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EDICIONES BARATARIA, 2010

El autor manchego relata su visión del hombre resultado del siglo XX: «Es como una
novela deconstruida como las tortillas de Ferran Adrià». «Las editoriales sobreabundan
en títulos sobre la masculinidad hodierna o pasada, levantando acta del ansia que nace
de esta confusión en la que está sumido el macho de la especie en tanto asume su nuevo
lugar en el mundo, si es que lo tiene. Sobre esto se interrogan los cuentos de Maesso.
Sin brújula, en el laberinto, ¿adónde camina el varón? Y, dónde está, dónde», se
pregunta Antonio Rivero Taravillo en el prólogo. 
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Nombres de árbol
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Autor de varios libros de poesía que le han granjeado admiración sin
reservas, Antonio Moreno (Alicante, 1964) alcanza aquí la serena
plenitud de las obras decisivas. Pocas veces en la poesía española última, la
naturaleza, el paisaje, la luz y el tiempo detenido en un momento del día
han sido un correlato objetivo tan depurado, tan cargado de resonancias,
de enseñanzas y de sabiduría. Una excusa para que, apartado el sujeto
lírico del foco, se nos permita ver con mejor luz nuestro propio reflejo.
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Poesia

La poesia està bé, gràcies; té una bona sa-
lut ací i molt probablement a tot arreu, a pe-
sar dels «mals temps per a la lírica», sem-
pre segurs i universals. Amb tota seguretat,
mai no s’han escrit i publicat entre nosal-
tres tants llibres de versos com en els da-
rrers vint o trenta anys ni ha estat tan co-
piosa com ara la nòmina de poetes. Llibres
de poemes en els quals podem trobar de
tot, la poesia de l’experiència i la poesia ex-
perimental en les seues més diverses ma-
nifestacions, la poesia narrativa, l’expressió
lírica i profundament personal, la poesia
assagística, la poesia conceptual i la no con-
ceptual; bona poesia i no tan bona, però, en
general, amb un alt nivell expressiu com-
parable al d’altres llengües i paï-
sos amb una situació cultu-
ral, lingüística i literària
molt més normalitzada
que la nostra. I, tanma-
teix, la sentència
brechtiana conti-
nua mostrant-nos
la seua autèntica
realitat. 

És molt possible
que mai no hagen
existit bons temps per a
la lírica i la nostra època
i el nostre país no en són
una excepció, sinó més aviat
tot el contrari. L’abundància i la innegable
qualitat d’una bona part de la nostra poe-
sia actual no té una justa correspondència
ni amb el baix nivell de lectura ni amb l’es-
cassa presència i distribució de les obres po-
ètiques. Llevat de molt pocs i encomiables
casos podríem afirmar, per exemple, que els
llibres de poesia han desaparegut dels es-
tants de les llibreries o han quedat reduïts
a la mínima expressió. No és fàcil trobar una
obra d’un autor concret, de qualsevol poe-
ta, en les tendes de llibres, encara que haja
estat publicada un parell de setmanes abans
o encara que s’haja presentat en aquella ma-
teixa llibreria i l’acte de la presentació haja
significat un èxit de públic i fins i tot de ven-
des, sempre relatiu. La poesia no interessa
evidentment o en la pràctica està fora dels
circuits comercials.

Amb inveterada freqüència s’ha volgut
certificar la mort de la poesia,  o la del tea-

tre o la de la novel·la, sense tenir en comp-
te la tossuda mala salut de ferro de la lite-
ratura. No fa encara massa temps, l’any
, el conegut setmanari Newsweek anun-
ciava en les seues pàgines la defunció de la
poesia. No li faltaven raons, certament, ni en
falten tampoc en l’actualitat. La poesia,
tanmateix, no ha mort, ni morirà mentre hi
haja humans que siguen sensibles
tant a l’espectacle de les innume-
rables manifestacions de la be-
llesa com també a les múltiples
misèries del sofriment i les

debilitats de tota mena; mentre tinguen so-
bretot la necessitat d’expressar o comunicar
els seus sentiments i emocions, que són al
capdavall els nostres, els de tota l’espècie. De
fet la poesia està sempre al voltant nostre,
forma part de la nostra realitat, o és fins i tot
la mateixa realitat; simplement, cal saber
veure-la i emmarcar-la, com deia Joan

Brossa. En aquest saber veure i en
la decisió i encert d’emmarcar-la

i donar-li forma rau probable-
ment un dels principals secrets
del poema. 

