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Poesía completa: Memoria
y deseo (1963-2003)
M. VÁZQUEZ MONTALBÁN
Península
400 pàgs. 18,50 euros
“Rosebud de aceitunas negras”,
evoca un dels sentits versos, ten-
dres i crítics alhora, dels dos lli-
bres inèdits que incorpora aquest
volum, que per primer cop reu-
neix tota l’obra poètica del perio-
dista, escriptor i gastrònom —tot
i que ell es definia, abans que res,
com a poeta—, desaparegut fa
cinc anys. Un pròleg de Josep Ma-
ria Castellet, el seu descobridor
en el vessant líric el 1970, i l’acura-
da edició de Manuel Rico tornen
a fer ben nou l’antic novísimo.

Uh!
ENRIC CASASSES
Pagès Editors
337 pàgs. 20 euros
Un total de 9.072 àgils versos dels
concerts que l’heterodox autor ha
fet amb Pascal Comelade. Les pe-
ces d’Uh! podrien complementar
l’ambient de Do’m (Accent Edi-
tors, 10 euros), el seu debut tea-
tral, rebotiga d’una parella que
creu viure l’amor.

L’arrel i la pluja
TXEMA MARTÍNEZ
Proa
96 pàgs. 13 euros
Les arrels són les quatre parts
—com quatre estacions—del
poemari. La pluja és el degoteig
sentimental d’aquest dietari
poètic, premi Carles Riba.

Mundar
JUAN GELMAN
Visor
145 pàgs. 18 euros
La memòria lluita contra
l’oblit en aquest últim llibre de
poemes del premi Cervantes
d’enguany. Poemes de “títol
amfibi” (amb diversos signifi-
cats possibles), neologismes i
jocs de paraula són l’eina amb
què el poeta interroga el seu
passat.

Poesia completa
RYSZARD KAPUSCINSKI
Bartleby Editores
233 pàgs. 17 euros
La sensibilitat com a reporter
del pare del periodisme màgic
havia de tenir per força un ves-
sant poètic ocult extraordinari.
Aquest llibre ho ratifica.

Libro de esbozos /
Libro de jaikus
JACK KEROUAC
Bruguera / Bartleby Editores
435 /215 pàgs. 18.50 / 16 euros
“Tuve aquella visión arremoli-
nada”, escriu l’icona beat. I
d’aquí surten els esbossos: no-
tes d’un viatge per Amèrica als
anys cinquanta. Alguns escena-
ris deurien servir a l’autor d’A
la carretera per als curiosos
jaikus.

Diari d’un setembrista
JORDI LLAVINA
Bromera
88 pàgs. 13 euros
El estralls del pas del temps
marquen, malgrat la seva joven-
tut (Vilafranca, 1968), el segon
poemari de l’autor, premi Serra
d’Or i Ciutat de València.

Poemas a la noche y otra
poesía póstuma y dispersa
RAINER MARIA RILKE
DVD Ediciones
496 pàgs. 21 euros
Al poeta txec sempre se li ha
atribuït una etapa productiva
desconeguda, la que va entre
1908 i 1922. Aquest volum de-
mostra que, en canvi, va ser un
període líric cabdal.

Siempre todavía
TOMÁS SEGOVIA
Pre-textos
104 pàgs. 12 euros
“Hoy es siempre todavía” és el
vers de Machado que el gran
poeta mexicà reactualitza, en-
tre imatges que fugen de la pom-
positat barroca i busquen sem-
pre connexió directa amb el lec-
tor.

Solc cec
SALEM ZENIA
Accent Editorial
87 pàgs. 13 euros
Autor algerià perseguit, de cul-
tura amaziga i parla berber, Ze-
nia ha estat a Catalunya empa-
rat pel Programa de l’Escriptor
Refugiat. La seva veu, els seus
poemes d’amor i lluita, es po-
den sentir ara en edició bilingüe
i en un CD que l’acompanya.

Rapala
JAUME SUBIRANA
Edicions 62
57 pàgs. 13 euros
Pot el poeta asseure’s al riu de
les paraules i esperar veure les
millors per pescar-les per al
vers? Així ho venia a dir Carner
i així sembla fer-ho l’autor de
Final de festa.

VERÓNICA SÁNCHEZ ORPELLA

Algunes obres ajuden a explicar qui
som: la tinta amb què han estat escri-
tes corre per les venes d’un com raigs
de memòria. Aquest és el cas de Les

flors del mal, obra magna de qui va donar el
tret de sortida a la poesia moderna. Ara apa-
reix per primer cop en català, completa i vin-
guda directament del francès, en una edició
bilingüe a càrrec de Jordi Llovet.

La modernitat de l’autor ve, entre altres
coses, de la temàtica. La ciutat del poeta és
la ciutat de les temptacions, de la prostitu-
ció, de les drogues, del vici. Existia alesho-
res, al 1857 —any de la primera edició
francesa del llibre— i existeix ara. Referir-
se avui a la ciutat en aquests termes és
caure en el tòpic; abans, convertia l’escrip-
tor en un autor maleït.

Mentre a França el poeta simbolista escri-
via crues radiografies urbanes, a Catalunya
els noucentistes miraven la ciutat amb ulls
naïfs i arcàdics, esbiaixant la realitat i ama-
gant, precisament, la part de la ciutat que
feia embogir Baudelaire. Però la ciutat, Bar-
celona, per exemple, s’assemblava més (i s’as-
sembla) al París de Baudelaire que no pas a
la ciutat noucentista.

A diferència de la traducció al català més

rigorosa que existia fins ara, la de Xavier
Benguerel (exquisida en la mètrica, però in-
completa i tan purista amb el llenguatge que
l’acabava forçant en excés), Llovet ha optat
per mantenir el sentit original, prescindir de
la forma i posar l’accent en el ritme. El resul-
tat permet llegir Baudelaire gairebé com si
fos prosa, respectant així la voluntat del poe-
ta de l’albatros d’assolir un to sempre
col·loquial.

Contra la il·lusió del lector català
d’avui, la doble moral burgesa d’aleshores.
Quan Les flors del mal va ser censurat per
les autoritats, Baudelaire, rauxa i lucidesa,
va comparar aquesta actitud censora amb
la reacció de la prostituta que un dia
l’acompanyà al Louvre: tan pudorosa, les
galtes ben vermelles per la vergonya, no
entenia que les estàtues mostressin impúdi-
ques les seves vergonyes.

“Aquest llibre el portareu tota la vida al
damunt com una taca”, va vaticinar-li un
amic poeta a Baudelaire, referint-se a Les
flors del mal. Ha passat el temps i ha quedat
palès que no només l’autor, sinó també totes
les generacions de lectors, se l’han tatuat a la
pell. Arriba, per fi, el torn del lector en català.
Les flors del mal. Charles Baudelaire. A cura de
Jordi Llovet. Edicions 62. 645 pàgines. 24,90 euros.

Tatuar-se Baudelaire

Manuel Vázquez Montalbán.

Charles Baudelaire, la poesia que canta la cara
oculta de tota ciutat.

Poesia
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