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El poeta Miquel de Renzi és catedràtic de paleontologia a la Universitat de València

Al principi era la llum
P O E S I A L L U Í S R O D A

Miquel de Renzi, La nuesa del
basament (Obra poètica

1971-1973). Ardeas

Poesia-Fundació Bancaixa.

Sagunt, 2000.

M
iquel de Renzi
(Barcelona, 1941)
és un conegut
poeta de la gene-
ració dels 70 que,

com molts, començà publicant
a Llibres del Mall: Tres fan la
centena (1978, amb un breu i
intel·ligent pròleg de Joan
Brossa), i Les sales d’espera (1981).
Des del 1977 és catedràtic de
paleontologia a la Universitat
de València, ciutat on resideix
i on han aparegut els llibres
posteriors: Descripció d’un riu (3
i 4, 1983), Un projecte pictòric
(Septimomiau, 1983), L’assalt al
jardí (Gregal, 1986) i El missatger
i les ciutats (IVEI-Alfons el Mag-
nànim, 1990).

Tres fan la centena aplegava
tres llibres escrits entre el 1973
i el 1976 i ens avisava de l’e-
xistència d’uns altres dos inè-
dits escrits simultàniament
entre el 1971 i el 1973: Un
malestar –i qualque benestar– ci-
vilitzat i Passadissos endins, que
ara decideix publicar sota el
títol de La nuesa del basament.
Després d’haver estat rebutjats a
partir d’un moment determi-
nat, ara els recupera: “La pers-
pectiva, però, em mostra que,
per bé que hi ha una distància
entre uns poemes i altres,
aquesta no és tan gran i que els
continguts són vàlids [...]. Els
poemes, tal com els veig ara,
mostren embrionàriament
molts dels temes que més tard
elaboraria progressivament a
la meva poesia”.

CONTINUÏTAT CIRCULAR
Efectivament, La nuesa del basa-
ment no aporta res substancial
al conjunt de l’obra de Renzi
però tampoc no la desdiu. Fins
i tot, al contrari, aparentment
confirma la continuïtat circu-
lar que ja tenia. Versos, poe-
mes i llibres són perfectament
intercanviables (l’obsessió in-
formativa espaciotemporal so-
bre el moment en què han es-
tat creats ho confirma). La seua
veu, poèticament madura des
dels primers llibres, no pre-
senta daltabaixos, però tampoc
canvis ressenyables. La lectura
de qualsevol dels seus poemes
ofereix nítidament una repre-
sentació adient de la seua
pràctica i aportacions, emble-
màtiques d’aquella generació.
Una combinació recurrent de
Brossa, Foix i Riba, sense arri-
bar a l’excel·lència dels mes-
tres: ells sí, originals. Sobten la
capacitat i la destresa lingüis-
ticopoètiques de Renzi de
construir textos equilibrats,
però mancats de lirisme. A la
base, hi ha la concepció del
poema com a arquitectura síg-

nica, com una construcció
simbòlica no necessitada de
referents, com a expressió o
endinsament en l’essència de
les coses mitjançant una nova
realitat creada pel geni de
l’autor que demana una de-
tinguda exegesi dels altres per
tal de ser copsada, a cavall
entre l’art abstracte, el surre-
alisme, l’escriptura automàti-
ca i els recursos formals de ti-
pus oníric, jogassers o sub-
conscients; de la trascendèn-
cia i importància significativa
dels quals avui dia dubtem,

però que han balafiat energies
de molta gent, entre altres les
dels mateixos creadors. Sola-
ment com a exercicis d’inves-
tigació podran ser apreciats.
No ens ha d’estranyar la indi-
ferència social amb què han
estat rebuts, en tant que la
mateixa societat era absent de
l’àmbit de preocupacions di-
recte. Tindran un interès eru-
dit i simptomàtic per a la his-
tòria. Probablement més inte-
ressada a explicar-ne les cau-
ses que els textos. Una volun-
tat subversiva i de ruptura de

motlles era a la base de la
pèrdua del sentit tradicional:
del sentit, simplement. Ara
sabem que aquests altres sen-
tits cercats, llevat de merita-
bles excepcions, valien menys.
Altrament: que la construcció
de sentit mitjançant la des-
trucció del sentit, en general,
poc sentit. Un escàndol que no
escandalitza ningú i que pro-
bablement ni tan sols serveix
per a expressar-nos com som o
voldríem ser.

