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Joan Carles González
Pujalte, Tants barrets. Premi
de poesia Antoni Matutano.

Brosquil Edicions.

València, 2004.

L a poesia de González ens
parla de moments in-
transcendents de la vida

urbana. El poeta, sense fer un
catàleg exhaustiu de personali-
tats, capta la petita batalla
quotidiana des d’un angle des-
apassionat de l’experiència. A
través del quadre líric, aconse-
gueix donar una idea de ciutat,
amb preferència lligada a la
immediatesa, encara que al-
guns poemes recorden experi-
ències personals del passat.
Molt accessible en la lectura, el
poeta mataroní sorprèn a ve-
gades amb alguns referents
cultes que es barregen amb la
toponímia industrial, fet que
provoca alguns efectes interes-
sants. El discurs poètic de Gon-
zález és, doncs, designatiu i re-
blat per estructures enumerati-
ves que no violenten mai el
poema. Allò que amb més efi-
càcia aconsegueix és l’efecte
dels versos finals, en els quals,
sense cap ànim moralitzador,
sentencia el valor de l’instant.
Tants barrets explora el territori
que la molt representativa poe-
sia anglosaxona ha sabut fixar,
lluny dels estereotips de les
urbs visitables. Les figures van i
vénen per uns carrers desen-
dreçats per bosses de plàstic i
animals que fugen. El poeta re-
té aquestes estampes i es fon en
la diversitat contemplada. S.R.

Àngel Montesinos, El desig i
altres versos. Brosquil

Edicions. València, 2004.

E l llibre intimista que
Montesinos fa arribar als
lectors es presenta sota

un joc doble d’estil, amarat de
tradició en una primera part, i
més persuasiu i despullat en la
segona. Amb tot, el diàleg entre
totes dues maneres no es pro-
dueix i, si la idea inicial d’aca-
rar-les és molt fèrtil, tal vegada
les respectives restriccions no
acaben d’entrar en contacte. Un
grup de sonets encapçala el lli-
bre. Hi preval l’efecte sonor, la
destresa sintàctica, les picades
d’ullet al bagatge trobadoresc.
Són poemes de desig als quals
en segueixen d’altres atents al
decasíl·lab, com és ara el vigorós
Sóc caliu teu, fosa tenebra insomne,
i rics en jocs de paraules i ca-
lenbours. Evidentment, els res-
sons ausiasmarquians es dei-
xen sentir més d’una vegada
entre aquests versos.

La segona part és molt més
lliure, encara que en alguna
ocasió el poeta es delecta en
excés en el miratge de les eufo-
nies vocals. Però, en general,
l’apropament a la mètrica po-
pular, gairebé a la cançó, fa més
intens el tema amorós, el sen-
timent de llunyania i l’abandó.

Montesinos canta l’amor
amb exaltació i abrandament,
també les pèrdues que en el
desig se’n van. La seva és una
poesia vital passada pel sedàs
dels clàssics. S.R.

RUTH MARIGOT

Maria Cabrera és l’última guanyadora del premi Amadeu Oller

En la solitud del jo
P O E S I A
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Maria Cabrera, Jonàs.
Premi Amadeu Oller.

Galerada.

Cabrera de Mar, 2004.

C
om a lectors pro-
clius en el capteni-
ment plural, i per-
severants en la de-
fensa d’unes míni-

mes amplituds de més abast
que l’estrictament literari,
mai no serà ni convenient ni
saludable el fet que els nos-
tres moviments receptius da-
vant d’una veu acabada de
descobrir quedin atrapats en
l’escumeig d’unes urgències
llanguides d’identificació que
tenen, en efecte, més a veure
amb els decors conjecturals
que no pas amb el teixit real
de la matèria que en tal cas
se’ns brinda. Diguem que ca-
da nou escriptor deu celebrar
amb una intensitat particular
la naixença d’un primer lli-
bre, i bé també que del seu
tragí deu esperar-ne per part
de la comunitat lectora els
més permeables dels acolli-
ments; i afegim, pel cas que
ens ocupa, que fa quaranta
anys que la Parròquia de Sant
Medir dedica el seu premi
Amadeu Oller a poetes inèdits
i la pubicació dels respectius
primers llibres.

Les frescors halitoses que co-
hesionen amb força la poesia
de Maria Cabrera (Girona, 1983)
ens refermen en la constatació
més que aplaudible d’unes
proliferacions, d’uns anys cap
ençà, de veus noves plenes d’u-
na exigència que vulgues no
vulgues contribueix a fer créi-
xer els nivells diguem-ne espe-
rats de maduresa atribuïbles a
tota primera obra.

“Visc a la panxa de la balena
/ sento el pes / el panteix / d’un

ventre titànic que respira. /
Ventre orgànic / panxa palpi-
tant / víscera indecent / que
m’ofusques els gestos / que em
cremes els versos / m’inundes
les venes / te’m claves a l’eix / de
cada mot / de cada vida / de la
saliva”.

