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el contingut i, en canvi, amb noves
apostes en l’expressió formal: Mont-
serrat té tots els atributs d’un poema
únic, sense que això exclogui altres
aspectes paral·lels o de parentesc amb
el poema riu o el poema únic seccio-
nat. Són set seccions que es correspo-
nen –amb l’afegit d’un impàs al
principi i un altre al final pel que fa a
l’ordre que convencionalment vindria
estipulat– ni més ni menys que amb
els set dies decisius de la Creació. Però
amb un to i un punt de vista adaptats
a unes voluntats ben particulars en el
plantejament i el desplegament i ben
lluny de qualsevol manifestació ar-
quetípica de signe idíl·lic o religiós i,
encara més, de tarannà romàntic. El
desig fort de llibertat conviu en
aquest intens Montserrat amb el llast
fatídic de la mort, amb el viatge pri-
mer i últim, amb la caverna. En defi-
nitiva, amb l’autodestrucció. O, més
ben dit, amb el sentit (i el fet) irrever-
sible i imparable de la destrucció d’un
mateix i la d’altri.

■ Rosa Fabregat
El ble i la llum
Pagès Editors. Lleida, 2003

(Fragments)

Em manca la teva aigua.
La sequedat em clivella
la carn,
m’esquerda l’ànima,
i els rius de la sang
resten quallats.

He penetrat en el regne
del dubte.

No és nou el fet que Rosa Fabregat
(Cervera, 1933) publiqui un llibre de
llibres. Hi havia hagut el 1994, també
editat a Lleida per Pagès Editors, una
obra titulada Ancorada en la boira (obra
poètica 1953-1993). El present volum, El
ble i la llum, reincideix, doncs, en la
suma de llibres, concretament, tres:
Tat-tat (1995), Les roses del cedre
(1998-1999) i Lluna de juliol
(1995-2002). En el pròleg elogiós que

hi signa Francesc Pané, s’hi remar-
quen tres aspectes importants que
conviuen en la poesia de Fabregat: la
lleidatanitat, la feminitat i la presèn-
cia dels ecos de la ciència com a ma-
tèria literària. Són tres elements que
Pané explica extensament d’acord
amb la correlació dels tres llibres que
conformen el volum. “Aquest llibre
–escriu el prologuista– ens permet
una comprensió completa, rodona,
diria que exhaustiva, dels motius po-
ètics de Rosa Fabregat”.

UNA METÀFORA DE L’AGROR
El títol del poemari de Gemma Ari-
many (Olot, 1980), Ferro trencadís, és la
metàfora de l’agror i la fragilitat en
plena convivència amb la vida i el
viure; el sentit de contraposició o de
contraris que s’estén en els seus poe-
mes en forma de vèrtebra sobre la
qual circulen els gruixos temàtics
centrals del volum. El jo poètic trans-
corre bàsicament per tres esferes dis-
tanciades de bon començament però
que acaben confluint en uns mateixos

centres d’atenció: el primer espai de
fons incideix en la constatació de l’a-
bisme (hi predomina el record, la
desmemòria i la soledat), el segon
àmbit reuneix les mirades més vita-
listes, en resposta a la desolació ante-
rior, i el tercer espai aporta reflexions
lligades amb el desencís; el desen-
gany, al cap i la fi, fruit de les impos-
sibilitats de l’amor complet que la
poeta constata en la realitat crua que
l’envolta, nodrida d’obstacles i d’in-
comunicacions insalvables. El volum
té energia, i Arimany mostra prou
aptituds per saber projectar-la. Sap
estendre aquest dibuix inicial del sug-
geriment nerviüt, però no sempre
aconsegueix articular amb èxit les so-
lucions finals. Probablement, per culpa
d’uns subtils desequilibris, i en certa
mesura també a la tendència que de
vegades mostra la poeta a refermar
amb excés les evidències. Es tracta d’un
primer llibre, i s’hi detecta, això sí, un
esforç notable en la consecució d’una
veu. Caldrà esperar-ne amb ulls expec-
tants futurs lliuraments.

El vi de
les paraules

E D U A R D R A M Í R E Z

E
lies Barberà (Xàtiva,
1970) torna a presen-
tar-se en aquest su-
plement, aquesta ve-
gada com a poeta re-

conegut. És l’autor d’un llibre
de poemes sobre la travessia del
desamor, fins a la recuperació
consegüent d’alegres pràcti-
ques i expansions.

