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València no era el Greenwich Village de
Nova York dels anys cinquanta del segle pas-
sat, en versió d’Anatole Broyard, ni la pas-
sió pels llibres i la literatura d’avantguarda era
en general comparable, però hi va haver una
època en què hi havia tertúlies literàries set-
manals i la poesia estava als carrers del cen-
tre, els lletraferits es reunien al barri del Car-
me en llocs com el café Lisboa, seu de la Fo-
rest d’Arana, i conversaven i opinaven al vol-
tant dels versos mentre compartien serena-
ment una copa un dimarts a la nit. Estava
també la tertúlia d’Uberto Stabile de Cava-
llers de Neu i la magnífica i artesanal edito-
rial Malvarrosa. La del café Malvarrosa, pre-
cisament, la coordinava Antoni Martí i des-

prés Maria Josep Escrivà i Isidre Martínez
Marzo.

València tampoc no era la idealitzada ciu-
tat del segle d’Or, per descomptat, ni els
seus poetes burgesos urbans com Berenguer
Mercader o Roís de Corella, però hi havia
ambient literari al carrer de Cavallers de Va-
lència, els joves escriptors i escriptores de
principi dels noranta compartien la literatu-
ra amb els seus devots. Copes i fum i silenci.
Hom podia escoltar el recital de Josep Mir o

de Manel Rodríguez-Castelló o de Begon-
ya Mezquita o de qualsevol dels nombrosos
autors que llegiren els seus poemes a la Fo-
rest d’Arana mentre bevia un gintònic i con-
tava les síl·labes d’un vers alexandrí.

Més de tres-centes presentacions literàries,
fonamentalment de poesia, es van celebrar al
llarg d’una dècada, des de l’any  fins el
. Aleshores, era un lloc de pas obligat per
als lletraferits. Es respirava llibertat i esperit
participatiu. Si bé era un espai informal, la se-

rietat amb els compromisos
del gran factòtum de la ter-
túlia, Manel J. M. Romero,
amb l’entusiasme de Pere
Bessó i Francesc Collado,
garantia que l’escomesa con-
tinuara avant sense obsta-
cles. La Forest d’Arana va ser
una referència oberta i dinà-
mica, cosmopolita, de la lite-
ratura catalana que s’escrivia
aleshores al País Valencià. En-
guany s’han complit  anys
des de la creació d’aquell espai
per l’empenta de Manel J. M. Ro-
mero i el seu amic Ximo Mora,
amic alhora de Pere Bessó.

Les tertúlies eren una part de
l’entramat cultural bastit pel seu factòtum.
També es van publicar cinquanta plaquets on
van participar poetes de diferents generacions
i pelatges estètics, com Lluís Alpera i Jaume
Pérez Montaner, lloats siguen els poetes
constants, Lluís Roda, Josep Ballester, Antoni
Ferrer, Mercé Viana, Joan Vicent Clar, Jo-
sep Igual, Vicent Berenguer, Francesc Ló-
pez Barrios, Francesc Mompó…i tants i
tants altres. Els poemaris, amb les portades
de color gris i una il·lustració al centre, eren
autèntiques joies tipogràfiques, fetes amb gust
i elegància, malgrat la humilitat de l’escomesa
editorial.  

A més a més, es van publicar també tra-
duccions al català de poetes com John Don-
ne, Wallace Stevens, Iannis Ritsos, Patricia
Cavalli o Guillaume Apollinaire, entre altres.
Es van fer homenatges a Vicent Andrés Es-
tellés, Joan Valls i Joan Brossa. Amb aquest
últim, el grup de l’Arana estava especial-
ment compromés i van ser els causants d’u-
na mítica visita del poeta català a terres va-
lencianes per a presentar el llibre Passat fes-
tes. I organitzaven un premi literari que, tot
i no tindre dotació econòmica, era molt es-
timat pels poetes. 

