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Brasil és molt més
que un sambò-
drom. I que Lula,
les faveles, Ronal-

dinho, la canarinha, les
caipirinhas, Paulo Coelho i
els especials brasileres de
la revista Man. Brasil és
una societat complexa i
desconcertant. Per això cal
saludar amb joia la publica-
ció d’una interessant Anto-
logia de poesia brasilera
contemporània (Edicions
de 1984) que abasta, en
edició bilingüe, poemes de
quinze autors vius nascuts
entre el 1935 i el 1955. A
diferència d’altres iniciati-
ves similars que ens acos-
ten a literatures poc cone-
gudes, aquesta no fa tuf de
despatx. Cap poeta amb
contactes oficials no ha re-
corregut a la seva agenda
per col·locar aquest o
aquell a canvi de contra-
prestacions personals. Cap
conveni no ha estat signat
per embellir una acció polí-
tica. Simplement dos poe-
tes amics, el brasiler Ro-
nald Polito i l’empordanès
Josep Domènech Ponsatí,
s’han llançat a l’arena per
fer un TT (tria i traducció)
que algun editor agosarat
(com 1984) gosés publicar.

Heus aquí, doncs, un lli-
bre fresc que ens il·lumina
sobre els versos que circu-
len pel país de Pelé. Polito,
al pròleg, parla de tendèn-
cies i arriba a definir la poe-
sia verbivocovisual (per
llengua, música i imatge).
El flamant premi de poesia
Màrius Torres, Domènech
Ponsatí, demostra amb es-
creix la injustícia de l’ús
despectiu que alguns culers
van fer del terme traductor

dedicat a Mourinho. La
seva traducció, acarada i
acurada, esquiva el camp
de mines que representa
una llengua d’arribada tan
propera a la de sortida.

Hi ha poemes de tota índole.
Entre els millors, al meu en-
tendre, els d’Armando Frei-
tas Filho, autor d’un dels
versos més afinats que re-
cordo sobre l’escriptura:
“Quando escrevo já mor-
reu/ Quan ho escric ja s’ha
mort”. Com que Domènech
Ponsatí va per la vida amb
versos tatuats al cos, n’ex-
trauré uns quants de la seva
traducció. Eudoro Augusto
rebla: “Avui sóc un home
cec/ sord i mut./ Un poeta
sense bolígraf”. Cacaso fa:

“La meva pàtria és la meva
infantesa:/ Per això visc a
l’exili”. Ana Cristina César
l’encerta amb “Res no dissi-
mula el tràngol de l’amor”, i
Cacaso afegeix –a Happy
End–: “El meu amor i jo/
hem nascut l’un per l’altre/
ara només falta qui ens pre-
senti”. Àngela Melim esta-
bleix que “escriure difícil és
fàcil”. Finalment, Paulo Le-
minski ens acomiada amb
un metaliterari Avís als
nàufrags: “Aquesta pàgina,
per exemple,/ no ha nascut
per ser llegida./ Ha nascut
per ser pàl·lida,/ un mer
plagi de la Ilíada,/ alguna
cosa que calla,/ fulla que
torna a la branca/ molt des-
prés de caiguda”. Voleu anar
al Brasil?

Enigmística
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A l poema de Laia
Noguera Incendi
1: caldre no, que
obre la seva pla-

quette titulada Incendi, pu-
blicat per Cafè Central, el jo
literari s’aferra a tots els
seus tus, i per això tots els
jos de l’autora s’acaben
identificant amb els seus
tus, que al capdavall no són
sinó el seu tu fet altri i per-
sonificat en l’Altre, que és
Aquell que no pot existir. Al
capdavall, doncs, el seu jo
enraona amb si mateix, i a
l’últim s’escanya amb tots
els seus tus. És ben bé allò
que la mort de l’autor ha de
dur indefectiblement a la
mort del lector. La poesia
del jo en pot ser el darrer
pas, de la defenestració del
tu, és a dir, del lector. Així,
la poesia de Laia Noguera
va pel camí de l’engresca-
dor solipsisme negre que
Antonin Artaud va vatici-
nar per a l’antipoesia “dels
blocs de kha, kha”. Ella diu:
“Sé que portes l’altar major
del foc sota la pell”, i això
darrer, Artaud ja ho va es-
criure, d’una altra manera i
en primera persona, i ella
no ho sap, i en això rau
gran part de la força
d’aquesta seva prosa poèti-
ca. L’art de tots dos, d’Ar-
taud i de la Noguera d’In-
cendi 1: caldre no, és el de
desdir (desdir-se en Ar-
taud, i dir-se en un tu en
Noguera). Ella ens diu que
els mots no són, i per això
són el que no són.

Càpsula

Avís de Brasil

Màrius Serra

Egofania

Carles
Hac Mor

Passant per sobre de tots els meus cadàvers
apareixo jo mirant-me
en l’última cara que puc posar.

Em miro als meus propis ulls de salobre mirall
i no em faig cap pregunta
al contrari del que podia imaginar.

Espero la meva expressió
el meu últim mode,
per comprovar si et menciono o no.

–I no.–
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Els 40 anys d’A sang freda se ce-
lebren amb la publicació d’una
novel·la inèdita i de la correspon-
dència completa de Capote.

Qué Leer
Número 108. Comunicación y Publica-
ciones S.A. Barcelona, març, 2006

A més d’un article de Maite Coca
sobre la globalització, hi podem
llegir una entrevista a l’exfutbo-
lista búlgar Hristo Stòitxkov.

Claror
Número 52. Fundació Claror
Barcelona, primavera, 2006

Hi podem llegir poemes de Barto-
meu Fiol, Ponç Pons, Antoni Cla-
pés, Gabriel de la S.T. Sampol, Jordi
Pàmias, Pere Rosselló Bover...

S’Esclop
Número 25. S’Esclop Associació Cultural
Palma, febrer, 2006

Plataforma pel soterrament de
les vies i contra el pla de l’esta-
ció, de Carles Viñas, és un dels ar-
ticles destacats d’aquest número.

Desmontando Mundos
Número 8. Associació JIS
L’Hospitalet de Llobregat, març, 2006

A més d’una entrevista amb
David Jou, hi podeu llegir Deu
raons per a parlar sempre en ca-
talà, escrit per Jordi Sedó.

Llengua Nacional
Número 54. Associació Llengua Nacional
Barcelona, primer trimestre, 2006


