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nyadors dels Jocs Florals de la ciutat i del premi Carles Riba
en tant que els més importants de rànquing actual i no fóra
debades que d’altres hi tinguessin ocasional cabuda. Si no és a
la Nit de Poesia al Palau, on s’han de mostrar i celebrar els pre-
mis de poesia més cobejats dels Països Catalans?

Ha estat David Castillo qui ha establert el Balanç de l’any
poètic de 2010 que tradicionalment es llegia a la festa dels Jocs
Florals i que enguany ha passat a formar part de l’Anuari poè-
tic dels Jocs Florals de 2011 en base a uns pocs principis: el 2010
no ha estat any de grans novetats; els grans segells editorials
han disminuït la producció poètica mentre que els indepen-
dents mantenen qualitat, exigència i obertura a noves veus;
excel·leixen les traduccions poètiques al català: François
Villon/Andre Subirats, Thomas Bernhard/Ramon Farrés,
Max Jacob/Enric Casasses, Mario Luzi/Lluís Servera,
Bachmann/Anna Soler...; la continuïtat dels poetes de llarg
recorregut: Carles Camps i Mundó (Premi Carles Riba 2009),
Valentí Puig, Lluís Solà, Joan Margarit, Màrius Sampere,
Joana Raspall, Marta Pessarrodona, Ricard Creus, Felip Cid,
Susanna Rafart, Lluís Roda, Carles M. Sanuy, Miquel
Bezares, Antoni Clapés... Castillo destaca el binomi d’autors
joves i veus grans amb les obres de Joan Duran, Jaume C. Pons
Alorda, Mireia Vidal-Conte, Mireia Calafell, Sílvia Bel i Irene
Tarrés, entre altres, i tanca el seu balanç amb una mirada als
clàssics antics i moderns, entre els que hi prolifera un inefable
Maragall, el venerat Màrius Torres i una, per fi, definitivament
recuperada Rosa Leveroni, entre altres. L’esforç de síntesi de
Castillo, reblat amb una breu selecció de textos d’alguns d’a-
quests autors (Màrius Sampere, Carles Camps, Valentí Puig,
Susanna Rafart, Mireia Calafell i Mireia Vidal-Conte, entre
altres) i combinat amb el barem de la Nit de Poesia al Palau i
amb el de la llista de tots els poetes que intervenen a la setma-
na de Barcelona Poesia atorga una visió bastant àmplia de la
situació actual de la poesia catalana. Insisteixo en la importàn-
cia del Balanç poètic i en la seva necessitat perquè és, crec, l’ú-
nica valoració que més o menys periòdicament disposem de
l’estat de la poesia ara i aquí. Fins arribar a l’únic balanç final
possible: Eppur si mouve!

Mentrestant, invoco el Deogratias amb què Valentí Puig
agraeix els grans dons de la vida –coincideixo amb ell, princi-
pament, en el dry martini, el jardí de la Vil·la Mèdici pintada
per Velàzquez, una veu cantant Stormy weather– i amb ell,
acabo:

“Senyor, gràcies per atorgar-nos sentit
del ridícul, per tanta paciència
i per amagar-te rere un núvol esponjós
cada vegada que oblidem la Teva Llei
i gosam fer literatura.”
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aig és un mes poèticament hiperactiu. Totes les nove-
tats bibliogràfiques ja són on han de ser i els llibres de

poesia que han sortit d’esquitllentes pels volts de Sant Jordi ja
han pres posicions (momentànies) a les llibreries i a les
columnes (escasses, això sí) que els dedica la crítica literària.
Proliferen arreu presentacions, recitals i lectures, taules rodo-
nes, jornades; s’embasten projectes nous; es refermen anti gues
complicitats, se’n renoven d’altres i se n’estableixen de noves.
La poesia viu i la vida continua més enllà dels bestsellers pro-
gramats.

El Festival Internacional de Poesia de Barcelona és l’esde-
veniment que des de fa tres dècades polaritza el maig poètic
en un creixent activisme urbà que entre la programació oficial
i la que s’hi afegeix trenca qualsevol propòsit d’aconseguir un
raonable seguiment. Hi ha activitats per a tot i tothom en una
setmana en la quAL sovint es desitja el do de la ubiqüitat i
que, altrament, no ha aconseguit fixar la centralitat en la pro-
gramació. Si els dos actes principals de Barcelona Poesia són
la Nit de Poesia al Palau i la festa dels Jocs Florals, el primer
gaudeix d’un tempo indiscutit mentre que, per contra, el segon
no ha aconseguit ni la solemnitat festiva que hauria de carac-
teritzar-la ni el prestigi suficient, sembla, perquè ha de dispu-
tar el seu espai de temps en una banda horària farcida de pro-
gramació alternativa. Les crítiques a la festa dels Jocs Florals
que enguany han aflorat no són noves però sí que s’han fet
més evidents –i, fins i tot, punyents– i resta el dubte, raona-
ble, de pensar si de debò hi ha ganes d’impulsar i projectar
vers el futur “el certamen poètic més antic d’occident”. 

El conjunt d’esdeveniments poètics defineixen el barem i
el balanç de la poesia de l’any. La Nit de Poesia al Palau és el
mostrari del que la direcció del Festival considera la reivindi-
cació de l’excel·lència i la varietat de l’espectre poètic. Les
veus poètiques, que enguany han estat nou (Núria Martínez
Vernis, Kirmen Uribe, Vicenç Altaió, Pamela Z, Valentí Puig,
Kgaela oa Magogodi, Luis Alberto de Cuenca, Jerome
Rothenberg i Arnaldo Antunes) es lliuren a un públic predis-
posat a l’acceptació dels valors amb què se’ls presenta. Un cop
s’ha acabat l’espectacle tothom  se’n mostra encantat en pri-
mera instància però, en segona, es detecta un excés de high-
tech i performance que ha arribat no sé si a decebre però sí a
provocar una certa fatiga al públic entusiasta i predisposat.
D’això va el barem: quin tant per cent de variants estètiques i
de déjà vu? Perquè la Nit de Poesia al Palau marca barem i
tendència, la tria de noms és un difícil equilibri entre la
nomenclatura emergent, la consolidada i la de procedència
internacional i la combinatòria estableix precedents per a
futures edicions. Altrament, s’hi troba a faltar algun criteri
que faci possible veure a l’escenari del Palau els poetes gua-
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