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El poeta Lluís Alpera va publicar ‘Surant...’ fa 20 anys

Un jo líric desvergonyit

P O E S I A

G E M M A C A S A M A J Ó

Lluís Alpera, Surant enmig del
naufragi final... Pròleg de
David Castillo. Bromera.

Alzira, 2004.

Lluís Alpera,
Sobre poetes valencians

i altres escrits 3.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2004.

L
luís Alpera abraça i
estreny sempre el bi-
nomi format per la
teoria de la poesia i
per la praxi poètica.

Així s’erigeix el poeta que
llaura versos i que és alhora
estudiós de poetes i mestre
universitari. Avui, el binomi
es completa amb l’atzarosa i
feliç coincidència en la publi-
cació de dues de les seves
obres: Sobre poetes valencians i
altres escrits, per una banda,
que és el tercer volum d’una
obra teòrica. I el recull de ver-
sos Surant enmig del naufragi fi-
nal, contemple el voluptuós incen-
di de totes i cadascuna de les flors
del núbil hibiscus, per altra ban-
da, que el poeta va escriure a
principis dels 80 i Bromera
reedita gairebé vint anys des-
prés.

Si el poeta és algú que deixa
pensar els sentits, Lluís Alpera

construeix, en Surant..., un jo
líric ben desvergonyit que
prefereix l’idil·li al seny. Un
idil·li en què els cossos, la pell
i la fúria són temàtiques
constants que somiquegen a
voluntat. Un idil·li en què car-
gols, cavalls, serps i peixos re-
corren tots els poemes –un a
un– deixant la mateixa em-
premta que deixarien en un
somni. A les fosques, el lector
anirà arrencant la crosta del
significat per tal de poder pe-
netrar en el territori del sen-
tit, en el qual els versos acon-
segueixen la màxima intensi-
tat sexual. I així, Surant...
avança cap al poemari homo-
geni de clara unitat de lloc, de
temps i de veu. Una unitat que
el situa prop d’una poesia
torrencial, desfermada, eman-
cipada i independent: “Sense
soroll ni dialèctica, vam caure
/ dins el pou dels rebolcons. / A
cavall de les ramalades / la li-
teratura t’anava furgant / des
del cap fins a les cames: / ha-
vies transgredit la norma /
com els teus herois més lúcids
i arriscats”.

Lluís Alpera escriu com qui
sosté una pilota amb la punta
del dit petit. Prèviament, la
daga del poeta ha segat allò
superflu. Ho ha decapitat, tot
deixant a ras i al ras allò es-
sencial. El resultat és una obra
per damunt del rostre de la
qual ha passat el temps sense
fer-li gaire mal. Els lectors que
la rellegeixin sabran treure’n

el mateix profit i partit que els
lectors que la descobreixin de
bell nou. Exactament el ma-
teix passa amb els dibuixos de
Manuel Boix –que acompa-
nyen i il·lustren els versos–,
els quals estableixen i en gran
part reafirmen els ponts entre
dues disciplines com la pintu-
ra i la poesia.

ESTUDIÓS D’ALTRES POETES
No tan sols la seva evident i
indiscutible qualitat literària
ha convertit Lluís Alpera en
gran poeta. També ha aconse-
guit recompensar-lo la seva
evolució i el seu periple, que
esdevé una mostra significati-
va de la poesia catalana de la
segona meitat del segle XX.
Així ho constata un arc d’o-
bres que va des d’El magre
menjar (premi Joan Salvat Pa-
passeit 1963) fins a Cavalls a
l’alba: obra poètica (Crítica de
l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana 1999) i
que té en la trilogia formada
per Tempesta d’argent, Els dons
del pleniluni i Surant... el seu
punt d’inflexió.

I el que s’ha convertit en un
gran poeta ha mostrat una
dilatada inclinació i interès
per l’obra d’altres grans poe-
tes precedents i coetanis. Inte-
rès i inclinació que es constaten
en l’assaig Sobre poetes valencians
i altres escrits, que és el tercer
volum d’estudis i comentaris
crítics dedicat, majoritària-
ment, a poetes valencians con-

temporanis. Esberlat en dues
grans parts que alhora es bi-
furquen i es fraccionen, l’estudi
recull i reuneix monogràfics
sobre poetes i obres –destaca
l’anàlisi dels recursos expres-
sius de la poesia de Vicent An-
drés Estellés i l’estudi de Suite de
València, de Marisol González i
Felip– amb ressenyes sobre
obres literàries i amb notes que

desgranen preferències i histò-
ries personals amb altres au-
tors. L’obra de Joan Fuster, Ma-
nuel Sanchis Guarner, Francesc
de B. Moll i Salvador Espriu es-
devé, en aquest volum, objecte
d’anàlisi de l’estudiós Lluís Al-
pera, que alhora que sap ser
teòric rigorós sap ser poeta amb
talent que allà dedica versos als
poetes aquí estudiats.

