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Poesia
Més enllà
dels preceptes
J.V. Foix
Edicions 62. Barcelona, 2006

Vicenç Llorca

Amb l’aparició de
Més enllà dels pre-
ceptes el lector té
l’oportunitat de

llegir i sentir alhora en un
disc compacte dotze poe-
mes en prosa escrits, reci-
tats i comentats pel poeta
de Sarrià. El material fono-
gràfic, a excepció de la dar-
rera peça que ha estat in-
corporada pels editors,
prové d’un enregistrament
que es va fer d’una lectura
comentada per l’autor, se-
gurament el 1970 o, en tot
cas, poc després.

La iniciativa, duta a
terme per la Fundació J.V.
Foix, representa el sisè lliu-
rament d’aquestes caracte-
rístiques (dins una sèrie en
què es poden sentir, entre
altres composicions, vint-
i-quatre sonets en el volum
aparegut el 2002 En ritmes
vells i sons arcaics), i el ter-
cer centrat en la prosa poè-
tica després dels títols El
veïns del meu carrer
(2001) i A la terra dels
meus (2003).

D’aquesta manera, la
Fundació col·labora ex-
cel·lentment en una doble
tasca: contribuir a la cons-

Crítica

trucció d’un patrimoni
sonor dels nostres escrip-
tors contemporanis i fer
possible assistir, mitjançant
el disc, a una mena de sessió
virtual per la qual es fa pre-
sent el poeta. A més, la tra-
ducció en el llibre dels textos
al castellà cerca d’augmen-
tar la difusió de la seva obra.

Amb un to serè, sense cap
mena d’afectació, la recita-
ció de Foix esdevé senzilla-
ment el suport per transme-
tre la força d’una veu més
poderosa: la del seu sistema
simbòlic, la del seu univers
metafòric, la de les seves sà-
vies consideracions sobre les
nocions de literatura i de
llengua literària. D’aquesta
manera, trobem una inte-
ressant part introductòria,
prèvia a la recitació, que
Foix va elaborar per centrar
algunes claus interpretati-
ves del seu món poètic.

En el text inicial tracta, entre
altres aspectes, del proble-
ma d’enfrontar-se a la cons-
trucció d’una escriptura
d’avantguarda en un mo-
ment en què la cultura cata-
lana no era encara una cul-
tura plenament feta. Així es
planteja enllaçar la literatu-
ra catalana contemporània
amb la medieval: “És a dir
salvar aquests tres segles de
literatura catalana que no
havien passat pel Renaixe-
ment, a veure què donava.
Sol, i de dol respon a aquest
esforç”. Igualment, i pel que
fa a la llengua literària, Foix

confessa plantejar-se “d’es-
criure en el català que hom
escriuria si no hi hagués el
castellà”, alhora que admet
que “el català que parla la
gent és molt més acostat al
català normal del que els es-
criptors es creuen”.

Tot seguit, hom pot de-
lectar-se amb la veu de Foix
llegint la cèlebre Carta a
Clara Sobirós, en què tro-

Contenció
estètica

bem una bella disquisició
sobre el que és real i el que
és irreal acompanyada de la
definició del poeta com un
“investigador a la ratlla del
son”, i de la del poema com
“un crit de llibertat”. Aques-
ta part de reflexió acaba
amb un segon comentari en
què Foix manifesta la per-
manència de la poesia: “Jo
crec que la poesia és: hi ha

La veu de J.V. Foix

Poesia
Raval de l’alegria
Miquel Martínez
Premi Ausiàs March
Edicions 62. Barcelona, 2006

Lluís Alpera

Amb tres poemaris
publicats –Claus de
retorn (1987), Llibre

de família (1997) i ara Ra-
vals de l’alegria (2005)–, el
poeta i novel·lista Miquel
Martínez (la Vila Joiosa,
1959) es consolida dins el
panorama actual de la poe-
sia catalana. El fet de dis-
tanciar la publicació dels
seus poemaris reflecteix
una voluntat de treball i
d’exigència, de força con-
ceptual i d’ambició formal a
l’hora de materialitzar els
seus fruits davant la llum
pública.

Ravals de l’alegria té
contenció estètica, la refle-
xió poètica i metafísica en
el sentit de l’equilibri i el
ritme líric, en el joc de
llums i ombres. En definiti-
va, una intensa i profunda
elaboració i una exigència
expressiva que es tradueix,
tot plegat, en una dicció po-
ètica altament personal i
unes imatges ben llam-
pants. D’aquí que els mots o
els sintagmes poètics, tot i
la seua aparença de natural
confessió, no manifesten
cap autocomplaença ni cap
superficialitat. La mateixa
constància i rigor de les pa-
raules i de les imatges es
tradueixen sovint en una
gran capacitat de sorpren-
dre el lector més exigent.

‘Ravals de l’alegria’ és un recull
de 39 poemes, amb els
temes habituals de la con-
dició humana: l’amor, la
mort, el desig, la infantesa,
el pas del temps, l’amistat,
la introspecció familiar, la
memòria, el sentiment de
culpa, el dolor..., que mos-
tren l’assumpció per part
del poeta de la inexorable
soledat interior i del límits
dels “ravals de l’alegria”
amb què la vida ens envol-
ta. Sempre des de la cone-
guda lluita dels contraris
ausiasmarquians: “Neces-
site la veu de la culpa / per
escoltar l’eco de l’alegria”.