Barberà ha estudiat filosofia
a València i art dramàtic a Bar-
celona. Treballa com a profes-
sor i participa en iniciatives
culturals, com ara grups de te-
atre o recitals acompanyats de
jazz, a banda d’haver publicat
diversos llibres en l’àmbit de la
poesia i la narració breu.
Aquesta experiència s’escampa
pels versos de Mata-rates (i altres
vicis), amb l’esment de filòsofs
com ara Hume i Sòcrates, el
constant protagonisme de la
música i la presència de les
ciutats, especialment Alcoi.
També en la distribució de l’o-
bra, oberta amb un manual
d’instruccions que presenta i
regeix l’escena, continua amb
les dues parts que desenvolu-
pen el llibre, i es clou amb una
coda que acomiada alegre-
ment els companys lectors,
mentre es reafirma la funció
del versificador.

El tema del llibre és l’amor,
reencarnat de bell nou amb
harmonia. L’autor fa ús del vi,
com a beguda i metàfora de la
vida, i de la nuesa, que emfa-
sitza el trasllat de les sensaci-
ons. La prosa poètica i el vers
lliure en són les formes d’ex-
pressió, amb reiteracions que
donen ritme i referències a un
context modern. En fi, un poeta
culte i sensible que recupera les
festes de la carn.

■ Elies Barberà
Mata-rates (i altres vicis)
Premi Senyoriu d’Ausiàs March
Edicions 3i4. València, 2003

Com una ciselladora crònica del món
M A N E L G A R C I A G R A U

S
i bé Edicions Bromera
ja fa uns anys que ha
assolit una de les mi-
llors col·leccions de
llibres de poesia, el

nou canvi de format i de dis-
seny, encetat amb una excel-
lent obra de la veterana Maria
Beneyto i resseguit pels poe-
maris de Manel Rodríguez-Cas-
telló i Xúlio R. Trigo, ha permès
que aquesta col·lecció, dirigida
pel poeta Josep Ballester, asso-
lesca, si més no, un nou atrac-
tiu. I llibres com els d’Iban L.
Llop (Castelló, 1975) i el de Jo-
an-Elies Adell (Vinaròs, 1968)
així ho acaben de confirmar
amb dos volums potents.

Amb Llibre de Nàpols, Llop ha
entrat de ple en una etapa de
forta maduresa, bastit com una
crònica a l’estil de l’Estellés de
Llibre de meravelles. El poeta cas-
tellonenc s’endinsa, amb una
mirada escèptica i tendra, per-
plexa i captivada, en la geogra-
fia urbana, humana i toponí-
mica de Nàpols, una ciutat vista
tan bruta i desfeta com precio-
sa i emmirallada en la seua
misèria, talment com si els seus

carrers i les seues places no fo-
ren sinó una crua i encisadora
paradoxa i metàfora del món.
És per això que aquest magnífic
llibre es subdivideix en tres
parts. A la primera, el poeta s’hi
refereix a les quatre portes
d’entrada de la ciutat com a
símbol de la descoberta d’un
món que per la seua senzillesa
i la seua força embriaga –i posa
en guàrdia, també– tots els
sentits. A més, el bon lector hi
trobarà velles intertextualitats
referides a l’època en què el
Magnànim hi residí, al costat
de versos directes i contun-
dents dirigits, com bales, al cor
del lector que sols vulga trobar
antigues postals esgrogueïdes.
A la segona, el poeta ens en-
dinsa ja pels carrers de la part
central, bastint una mena d’es-
piral que s’allunya, fictícia-
ment, per a novament tornar,
és a dir, talment com la sang
emanada d’un cor que contí-
nuament nodreix tots els filalls
de la vida. Aquí la poesia es fa,

podríem dir, més carnal i hu-
mana, i els protagonistes no
són sols els ulls que miren i es
miren sinó també les persones
i les pedres amb cara i ulls. Fi-
nalment, les places, com a lloc
on habita l’àgora, on els ulls es
fan paraula i on la misèria i
decrepitud d’altres indrets es-
devenen no sols un lloc per al
goig sinó una nova manera de
comprendre el perquè de l’e-
xistència, amb instants alhora
fulgents i amargs. No debades
Llop coneix ben bé tant el ca-
ràcter dels italians dels sud com
la cara que s’oculta darrere dels
prospectes més enlluernadors
dels guies turístics, tant pel seu
treball com a professor de ca-
talà i castellà a la Universitat de
Salerno com perquè viu la ma-
jor part de l’any a Sicília.

