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Tête a tête:
els poetes joves

La poesia no és cosa de broma

El més oposat a la meua manera de
comprendre el fet literari fóra dur a
terme pontificacions excessives, per-
què mantenir-se obert a qualsevol pro-
posta hauria de ser un deure moral
del bon lector. Amb tot, la meua per-
cepció personal és que passem per
un període d’escassesa d’iniciatives
poètiques autènticament consolidades
per part dels escriptors més joves.
Això ho comporta inevitablement el
reduït bagatge experiencial a què els
constrenyen les limitacions de l’edat,
però també, en molts casos, una certa
atonia pel que fa als requisits d’e-
xigència a l’hora de confeccionar la
pròpia obra. La poesia no es pot
fonamentar només en la inspiració;
també cal saber-la modelar amb pre-
cisió i rigor crític. Fer curt en aquest
sentit, o cedir a la temptació de les
solucions formals massa evidents, sig-
nificaria deixar la feina a mitges.

D’altra banda, em preocupen els
punts de vista d’alguns poetes joves
que, ara com ara, reivindiquen una
poesia capaç, abans que res, de pro-
duir un impacte en el receptor, sovint
per mitjà de recitacions públiques.
Perquè podria ser que la reivindica-
ció del caràcter efímer del discurs
poètic que sovint acompanya aquests
plantejaments acabés afavorint a
llarg termini un increment de la irres-
ponsabilitat creadora i de la valora-
ció desmesurada de l’estirabot per-
què sí. En plena crisi d’atomització i
dissolució de referents humans i cul-
turals, el que menys ens convindria
és rebaixar el pes significatiu de la
poesia, perquè això implicaria dismi-
nuir les potencialitats que té com a
agent catalitzador de noves perspec-
tives constructives.

Tot i aquestes prevencions, crec que
en el panorama literari actual no dei-
xen de manifestar-se veus prometedo-
res que caldrà veure quina evolució
experimenten en el futur. Darrerament,
he llegit amb interès autors com ara
Pere Joan Martorell, Melcion Mateu,
Manuel Forcano o Miquel Bezares.
Alhora, em sembla que altres poetes
van donant mostres d’un arrodoniment
progressiu de la seua obra. Tot plegat
em fa considerar que hi ha indicis per
a l’esperança.

Rubén Luzón

Fer volar... coloms i poemes

Diu un amic meu que la poesia s’es-
criu amb el desig. Crec que té raó:
però s’hauria de veure de quin tipus de
desig es tracta. Els poetes d’avui dia
ens assemblem una mica a un perso-
natge d’una novel·la russa que estava
obsessionat amb la idea de fer alguna
cosa «perquè el món sencer digués:
‘Uau!’». Quan escrivim, ho fem en part
per vanitat, i com més ens relacionem
amb la resta de poetes, més s’expan-
deix la nostra vanitat: si ens elogien,
creix amb satisfacció, i si no se’ns
entén, creix per portar la contrària als
que no ens han sabut apreciar. Molts
dels poetes catalans moderns exploten
al màxim aquesta passió pel reconei-
xement i per la fama, i amb una barre-
ja d’atreviment i d’ingenuïtat confessen
que allò que pretenen en els seus poe-
mes es podria resumir amb l’expressió
poc literària de «tocar els collons» al
lector. Tocar-li l’ànima ja no té gaire
prestigi; això, deixem-ho als romàntics.
El que fan aquests poetes és: violar la
gramàtica, però sense acabar de
conèixer-la del tot; impregnar els seus
poemes d’al·lusions directes o no al
sexe, que la majoria de vegades no
passen del nivell d’una obscenitat insí-
pida; presumir de tenir uns coneixe-
ments científics i filosòfics, la qual cosa
els impulsa a fer malabars amb diver-
sos termes cultistes, mentre que sovint
s’intueix que ells mateixos no acaben
d’entendre’n el significat. Està de
moda la poesia conceptual, que
només té cèl·lules cerebrals però està
mancada de carn i os. I sobretot, el
que li falta, a aquest tipus de poesia,
és que tingui un ritme potent, que res-
piri, i que porti música. El desig d’har-
monia, de trobar el mot just, de plas-
mar una sensació senzilla amb unes
paraules senzilles o de pintar un pai-
satge a través de la rima i la mètrica
—aquest desig, a l’època dels grans
artificis, està ben arraconat i poques
vegades s’atreveix a agafar la ploma.
Tanmateix, sempre hi ha alguna excep-
ció que existeix per fer dentetes a la
regla. No sóc ningú per dictar cànons,
però puc enumerar els noms d’alguns
dels poetes que, segons em sembla,
són tot el contrari del que he dit abans:
Melcion Mateu, Arnau Pons, Gemma
Gorga, Josep-Lluís Aguiló, Jordi Roig i
uns quants més...

Xènia Dyakonova


