech, Ge-
rard Vergés, Margarita Ballester, Antoni
Puigverd, Patrick Gifreu, Vicent Berenguer i
Jean Serra; la infravaloració d’epígons com
Maragall, Bartra, Brossa o Estellés; i la lectu-
ra potser no prou madurada d’alguns au-
tors. No existeix l’antologia perfecta. Triar
és opinar, deia Riba. Amb tot, Ballart i Julià
s’han garantit un lloc de privilegi a la nòmi-
na de gran antòlegs de la lírica catalana mo-
derna, al costat d’A. Plana, J. Teixidor, J.
Triadú, J. Molas i J.M. Castellet, J. Bofill i A.
Comas i G. Sansone. ❋
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l carrer de l’Embut de Cadaqués sem-
bla sorgit d’un conte màgic que tant
pot sentir retronar trets de mort com

salvar vides agonitzants. I malgrat que “les
portes dels pobles de pescadors, la nit en què
cavalquen les bruixes, no s’obren a ningú”,
sempre hi pot haver situacions excepcionals
com la d’aquest carrer en temps de guerra.
Com rellevant ha estat sem-
pre Cadaqués, un territori
isolat del món. Ho confirma
el fet de ser l’únic poble que
parla salat al principat.

El que passa a El carrer de
l’Embut reflecteix l’essència
de la novel·la de Pilar Rahola,
un relat difícil de definir, tant
per la munió de fets i històries
que explica, com per les situa-
cions paral·leles amb la Cata-
lunya actual que deixa entre-
veure. I també per la manera
de bastir la narració amb un
llenguatge clar, directe i ben
tramat que l’enriqueix.

Estructurada en sis actes, la
novel·la gira al voltant de per-
sonatges importants d’arreu
del món de la primera meitat
del segle XX i que tenen una
profunda relació amb les
aventures dels protagonistes
de ficció que porten el pes del
relat. Uns temps remoguts, amb molta vio-
lència, del pistolerisme d’inici de segle XX a
la dictadura de Primo de Rivera i la repressió
que va generar, la proclamació de la Repúbli-
ca i la Guerra Civil. Una època amb resultat
final catastròfic, però també prou excitant i
que va servir per sembrar les llavors de lliber-
tat i esperança que viu ara Catalunya.

En un gran puzle narratiu, Rahola va enlla-
çant personatges reals com Stalin, Andreu
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L’apunt
Pilar Rahola (Barcelona, 1958) és
coneguda com a política i opinadora
professional, però cal no oblidar que ja va
debutar el 1983 amb Aquell estiu color de
vent, seguit d’una dotzena de títols més.

Llavor de
llibertat i
esperança
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Nin, Wagner, Frida Kahlo, Einstein i George
Orwell, a més de tot un estol d’intel·lectuals i
artistes espanyols i de la burgesia de l’època,
amb els prohoms catalans que van iniciar la
transformació més profunda de Catalunya
en totes les èpoques. Entre els qual hi trobem
Joan Maragall, Salvador Dalí, Antoni Gaudí,
Víctor Català i Eugeni d’Ors.

    Però els veritables he-
rois, els que mouen els fils
de la narració, són els llui-
tadors anònims que, des
de la repressió que patei-
xen i dels ideals que con-
reen, seran protagonistes
de totes les escletxes de lli-
bertat, dignitat i drets
d’igualtat que s’obriran.
Un munt de personatges
ficticis, com la Montser-
rat, en Miquel i la Lídia,
són exemple d’aquest do-
mini del retrat literari,
tant quan viuen moments
violents i complicats com
en temps esperançadors i
plaents.

L’argot de Cadaqués
També cal destacar l’es-
forç per recuperar l’argot
dialectal de Cadaqués
adaptat a l’època. Sense

obviar el sarró de coneixements que té l’au-
tora de la realitat històrica i actual del país,
omplert tant en la seva activitat política, que
va exercir fa uns anys, com per la seva tasca
d’opinadora en les columnes periodístiques
diàries i en les tertúlies a diferents mitjans.

Un bon retorn a la narrativa, que la matei-
xa Pilar Rahola ha fet saber que tindrà conti-
nuïtat amb nous títols. Una bona notícia, te-
nint en compte el present. ❋
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