
Jerzy Andrzejewski
Cenizas y diamantes
Alba, Barcelona, 2008

Publicada
en 1948, la
novela de
Andrzejews-
ki recrea la
situación en
Polonia tras
la rendición
del ejército
alemán: la
guerra ha
terminado y comienza la lucha
por el poder entre el Ejército
Nacional polaco y los comu-
nistas. Un fresco histórico na-
rrado con una técnica de ins-
piración cinematográfica.

ANAQUEL

Àngels Moreno
Cita a la matinada
Bromera, Alzira, 2008

Premi Vi-
cent Andrés
Estellés de
Narrativa
Bancaixa,
aquesta obra
narra la his-
tòria de Juli,
qui sempre
ha volgut ser
bomber. Per
a aconseguir-ho, es prepara a
consciència, però una mà fosca
s’entesta a barrar-li el pas. Mo-
reno descriu com aquest en-
frontament de voluntats influeix
en la vida del protagonista.

Elizabeth Bowen
Siete inviernos
Pre-Textos, Valencia, 2008

En esta co-
lección de
secuencias,
la escritora
Elizabeth
Bowen (Du-
blín, 1899-
1973) retra-
ta con iro-
nía y ternu-
ra la neoa-
ristocracia profesional y la bur-
guesía ennoblecida anteriores
a los «felices veinte»: las gran-
dezas y miserias de la alta bur-
guesía angloirlandesa vistas a
través de los ojos de una niña.

Maurici Serrahima
Dotze mestres
Edicions de 1984, Barcelona, 2008

La reedició
de l’assaig
de crítica li-
terària que
Maurici Se-
rrahima va
publicar
l’any 1972 i
que trata l’o-
bra i les fi-
gures d’au-
tors com Jacint Verdaguer, Nar-
cís Oller, Marian Vayreda, Joan
Maragall, Prudenci Bertrana,
Víctor Català, Josep Carner,
Gaziel, Carles Riba i Josep Ma-
ria de Sagarra, entre d’altres.

José Luis García Herrera
Las huellas en el laberinto
XXVI Premio de Poesía «Ciudad de
Benicarló»
Brosquil, Valencia, 2007

J. Ricart
Un dels fets que més crida l’a-
tenció d’aquest llibre és la ex-
quisida i mil·limetrada estruc-
turació que el conformen, basat
no en la juxtaposició, sinó en la
coordinació integrada de les
seues parts. Així mateix cada
subapartat manté una autono-
mia de sentit que fins i tot po-
dria funcionar de manera aïlla-
da en forma de plaquette. Però
per si això no fóra suficient, es
poden detectar sèries de díptics
que reforcen encara més aques-
ta interconnexió (La elegía del
vencido / Gloria del héroe i Es-
tación de Francia / El páramo).

A la primera part, «Laberin-
tos del tiempo», el poeta pren
consciència del seu estatus —
«Asumo mi condición carnal /
como memoria de lo que fui /
niebla en el tiempo y sombra ne-
gra»— i de la brevetat de l’exis-
tència amb ressons quevedians:
«Ayer fuimos tierra / hoy somos
barro / mañana quizá… ceniza
sobre el agua». Després, a «Me-
moria de huellas extranjeras»,
desenvolupa la cartografia que
materialitza el pas de temps. Ací
el subjecte poètic s’arreplega
en sí mateix i cedeix la paraula
a les estances d’un antic hotel,
a les ruines d ‘Elsinore, les càr-
cers venecianes (com si fóra Pi-
ranesi) o a indrets més propers
com Barcelona: «Negra ciudad
de voceros y túneles. / Amiga del
óxido, del hollín y de la lluvia».

«Tras la puerta de la soledad»
insisteix en el tema de la soli-
tud, la identificació amb els ven-
çuts com l’àngel caigut, la falsa
complaença en recordar —
«Tardé en aprender el secreto de
la vida / en disfrutar de todo
aquello que me fue dado»—, tot
i que aquest fet no resolga el
problema: «Pero mirar hacia
atrás no me devolverá la vida /
anclada en las tinieblas de lo
eterno». En aquesta part s’acce-
tua cert goticisme, pel que fa a
l’adjectivació fosca i rúfola, l’am-
bientació nocturna, els ele-
ments metereològics adversos
(pluja, vent), el lèxic (lid, espa-
da, yelmo, gloria), un estat de
melancolia i decadència que ho
impregna tot. Per últim «Escri-
to con salitre» és la part més se-

rena i continguda, unificada pel
mar com a teló de fons. Ací el
simbolisme i la imatge irracio-
nal de les parts anteriors deixa
pas a un realisme figuratiu, pot
ser propiciat pel gran potencial
metafòric intrínsec del mar, i
per altra banda, per haver acon-
seguit un estat anímic més as-
sossegat que ja no necessita
d’altres efectismes addicionals.

Menció a banda mereixen al-
gunes idees sobre l’escriptura
escampades i esboçades al llarg
del llibre, en concret En el la-
berinto de sueño, El dolor de las
palabras o La playa del adiós,
una elegia a José Hierro. En pri-
mer lloc hauríem de parlar la
confiança en la paraula (i per ex-
tensió en l’art) com a únic mit-
jà per sobreviure del naufragi
del temps —«No todo será pasto
del olvido. Un verso quedará /
navegando sobre las aguas de la
eternidad»— i en segon lloc, de
l’ofici de l’escriptor: «Un poeta
no narra su crónica de destierro
/ con la esperanza de ser loado
(…) Un poeta escribe / desde el
idioma sincero de la carne».

