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En el cada vegada més reduït món de
l’edició de poesia, l’aparició d’una
nova col·lecció, d’una nova editorial
que s’hi dedique, ha d’omplir-nos d’a-
legria, perquè no és certa aquella mal-
dat que diu que se n’editen massa lli-
bres. Doncs bé, en un any n’hem tingut
dues, d’aquestes alegries. Al principi
de la tardor del 2003, una nova edito-
rial valenciana, Perifèric, de Catarroja,
inicià una col·lecció de llibres de poe-
mes sota la direcció de Ramon Guillem
(sòlida garantia), amb un esperit de
rigor i bellesa, tant en els continguts
com en el continent, que els llibres apa-
reguts fins ara confirmen plenament.

Poc després, una altra alegria, aques-
ta procedent de les Illes. Es tracta de l’e-
ditorial Ensiola, apareguda a Muro, amb
una acusada vocació poètica, concre t a-
da en dues col·leccions: «Ensiola Poesia»
i «Ensiola Avinents», ambdues amb un
disseny acurat i elegant que denota una
clara voluntat estètica. El fet que al darre-
re d’aquesta iniciativa es trobe l’assesso-
rament i l’entusiasme de Guillem Fro n t e r a
n’és també una garantia ben alta d’ex-
cel·lència i de continuïtat. Així, «Ensiola
Avinents» publicava una bella versió de
L’haixix (Els paradisos artificials), de
Charles Baudelaire, deguda a Ferr a n
C a n y a m e res, amb il·lustracions de Joan
B e n n à s s a r. I «Ensiola Poesia» dos llibre s
molt significatius de l’esperit que anima
aquesta aventura: la reedició de F r à g i l,
de Xavier Bru de Sala, amb dibuixos ori-
ginals de Josep Guinovart, i Cants i
e n c a n t s, de Josep Piera, també amb
dibuixos originals de Ramon Canet i un
epíleg d’Àngel Te rro n.

Aquest Cants i encants és una tria per-

sonal de la seua extensa obra poètica,
la primera que, com ens informa en una
nota introductòria, ha gosat fer, perq u è
«ara és diferent. Ara, el pas del temps,
savi i cruel alhora, fa que aquesta poe-
sia, escrita al llarg dels darrers tre n t a
anys (de 1971 a 2001), qui sóc la lle-
gesca com l’obra d’un altre, d’un jo que
va ser, i en puga fer una tria sense por
al dolor que això abans suposava». I
aquesta possibilitat d’un cert distancia-
ment l’ha aprofitada Piera per a cons-
t ru i r, no una antologia més a l’ús —per
això la manca de referències cro n o l ò g i-
ques o informatives—, sinó un llibre uni-
tari, inaugural de la seua poètica pre-
sent i futura, el seu particular work in
p r o g r e s s dins l’àmbit de la poesia.

Una poesia apassionada i lúcida,
com és qui l’ha escrita i l’ha viscuda,
puix per a Piera no hi ha vida si no es
fa paraula bella, contundent, pre c i s a ,
enamorada, i no hi ha poesia si no és
l ’ e x p ressió del conflicte que suposa
estar en el món i viure’l amb els poru s
de la pell ben oberts. Com re c o n e i x i a

en Arran del precipici, en unes belles
pàgines dedicades a la poesia, aquesta
«la sentia com un fet íntim que omplia
de llum les foscors de la solitud callada.
Com una veu visceral i melodiosa que
cridava harmonies des dels abismes de
la carn». Però també: «Poesia és expre s-
sió. Expressió d’un afany, un esforç i
una lluita, també d’una impotència, per
i n t e r p retar el codi ocult de la vida».

Els poemes que componen Cants i
encants guarden, així, malgrat la dis-
tància temporal que els separa, una
cohesió essencial que supera les dife-
rents tonalitats formals amb què han
estat escrits, des d’aquell primer simbo-
lisme esteticista i un punt surreal fins a
la voluntat última de claredat i transpa-
rència. I és la cohesió que procura la
bellesa i l’emoció, la veritat última que
batega en tots els poemes que Piera ha
escrit. Des d’aquell «Ofici de plaer»,
tan definitori, fins al bellíssim «L’ocell»,
passant per peces tan emblemàtiques
com ara «Preludi de magrana»,
«Epístola o cançó a l’espera de músi-
ca», «Enllà lluny», «Capvespre a
Samos» o «Oda a Santorini», o no tan
conegudes però igualment belles i
impactants com «En blanc», «Comiat»,
«Gasela», «Sàpies fer bell el que tens
davant teu» o «L’estela de l’Ilissos».

Tornar a llegir la poesia de Josep
Piera, així, despullada i essencial,
potent i tendra, emocionada i sàvia,
bellíssima sempre, és un gaudi, una
alegria renovada, que haurem d’a-
grair, també, als agosarats impulsors
de l’editorial Ensiola.
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