
marge dels llibres: la video-
poesia, l’espectacle, la di-
guem-ne «festa» i la lectura
amb més o menys intimitat. I
val a dir que molts poetes
practiquen més d’una d’a-
questes modalitats, que tenen
variants diverses.  

Als videorecitals, s’hi veuen
realitzacions memorables i
d’altres que temptegen. És un
gènere híbrid amb grans pos-
sibilitats.

Pel que fa als espectacles
de poesia, els fan alguns can-
tautors i algun poeta, a vega-
des ben reeixidament, per bé
que, en general, la noció i la
pràctica de l’espectacle
indueixen a la manipulació
de l’espectador, que tanma-

teix no és mai passiu del tot.  
Una altra qüestió són els recitals

com a celebració, si fa no fa anàrqui-
ca i caòtica, dels poemes, en la qual
moments esplèndids i d’altres d’abo-
minables es barregen per formar un
tot que podem inscriure en l’anome-
nada tradició popular del Carnaval.
Aquestes «festes», en què participa
tothom qui vol, han contaminat tots els
altres recitals, en els quals hi ha força
intervencions que no són sinó brome-
tes fàcils que cerquen l’aquiescència
segura. Altrament, és evident que
quan hom té molt d’auditori tendeix a
abocar-li poemes que sap que li agra-
daran. 

En canvi, a les lectures clàssiques,
íntimes, el poeta no mira pas exclussi-
vament d’acontentar els oïdors, la
receptivitat dels quals és radicalment
diferent de la del públic de l’especta-
cle i de la festa. 

Ara bé, cap de les formes d’emetre
poesia no n’invalida gens cap altra;
i totes enriqueixen la poesia i,
sovint, totes l’empobreixen. La plura-
litat i la quantitat no porten sempre a
la qualitat, cosa que no les fa pas
negatives.

Carles Hac Mor 9

Tête à tête: 
la poesia, més enllà de la lletra impresa

Un to de veu íntim

M’agrada llegir poesia en
públic. M’agrada tenir la
gent a prop, mirar els oients
de reüll, intentar esbrinar si
algun poema, algun vers, els
transmet alguna cosa, si
algun calfred, ai, els recorre
la pell. Tot i ser aquesta lectu-
ra un acte públic, m’agrada
creure que encara és un acte
íntim, que un mateix corrent
pot unir éssers diferents. És
difícil, molt difícil, però de
vegades passa, i aleshores el
fet de llegir un poema per a
un auditori es converteix en
quelcom màgic.

Però pense que un poema
abans que per a ser escoltat
hom l’escriu per a ser llegit. És clar que
una lectura no invalida l’altra, però en
el meu cas, si jo, sempre que pense en
un lector, l’imagine sol, immers en el
seu silenci, a l’hora de llegir en públic
també imagine aquell únic lector a qui
va destinat el poema. No puc oblidar
ara les paraules de WH Auden, quan
deia que «l’estil característic de la poe-
sia moderna és un to de veu íntim (...)
un poeta contemporani que eleve la
veu sonarà fals». I afegia que aquest
estil s’adreçava a homes i dones que
«tot i les pressions impersonals» conser-
vaven «un rostre propi». És en aquestes
persones en les quals, en tant que per-
sonalitats úniques, m’hi reconec.

Sóc poeta, i crec que la meua obli-
gació és escriure, i sobretot escriure
el millor possible. En un famós
poema, Kavafis ens recordava que
era molt alta l’escala de la poesia; tan
alta, dic jo, que ja seria demanar
massa si a més se’ns exigira tenir
determinades virtuts declamatòries o
actorals —com, de fet, ja comença a
passar-nos. Reconec que m’agrada
veure les sales i els teatres plens de
gent que vol escoltar poesia. Però
moltes vegades ja no són lectures, ni
tan sols recitals, sinó més aviat espec-
tacles, on no falta el director escènic i

els assajos pertinents on el poeta és
un actor més que tendeix a buscar l’a-
plaudiment fàcil.

Té molt pocs lectors la poesia, és
cert. Tanmateix, no acabe de tenir
massa clar que aquests espectacles
canvien la situació: que jo sàpiga, els
llibres de poesia segueixen acumulant
pols als prestatges de llibreries i biblio-
teques. Caldrà potser escoltar la poe-
sia enlloc de llegir-la? Si és així potser
haurem d’acceptar que estem parlant
de tota una altra cosa.

Ramon Guillem

Dels recitals de poesia

Avui, la poesia és plural i es manifesta
pluralment, i això és bo i dolent alhora,
i es pot acceptar o combatre. I Joan
Brossa, amb la seva pluralitat (poesia
escrita, oral, visual, teatral, cinema-
togràfica, i accions, màgia, cabaret,
etc.), va ser capdavanter d’aquesta
situació, que no vol dir pas que la seva
influència en sigui la causa. 

Podem distingir quatre maneres
actuals de fer pública la poesia al