Recordava Adrienne Rich
en un combatiu article publi-
cat a The Guardian, Legislators

of the World, la famosa sentèn-
cia de Shelley en Defensa de la

poesia (), «els poetes són els le-
gisladors no reconeguts del món».

Uns legisladors que el gran
poeta anglés relacionava

amb els filòsofs d’idees
més avançades com

Thomas Paine, Voltaire, William Godwin
o Mary Wolstonecraft. La poesia per a ell es-
tava en íntima relació amb la filosofia polí-
tica i la confrontació activa amb el poder
il·legítim, tal com ho manifesten els seus es-
crits i la seua Ode to the West Wind de ma-
nera especial. Si tornem a la nostra època,
hi ha una pregunta que es repeteix amb in-
sistència: per a què serveix la poesia? És la
pregunta que ja es va plantejar el gran Höl-
derlin, «per a què els poetes en temps de mi-
sèria?» La resposta pot ser múltiple i diferent.
Entre les moltes virtuts de la bona poesia jo
destacaria sobretot que la seua pràctica i la
seua lectura ens fan veure que estem cons-
cientment vius i que podem sentir fins i tot
la textura de la nostra pròpia experiència del
món. O, com diu Harold Bloom, la lectura
de les grans obres de la literatura ens ajuda
com a mínim a tractar de reconciliar-nos en
la mesura del possible amb la nostra vida i
amb la nostra finitud. 

Per a Adrienne Rich, el discurs crític so-
bre la poesia ha dit poc sobre les condicions
quotidianes de la nostra existència, passa-
da i present: com distingim, per exemple, un
contorn de fum en l’aire, com mirem un pa-
rell de sabates en un aparador o un grup
d’homes en un cantó, com sentim la pluja
en la teulada o la música de la ràdio al pis de
dalt, com trobem o evitem els ulls d’un veí
o un desconegut. Es tracta ben sovint d’una
força bàsica i elemental que influeix el nos-
tre punt de vista, amb un pes considerable
en els sentiments i en les respostes huma-
nes involuntàries, tant si ho reconeixem com
si no. Tot això i molt més és la poesia; ser-
veix per a això i per a molt més; per a bus-
car, en primer lloc, i reservar-nos un espai
de llibertat al marge de la misèria general. 

Acabe amb les paraules de la poeta nor-
damericana, plenament convençut de la

seua vigència en tots els llocs,
però de manera notable en

les misèries ètiques, po-
lítiques i socials d’aquest

país nostre: «La poesia té
la capacitat de recordar-
nos allò que se’ns ha pro-

hibit veure. Un oblidat
futur: un lloc encara no

creat l’arquitectura mo-
ral del qual es basa no en la
propietat i la despossessió,
ni en la subjecció de les
dones o els pàries i les
masses, sinó en la cons-

tant redefinició de la llibertat,
aquesta paraula ara mantinguda

en arrest domiciliari per la retòrica del
mercat “lliure”. Aquest futur en marxa,

escrit una i altra vegada, és enca-
ra a la vista. Per tot el món els

seus camins es redesco-
breixen i reinven-

ten».

*Jaume Pérez
Montaner és

escriptor.
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Poesia en temps 
de misèria  

« Per a què els poetes en temps de misèria?» És la pregunta que es va plantejar el gran Hörderlin.
La resposta la donava la poeta Adrienne Rich: «la poesia té la capacitat de recordar-nos allò
que se’ns ha prohibit veure»…aquest futur en marxa… en constant redefinició de la llibertat.

La poesia no morirà mentre hi haja
humans sensibles tant a l’espectacle de
la bellesa com a les múltiples misèries del
sofriment i les debilitats de tota mena.
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