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L’espai
absent

No

només al País Valencià, però
sobretot al País Valencià, es pot qualificar d’extraordinari el fet que una iniciativa cultural tinga una mínima continuïtat temporal. I més encara, si aquesta iniciativa té a veure amb el món de
l’edició. I més, encara més, si té a
veure amb l’edició de poesia.
És per això que la celebració,
enguany, del vinté aniversari d’Edicions
de la Guerra mereix, com cap altre
esdeveniment, aquest qualificatiu en
totes les seues accepcions, inclosa, per
què no, l’emparentada amb tot allò que
fa referència al concepte de miracle.
Vint anys publicant poesia són molts
anys, ací i en qualsevol lloc. Però
sobretot ací i en la llengua d’ací. Cal
un amor immens, insubornable, a la
poesia, i a la llengua, i un entusiasme
ferm a prova de desànims, desenganys
i cants de sirena. Però també cal saviesa i equilibri i un profund coneixement
del gènere en tots els seus aspectes. I
és amb aquestes armes que Vicent

Berenguer ha fet aquesta guerra exemplar contra la desaparició d’ambdues,
poesia i llengua, propiciada pel foc
enemic, directe i brutal, o per aquell
que se’n diu amic, en forma de desencisos i «maduracions» plens de comprensió i ben remunerats.
I això es nota —i és el més important— en el fet que la seixantena de
títols publicats fins ara per la col·lecció, des de l’any 1996 editada per
Denes —tot i que amb la mateixa línia
i sota la direcció del mateix
Berenguer—, són una mostra imprescindible del bo que s’ha esdevingut
en la poesia catalana en aquestes
dues últimes dècades, amb noms i llibres tan significatius com els de Joan
Brossa, Vicent Andrés Estellés, Joan
Navarro, Josep M. Llompart o

Montserrat Abelló, pel que fa a poetes amb una trajectòria ja consolidada; o els de Manel Garcia Grau,
Enric Sòria, Isidre Martínez Marzo,
Josep Porcar, Maria Josep Escrivà,
Ramon Ramon, Anna Aguilar-Amat o
Júlia Zabala, noves veus als moments
d’aparició respectius que l’exquisit
olfacte poètic de Vicent Berenguer ha
ajudat a donar a conéixer. Sense oblidar les magnífiques traduccions —G.
M. Hopkins, Seferis, Herbert, Adrianne Rich, Emily Dikinson—, i les versions al castellà d’Ausiàs March, Roís
de Corella i Vicent Andrés Estellés,
dins una línia que ha recuperat també
llibres de poetes espanyols tan importants com Unamuno, Machado,
Rosales, Max Aub o José Luis Parra.
Tot un luxe que l’apassionat, savi,
arriscat i tenaç Berenguer ha posat —i
«amenaça» continuar posant— a l’abast dels que estimem la poesia.
Marc Granell
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