Des del punt de vista estilís-
tic, és palés l’enorme torrent
metafòric que no respon a un
simple embelliment del vers,
sinó a un caràcter expressiu,
moltes de les quals intenten de-
finir l’existència bé com a abs-
tracció —«Vivir / es la cruda ta-
rea de ir sumando años»— o com
una concreció personal: «Mi
vida es como el aceite derrama-
do de una vasija / que una vez so-
bre el suelo no podrá retornarse
/ ni podrá arder para iluminar
la umbría esfera de la noche».
Encara que de vegades l’autor
cometa alguns excessos en un
intent de renovar els tropos tra-
dicionals («traficando lunas»,
«noche grapada», «calafatear he-
ridas», «tristeza serigrafiada»).

Arribats a aquestes alçades
hem de concloure per limita-
cions d’espai, sent conscients de
la gran quantitat i complexitat
d’aspectes que resten al tinter.
Com a resum podem sintetitzar
que Las huellas del laberinto
suma ja una dotzena de títols pu-
blicats per J. L. García Herrera
(Esplugues de Llobregat, 1964).
Un llibre estratègicament es-
tructurat que parla del dolor, de
la solitud, de la conciència del
pas del temps, de la fugacitat de
la vida i d’alguns dels seus antí-
dots, com són el consol en l’es-
criptura i la catarsi que el dolor
provoca al final i ens ajuda a re-
conciliar-nos amb les nostres
mancances: «Ante el mar soy
transparente. No hay secretos /
que él no conozca. Es mi espejo
sagrado (…) Un hombre solo,
frente al mar regresa a casa».

García Herrera recorre a l’escriptura i l’art com a antídots de la fugacitat

Sobre la solitud i la derrota

Lluís Alpera
L’escriptor alcoià Silvestre Vila-
plana (1969), que ha obtingut
una munió de premis de poesia
i de prosa en concursos, em re-
corda un tant el seu compatrio-
ta Joan Valls. Sembla que tots-
dos havien de concórrer impe-
rativament als premis literaris
per tal de sobreviure. La veritat
és que tant en aquells temps de
marginació cultural de postgue-
rra com en els actuals,  amb tan-
ta competivitat a l’hora de reca-
bar l’atenció de les editorials del
país, hom es troba obligat a cer-
car els premis, car així aconse-
gueixes de seguida la publicació
i, per supost, els diners que sem-
pre donen força i alegria.

El cas és que Silvestre Vila-
plana ha obtingut ja set premis
de poesia, amb alguns poemaris
força interessants com ara Ai-
gües de Clepsidra (Premi Paco
Mollà de Petrer 1998) o Parti-
tures perdudes (Premi Festa
d’Elx 2006). Els poemes d’Ai-
gües de Clepsidra commogueren
aquest crític davant una dicció

lírica que, amb una veu original,
sabia assimilar perfectament
lectures d’altri amb les pròpies
vivencies d’una manera senzilla
i solemne, analítica i sintética,
contundent i emotiva. Era un
poeta que malgrat la seua jo-
ventut —encara no havia arri-
bat als 30 anys— ja honrava la
veu i el magisteri de Joan Valls.

Crec que a hores d’ara S. Vi-
laplana ha aprés una de les mi-
llors virtuts d’aquell gran poeta
alcoià: la tasca lírica i meticulo-
sa del bon artesà que, a poc a poc
i amb l’ajut dels premis aconse-
guits i d’un major ofici, va mun-
tant una trajectòria personal
amb temes universals que giren
habitualment entorn al temps, a
l’esperança, a la memòria, als es-
tats d’ànim, als diversos contex-
tes que ens limiten o condicio-
nen, etc. Així mateix, em sembla
que Vilaplana, tot i l’alegria me-
tafòrica i musical amb què orna-
mentava els versos dels poemes
anteriors, no era massa pròdig
en la descripció d’anècdotes i
confessions personals.

Amb Bagatge de tenebres ens
trobem que tota la seua xarxa
d’imatges líriques es troba al
servei de reflexions i càbales te-
nebroses: «No hi ha primavera.

No ens perdona el temps. / Ens
besa lascivament la tenebra». La
forta preocupació temàtica que
Vilaplana ha tingut sempre pel
pas del temps s’incrementa ara
d’una manera obsesiva dins un
«bagatge de tenebres» que nega
gairebé tots els resquicis d’es-
perança: «No queda nit en la mi-
rada / i l’esperança és ja un pai-
satge devastat». No us recorda
algun film de Tarkovski, on la
desolació pel paisatge devastat
era realment corprenedora?

El nou poemari de S. Vila-
plana és un bell producte artís-
tic que, tot i la seua vàlua for-
mal i estilística —per les imat-
ges i metàfores, per la ajustada
i rica adjectivació, per la rique-
za léxica— ens costa de digge-
rir pel seu «tenebrisme» tan la-
beríntic i agosarat, sense a pe-
nes dialèctica o contrapunt
amb elements o vivències més
optimistes, talment com feia al
passat: «Les lletres afermades
als espais de temps / es fan na-
cre a la recerca de la nit / i s’es-
llavissen gotes de sol entre els es-
guards». Potser el poeta ha en-
vellit massa aviat o la vida l’ha
embolicat amb un «bagagte de
tenebres» del que no pot o no
sap eixir-se’n. Confiem tard o
aviat se’n sortirà.

Una veu poètica desolada en l’últim poemari de S. Vilaplana

Laberint de foscor
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LLIBRES

Silvestre Vilaplana
Bagatge de tenebres
Premi de poesia «Ciutat de Torrent»
Tabarca, València, 2008

❙❙❙

El poeta pren
consciència de la
brevetat de
l’existència amb
ressons quevedians


