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Onze de les poetes participants en les jornades de debat poètic

P R I M E R E S J O R N A D E S D E D E B A T P O È T I C D E P O E S I A E S C R I T A P E R D O N E S A B A R C E L O N A

Poetes i poètiques
C O N C H A G A R C Í A

A
les primeres jornades
de debat poètic cele-
brades els passats dia
30 de novembre i 1
de desembre a la Ca-

sa del Llibre, es van debatre
entre dones poetes de diverses
generacions i de tota la Penín-
sula, diversos aspectes que
preocupen a tot artista, com
ara el punt de partida de l’o-
bra, l’enquadrament generaci-
onal, les influències
tant literàries com vi-
vencials, i la impor-
tància que el poema
sigui transcendent o
no ho sigui. Des d’un
punt de vista genera-
cional, poetes tan di-
ferents com ara Rosa
Fabregat, nascuda a
Cervera de la Maren-
da el 1933, i Cristina
Morano, d’uns trenta
anys, guanyadora del
premi José Hierro
l’any passat, van
plantejar els seus
punts de vista enmig
d’una gran expectació
davant d’un públic
molt participatiu.

La poeta murciana
Dionisia García ens
deia que la seva poe-
sia és una forma de
coneixement perso-
nal i del món, i la
barcelonina Sara Pu-
jol assegurava el ma-
teix des d’uns pres-
supostos estètics ba-
sats en el Barroc.

També Julia Uceda, directora
de l’editorial Esquío i perta-
nyent a la generació del 60,
ens va parlar del poema com
una manera de divisar la rea-
litat diferent, i Núria Martínez
Vernis, guanyadora del premi
Amadeu Oller del 2000 amb el
poemari L’acròbata tampoc no en
sortirà il·lès, ens va sorprendre
amb la seva poesia urbana,
hiperrealista i emotiva.

La jove nascuda a Móstoles
María Oliveres, amb un sol
poemari, ha sorprès per la
immediatesa amb què descriu
escenes íntimes d’una quoti-
dianitat que pot ser la de
qualsevol dona –el fet de pre-
parar un menjar– amb la seva
poesia, sobrepassa la realitat.
Un altra editora, Rosa Lentini,
que acaba de publicar El sur
hacia mí, va parlar de la singu-

laritat de la poesia d’algunes
dones que han influït a la se-
va obra com ara les nord-
americanes Adrienne Rich i
Sharon Olds. De Còrdoba,
Balbina Prior, guanyadora del
Ciutat de Móstoles, va mani-
festar el seu descontentament
amb la tendència que hi ha en
aquest país d’agrupar gene-
racionalment els poetes ba-
rons, que obvien gairebé

sempre les dones, i va propo-
sar un nou model de poeta
que deixi de ser definit pels
homes.

VEUS HETEROGÈNIES
De fet, l’esperit d’aquesta tro-
bada ha estat, sobretot, donar
a conèixer un seguit de veus
que per la seva heterogeneïtat
i qualitat posen en evidència
que la poesia escrita per dones

no és un fet idèntic,
com han volgut
fer-nos creure molts
antòlegs, sinó que ca-
da una, des d’una vi-
sió del món total-
ment diferent, aporta
el seu gra de sorra en
aquest vast territori.
Perquè el llenguatge
poètic continua sent
una resistència en un
món de comunicació
tan sorollós i confús,
i seguim necessi-
tant-lo per compartir
experiències que per-
metin interrogar-nos
a nosaltres mateixos.
Aquestes jornades de
debat poètic coordi-
nades i organitzades
per l’associació bar-
celonina Dones i Lle-
tres ocupen un espai
més a la ciutat de
Barcelona que ja
mostra un ampli ma-
pa amb diversos ter-
ritoris on el poema és
sempre el més im-
portant.

