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Manuel Guerrero ha reunit nou poetes catalans a ‘Sense contemplacions’

Antologies del segle
A S S A I G J O R D I L L A V I N A

Manuel Guerrero, Sense contemplacions.
Nou poetes per al nou segle: Carles Hac

Mor, Enric Casasses, Víctor Sunyol, Andreu
Vidal, Albert Roig, Xavier Lloveras, David

Castillo, Jordi Cornudella, Arnau Pons.
Editorial Empúries.

Barcelona, 2001.

21 poetes del XXI. Una antologia dels joves
poetes catalans. A cura d’Ernest Farrés.

Proa. Barcelona, 2001.

L
a represa editorial de la tar-
dor ha fet coincidir a les lli-
breries dues antologies de
poesia notables, amb preten-
sions molt diferents i una tria

d’autors encara més. Totes dues, però,
i malgrat la confessió preliminar de
no voler establir cap mena de cànon,
tenen una cosa en comú: la paraula
segle –el concepte, en el cas de Farrés–
apareix en sengles títols: Sense contem-
placions. Nou poetes per al nou segle, de
Manuel Guerrero, i 21 poetes del XXI.
Una antologia dels joves poetes catalans, a
cura d’Ernest Farrés. L’any 1989, Da-
vid Castillo publicava una altra anto-
logia força significativa, i la paraula
segle (extreta d’un lema foixià) figura-
va, per primer cop, al títol: Ser del segle.
Antologia dels nous poetes catalans. Qua-
tre dels autors del segle de Castillo co-
incideixen amb el segle de Guerrero:
Jordi Cornudella, Xavier Lloveras, Al-
bert Roig i Andreu Vidal (no hi ha cap
coincidència amb els poetes seleccio-
nats per Farrés, però això no és tan
estrany: l’any 1989, molts d’aquests
encara no havien fet el canvi, com
aquell qui diu).

ART DE CONTEMPLACIÓ
Durant el curs 1997-1998 Manuel
Guerrero va coordinar, per al Centre
Cultural de la Fundació La Caixa, un
cicle de lectures poètiques que tenia
l’objectiu d’“oferir una panoràmica
de la poesia contemporània, de la po-
esia jove”. El cicle duia un nom més
positiu –en el sentit merament cientí-
fic del terme– que no pas l’antologia:
Sense contemplacions. 9 poetes per a la fi de
segle. Com a únic requisit d’aquestes
lectures, hi havia el de tancar el nom-
bre de participants: nou i no més. A
partir d’aquesta experiència, Guerre-
ro va concebre el llibre que tenim ara
a les mans. Un llibre format, d’una
banda, per un pròleg llarg i sucós
(cent pàgines), que dóna pistes inte-
ressants per entendre certes línies de
conjunt de la poesia catalana con-
temporània i certes línies particulars
de cada un dels noms aplegats; que
aposta per una “certa radicalitat estè-
tica”; que encara combat la mal dita
“poesia de l’experiència”. Per l’altra
banda, l’antologia poètica dels nou
autors, amb un breu capítol intro-

ductori, també teòric, que estampa
una poètica personal de cada un d’ells.
El més interessant del volum de
Guerrero és el material poètic que
conté: gairebé sempre inèdit.

“Sense contemplacions –escriu l’antò-
leg– vol plantejar la necessària vin-
culació entre la pràctica de la poesia i
la reflexió sobre la llengua”. Quant a
les afinitats entre els seleccionats,
Guerrero no en destaca gaires (potser
perquè no hi són): un treball lingüís-
tic sever i rigorós per part de tots nou
(una impressió discutible). L’ús de la
ironia. L’obsessió per la memòria. El
bagatge de les influències, que ja és,
per ventura, eclèctic i ric, i lliure de
certs vicis que es perpetuen, encara,
entre els conreadors d’estètiques neo-
noucentistes i altres epígons. No em
sembla gens ociosa, en aquest sentit,
la fotografia de Joan Fontcuberta que
il·lustra la coberta: un cactus pelat i
trist, tan allunyat del jardin clos nou-

