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La revista de Joan Colomines i Puig

L’esplendor de ‘Poemes’

E
n la nostra història
literària hi ha fuga-
ces aparicions o
breus esdeveni-
ments, que un dia
tingueren nom i

certa transcendència, dels quals
ens en retorna, de tant en tant,
una versió crítica nova, amb una
valoració positiva, la qual de ve-
gades s’enlaira com el descobri-
ment d’un tresor amagat o dei-
xatperdreper la incúriaoperde-
terminats prejudicis culturals
(se suposa) menats per contin-
gències ideològiques o fins i tot
polítiques. No m’afegiré a la
brama que incorre en dos errors:
el de voler atribuir el fenomen en
exclusivitat a la cultura autòcto-
na, ja que és propi i reconegut
arreu; ni en la fàcil i una mica
precipitada creença d’haver re-
escrit de debò una pàgina de la
història literària, amb el reclam
d’un nom i d’unes obres...

Reconeguem, això sí, que és
bo que estudiosos i editors facin
passar valors situats en la con-
formitat erudita a la considera-
ció renovada de la vida pública,
almenys al pas d’una generació.
En seixanta anys de militància
crítica m’he prou dolgut de si-
lencis incomprensibles i els he
combatut. Menystenir i oblidar
sol ser tot u: com ha passat amb
Josep Sol, com es va esdevenir
tot d’anys amb Joan Llacuna i,
en part, amb narradors i huma-
nistes de primer rengle, com un
Josep A. Baixeras, un Xavier
Benguerel.Peraixòescaudepar-
lar de la revista Poemes.

Crec que ens caldria disposar
d’una edició facsímil (o del tipus
que sigui, si no la tenim) d’aques-
ta revista, obra del poeta, metge
i polític Joan Colomines i Puig, a
títol d’editor a l’anglesa i amb la
intervenció efectiva i de mentor
de Joaquim Molas, sense el qual
la revista –escriu Colomines–
“no hauria aconseguit la càrrega
d’informació i aquell to que no es
pot explicar però que el tracta-
ment dels textos proporciona”.
Envansortirvuitnúmeros(amb
un tiratge d’uns set-cents exem-
plars), però el novè ja no va pas-
sar. A les seves memòries El
compromís de viure Colomines
dóna totes les referències pater-
nals i fidedignes que hom pugui
demanar a l’aventura de Poe-
mes, denominació que li vaig
posar al capítol de La poesia ca-

talana de postguerra que li vaig
dedicar. Tingué recensions, més
aviat breus, descriptives i tarda-
nes a Serra d’Or.

Dit això, anem a la raó del
meu interès actual per Poemes,
al cap de més de quaranta anys
(1963-1964) del seu insistent i
pacient recorregut. En primer
lloc, rellegir Poemes avui permet
decidir amb un bon marge de
precisió què és vigent i present
del contingut de la revista i què
no és sinó el testimoni teòric,
d’arxiu d’una època, pel que fa a
la poesia. Colomines, justament,
s’afanya a declarar, sense em-
buts, ja des de l’editorial del pri-
mer número: “Creiem que tot
moviment cal que enarbori una
banderaiquesigui fidel,de lapri-
mera a la darrera lletra, a l’em-
penta que du. La nostra bandera
és la de la poesia, i la nostra em-
penta serà de mostrar quins ca-
mins segueix al nostre país i
quins són els homes que la fan, i
d’intentar un diàleg col·lectiu”.

Per al bé del projecte i de tots,
aquestes paraules les escrivia un

metge, especialista en analítica.
Al ram de les lletres els científics
sempre ens han sortit bé, des de
Fabra. L’associació amb el més
científic dels enlletrats il·lustres
féu que la revista funcionés
sense pretendre gaire proclamar
veritats, sinó, tal com volia Mon-
taigne, amb ordre –amb un
ordre immutable, de punta a
punta– amb prudència i amb sa-
viesa. Els mals (que hi eren) de la
poesia catalana eren analitzats
amb la seva història clínica,
d’una banda (la secció Poetes de
sempre i alguns comentaris edi-
torials) i de l’altra l’observació
minuciosa dels seus moviments
en camp obert (concursos, pre-
mis, traduccions, poemes inè-
dits, edicions), però en el medi
patològic d’una llibertat condici-
onada al règim prescrit.

