
Una nova col·lecció
de poesia: 

Perifèric Edicions 

Al text «Itinerari d’un escriptor», inclòs
al llibre Va l è n c i e s, Pere Gimferrer ens
re c o rdava la intensa creença en la
paraula que tenia un jove Rimbaud, per-
què amb la paraula —i en aquesta cre-
ença, diu Gimferre r, «l’acompanyen tots
els poetes»— hom pot transformar la
vida. Tot i la distància que hi posem, tot
i un cert escepticisme inevitable, no
deixa de ser una qüestió a considerar
en el fet que implica la creació d’un
poema.   A través de la llengua, a tra-
vés del treball aplicat de manera cons-
tant sobre el llenguatge, el poeta arr i b a
a cre u re que podrà construir una nova
realitat. Potser no es tracta tant de can-
viar la realitat —encara que de vegades
el poeta ho intente amb totes les seues
f o rces—, sinó d’una altra realitat que
existeix en la mesura que és literària.

No deixa de ser sorprenent que, en
un temps de desencís i de llunyania
respecte a les esferes «oficials» de l’ab-
surda realitat que ens ha estat imposa-
da, els poetes encara continuen creient
en la paraula. Perquè aquesta és l’evi-
dència: els poetes creuen en la força
creativa de la paraula.  I és curiós que
a hores d’ara no en siguen pocs,
aquells que s’atreveixen a conrear el
difícil art del poema. I en triar aquesta
opció s’allunyen —voluntàriament o
no— de la literatura «oficial»: aquella
que ix als mitjans de comunicació, la
que pot donar diners i fins i tot fama,
la que interessa perquè està directa-

ment relacionada amb el món ample
del «mercat».  I és ací on, a hores
d’ara, rau el cor de la qüestió.
Almenys, per al món de l’edició,
immers en una obsessió salvatge per la
rendibilitat a qualsevol preu, per la
recerca del producte més comercial,
per la presència continuada als pres-
tatges de les grans superfícies comer-
cials. (Una obsessió, per cert, aquella
de la «comercialitat», que ja fa també
estralls en el gènere novel·lístic.)  

Vistes així les coses —de la manera
com les veuen tots aquells que somnien
amb la impaciència dels diners fàcils—,
l’aparició d’una nova col·lecció de poe-
sia pot semblar una aposta agosarada.
I més si aquesta col·lecció és al mateix
temps la proposta d’una editorial que
tot just acaba de nàixer. Potser, però, no
ho és tant si pensem que el públic de la
poesia és reduït, però fidel. I per això
mateix és també un públic que sap per-
fectament el que vol. D’aquesta manera,
la nostra proposta vol ser de qualitat,
d’acurada exigència tant pel que fa als
textos triats com al mateix disseny de la
col·lecció, obra de l’estudi El Gos Pigall.
El primer llibre que hem publicat és de
Manel Garcia Grau, La Mordassa, amb
pròleg de Sebastià Alzamora, un llibre
que ja ha tingut una brillant acollida,
com ho testimonien les excel·lents críti-
ques rebudes. El seguiran dos llibre s
també molt interessants. D’una banda,
el nou de Jordi Pàmias, Terra cansada,
un llibre que continua i amplia la línia
de bellesa expressiva i profunda d’una
de les veus  indiscutibles de la poesia
catalana actual, i de l’altra un recull del
saguntí Rafael Català, L´amarga puresa
del do, un llibre que descobrirà a tots
aquells que no el coneixien l’obra d’un
excel·lent poeta que fins ara havia que-
dat una mica apartat dels circuits habi-
tuals. I tancarem l’any amb una antolo-
gia de la poetessa de Portugal Ana
H a t h e r l e y, traduïda per Xulio Ricard o
Trigo, que de segur serà una sorpre s a .

Com a director d’aquesta nova col·lec-
ció, no puc sinó convidar-vos a fru i r
també amb aquestes lectures, i amb totes
les que a poc a poc anirem oferint-vos.
P e rquè si tot àvid lector de poesia va a
la re c e rca del llibre que l’emocione
—àmbits de l’emoció, tot s’ha de dir,
que poden ser ben diversos—, també tot
poeta, tot poema, sempre va a la re c e r-
ca del seu lector ideal. M’agradaria
c re u re que aquesta col·lecció serà un
d’aquells desitjats camins de tro b a d a ,
una de les cruïlles necessàries per a tots
els amants de la poesia.

Ramon Guillem

Posem per cas el següent poema en
prosa del bell mig del llibre: «En un
cabalós esdevenir també aquest llam-
breig que deguérem ser tots té la sang
perennal d’haver desunit la vastitud
aguda de l’aigua i l’indret més cendrós
on sempre acuita l’iracund». Torneu-lo
a llegir, si us plau. I ara repetiu-vos-el
en veu alta. Assaboriu-lo tot cercant-hi
la irrupció i confluència de significan-
ces, entre les quals hi ha la no-signifi-
cança, i el dir i el no dir ensems, per-
què allò suggerit pel poema hi és afir-
mat tot essent-hi negat i hi és negat tot
essent-hi afirmat. 

O, per exemple, «De nit a nit / i en el
deler més voraç / d’un jardí cobejant //
fins les flors més alígeres / crien flaire s
irades / veremes al buit // així mateix /
unes sals inconsútils / —rabents només
en l’extern— / d’un reiterat / anar a
r a u re a l’escull». Els mots hi poden ser
considerats com a coses que no signifi-
quen res, com les pedres i els arbres, i
no pas com a signes re b l e rts de conven-
cions. El poeta no hi diu res, ni tampoc
calla, fa tota una altra cosa. Per això em
sento identificat amb les pàgines d’En el
llarg fendir en la nit. 

La veu de Roger Costa-Pau ha esde-
vingut potentíssima, inconfusible, admi-
rable, íntima i paradoxalment també
neutralment infinitiva, gerunditiva i part i-
cipitiva (sic.), i no pas participativa de
cap espectacle de la literatura. Les for-
mes del verb que potser més utilitza
Costa-Pau són les de la no-acció, del no-
a rgument, de la no-narrativitat: infinitiu,
g e rundi i participi, els no-temps del
col·lapse de la m i m e s i p rovocat per l’ex-
periència sinestèsica de l’escriptura. El
llenguatge, bífidament i a través del
poeta, va generant llenguatge, escriptu-
ra, poesia, impossibilitat de dir tant coses
c o n c retes com abstraccions lògiques.

Com escriu Ester Xargay a l’abran-
dat epíleg del llibre, aquest, «amb der
de deriva, desviant-se, va desllorigant
els dogmes amb el mentir fendint,
esventrant absoluts i convalidant el
temps del viure infinitiu...» El der apun-
tat per Xargay, però, és igualment el
de la derogació de moltes rutines ver-
sificadores.

Som davant l’epifania pro d i g i o s a
d’un seriós artífex d’alta poesia, amb
un estil rarament no contaminat de res,
ni d’Artaud, malgrat el bifidisme, ni
tampoc de Bartomeu Fiol, ni de
Montserrat Rodés, ni de Lluís Solà, poe-
tes amb citacions dels quals Roger
Costa-Pau encapçala seccions del seu
llibre, interessantíssim, esplèndid. 
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