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Josep Pedrals ha publicat ‘Escola Italiana’, el seu primer poemari
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Tothom qui
hagi sentit
Josep Pedrals
als recitals
voldrà
apuntar-se
a aquesta
escola
italiana

Pedrals
enllaça amb
Casasses, és
un enciam tan
ancià com el
gran Escoffet
i hacmoreja
amb gràcia
castilliana

U
n dels esdeveni-
ments poètics de la
temporada és la ir-
rupció de Josep Pe-
drals en el circuit

editorial. El seu recent Escola
Italiana (Edicions 62 / Empúri-
es) és una festassa verbal des
del pròleg d’un tal Luca Marti-
no Rota (busqueu la sonoritat
de Luca M. Rota i captareu
l’esperit llibertari del minyó)
fins a l’últim vers del llibre: “Si
l’has sentit, queda’t amb el
poema”, una incitació cleptò-
mana a la veritable transmis-
sió cultural, que mai no és no-
més qüestió de béns materials.
Tothom qui hagi sentit Pedrals
als recitals voldrà apuntar-se a
aquesta escola italiana. Com
que al món pedralsià l’alegria
sobreïx, llegir-lo és vibració. Té
prou domini per escriure bé i,
ençà i enllà, dellà i deçà, apa-
reix també el do màxim que el
pot portar a excel·lir, en vers,
en versicle, en pla o en fascicle.
Deu-li vida, que el do ja el té. Si
sap seguir el camí dels mots
–“per ser ver: perseverança”–
farà fortuna perquè tragina un
bon einam verbal: “Si un ma-
netes és algú que té un do es-
pecial en qüestió del treball
manual, un parauletes és algú
que té un do especial en qües-
tió del treball paraulístic. (I un
motets, un fan de la música po-
lifònica religiosa?)”. Llarga vida
al parauler.

Pedrals enllaça amb Casas-
ses però no només, és un enci-
am tan ancià com el gran Es-
coffet, hacmoreja amb gràcia
castilliana i s’allunya d’alguns
predecessors biològics en el to
de la seva lícita ambició literà-
ria. “Però, abans que la meva
obra sigui plagiada –i el plagi
és una cosa descarada, no una
subtilitat o una casualitat–,

vull que sigui o bé popular,
com si de sempre, o bé anòni-
ma”, escriu a la secció XXXIV
de les seves Espines de refina-
ments literaris. Popular o anòni-
ma! Pedrals té els sants collons
de no tenir els collons sants,
com d’altres, ni cobeja l’oro i el
moro jeràrquic, de manera que
la seva vèrbola proteica l’allu-
nya de les temptacions d’es-
campar solemnials semences

que caracteritzen altres poetes
que s’han fet vells abans de ser
joves. El lector malganós, sor-
près en la seva displicència pel
terrabastall verbal que brolla
de cada pàgina, torna a creure
en la imperfecció humana
quan davant els seus ulls es-
cèptics s’escolaitalianegen
aquests versos: “Es diu l’artista
/ per cop enèsim / que es pot
ser pèssim, / mai: pessimista”.

L’estol de jos que componen
el mai pessimista Pedrals (Luca
M. Rota, Giuseppone dei Pe-
droli, el Noi de Provençals) ja
exerceix el lideratge entre al-
tres poetes de la seva quinta. La
seva escola italiana coincideix
amb el cinquè poemari (en tres
anys) de Darrutri –aquest cop
Partícules i versos– i amb el se-
gon (en dos) de Clàudia Vila-
drich –Clau de fa–, ambdós
publicats a Carcaixent per la
valenciana Edicions 96. Darru-
tri continua experimentant
amb la literalitat del mot amb
poemes llampec com ara
“Tancar la e: Si tanquem la e, /
la peresa pot esdevenir / pure-
sa” i “Tot: Tot està per fer / i tot
és palíndrom”. Per a Darrutri
“La poesia és un truc curt”. Poc
o molt, és allà on era quan
l’any 2000 va publicar el seu
primer poemari, que es deia
així mateix, Truc curt. Viladrich,
per la seva banda, modela la
musicalitat des de la tipografia
(“Poema en negreta: SOS Ra-
cisme”), l’enigmística (“Caga-
dubtes: Sí / so / no”) o reescriu
La Gallineta de Llach segons el
mètode oulipià del mot al set:
“En gallòfol ha dit que prou / ja
no vull pondre cap més ovari,
/ a fer punyetes aquesta subco-
missió / que fa tenallades que
m’esclavitza”. Hi ha pedrera, i
sempre pedrega sobre el pe-
draplè.
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Sàpiens. Número 6.
Enciclopèdia Catalana.

Barcelona, abril, 2003.

E ls temes destacats d’a-
quest mes són: el judici a
Francesc Macià, la passió

gastronòmica de Leonardo da
Vinci, estratègies matrimonials
al segle XII, el viatge fins a l’Hi-
màlaia que va fer al segle XVI el
jesuïta Antoni Montserrat i les
gestes d’Alexandre el Gran, a
més de les seccions habituals.

Lateral. Número 100.
Lateral Ediciones.

Barcelona, abril, 2003.

L a revista Lateral ha arribat
al número 100 i per cele-
brar-ho reuneix una se-

lecció d’articles de luxe escrits
per, entre d’altres, Javier Marí-
as, Enrique Vila-Matas, Eduar-
do Mendoza, Félix de Azúa,
Guillermo Cabrera Infante,
Roberto Bolaño, Álvaro Pombo,
Ana María Moix i Juan Villoro.

Debat Nacional. Número 36.
L’Opinió Catalana.

Barcelona, hivern, 2003.

E ntrevistes a Jordi Vall,
Paqual Maragall i Josep
Montilla. Debat sobre el

futur del PSC. Alguns dels
molts llibres sobre els quals és
parla, són: Ni som ni serem, Xa-
vier Roig, Espanyols per força,
Josep Dalmau, Jordi Pujol. Llums
i ombres, Ignasi Riera, i La
guerra sucia, Habib Souaïdia.

Àrnica. Número 56.
Consell Cultural de

les Valls d’Àneu.

Esterri d’Àneu, març, 2003.

E ntrevista a Daniel Pi i
Tramunt, que assegura
haver visitat 300 santua-

ris de muntanya de Catalunya.
Enric Vicedo ens ofereix un
magnífic reportatge sobre la
cultura del vi i Montserrat Pa-
lau un sobre les dones del se-
gle XXI, entre d’altres temes.

Rels. Número 1.
Rels d’Aigua.

Tortosa, hivern, 2002.

E strena d’aquesta revista
que dedica el dossier a
l’alliberament de la me-

mòria. Albert Mestres planteja
la pornografia com una de les
belles arts. Entrevista a l’his-
toriador Josep Fontana.

L’Espill. Número 12.
Universitat València i 3i 4.

València, hivern, 2002.

A lguns dels autors dels ar-
ticles d’aquesta revista en
format de llibre són Ge-

rard Horta, Sebastià Alzamora,
Vicent Alonso, Josep Vicent
Boira, Robert Musil, Michael
Walzer i Jaume Subirana.


