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Una de les característiques més des-
concertants de la cultura —i, especial-
ment, de la literatura— catalanes des-
prés de la Transició democràtica ha
estat la seua ferma voluntat d’oblit.
Com si s’hagués instal·lat amb como-
ditat la lògica que regeix altres àrees
de consum més industrialitzades,
també en la literatura les modes impo-
sen les seues lleis, i fan desaparèixer
dels circuits oficials, de manera verti-
ginosa i asèptica, tots aquells noms
que, per una o una altra raó, són con-
siderats com a ja exhaurits, fora d’on-
da. Una de les obres que millor pot
exemplificar aquest abrupte i injustifi-
cable procés de foragitament és la del
poeta Joan Vergés (1928). Hem de
recordar que, al llarg de la dècada dels
seixanta i principis dels setanta, no sols
gràcies a la publicació d’excel·lents lli-
bres com Soledat de paisatges (1958),
El gos (1965) i La vida nova (1968),
llibre amb què va guanyar el premi
Carles Riba, sinó especialment gràcies
a la musicació que feren dels seus
poemes compositors tan emblemàtics
de la cançó contemporània com Joan
Manuel Serrat, Toti Soler i Hilario
Camacho, la poesia de Vergés fou
força coneguda per molta gent en la
veu d’Ovidi Montllor, Maria del Mar
Bonet, o els mateixos Soler i
Serrat. Cançons com «Em dius
el nostre amor», «Petita i blan-
ca», «Amiga callada» o «Per
al meu amic» formen part de
l’imaginari social, musical i
poètic de tota una generació. 

El títol que aquí ressenyem,
Com un bosc silenciós, és l’e-
xemple més punyent d’aques-
ta anomalia inexplicable, de
la deixadesa malaltissa del
nostre sistema literari. Es trac-
ta d’un poemari que va rebre
el premi Recull de Blanes de
l’any 1986 i que, per diver-
ses circumstàncies que ara no
entrarem a explicar, no fou
publicat en el moment que li
pertocava. No ha estat fins a
dates recents, gràcies a la
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perseverança d’alguns bons amics del
poeta i a la bona feina de la modesta
editorial Emboscall de Vic, que hem
pogut llegir en la seua totalitat aquest
llibre, més de vint anys després d’ha-
ver estat escrit i guardonat. 

Si deixem de costat, però, aquests
elements, importants però circumstan-
cials, i ens acarem amb la lectura
dels poemes de Com un bosc silen-
ciós, que en definitiva és el que
importa, ens adonarem de seguida
que el temps transcorregut ha jugat al
seu favor. Perquè, com molt encerta-
dament escriu Joan Triadú, en un prò-
leg lúcid i delicat, la poesia que
podem trobar en aquest llibre «és

acabada de fer i vigent com la raó de
viure». D’un gran mal surt un gran bé,
diuen, i en aquest cas li hem de donar
la raó a la dita. En llegir Com un bosc
silenciós, mai no tenim la sensació
d’estar davant d’un llibre de «recupe-
ració», davant d’un testimoni literari,
que convé conservar per simples
raons historicistes. Ben al contrari, és
un llibre d’una actualitat admirable,
que no s’està, a través d’una formula-
ció aparentment lleugera i poc trans-
cendent, d’enfrontar-se d’una forma
consistent i ben personal, a molts dels
temes propis de la lírica contemporà-
nia. Així, la reflexió sobre la impossi-
bilitat de l’escriptura, a tall d’exem-
ple, és un dels temes que travessa,
discretament però amb insistència, tot
el «bosc silenciós». Des d’un dels poe-
mes inicials, on podem llegir els ver-
sos «Diria que llegeixo dintre meu
/versos que no sé escriure», tota una
discreta declaració poètica de moder-
nitat, fins la part final del llibre, on es
va imposant la necessitat de dir, com
podem advertir amb claredat amb el
poema «Només la boca té aquest
do», on llegim: «El vers prova de
moure les campanes / del campanar
enrunat», una meravellosa definició
de la condició de la poesia en el

temps present. Altres temes,
però, transiten Com un bosc
silenciós. La recerca de la
innocència a través d’uns
impossibles ulls de xiquet.
L’amor, el paisatge com a
correlat, la solitud de l’es-
criptura. Tot de temes habi-
tuals en un llibre de poe-
mes, però tractats des d’una
veu original, viva, consis-
tent i necessària. Us reco-
mano la lectura d’aquest lli-
bre perquè, com escriu Joan
Triadú al pròleg, és un bon
exemple de poesia feta per
un poeta que respon «de les
seves paraules amb la
vida». 

Joan Elies Adell


