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D’
una bona colla
d’anys ençà que
d’aquest tros de
país que és el
País Valencià

van fent-se sentir veus noves
des d’àmbits diferents, enllà
de la febre de les edats i de
falses causes generacionals.
Una sort, fet i fet, per moltís-
simes raons; i una dosi im-
portant de salut en tots els
aspectes; sobretot, i com a toc
d’atenció, de cara als instiga-
dors eterns d’una preeminèn-
cia, en tot, merament princi-
patina. Els dos llibres dels
quals donem notícia tot seguit
–Oasi breu i Elogi de la llibertat–
són només una mostra d’a-
questa València que ara es veu
en auge però que en realitat
mai no ha deixat de fer-se
present.

LA BREVETAT DE L’OASI
Oasi breu, de Josep Lluís Roig (la
Safor, 1967), suma el número
3 d’una col·lecció valenta, La
Poesia de Tàndem, que té poc
més d’un any de vida i que
dirigeixen dues figures de pes
de les lletres valencianes:
Francesc Calafat i Marc Gra-

nell. El present volum és el
cinquè llibre d’aquest poeta,
assagista i ensenyant de la Sa-
for, i el primer que publica
com a poeta ja sòlid, sense

l’aval d’un guardó literari al
darrere. Un fet que no és, ni de
bon tros, circumstancial, ben
al contrari: els 27 poemes que
conformen Oasi breu ens ad-

verteixen d’una veu que
emergeix ara amb força i que
enfila decididament cap a la
vida pròpia... Hi ha, a més, en
el llibre, un acuradíssim sentit
constructiu; en els poemes i
en el travat final del conjunt.
Aquesta característica atorga
al volum una unitat i una co-
hesió importants en el des-
plegament dels continguts.

L’oasi breu coincideix amb
la idea –o el desig– de voler
construir espais d’abeurall,
com de redreçament (per més
que costosos i breus en el
temps), en un món on els és-
sers humans són nàufrags i
van encaminats a la deriva.
Com ve a dir-nos el poeta en un
dels poemes centrals del vo-
lum: “Perquè li cap el món als
ulls i té / un niu de sols enllà de
la mirada / és que imagina, tot
redó i blau, / un món millor: si
no existeix l’oasi / l’inventa
nou: només pel seu somrís / jo
em donaria tot”.

DE LA LLIBERTAT QUE S’ÉS
Elogi de la llibertat és també el
cinquè llibre del poeta, antòleg
i crític literari Lluís Roda (Va-
lència, 1961) i fou escrit el
mateix any (1988) que Buirac
d’amor, el volum que va merèi-
xer el premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians... El poe-
ma que enceta el volum –que
duu per títol És cert que fóres,
però a qui li interessa?– ens
planteja d’entrada una reflexió
que va madurant en el curs del
llibre referida a la llibertat com

a aspiració conscient i com-
partida. Per anar a raure a una
veritat no gens imminent que
el poeta explicita en una nar-
ració final titulada, justament,
Elogi de la llibertat: “A la llibertat
no s’arriba: s’és”.

Aquest gruix central de re-
flexió –que de fet correspon al
trajecte d’experiència i de
pensament que s’atorga a la
vida– Lluís Roda el construeix
a partir de poemes breus (sense
títol, perquè vénen encade-
nats), alguns a mode de sen-
tència, amb objecte de fer ex-
plícita la idea que vol expressar
el poeta de concentració; de
saber comprimir a una frase
simple i a través d’una o dues
imatges una porció gran de
temps viscut. Com per exem-
ple: “L’excés de llum, com de
foscor, / No et permetrà veure
les coses / Amb les quals en-
tropessaràs / Sense saber que hi
són”. I: “No sé si morir deu ser
deixar d’escriure, / Sé que es-
criure és deixar de morir”. I
encara: “El llenguatge aboca al
silenci. / Però el silenci aboca al
llenguatge. / D’aquesta tensió
naix la poesia”.

La diversitat, la barreja i la
combinació de temes, en
aquests poemes breus, ator-
guen al conjunt una intensitat
que augmenta poema a poe-
ma. I tot i que en alguns casos
(en particular, en aquells poe-
mes construïts com a sentèn-
cies) podem detectar un cert
excés cap a l’evidència, Roda
demostra un enginy i té en
aquest sentit prou fusta per
superar amplament qualsevu-
lla banalitat.
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El poeta Manuel Vilas

‘Living las Vegas’
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N
o havia llegit mai
res de Manuel Vilas
(Barbastro, 1962)
fins que em va caure
a les mans El cielo,

que vaig llegir perquè el poeta
Sergio Gaspar el publicà a la
seva editorial, DVD, que és per
a mi un referent de qualitat
indubtable. Abans havia escrit
dos poemaris: El rumor de las
llamas (Olifante, 1990) i Las are-
nas de Libia (Huerga & Fierro,
1998), a més d’un llibre d’as-
saig i una novel·la.

