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2
es del dimecres passat, amb la
proclamació de la jove poeta va-
lenciana Àngels Gregori com a

guanyadora dels Jocs Florals, la Setmana
de Poesia de Barcelona completa el que
són els dies més intensos de la poesia al
nostre país, que actualment es veu im-
mers, al llarg de tot l’any, en infinitat de
sessions estables i cicles arreu del país.
Obrim amb una foto de Núria Martínez
Vernis, que va triomfar en una de les edi-
cions anteriors del festival, i que aquest
any organitza, avui a les nou del vespre a la
plaça del Raspall, l’homenatge 50 anys sen-
se Carmen Amaya. Excel·lent recitadora i
feta en els recitals al carrer, Martínez Ver-
nis és, així mateix, l’autora de Deix on dir
(Ed. Empúries, 2011), un dels llibres més
hipnòtics de la nova poesia catalana.

Per commemorar aquesta nova edició
de la Setmana de Poesia de Barcelona de-
diquem el reportatge central a la figura de
Joan Teixidor, signat per un dels comissa-
ris de la Setmana i crític oficial del nostre
diari, Sam Abrams. El pròxim dilluns,
Joan Teixidor –autor de llibres extraordi-
naris com ara El príncep (1954) i Fluvià
(1989), serà recordat al Verger del Museu
Marès en un dels actes centrals del festival
d’enguany, que es clourà dimarts amb el
XXIX Festival Internacional de Poesia al
Palau de la Música, amb la participació de
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Carles Miralles, Francesc Parcerisas i qua-
tre internacionals de luxe: Bei Dao, Jorie
Graham, Fabio Morábito i Hans Magnus
Enzensberger, un dels grans escriptors ale-
manys del segle XX i molt vinculat al nos-
tre país, on va publicar una novel·la docu-
mental sobre la revolució del 1936 centra-
da en la figura de Durruti. De la seva poe-
sia, en català, disposem dels volums Poesia
(1950-1985) i L’enfonsament del Titànic,
tots dos de lectura obligada
    Insistim en el paper de les noves edito-
rials, que es dediquen a publicar al llarg de
l’any i que ocupen un espai que els grans
segells han abandonat lamentablement.
Meteora, Cafè Central, Arola, 1984, La-
breu i de més petites, com la badalonina
Pont del Petroli. Precisament va ser La-
breu la que va publicar per primer cop en
una edició comercial el veterà Joan Vinue-
sa (foto), un resistent dels anys difícils, que
presenta aquests dies El corn del sègol a
Pont del Petroli. La seva poesia és directa i,
sovint, crítica. El nou poemari l’obre amb
uns versos dedicats al malaguanyat Genís
Cano: “La cultura catalana no està / basa-
da en noms, / la cultura catalana està / ba-
sada en cognoms. / La cultura catalana
creu sincerament / que ser fill o descen-
dent / d’un personatge afavoreix / trobar
l’essència...” La poesia ha de recuperar
l’espai central que tenia a Catalunya. ❋
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a setmana passada us vaig
comentar un nou web
dedicat a la literatura in-

fantil i juvenil, Llibres al replà, i
aquesta toca una iniciativa que
de fet es va donar a conèixer uns
dies abans, el blog col·lectiu Lle-
gir en català (http://llegirenca-
tala.wordpress), en què hi parti-
cipen dotze editorials entre pe-
tites i mitjanes que han decidit
obrir aquesta via per augmentar
tant com puguin la veu pública.

La iniciativa va partir de l’edi-
tora de Raig Verd, Laura Huer-
ga, i ben aviat va tenir la col·la-
boració de Periscopi, Labreu,
Fragmenta, Males Herbes, Vie-
na, L’Avenç, AlRevés, 1984, Si-
dillà, Gregal i Meteora. Dotze
editorials que es defineixen així:
“Som editorials independents
de Catalunya que treballem per
fer-te arribar els millors llibres
en català. Hi posem la nostra
feina i tota la nostra il·lusió a fa-

L vor de la cultura en català.
Aquest blog és només una mos-
tra de tota la feina literària que
fem. Hi podreu trobar un llibre
al mes per editorial, notícies i
entrevistes.”

Dotze editorials amb recur-
sos més limitats que altres i que,
tot i això, miren de mantenir un
bon nivell qualitatiu. No n’hi ha
prou de dir “ho feu molt bé”, cal
que venguin els bons llibres que
ens ofereixen.

Al film Dotze homes sense pie-
tat (1957), de Sidney Lumet, els
membres d’un jurat tenien clar
declarar culpable un acusat. El
personatge de Henry Fonda
aconseguia capgirar l’opinió de
la resta. Aquestes editorials
tampoc han de tenir pietat, han
de seguir lluitant per aconseguir
capgirar la tendència cultural. I
les hem d’ajudar, perquè ens hi
juguem un valor, de tots plegats,
que no es paga amb diners. ❋
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