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La poeta Núria Martínez Vernis

L’eco de Rimbaud
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Núria Martínez Vernis,
Quantes mentides fan una sola

veritat. Pròleg de Màrius
Sampere. Premi Josep M.
López-Picó 2003. Proa.

Barcelona, 2004.

E
spero convertir-me
en un foll més que
dolent”, escrivia
Rimbaud. L’alquí-
mia, el desajusta-

ment sense causa i l’estranya
distància que la poeta Martí-
nez Vernis es pren amb les
figures del seu llibre, en es-
pecial el bord, ens descobrei-
xen una poesia que trenca
tots els tòpics: joventut, fe-
minisme, acadèmia, i que
continua el camí iniciat a
L’acròbata tampoc no en sortirà
il·lès, premi Amadeu Oller del
2000, que va obtenir l’any
següent el Memorial Anna
Dodas al millor llibre d’autor
novell.

La paraula que millor defi-
niria aquests versos és la iti-
nerància, perquè el que fan
és recórrer realitats que in-
quieten des de la idea que tot
ha de ser visiblement incom-
plet i que tot se’ns mostra des
d’una sorpresa càustica: “Vist
el cos de la sangonera / crec
tenir la llengua / de la ma-
teixa consistència”.

Màrius Sampere declara la
poesia de Martínez Vernis el
territori del llenguatge xifrat
i de la nova trinitat: espon-
taneïtat, autenticitat i asi-
metria. I podríem subscriu-
re-ho tot atenent a les mudes
referències que semblen no
envair el text personal, al salt

sense xarxa de la poeta sobre
la contundència del carrer i
del llenguatge i al moviment
sense ombres que són els
seus poemes, superfícies
canviants sota el paper de
vidre. La asimetria, al meu
entendre, ve donada per una

desviació de la idea de belle-
sa, entesa aquí com una ma-
nifestació ingrata. Perquè
Vernis ens sorprèn sovint
amb imatges que no han
caigut dels catàlegs lírics:
“Malgrat les crostes dels nú-
vols que fan la nit”. De ma-

nera que no és estrany que el
volum se’ns descobreixi de la
mà d’un veterà de la poesia
sense contemplacions.

El llibre, dividit en tres
seccions, s’inicia amb dos
versos que encaren la vida i
l’art amb una opacitat mo-

lesta. A Poemes del bord la
condició humana no
surt gens airosa: el dolor,
l’oblit o l’abisme tocats
com qui passa per un
carrer de nit on tot fos
visible i enigmàtic. Rima
asimètrica és el títol de la
segona secció, amb poe-
mes intensos d’un amor
que es dissecciona, es
consumeix i s’anul·la. Fi-
nalment, Amputacions
presenta el vagareig
convuls d’una alteritat
que fa de la carn el nucli
d’una estilitzada manera
d’autodestrucció. A la
vegada, la poeta incideix
en la geografia menys
amable de Barcelona, se
suma als poetes que, en
dècades anteriors, han
començat a fragmentar
la imatge exportable de
la ciutat. Perquè qui s’a-
plica en l’ofici de la su-
pervivència aprèn a con-
trolar i dilatar la força
pròpia, la poeta deixa
avançar els seus versos
enmig de la degradació
amb el punt extrem de
l’acte únic. La seva és
una veu convulsa, perso-
nal, amb un dictat pre-
cís, que no crea indife-
rència.

“Sóc un tros bord amb
ni mica de seny”, en boca
de Núria Martínez Ver-
nis, serveix sense fissu-
res l’eco de Rimbaud.

P O E S I A

Xavier Díez. A la via morta. Pròleg
de F. Aisa. Emboscall. Vic, 2004.

A la via morta és el primer poe-
mari publicat de l’historiador,
filòsof i columnista Xavier Dí-

ez (Barcelona, 1965) i abraça una
etapa que va del 1998 al 2002, com
se’ns indica a la portadella del llibre.
Justament en aquesta via morta han
romàs, desballestats, els trens em-
blemàtics de l’esperança; els somnis
que no s’han acomplert en aquest
viatge vital fet de la suma de terri-
toris i de paisatges diversos i tractats
metafòricament en el volum a tra-
vés d’imatges relacionades precisa-
ment amb la idea d’un trajecte que
inclou retorns i fugides, nostàlgia i
turments, fins i tot: els anys escèp-
tics, el tren de rodalia, el tren noc-
turn, l’estació d’enllaç, el tren blin-
dat, el tren fantasma, el tren correu,
l’interrail, els arbres caiguts, les
banderes, etcètera. Així mateix, tot i
que no pas desproveït del més gran
desencís, el poeta busca la flama
perduda en algun indret descone-
gut que pot dir-se utopia; serà un
final de trajecte inabastable vista la
dimensió aclaparadora dels labe-
rints, de l’isolament, dels fracassos i
les nocturnitats. Potser la utopia es-
tà en el simple fet –i no per això
més assequible– d’anticipar-se a la
dura derrota, de reconèixer amb
gest humil i responsable la magni-
tud de la tragèdia. O no, potser
haurem fet cap a la defallença
completa: “Vivim els nostres dies / a
una estació d’enllaç / on la inútil
espera / en va escampant les cendres
/ d’esperances caduques. / Veníem
del no-res, / i no anirem enlloc, / car
la nostra presència / és fruit d’error
de càlcul”. R.C.P.

