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CRISTINA CALDERER

El somni de molts poetes, premiats o no, és convertir-se en rapsodes

A C T U A L I T A T D E L S C O N C U R S O S P O È T I C S

L’abundància
de premis pot
comportar
conflictes

qualificar com d’alt risc. I em
centro, a partir d’aquest ins-
tant, en el territori concret de
la poesia... A manera de rela-
ció o de llistat, apuntaré
breument quatre d’aquestes
situacions en les quals la di-
nàmica dels premis pot com-
portar per si mateixa unes su-
posades desavinences en el
context d’uns interessos que
en principi són individuals
però que de manera indefec-
tible –i sense perdre el seu
caràcter singular– acaben
sent part substanciosa del tei-
xit col·lectiu:
☛ En contra d’allò que algú
pogués creure, una presència
supraabundosa, arreu del pa-
ís, de convocatòries de premis
de poesia no pressuposa en
cap cas la solució màgica i
definitiva als problemes as-
pres d’escassetat i de dispersió
que afecten avui per avui el
gènere en aquesta comunitat.
☛ La forta expansió a tots els
àmbits d’una política de
guardons no hauria de su-
plantar –com sembla que a
poc a poc va passant– l’edició
corrent de poesia, això és, la
convicció ferma i comprome-
sa per part dels editors a l’ho-
ra de mantenir les seves col-
leccions estables de poesia
enllà de les adjudicacions que
provenen dels certàmens.
☛ No cal dir que la vinculació
que qualsevol poeta pugui es-

tablir amb les vies que ofe-
reixen els premis respon a
una tria personal i, com a tal,
és lliure i ben legítima, però
també és cert que en diverses
ocasions aquesta fórmula
dels premis entesa com un
camí més o menys assequible
de sortida ha propiciat l’apa-
rició en moltes bandes del
país d’estibes d’obra medio-
cre o simplement de tempta-
tives que mereixen un escas-
síssim interès.

☛ També la monopolització
dels premis com a única for-
ma de solidificació creativa i
editorial suposaria, entre al-
tres estropells, un risc impor-
tant per a la comunitat lecto-
ra, i àdhuc per a la crítica: els
criteris conjecturals de currí-
culum guardonístic podrien
imposar-se, per simple inèr-
cia, als criteris i gustos emi-
nentment literaris.
A aquestes quatre considera-
cions –simplement apunta-

des, com he advertit, per bé
que cadascuna mereixeria un
article extens a part– potser
caldria afegir-n’hi encara
una dada que respon de ma-
nera directa a una pèssima
realitat i que no deixa d’ha-
ver-se erigit, aquests darrers
anys, com la taca més negra
en un tema de llarg abast
com el que avui ens ocupa:
s’han arribat a crear en
aquest país unes col·leccions
de poesia amb un únic i ex-

clusiu interès material de
cobrir el màxim nombre de
publicacions d’encàrrec de
mans de tants i tants ajunta-
ments o petites administra-
cions que, amb tota la bona
intenció del món, volien fer
créixer en la seva localitat
algun concurs literari, més o
menys important, així com
la seva posterior publicació
en forma de llibre: lluny de la
menor ambició literària, en
tal cas, aquesta fórmula edi-
torial no ha fet altra cosa que
anar a buscar matèria poèti-
ca aquí i allà amb menyspreu
i pedanteria a canvi de poder
fer lluir, de cara als ulls pú-
blics, unes preocupacions li-
teràries que en realitat mai
no foren tals... Sortosament,
en la seva pretensió oportu-
nista, aquestes fàbriques de
falsa cultura han acabat fent
malves. Encara que potser no
totes, per bé que algunes que
en són hereves en segueixen
encara avui cobejosament les
petjes. Vet-ho ací: i per anar a
raure a on?

L’oscultor.
Laia Noguera.
Sota la llum de neó.
Rubèn Zaragoza.
Premi (compartit) Ama-
deu Oller 2002.
Ed. Galerada.

Cabrera de Mar, 2002.

■ La particularitat més
gran del Premi Amadeu
Oller –un premi amb una
llarga trajectòria i que
convoca la parròquia de
Sant Medir– és la seva
adjudicació exclusiva a
autors i autores inèdits.
Com s’indica en la fitxa
tècnica, l’última adjudi-
cació fou compartida, de
manera que la publicació
apareix amb aquestes
condicions. Ens referim a
Laia Noguera (Calella,
1983) i a Rubèn Zaragoza
(Barcelona, 1982). Són
veus noves i, tot i que no
ponderin per una origi-
nalitat extrema, sí que
mereixen una atenció
ben especial dins el que
anomenaríem la poesia
jove actual. Per la seva
frescor i alenada d’aires
nous, de l’una i de l’altre,
n’esperem noves entre-
gues en el futur.

MÉS DIGRESSIONS
D’UN MARGE DE RIU

La pedra
imprimeix el xiscle líquid
del temps immòbil
sobre les fulles dels arbres.