SENSE RETÒRICA SOBRERA
Amb Encara una olor, Adell
ofereix també un llibre sense
retòrica sobrera i sentimenta-
lisme. Dividit en quatre parts,

el poeta vinarossenc, doctor
en filologia catalana i profes-
sor de teoria de la literatura a
la Universitat Oberta de Cata-
lunya, ha bastit un llibre que
va directe, com llança clavada
al bell mig de les parpelles de
la realitat, al cor i al sentit,
com una mena de crònica
personal en un món, que és
vist des dels moments feliços,
fugaços i rescatats pel poeta.
Adell ens explicita el seu
combat personal a través de
l’olfacte, un sentit capaç de
captivar el més encisador dels
perfums com de repel·lir les
pudors més abjectes: talment
com una metàfora de la con-
dició humana. Un llibre ex-
cel·lent, cinquè de la seua tra-
jectòria poètica.

■ Iban L. Llop
Llibre de Nàpols
Premi Ausiàs March de Gandia
Edicions Bromera. Alzira, 2003

■ Joan-Elies Adell
Encara una olor
Premi Alfons el Magnànim
Edicions Bromera. Alzira, 2003

Paisatges de la Xina
J O S E P M A N U E L S A N A B D Ó N

A
mb Pavelló d’Orient,
Campos tanca una
trilogia encetada
amb el llibre Istambul
(2001) i continuada

amb Quadern de l’Índia (2002),
en què el poeta castellonenc
pren els seus viatges a l’Orient
com a matèria per als seus lli-
bres de poemes. Dividit en tres
apartats, en el primer el poeta
escriu sobre allò que li sugge-
reixen els diversos llocs que
visita durant el viatge, així, al
poema Guilin la dansa dels
boscos de bambú li inspiren
pau, però també caos, segura-
ment perquè és una terra sense
treballar, per això a Terrasses
d’arròs exalta el plaer de l’home
per transformar el paisatge i
fer-lo productiu. En ocasions se
sent fascinat per la simple visió
del paisatge, al veure una im-

mensa planúria on s’imagina
el combat d’antics guerrers, els
salzes i els llorers del jardí im-
perial, d’unes fulles mortes so-
bre un dic, l’aigua que corre
lliure entre les roques i el color
de la llum cap al tard, com
també les males olors del basar
de Xi’an i l’ambient decadent,
però al mateix temps la belle-
sa. No falta en aquesta part un
punt de sensualitat i d’erotis-
me, com ara la fascinació per
la bella dansa d’una ballarina,
la visió de dues prostitutes i la
mirada d’una jove que li pica

l’ullet enmig d’un aire perfu-
mat per l’olor del gessamí. Ai-
xí mateix es fa present el
compromís del poeta amb la
llibertat i la pau en el poema
Tian’amen.

La segona part és un home-
natge al poeta Li Po, poeta
contemporani de la dinastia
Tang, que va morir en inten-
tar agafar la Lluna reflectida al
fons d’un llac, una nit que es-
tava borratxo. El recull de po-
emes d’aquest apartat està
format per unes composicions
breus de dos o tres versos, que

generalment reflecteixen
imatges de la nit amb la lluna
de protagonista, en uns pai-
satges d’aspecte romàntic, de-
cadent, que sovint manifesten
pau, serenor, però també la
tristesa provocada pel final
del viatge. La tercera assoleix
un caràcter més narratiu, i
porta una reflexió final. S’en-
ceta amb una mostra d’humor
negre, a les portes del mauso-
leu de Mao, unes xiquetes ve-
nen coca-cola als turistes. El
llibre acaba amb un lament
per la força destructiva del
temps: “No me n’oblide que el
viatge és una casa que el
temps ensorra, tard o d’hora”.

■ Joan-Baptista Campos
Pavelló d’Orient
Premi Màrius Torres
Edicions 62. Barcelona, 2003