SP

Mauricio Wiesenthal ha publicat més de cent llibres

Càntic als mestres de
la cultura occidental

N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Mauricio Wiesenthal,
Libro de réquiems.

Edhasa. Barcelona, 2005.

P
er l’atzar d’una amis-
tat, a través d’un ma-
nuscrit perdut, gràci-
es a una trobada for-
tuïta. Així és com per

la vida de Mauricio Wiesent-
hal han passat, entre d’altres,
Dostoievski, Mozart, George
Sand, Balzac, Beethoven, Lord
Byron i Alfonsina Storni. Nas-
cut a Barcelona el 1943, Wie-
senthal és net d’un editor i li-
tògraf i fill d’un catedràtic.
Quan era petit, el seu proge-
nitor el va dur a Antibes a co-
nèixer el poeta Niko Kazant-
zakis i a Venècia el va fer seure
a la tomba de Serguei Diagui-
lev. Anys més tard, un amic
l’introduiria a Benavente i Pío
Baroja. A partir d’aleshores la
seva afició gairebé fetitxista

per arreplegar personatges es-
devindria un motor incessant
per recórrer París, Sant Peters-
burg, Istanbul, Roma i la resta
de bressols de la cultura occi-
dental.

Amb una pinzellada de
dandisme i una altra d’ironia,
Libro de réquiems és el resultat
de tota una vida de col·leccio-
nisme. És un càntic a totes les
petites i grans personalitats
que l’escriptor admira, ja les
hagi conegut en persona, com
és el cas de Coco Chanel i Jean
Cocteau, o a través de les seves
cases, de la seva família, de la
seva lletra impresa, com Tur-
guéniev i Oscar Wilde. “I no es
pot retre homenatge als mes-
tres, als amics i als records
sense recórrer a les confessi-
ons personals”.

Durant molt de temps, Wi-
esenthal, autor d’un centenar
d’obres de diferents gèneres
literaris, va resistir-se a publi-
car el present títol. Quan fi-
nalment ho va fer, va ser en
una edició de només cin-

quanta exemplars numerats
que va distribuir entre els seus
amics. Però com acostuma a
passar amb els bons llibres,
l’obra va anar passant d’unes
mans a d’altres, de manera
que el cercle de lectors es va
ampliar fins a arribar a l’edi-
tor d’Edhasa, Daniel Fernán-
dez. “Quan em va dir que volia
editar el llibre, vaig dubtar un
instant, perquè tenia por de
trair els meus somnis de clan-
destinitat. Però vaig recordar el
meu amic Marshall A. Best,
editor de Viking Press, amb qui
vam compatir tants records de
la vella Europa, especialment a
la casa de Stefan Zweig [...]. I

em va venir a la memòria el pa
dur que em va regalar Eugen
Relgis, exiliat romàntic, i que
havia estat pastat a casa de
Tolstoi [...], els bastons de Liszt
que volia regalar-me una vella
àvia a Wiemar [...]. Vaig decidir
que tots aquests records ja no
eren meus”.

UNA PROFUNDA ERUDICIÓ
Amb una cuidada prosa i una
profunda erudició, l’autor en-
cadena records convertint si-
tuacions en trames, éssers
humans en personatges, una
ciutat qualsevol en l’escenari
d’esdeveniments inesperats.
Així, per exemple, recorda el

Bar del Ritz de París, on va
anar per primer cop de la mà
de Hemingway i en el qual va
topar, en diverses ocasions,
amb Coco Chanel, aquella fera
indòmita, tan generosa com
cruel. Li calia viure envoltada
de dones riques per tallar-los
els cabells, per endossar-los
barrets fins a les celles, per
convertir-les en les seves es-
claves. “Je foutrais totes aques-
tes senyores vestint-les de ne-
gre”, va ser el seu primer crit
de guerra.

A Venècia es trobaria amb
Giacomo Casanova el 1965, a
la Riviera dei Fiori, entre San-
ta Margherita i Portofino, re-
cordaria quan Zaratustra es va
aparèixer per primer cop a
Nietzsche l’hivern del 1882. I
així, d’una punta a l’altra del
món, al llarg de més de 600
pàgines, Wiesenthal condueix
el lector pel misteriós tapís del
temps, seduint-lo amb l’eru-
dició i el suggerent sentit de
l’humor que el caracteritzen.
Ell va tenir la sort de viure en
una època que culturalment
era més exigent, més intensa.
Va tenir la ventura de poder
viatjar i córrer aventures, dei-
xar-se portar pels somnis i els
desitjos. Nosaltres tenim la
fortuna de poder gaudir d’a-
quest veritable tresor que
compta amb la veu dramàtica
d’un rèquiem i l’alegria que
suposa la creació artística.