INSISTÈNCIA ACLAPARADORA
Lluny de l’autocompassió i dels
averanys del lament, Maria
Cabrera furga amb una insis-
tència aclaparadora en el propi
desconcert; la pròpia ciutat
interior tenebrosa que lògica-
ment no exclou ni la paràlisi,
ni la mort, ni el component

enigmàtic que desplega tota
introspecció. Podem refe-
rir-nos a l’“adoració de l’enru-
nament del jo” explicada i
transmesa a redós de l’escena
contextual d’un turmentat Jo-
nàs, en el seu compliment del
càstig caigut de la mà de Déu
d’haver de romandre durant
tres dies i tres nits en el ventre
d’una balena, encara que les
projeccions del text no s’en-
carrilen de manera explícita
en la dosi eminentment profè-
tica sinó més en el desplega-
ment d’identificacions tant de
signe extern com d’enllaç a
mode d’experiència vital i

d’emmirallament. La veu (el jo)
cohabita, doncs, en una relació
de contacte extrem amb la
bèstia, amb l’agonia expressa-
da en la figura de Jonàs i amb
la imatge final de la canya i de
l’ham que encarna algun hi-
potètic estrall de salvació. Vis-
tes les intencions de despulla-
ment –també conscient d’unes
finors ben vulnerables en l’es-
tratègia lèxica i formal– no és
en va que Maria Cabrera tracti
el poema bàsicament com a
clau per a una essencialitat. “Si
em pinto de negre / el blanc
dels ulls / ja ningú em dife-
renciarà / de la mort”.

Noves veus
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S U S A N N A R A F A R T

La llegenda
de l’heroi i de
les seves gestes
s’explica en
una clau
plàstica d’una
gran força

Joan Duran, Nix.
Pròleg d’Hèctor Bofill.

Arola Editors.

Tarragona, 2004.

L
a consciència de la
caiguda del relat en la
nostra societat fa que
els joves poetes tin-
guin necessitat de co-

dificar els seus mites i do-
nar-ne les claus. És una cons-
tant en la poètica de l’autor
sitgetà la presentació del mapa
a través del qual el guiatge en
la lectura serà molt més ric.
Amb dos llibres anteriors en la
seva bibliografia, Zoòtrop (1998)
i Kore (2001), el jove bioquímic
dóna amb Nix la clau d’una
poesia entesa com un artefacte
entre poesia i ciència, amb una
pulcritud despullada provi-
nent d’una idea molt raciona-

litzada dels mites i, sobretot,
d’una convicció profunda del
que ha de cercar l’art en el
territori tempestuós del segle
XXI. El primer poema consti-
tueix el nucli d’arrencada del
llibre: la recerca de l’estil és un
viatge en el qual avançar sig-
nifica cavar en una via morta.
Persèfone, 1 recull els poemes
breus i tallats d’una recerca
laberíntica de la poesia, també
com a desig, en un registre en
què s’equiparen el que és culte
i el que és popular, amb un
transvasament d’imatges del
concret al conceptual. Com a
figura central d’aquesta part,
el personatge d’Ariadna con-
voca una críptica metàfora de
la linealitat interrompuda.

A Persèfone, 2 domina la fi-
gura del cercle, de nou fusio-
nant el mite de Prometeu amb
el circ, o la retòrica ancestral
de la sang amb la cançó in-
fantil. Els poemes en prosa
d’aquesta part configuren, en

la seva circularitat també for-
mal, una poesia que existeix
per la provocació de l’estilet.
La tercera part del llibre asso-
cia l’estasi o interrupció del
temps amb la factura dramà-
tica del poema que es desen-
volupa entre acotacions tea-
trals i intervencions dels per-
sonatges associats al mite de
Perseu. És el moment més àl-
gid: el poeta ha arribat a un

distanciament total del jo. La
llegenda de l’infantament de
l’heroi i de les seves gestes
s’explica en una clau plàstica
d’una gran força. La convexi-
tat dels elements convocats
–culleres, escuts...– multipli-
ca el retrat de la criatura poè-
tica però, a diferència de John
Ashbery, Duran ho fa des
d’uns textos tancats que no
permeten el desplegament de
la història més enllà de la seva
consecució teatral, com si
marcant-ne la rigidesa n’es-
colpís el seu retrat més enig-
màtic. Duran expressa en un
poema final l’ambigüitat del
missatge: el repàs dels mites
de l’aigua o del viatge a través
de l’aigua en la tradició occi-
dental l’han dut a constatar
un infantament que no es re-
sol, és a dir, el d’una poesia
que busca l’equilibri en el seu
estat amfibi després d’esbor-
rar per al lector la inutilitat de
la memòria compartida.