Amb tot plegat Poemes acusa
una més o menys declarada in-
satisfacció. El repte de fer-la, im-
primir-la i publicar-la i de fer-ho
amb noms i cognoms (com in-
tentà Ariel prop de vint anys
abans) és el signe de l’enfronta-

ment amb el règim dictatorial; la
resta comprèn la batussa inter-
na, la nostra, que aquell règim
propicia, allargassant-se. La in-
satisfacció, doncs, que fa que Co-
lomines parli d’“enarborar la
bandera de la poesia” ve de més
endins i de més lluny, des de di-
versos angles, gairebé coral. Jo
mateix vaig titular un article
(1962) La crisi de la poesia ca-
talana, i acabava dient: “Ens
calen poetes d’una altra etapa,
els quals, sense exclusió dels an-
teriors [...] assoleixin una apro-
ximació, tan indispensable com
aferrissada, al nostre temps. Cal
una vocació sorda del nostre
temps en la nova poesia catala-
na”. Segons l’editorial del núme-
ro 2 de Poemes, “la poesia cata-
lana recent sembla que s’inicia
cap a un realisme en què les in-
quietuds de l’home del país són
reflectides en la veu de l’home-
poeta”. Però és indispensable lle-
gir les tres darreres ratlles
d’aquesta editorial, ben colomí-
niques, i determinants en el tra-
çat de la fina, sinuosa línia que
marca territoris de la revista:
“Voldríem, això sí, que dins
aquest bategar d’home universal
s’entrelluqués un autèntic batec
nacional. I aquest sí que fóra un
guany definitiu”. Colomines, na-
cionalista ell, constata el fet que
hi ha dos batecs en la poesia ca-
talana: el de l’anomenat home
universal, el que ell mateix ha
rebut amb els braços oberts, per-
què humanitza la poesia catala-
na tot anant cap a un realisme;
però, ai!, hi manca l’altre batec,
el nacional autèntic. El poeta for-
mula només el desig que el fet
nacional “s’hi entrelluqui”. Ell
mateix s’hi posà en els seus poe-
mes (cap dels quals no surt a la
revista) i amb un manifest.

Com se’n sortí la revista? Àlex
Broch havia dit que es podia con-
siderar Poemes “com la revista
del realisme”, però posterior-
ment reconeixia que calia mati-
sar aquesta adscripció. Ho feia,
vint-i-cinc anys després de la des-
aparició de Poemes, a la Mis-
cel·lània Gili i juntament amb
Enric Balaguer. És un treball
d’una dotzena de pàgines, caute-
lós i fred, propi d’una crítica
grisa. Es comprèn: els temps,
canviant, havien revelat que la
cacera de bruixes en nom
d’aquella convicció filosòfica –la
qual a partir de la “imaginació al

poder” del 68 i de la reclamació
llibertària que s’escampava per
tot Europa anava de corcoll–,
havia estat sovint injusta, noci-
va i al capdavall inoperant. En
efecte, la línia poètica indiscuti-
ble de la poesia catalana passava
pel cànon universal de la qualitat
poètica i no s’adeia a les manipu-
lacions filosòfico-polítiques, les
quals donaren històrics resultats
en altres terrenys, però que, per
elles soles, en poesia i en art no
hi podien res.

Així, els poetes grans posats
en relleu a Poemes són els grans
poetes que ja ens sabíem de me-
mòria, llevat potser del jove
Martí i Pol, el pervertit obrerista
de debò. A Poemes Carner, Foix
i –excruixiu-vos!– fins i tot Riba
són homenatjats, amb el Dant i
Shakespeare entremig. A qui o a
què havia afavorit aquell mun-
tatge i el seu rebombori? Potser,
mentrestant, els companys ha-
vien desviat (sense contemplaci-
ons) la nostra trucada i així en-
gavanyats en una batussa d’es-
cassa incidència real en poesia,
purament teòrica, passàvem de
llarg davant la crisi de la poesia
catalana que consistia òbvia-
ment en el risc d’ajeure’s interi-
orment als peus de nous mes-
tratges: Gil de Biedma, Barral,
Valverde, Jaime Ferran, els pri-
mers temps dels germans Ferra-
té (r), al costat dels que s’ano-
menaven “una generació sense
mestres” i altres –vegeu El jar-
dín quebrado–, dels quals s’es-
capà Gabriel Ferrater i va agafar
la torxa. Poemes li’n publica tres
d’inèdits, a la tardor del 1964. La
seva independència conceptual
respecte del realisme programà-
tic contrasta amb el canvi de to
de l’elaboració dels poemes i en
el tractament dels temes.

Ara de poc s’ha fet palès, amb
lesreservesquetocafer-hi,quins
són els dos poetes més populars,
és a dir, que n’han sabut més de
fer-se amb el poble: han estat
Verdaguer i Martí i Pol. Ah! I el
fet nacional no sols s’hi entrellu-
ca, com demanava amb raó Co-
lomines, en presència de l’home
universal, sinó que la seva llum
enlluerna. El “batec nacional au-
tèntic”, del qual el metge-poeta
volia sentir les palpitacions, ha
sorgit dels dos extrems de l’arc
de la poesia catalana. Crec que
ens caldria tenir la bella revista
Poemes a l’abast.

El poeta, metge i polític Joan Colomines va crear la revista ‘Poemes’ ● Entre el
1963 i el 1964 van ser publicats vuit números ● El poeta volia escoltar el
“batec nacional autèntic” de la poesia catalana de l’època ● Joan Triadú

Una imatge
dels anys 70
del poeta i
metge Joan
Colomines,
que va
néixer a
Barcelona el
1922. El 1998
va rebre la
Creu de Sant
Jordi. ARXIU