València no era el Greenwich Village, no cal
dir-ho, però la tertúlia de la Forest d’Arana feia
furor entre els escriptors d’aleshores. Era un
bateig poètic necessari, tothom havia de
presentar els seus poemes en aquell espai del
pub de Pep el del Lisboa, que amb la seua
bonhomia i amistat va acollir aquella gene-
ració de poetes cosmopolites.

POR ANTONI  GÓMEZ 

Quan l’Arana feia furor 

JOSEP MIR
Viure no és necessari, 
navegar sí

En la imatge més a l’esquerra,
Manel J.M Romero, Pep Gil, Pep Be-
net i Manel Rodríguez-Castelló. A
l’esquerra, dalt, Lluís Roda i Joan Vi-
cent Clar. Baix, Pere Bessó, Manel
Rodríguez-Castelló i Begonya Mez-
quita.
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FRANCESC 
COLLADO 
L’ull petit

JOHN DONNE
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Se commemoren els 25 anys d’una
tertúlia poètica mítica a València: la que
se celebrava al café Lisboa del carrer
Cavallers de València: la Forest d’Arana.

Poesia

Difícil, per no dir impossible intentar enca-
bir en una minúscula ressenya l’extensa obra
i la importància de Jaime Siles (València,
) assagista, investigador, traductor, pro-
fessor universitari, però sobretot poeta. Eti-
quetat pels manuals com a «novíssim» (tot i
no ser recollit per Castellet), ha esdevingut un
dels autors que més s’ha desmarcat de l’este-
ticisme de molts companys de generació. Si-
les concep el poema no com una manera més
de dir, sinó com una forma de coneixement
mitjançant el llenguatge. I és que és precisa-
ment aquest la seua matèria primera. «El yo
es un producto del lenguaje».  En els seus ver-

sos l’experiència de la realitat donarà
pas a la experiència lingüística,
que cerca el plaer produït per
la fisicitat  primigènia de la
paraula: uns mots allibe-
rats de càrregues ideològi-
ques, que exploren els
seus límits, la seua sen-
sualitat i musicalitat. No
debades, molts estudiosos
associen el seu nom amb
termes com «minimalisme»,
«metapoesia» i «poètica dels si-
lenci».

La  crítica  ha perioditzat la seua trajectòria
en tres etapes. Una primera protagonitzada per
la poesia pura i breu (Alegoria i Canon). Una
segona etapa escrita als huitanta, de certa
contenció formal que s’endinsa en la meta-

poesia (Música de agua i sobretot Semáforos,
com a paradigma de la postmoderni-

tat). I una última on l’autor torna la
vista enrere i reprén  el monòleg

dramàtic en busca de la comu-
nicació amb sí mateix i amb els
altres (Himnos tardíos i Pasos
en la nieve). Així doncs, tota la
seua producció presenta com

a comú denominador una es-
tructura unitària (to, mètrica i

simbolisme) com molts exemples
del . La seua obra es basa en una

continuïtat temàtica, però alhora també
en subtils variacions que aborden la identitat
com a problema, i el llenguatge com a realitat.
Des d’un punt de vista estilístic podríem des-
tacar l’economia lingüística, l’eliminació de l’a-
nècdota i la narrativitat, el distanciament

emocional, el control formal, així com el gust
pels recursos sonors (al·literacions forçades, ri-
mes, homofonies).

Aquesta última antologia que hui presentem
ve introduïda per un extens pròleg de més de
 pàgines i una completíssima bibliografia
de consulta. Cenotafio (-) esdevé
fins l’actualitat la mostra més acurada i selec-
ta que es pot trobar a les prestatgeries. Aquest
volum recull més d’una dotzena de llibres pu-
blicats amb un centenar dels títols més relle-
vants i significatius d’un autor que ha acon-
seguit amb talent i constància transcendir la re-
alitat a través de la paraula.

POR J. RICART

JAIME SILES
Cenotafio. Antología
poética (1969-2009)
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La realitat transcendida per la paraula