N A R R A T I V A

Vicent Penya, La perseverança.
19è premi Joan Fuster de

narrativa d’Almenara. Llibres de

L’Aljamia. Rafelbunyol, 2003.

G ràcies a aquesta disposició de
la perseverança a la qual al-
ludeix el títol, i gràcies també

a unes avinences inequívoques per
part dels personatges amb el vell
lema d’empremta religiosa segons
el qual “la fe mou muntanyes”, els
metalls i les botes més pesants de la
repressió policial franquista no ar-
riben a fer sucumbir la vida de
Paula, ni la de l’amic Guillem, ni la
de molts altres companys seus –tots
joves– que protagonitzen l’obra de
Vicent Penya (Rafelbunyol, 1961). Sí
que tenen efectes, i no pas escadus-
sers, en les respectives situacions
vitals posteriors, moltes de les quals,
diguem-ho, només s’intueixen en la
narració. Sense unes ambicions ex-
tremes en l’entramat narratiu ni en
el teixit psicològic dels personatges,
Vicent Penya construeix un nucli
central de relació d’amor entre els
esmentats Paula i Guillem en un
intent de fer brollar els fracassos, les
incomunicacions, les contrarietats i
les inseguretats de l’intern –perfec-
tament identificables, això sí– en el
si d’un context d’aspiracions i de
voluntats de llibertat col·lectives. Tot
i els mèrits d’una bona ambientació
en l’arrencada, el resultat final re-
sulta una narració que queda a mig
camí de l’expectativa mínima del
relat breu. R.C.P.

De l’espadat estant

P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Manel Queralt, Miserere.
Emboscall. Vic, 2004.

N
oms de la magnitud de Tho-
mas Bernhard, Jorge Luis
Borges, Paul Auster i Georges
Bataille transiten en la seva
condició d’alts beuratges en

les composicions d’aquesta cinquena
entrega poètica de Manel Queralt (Bar-
celona, 1959): Miserere. Un volum es-
tructuralment diferent de llibres ante-
riors, com ara Durada (premi Guerau de
Liost, 1995) i Trit (2000), però ben iden-
tificable amb un univers Queralt sin-
gular en les seves nutricions temàti-
ques i discursives de fons. Ja el títol,
Miserere (amb el suport de bon començ
d’una reproducció del gravat de Goya
Grande hazaña! Con muertos!, pertanyent

a la sèrie Desastres de la guerra) és indi-
cador d’un desig de voler fer emergir a
través dels textos les evidències d’uns
dolors intestinals que el poeta percep
com a intrínsecs en l’ésser mateix i que
en tot cas prenen formes i dimensions
distintes en funció de les expansions en
el to i en la pluralitat temàtica que es
perfilen en el desplegat dels versos.
S’endevina una aspror profunda en el
jo poètic, sovint desdoblat en una se-
gona persona, no menys abrupta, i en-
cara en altres ocasions transportat a
uns tercers protagonistes sobre els
quals sol recaure algun mal irremeia-
ble, com succeeix en poemes com ara La
cambra, El magí i encara una forta tra-
gèdia, com passa en El salt: “Era tan
gran el desig de morir / que des de
l’espadat havia pres / la decisió de dei-
xar-se caure. / La mort el sorprengué
abans de morir”. També és en aquestes
composicions on la ironia pren el seu
caràcter més àlgid, talment fins a una

calculada sornegueria i unes dosis re-
llevants de sarcasme.

El terror, la mort, el turment, el dolor
o la defallença no són mai forces desco-
negudes o atzaroses que persegueixin
com una mena d’espectre l’animal que
som, sinó la profusió d’uns afalacs que
esmerça la fatalitat en el seu intent
d’habitar-nos de manera completa i amb
carn i ungla; l’actitud de l’ésser no és
estrictament de revenja ni de conster-
nació, més aviat al contrari: és en forta
mesura de consuetud desinhibida. O,
com a màxim, d’“aïllament reflex que
amb el pas dels anys esdevé costum i
defensa”. Queralt és original en els rit-
mes i en els recursos d’unes concatena-
cions lèxiques i sintàctiques que ator-
guen un espavent als poemes més bala-
drers i, paral·lelament, una velocitat
continguda a les composicions en les
quals s’intenta atrapar més complicitats
amb el lector respecte a unes intencions
no gens escasses en el discurs.