Miquel Martínez. AVUI

Assaig
Última notícia
de Jesús el Natzarè
Lluís Busquets
Proa. Barcelona, 2006

Xavier Cortadellas

Lluís Busquets va aca-
bar els seus estudis
de teologia als anys

70. Poc abans, el Concili Va-
ticà II havia obert moltes
expectatives i havia canvi-
at la relació de l’Església
amb el món. Però, segons
vaig sentir-li, en la teologia
que va estudiar ni es sabien
ni es plantejaven coses que
defensen teòlegs o biblistes
com ara Rovira Belloso,
Francesc Riera i Puig i Tàr-
rech i que ara escriu que
Jesús va tenir germanas-
tres, que va celebrar un
sopar de comiat i no la Pas-
qua, que no cal esperar-ne

una segona vinguda, que
Josep es va casar dos cops i
que la virginitat de Maria és
una dada més teològica que
biològica.

Impel·lit per la seva fe,
mogut per la seva curiositat
intel·lectual i “perquè mai
no he deixat la Bíblia com a
lectura i com a estudi”,
empès per la voluntat de re-
visar la figura del Jesús his-
tòric, contraposar-la al que
ens ha estat explicat per
l’Església i presentar-lo tal
com li sembla que va ser als
catalans d’avui, majoritàri-
ament agnòstics, si no indi-
ferents, Busquets ens ha
ofert una Última notícia de
Jesús el Natzarè, que és
una anàlisi racional i cien-
tífica, però no una última
paraula. Ha partit, esclar,
de les fonts i, ben especial-
ment, de la bona notícia
sobre la vinguda de Jesús
que és l’Evangeli. Ha analit-
zat aquestes notícies tal

com ho fan els periodistes
d’avui: mirant el què, l’on,
el quan, el per què i el qui
sobre Jesús, que són –a
més d’Una carta emocio-
nada, de Pere Casaldàliga,
del pòrtic; Culdellàntia:
Una reconstrucció des del
meu humil Credo; Tres re-
flexions com a epíleg, a càr-
rec de Josep M. Nogués, la
bibliografia i un índex ana-
lític per matèries– les parts
d’aquest llibre.

Última notícia de Jesús
el Natzarè ha provocat en-
renou i polèmica. Busquets
escriu que Jesús va ser an-
alfabet, que no era el fill de
Déu, que la seva resurrec-
ció va ser la crucifixió i que
no va voler fundar cap reli-
gió, cosa que el du a analit-
zar com es va anar produ-
int la seva deïficació, com
va anar-se mitificant la
seva vida i com es va desen-
volupar un procés que, tal
com gairebé cap de nosal-

tres no sap avui, va culmi-
nar al segle IV, en el cànon
de la Bíblia que es va esta-
blir en el I Concili de Nicea.

En total, més de 400 planes
plenes d’informacions i de
dades, interessants i ben es-
crites. Entenc Busquets per-
què, com a cristià conven-
çut, parteix del pressupòsit
que el missatge de Jesús és
viu i que allò que és viu es re-
nova. No entenc tant que en
alguns moments indiqui que
elsevangelisteshaninventat

coses i que en altres n’agafi
al peu de la lletra alguns frag-
ments per remarcar-ne les
contradiccions i per condu-
ir-nos cap al Jesús valent i
rebel que defensa, un Jesús
que va predicar que “un altre
món era possible”. Entenc
encara menys que publiqui
un credo particular en un es-
tudi que vol ser rigorós i ob-
jectiu. Però llegint aquest lli-
bre se n’aprèn molt. I potser
té raó quan el dedica als no
creients “perquè no saben el
que es perden”.

Història de Jesús

Lluís Busquets reescriu la història de Jesús. RUTH MARIGOT

una permanència, hi ha un
món, hi ha una realitat poè-
tica que l’han copsada els po-
etes de tots els temps, sinó
que cada època agafa els ves-
tits, les modes i la manera
de ser de l’època, com ho fan
amb el vestit”. I afirma el
sentit del seu eclecticisme:
“Aleshores, jo crec que, per
comptes de ser escoles, jo ho
considero només com a
parts d’un sistema retòric”.
Amb aquestes paraules,
Foix emmarca el conjunt de
la seva obra i la relaciona
amb el pensament ja elabo-
rat en els seus magnífics ar-
ticles sobre poesia, per aca-
bar amb la lectura de dotze
poemes en prosa perta-
nyents a Gertrudis, KRTU i
L’estrella d’En Perris.

Pocs com Foix han tingut un
sentit tan poderós de l’es-
criptura i una comprensió
del que és l’estil. En aquest
sentit, podem parlar d’un
veritable creador estètic i
de poètica, si més no, en
dos punts: d’un cantó, en
donar esplendor al poema
en prosa i, d’un altre, en re-
vitalitzar la tradició clàssi-
ca medieval tot incorpo-
rant-hi, des de la línia cen-
tral del postsimbolisme, les
parts més creatives de
l’avantguarda i, en concret,
del surrealisme. Gràcies a
tot això, podem afirmar
que la poesia catalana del
segle XX ha constituït en
ella i per ella mateixa tot
un segle d’or.