P A R L E M - N E

Sanchis Guarner, 20 anys
J O A N S O L À

D
iumenge farà vint
anys que va morir
Manuel Sanchis
Guarner, “un ho-
me íntegre, un

lingüista de primera línia, un
investigador polifacètic de la
cultura del País Valencià”, es-
crivia jo en aquell moment, i
continuava: “Els qui compar-
tim les seves inquietuds i la
seva lluita diària perquè la
múltiple realitat històrica,
social, cultural, econòmica
del territori lingüístic català
deixi de ser objecte de re-
pressió ininterrompuda i si-
gui reconeguda, respectada i
estimulada, sentim una pena
profunda per la desaparició
de Sanchis”. Al rellegir
aquestes paraules m’ha aga-
fat un calfred: vint anys, i
l’aspecte a què em referia no
ha millorat pas; jo diria que
avui estem pitjor que alesho-

res. De fet, sempre que hi ha
en joc dues forces tan enor-
mement desiguals, si la força
petita no creix, minva.

Com que tothom sap que la
memòria col·lectiva és molt
feble i que la joventut actual
ja no sap res de moltes coses
que per a nosaltres eren, són,
essencials, doncs la Universi-
tat d’Alacant fa aquests dies
un cicle de conferències sobre
el nostre homenot, “que va
marcar una fita decisiva en la
història intel·lectual del País
Valencià”, amb paraules de
Sebastià Bonet; ¡ep, intel·lec-
tual, política i cívica!: “El sec-
tor reaccionari de València
sabia prou bé amb qui se les
havia i el feia objecte dels
seus vandàlics, obcecats, re-
petits i impunes actes de re-
pressió”, i perdonin que em
torni a citar; fins al punt que
les pintades contra ell van

aparèixer fins i tot al cemen-
tiri el dia de l’enterrament: fa
escruixir, i no convé pas que
ho desconeguin els joves ac-
tuals.

ABSTRACCIÓ INOPERANT
Baixant al nostre terreny (al-
to: ¿es pot saber quin és el
terreny d’aquesta secció?; cada
dia estic més convençut que
la llengua pura és una pura
abstracció inoperant), recor-
dem que les dues obres lin-
güístiques emblemàtiques de
Sanchis són La llengua dels va-
lencians, un dels seus llibres
més ben fets i populars (di-
verses edicions des de 1933), i
Gramàtica valenciana (1950;
facsímil de 1993, amb com-
plements imprescindibles
d’Antoni Ferrando i altres), la
primera i encara la més com-
pleta caracterització de la va-
rietat lingüística del País Va-

lencià. Em limitaré a aquesta
segona obra, per a la qual
comptem avui amb els excel-
lents estudis al·ludits de Fer-
rando i Bonet.

En la difícil realitat estric-
tament lingüística que hi ha
hagut sempre al País Valen-
cià, Sanchis va intentar i va
aconseguir els quatre objec-
tius següents, precisament en
l’ordre en què els donaré,
l’únic possible. Primer, apli-
car als parlars valencians un
mètode de descripció cientí-
fic; segon, clarificar el grau
d’acceptabilitat social, i per
tant de validesa operativa, de
les diferents variants exis-
tents; tercer, adaptar per als
esmentats parlars, que conei-
xia pam a pam i estimava en-
tranyablement, l’obra de
Pompeu Fabra; quart, contri-
buir a l’ideal d’una llengua
comuna, sòlida i forta, per a

tota la comunitat lingüística.
El quart ideal el van acabar

de perfilar, partint de les se-
ves orientacions, les obres de
Carles Salvador (1966) i Enric
Valor (1977 i 1983). Personal-
ment, Sanchis va adoptar
com a llengua de redacció de
la Gramàtica una varietat “es-
tàndard” menys forta, menys
ideal però que ell creia més
realista, més apta per “conci-
tar el màxim nombre d’adhe-
sions possible” (Ferrando):
usava vore, est, eix, atre i nosa-
tres, vosatres i les formes ver-
bals del tipus partixc i parlara;
actitud que va crear una certa
confusió entre els especialis-
tes, que defensaven veure,
aquest, aqueix, altre, nosaltres,
partesc / partisc i parlàs / parlés.
Avui, a distància i amb la va-
loració adequada, l’obra se-
nyoreja sòlidament des de
l’altura.