L’ombra inquieta de la tarda
es gronxa al so del riu.
Les ones es confonen
amb l’aire encalmat
després de les campanades.

Laia Noguera

MATí CEL·LULíTIC

T’escric en pijama,
he creat el caos
en tacar de llet
la cullera del sucre.
Dolça atracció imantada.

I així com la cullera es vesteix,
jo m’abrigo per sortir,
que el matí és cru i sembla
que el barri s’hagi deixat
la porta de la gran nevera oberta.

Aquí i allà milloro la meva poesia,
l’escalfo amb l’aire vulgar.

I una persona a cada automòbil.
I un cromo de Bollycao més,
perdut per sempre a l’altra cara
de la porta del lavabo.

Rubèn Zaragoza

El somni on visc.
Eusebi Morales.
Premi Ibn Hazm 2001 - Ajuntament
de Xàtiva.
Ed. Bromera. Alzira, 2002.

■ Eusebi Morales (Toledo, 1952)
s’instal·là a València a partir del
1962. Teòleg i també filòleg, es
donà a conèixer com a poeta l’any
2000, després d’haver obtingut el
primer premi de poesia Francesc
Badenes Dalmau de la ciutat d’Al-
beric. El somni on visc –i el poema
que n’hem seleccionat en dóna
mostra– és cant apassionat a l’a-
mor, explicitat gairebé del comen-
çament fins al final a través del
somni, dels anhels i de l’entrega
acèrrima dels sentits. Els seus poe-
mes, de vegades excessivament
explícits, contenen un deix prosaic
sovint prou contagiós.

EL PASSEIG DE CANET

Els meus fills,
davall dels núvols radiants,
contemplen el mar.
Detinc els meus passos
entre les palmeres del Passeig de Canet.
Mire, amb torbada inquietud,
el cansat onatge de les aigües,
la meua solitud,
la solitud dels meus fills.
Aprendran a mirar la transparència de la nit,
a tocar amb els llavis la llum?
El desolat instant em fa dany
i en caminar, de nou,
sent adversa la vida i allunyada.
D’enllà,

arriben les veus dels amics.

Eusebi Morales

Els ulls de Penèlope.
Jordi Monteagudo.
21è Premi Senyoriu d’Ausiàs March
de Beniarjó 2001.
Poesia 3i4. València, 2002.

■ La figura de Penèlope, muller
d’Ulisses, filla d’Icari i de Peribea, i
font d’inspiració de creadors de
totes les disciplines artístiques, pot
tenir força més proximitats de les
aparentment previsibles en aquest
nou llibre, subtil i ple de qualitats,
de Jordi Monteagudo. La mirada
desmitificada d’aquesta Penèlope
pròxima i amatent conté les fragi-
litats més humanes en aquest viat-
ge intensiu que esbossa el poeta en
el curs de tres parts ben suggeri-
dores: El món sobre els muscles,
Secret espant i Penèlope torna a
Ítaca.

POEMA XVII (dins Secret espant)

Ballaves un ritme de ploma i de destral.
Les argelagues omplien la nit amb
càntics de pètals i rosada. Amb els peus
mullats ballaves en cercle i els cercles eren
cada vegada més estrets. Duies al pit
papallones blaves, un ventijol
de terra humida, de fang, de vegades
d’alfàbrega i de vegades
de pell de no saps quin animal mort.
Rodonament callada
t’acostaves a l’ombra de la fera.

Jordi Monteagudo

El viatge d’allò que és dit.
Albert Garcia Hernàndez
Premi Ausiàs March 2001 - Ajunta-
ment de Gandia.
Ed. Bromera, 2002.

■ El nom d’Albert Garcia Hernàn-
dez (València, 1949) és ben conegut
al País Valencià. Poeta, dinamitza-
dor i activista cultural, i membre de
l’AELC, ha obtingut uns quants
premis literaris. El darrer, l’Ausiàs
March de Gandia, el consolida, in-
discutiblement, com una veu activa
i en plena efervescència... El volum
és un homenatge a l’escriptura: ell
mateix n’explica la gènesi en una
nota que clou el volum: “La paraula,
allò que és dit, fa el seu propi viatge:
el primer crit del nadó no n’és l’o-
rigen, perquè ha nascut en un entorn
on ja ha estat anomenat, on ja li
preexisteix una llengua amb la seva
història... Navegarà pel llenguatge,
per la llengua, per la parla, i haurà de
cercar el seu propi estil. L’escriptura
serà una estació més d’aquest llarg
viatge on, en definitiva, els actes
seran el seu millor traductor”.

NO CESSA D’ESCRIURE’S

Tu llegiràs, sota la mort que clama,
signes de vida.
L’embat que ens mou sense imperatius
fa en cadascú ben distinta casa
i en la quimera ens equalitza:
cercar la causa de la recerca.
Així, cadascú crea, lliure de bogeria,
enllaçaments de la seva escriptura.
Tu llegiràs el que l’altre tu no entenia.

Albert Garcia Hernàndez