Efectivament, aquests dos
primers llibres de Renzi con-

tenen molts elements claus
que esdevindran signes re-
currents al llarg de la seua
obra, més enllà de la referen-
cialitat immediata: la música
i les notes, les gotes de pluja,
les portes i les claus (corre-
dors, passadissos i cercles), els
arbres (troncs, branques i fu-
lles), el riu i el jardí (com a
paradís clos, desitjat i inac-
cessible) i certament el signe i
el missatge.

Finalment, voldria dir que
ha estat precisament en
aquest llibre que he trobat els
poemes més meravellosos de
Renzi i que m’han mostrat un
Renzi inèdit i desconegut: va-

luosíssim. Un Renzi
primerenc i supose
que inviable a l’èpo-
ca, que justifiquen la
publicació i l’adquisi-
ció del poemari. Cu-
riosament són agru-
pats a la primera part
del primer llibre (els
poemes han estat re-
ordenats per l’autor;
ara cada llibre té tres
parts). La qual cosa
explicaria dues coses:
que tenen poc a veu-
re amb les parts se-
güents (que ja enlla-
cen coherentment
amb la producció
posterior sense a pe-
nes diferències) i que
efectivament són
d’un altre estil (dis-
sortadament aban-
donat pel poeta). De
fet, obrien i tanca-
ven aquell primer
original (cosa que
ens fa pensar que
també eren sentits
pel poeta com els
millors). Ara que els
ha recuperat, els do-
narà continuïtat?

‘Amanita muscaria’

N A R R A T I V A

F R A N C E S C G U E R R E R O i B O R R U L L

Jordi Font-Agustí,
Contracorrent. Proa.

Barcelona, 2000.

P
er segon any consecu-
tiu, i amb un èxit en-
comiable, la llibreria
L’Odissea de Vilafran-
ca del Penedès ha ce-

lebrat el premi El Lector de
l’Odissea. El premi és ben sin-
gular: un consell de cent lec-
tors vinculats a la llibreria va
triar 2 obres finalistes entre les
24 presentades al certamen, i a
partir d’aquesta tria un jurat
va decidir atorgar el premi
d’aquest any 2000 a Jordi

Font-Agustí per Contracorrent.
Cal dir, a més, que el novel·lista
badaloní va obtenir el 1997 un
ajut de la Institució de les Lle-
tres Catalanes a la creació lite-
rària, una redacció que li ha
costat tres anys i que ara, dins
la col·lecció Beta de Proa, ha vist
la llum.

ESCRIPTURA AMABLE
L’escriptura de Font-Augustí és
amable, i es reconeix entre lí-
nies l’ofici d’un escriptor que
no és pas nou. D’entre les seves
obres cal destacar Els silencis de
Betúlia (1999), que obtingué el
premi Ciutat de Badalona, i La
força del riu (1996), una novel·la
per a joves amb temàtica tec-
nocientífica. És precisament
dins aquest subgènere novel·lís-

tic que cal incloure Contracor-
rent, una novel·la que aprofun-
deix en el seu desig de bastir
ponts entre literatura i tecno-
ciència.

En Claudi Baïls (“un tecnò-
crata com tots els de la seva
espècie”) és un jove i promete-
dor enginyer de ponts i camins
d’Eurorute, l’empresa que exe-
cuta la construcció d’una car-
retera a la vall Fosca. Absolu-
tament obsedit per la seva fei-
na, menysté la seva promesa,
que desitja que algun dia sigui
capaç d’interessar-se per altres
coses que no siguin només la
seva feina. La seva estada a la
vall li permet de conèixer un
paisatge humà i físic insòlit, on
descobreix un món que remo-
tament li reporta un passat seu

desconegut i que l’ajudarà a
replantejar-se la seva avorrida
existència. La coneixença de la
Marta, primer, i d’en Pere Cas-
tella, després, esdevenen mo-
ments claus en la transforma-
ció del protagonista, que, as-
sistit per una encertada dosi
d’Amanita muscaria, aconse-
gueix veure les coses des d’un
altre punt de vista.

A la novel·la s’hi interposen
diversos interessos: els de
l’empresa constructora del
projecte, els dels seus treba-
lladors, i els dels habitants de
la comarca, que malden els
uns per resignar-se a la cons-
trucció d’una carretera que els
ha de reportar un benefici
immediat (els buròcrates cor-
romputs de l’administració
local i comarcal, i els de les
grans empreses de subminis-
trament elèctric), i els altres
per l’oposició frontal al pro-
jecte i la preservació d’un pai-
satge sostenible que demostri
que encara és possible viure
d’acord amb els dictats de la
natura.