centista i d’altres vergers de galanies
Guerrero inclou, en una antologia
per al nou segle, un excel·lent poeta
com Xavier Lloveras, que fa nou anys
que no publica cap llibre (i, en canvi,
en deixa fora poetes importants, com
ara Antoni Puigverd, Carles Torner,
Gabriel Planella i Jaume Subirana).
Referint-se a autors com ara Carles
Hac Mor i Albert Roig, repeteix el
mateix que en sento dir de fa molts
anys (com més abstrús és el discurs
–paraula beneïda– d’un poeta, més
se’n perpetuen els tòpics). Alguns
dels poemes col·leccionats reinvindi-
quen allò que dèiem més amunt: la
necessària reflexió sobre la poesia.
Són poemes, ras i curt, il·legibles (no
diré noms; no donaré més referènci-
es).

Tot i això, Sense contemplacions és una
antologia rigorosa, ben feta, que con-
textualitza l’obra dels poetes estudi-
ats en una tradició que depassa l’au-

tòctona i que conté –d’això n’estic
molt convençut– uns quants dels mi-
llors poemes escrits recentment en
aquesta llengua.

Pel meu gust, en una antologia
ideal de l’actual poesia catalana –una
antologia menys delimitada, pel que
fa a l’edat, que les de Guerrero i Far-
rés– hi haurien d’aparèixer uns
quants poemes de Sebastià Alzamora,
de Manuel Forcano i de Júlia Zabala.
Són, al meu entendre, els tres poetes
més interessants i excel·lents de 21
poetes del XXI. Una antologia dels joves
poetes catalans. Els més sòlids, també.

ELS JOVES EMPENYEN
Els noms aplegats per Farrés són nas-
cuts entre els anys 1967 i 1975 i “han
publicat els seus llibres de poesia en-
tre els anys 1990 i 2000”. Segons l’an-
tòleg, “seran els primers que es con-
solidaran al bressol del XXI” –cosa
que trobo perfectament opinable i
enormement rebatible.

Farrés ha elaborat un producte
molt més heteròclit que el de Guer-
rero, entre altres qüestions pel fet
que els d’aquest darrer són poetes
més bregats, més consolidats i –a pesar
de la cançó de l’enfadós que ha
acompanyat molts d’ells– més insti-
tuïts: per premis, certàmens o accions
poètiques de tota mena. Si Guerrero
tenia la virtut de posar en primer
terme poetes injustament oblidats
durant dècades (Carles Hac Mor i, so-
bretot, Enric Casasses), l’antologia de
Farrés té l’encert de reivindicar poe-
tes que mai no han estat oblidats
perquè, de fet, encara no han tingut
temps de ser coneguts. Bé, l’encert és
el de donar-nos a conèixer alguns
autors ben meritoris que el desori
editorial podria confondre o no sub-
ratllar prou. Discrepo ben bé de la
meitat de noms proposats pel crític i
poeta d’Igualada (ell, si no que no
fóra elegant, mereixeria ser-hi abans
que uns quants dels que hi figuren),
però tant com això elogio el risc d’a-
venturar aquest equip encara per
formar. Farrés és una de les persones
que més bé coneix la poesia catalana
recent, i, per tant, un dels qui millor
en pot parlar. Això sí: jo li recoma-
naria que evités excessos d’estil (quan
parla, posem per cas, d’una “línia
metafísica i autoconsumptiva” o
d’“ultradespersonalització”).

Les jeux sont déjà faits: les dues an-
tologies, com pot entendre el lector,
són ben diferents. Probablement
complementàries. Totes dues inclo-
uen noms incontrovertibles (Casas-
ses, Cornudella, Castillo, Andreu Vi-
dal, Alzamora, Forcano). Totes dues,
també, n’inclouen de més prescindi-
bles. Però, al capdavall, tant l’una
com l’altra, tot responent al criteri
personal dels antòlegs, responen a
una realitat més general i constata-
ble: la poesia és un gènere que, pel
que sembla, gaudeix d’una bona sa-
lut en la nostra llengua. Que duri.