El cielo, ho diré com més avi-
at millor, és un dels llibres més
importants dels poetes de la
seva generació perquè es des-
via notablement de les ten-
dències estètiques dominants
de la poesia espanyola, una
poesia que continua pagant
massa factures al pes de la
pròpia tradició literaria i a la
qual li costa horrors separar-se
de les línies grupals marcades
pels summes sacerdots, vius i
morts, que l’emmurallen, pro-
tegeixen i condemnen els seus
poetes a pujar la muntanya de
Sísif.

M’explico: salta a la vista que

aquest llibre no està en el cor-
rent de la fragmentarietat ni
de la poesia del silenci, però
tampoc el podem encastar a
l’esquadra de l’experiència,
encara que una lectura inno-
cent pugui fer-ho pensar. I les
raons són diverses, però potser
n’hi haurà prou dient que El
cielo no tracta cap dels grans
temes d’aquesta tendència: l’e-
xistencialisme, la fugida de la
joventut, el tema del jove vell
que ja està de tornada de tot,
l’amor al proïsme proletari
demostrat amb la preocupació,
la companyia, el consol i la
justificació al ciutadà mitjà, als
seus dubtes, pors, desamors,
etcètera. Ni es parla amb el
lector com si fos un amic prò-
xim, ni es tracta d’una poesia
postromàntica ni postil·lustra-
cionista (tant de moda en-
guany), ni és idealista, ni pa-
ròdica ni la seva finalitat és
l’humor, l’acudit ni la ironia
enginyosa. Però tampoc es
tracta d’aquesta barreja d’ex-
periència i dirty realism que els
més joves conreen, perquè
desdenya la indolència, el

gandulisme, el maleïdisme, el
desencís, el tic de la depreca-
ció, la poesia feta amb mals
sentiments, ni tant sols adopta
una actitud contramoralista.

El cielo podria considerar-se
una road poetry, més hedonista
que audenista, escrita amb
apuntes realistas esthendalianos, el
personatge de la qual viu la
vida sense lamentar-se pel seu
final (ho diu en diverses ocasi-
ons), atès que no pensa deixar
res, tot i que la mort hi és

sempre present, com hi és la
ginebra i el viatge, vehicles que
l’han de dur sense remei a un
final apressat. A partir del po-
ema Historia de una camarera
vaig començar a associar les
imatges que el llibre em sug-
geria amb les de la pel·lícula
Living Las Vegas, tant pel que fa
al seu protagoniste, un home
feliç que decideix iniciar un
viatge que el conduirà volun-
tàriament cap a la mort, com
per les històries amoroses
puntuals que van sorgint en
espais oberts i hotels on coneix
dones que han d’augmentar la
seva recerca de felicitat ins-
tantània, sense preocupar-se
pel que vindrà després. No es
tracta, certament, d’històries
d’amor romàntic ni de relaci-
ons assenyades amb futur, però
tampoc de marros d’una nit de
mirades captivadores entre
parelles que gasten més en io-
gurts que jo en cigars o d’a-
quelles altres que arriben al llit
mentre pateixen la depressió
narcisista del diumenge. Tot i
així, aquí l’amor, la duresa de
l’amor, és innegable “... porque,

conociéndome, / igual te hubiera
pedido en matrimonio y tú hubie-
ras aceptado, / y borracho como es-
toy todo el día [...] a lo mejor me
daba por darte un puñetazo / o ti-
rarte a un río, o a ti por pegarme
un tiro...”.

CRÍTICS I JURATS
Sembla poca cosa la utilització
d’un personatge poètic inusu-
al, encara que versemblant,
per poder parlar de nova poe-
sia. Però els poetes, les poetes,
saben que aquest fet és crucial
per cercar un to i una veu que
impulsi la poesia a fugir del
tanatori on és. Tant de bo els
crítics i els jurats dels premis
(especialment el Nacional i el
de la Crítica espanyol), molts
dels quals fa dotzenes d’anys
que s’asseuen al mateix lloc,
facin un pensament i s’adonin
que els inicis de segle solen
portar grans canvis a la litera-
tura, que una nova sensibilitat,
ni teòrica ni impostada, els
anirà fent més i més vells i que
el futur de la poesia espanyola
passa per llibres com El cielo,
llibres que les grans patums no
llegeixen i, si ho fan, no reco-
neixen, perquè fa temps, mas-
sa temps que no parlen de po-
esia més que quan es troben
per premiar patètiques pro-
duccions que, paròdies de si
mateixes, han arribat esbufe-
gant a tancar un segle.


