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Cal reconéixer que El somriure de
l’herba és un llibre de Josep Piera
(Beniopa, 1947) que simbolitza
magistralment un moment i una
època. No és objecte d’aquesta
ressenya enumerar els autors i
les autores que van sorgir de la
coneguda Generació dels setan-
ta, però el poemari de Piera va ser,
no cal dir-ho, un poemari diferent,
m’atreviria a dir fins i tot que va
marcar un punt d’inflexió. La poe-
sia catalana actual al País Valen-
cià no seria la que és sense haver
comptat amb els poetes d’aquella
fornada. Ells van ser els primers
alquimistes de la llengua, una
llengua moderna que per prime-
ra vegada incorporava un sentit
cosmopolita de la pràctica literà-
ria que va servir per educar les ge-
neracions posteriors i poder es-
criure, d’una vegada per totes,
sense complexos culturals. En re-
alitat, tots els poetes dels setanta
van obrir nous camins, noves ru-

tes poètiques, poetes i llibres que
deixaren empremta aquells anys:
Salvador Jàfer, Joan Navarro,
Francesc López Barrios, Pere
Bessó, Fina Cardona, Marc Gra-
nell, Eduard Verger…. la col·lec-
ció de les tapes blaves de Tres i
Quatre o els Llibres del Mall de
Barcelona, on publicaren poema-
ris excel·lents Joan Navarro i Sal-
vador Jàfer, entre d’altres. Eren
els temps de l’antologia d’Ama-
deu Fabregat Carn Fresca (1974)

Piera ens va aportar una expe-
riència literària de gran profundi-
tat cultural procedent de les tra-
dicions literàries mediterrànies
que a hores d’ara ens resulta del
tot imprescindible. La tradició tro-
badoresca, la catalana, la italiana,
els poetes aràbigo-valencians; la
seua recerca barrejava sàviament
el goig espiritual i la recuperació
literària, sobretot dels poetes va-
lencians de la regió oriental d’Al-
Andalus. Aquest llegat, aquesta
feliç troballa, fou un regal extra-
ordinari, sensual i enriquidor. No
debades, allò més interessant de
la seua proposta va ser la passió
que transmetien els seus versos,
l’honesta experiència de plenitud,
l’entusiasme líric de les imatges.
El somriure de l’herba és un poe-
mari que expressa la plenitud
d’un poeta que s’ha retrobat amb
la llengua dels seus orígens i amb
la qual s’atreveix a crear versos
d’una bellesa realment colpidora,
és un llibre d’un poeta que cele-

bra amb veritable gaudi hedonis-
ta totes les possibilitats del nou
llenguatge.

Publicat per Proa l’any 1980,
premi Carles Riba, la seua pre-
sentació tipogràfica és una delícia
per als sentits. Ara, l’editorial De-
nes, dins de la col·lecció Calabria
Poesia, en edició i traducció de
Marc Granell, ha publicat en edi-
ció bilingüe —català i castellà—
La sonrisa de la hierba, acompa-

nyat d’una breu antolologia de
poemes procedents de diferents
llibres publicats per l’autor. En la
meua opinió, aquest poemari,
magníficament traduït per Marc
Granell, no ha fet més que gua-
nyar en profunditat poètica i be-
llesa passats els anys. I la veritat
és que els poemes traduïts al cas-
tellà no perden la incisiva espiri-
tualitat del poeta: el seu lirisme
continua sent una fragància úni-

ca, flaire del desig en estat pur:
«Sonreír contigo, escuchar / el des-
eo arrugando las sábanas del si-
lencio, / dentro de la música del
tiempo, / la armonía de las nubes
al fondo de la ventana, / tus labios,
amor, tus labios, / una fuente, una
noria, una feria de gozo. / Y las
manos / y canciones y pasión y un
contacto de ropa».

Altrament, Monodia de l’absèn-
cia és un poemari inèdit escrit en-
tre 1972 i 1974 en castellà i que ara
es publica en versió bilingüe tra-
duït per diversos poetes. Aquest
és l’últim poemari escrit en caste-
llà per l’autor abans de canviar de
llengua amb Renou: la pluja ascla
els estels: Renou, l’any 1976. Prè-
viament, havia publicat Ave Fénix
(1971), Qasida (1972) i Natanael
(1973). El canvi de llengua fou un
fenomen bastant arrelat en els au-
tors d’aquella època, educats en el
monolingüisme franquista, allò
més freqüent era començar es-
crivint en castellà per a després re-
tornar als orígens amb el canvi al
valencià. Certament, aquell pro-
cés de trànsit i nova experimenta-
ció lingüística, de retrobament in-
tel·lectual i espiritual amb la llen-
gua dels avantpassats, amb el jo
poètic autèntic, fou realment es-
peronador perquè va fer que s’es-
criviren llibres de gran riquesa ex-
pressiva, propostes agosarades
que aportaren un vitalisme lin-
güístic necessari per a les gene-
racions posteriors. En el cas de
Piera va ser un retrobament, però
hi hagué d’altres que feren el can-
vi per circumstàncies polítiques,
ideològiques i personals.

El pròleg de José Luis Falcó és
molt instructiu sobre aquest as-
pecte. El prologuista ens diu que
en Monodia de l’absència ja es po-
den veure les variacions a l’entorn
d’uns motius recurrents en la
poesia de Josep Piera: l’amor, l’es-
criptura, el paisatge i les imatges
del jo, el temps i la memòria, el ba-
tec constant i viu de la mort: «Bar-
ranc de garrofers i baladres, / que
oreja tarongina entre espinals / i
brunzen els romers talment abelles,
/ m’enteles de passat com un alè».
Aquestes dues publicacions, amb
motiu dels actes d’homenatge al
poeta organitzats recentment,
són oportunes per als lectors de
poesia actuals. En primer lloc,
perquè posen sobre la taula l’ex-
tensa obra d’un poeta que també
ha escrit inoblidables llibres de
prosa i que a hores d’ara és una
referència inestimable de la lite-
ratura catalana. En segon lloc,
queda clar que el pas dels anys no
ha fet més que millorar l’elegant
buquet d’El somriure de l’herba.
És com si aquell vi de les escenes
bàquiques d’Ibn Haz-Zaqqaq d’Al-
zira, o de Ar-Rusafí de València,
haja guanyat en qualitats i mati-
sos, en propietats organolèpti-
ques, i llegir aquest poemari fóra
com beure un bon reserva amb el
sabor ben marcat pel clima, el pai-
satge i la cultura. Un vi elaborat
per un enòleg que ha sabut ex-
traure una límpida bellesa de les
vinyes. És la veu del alquimista
que ha sabut fer amb les paraules
un gran coupage, sens dubte.

El autor polaco Leszek
Kolakowski revisa la
historia del pensamiento
en Las preguntas de los
grandes filósofos (pág. 5).
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Es recuperen dos poemaris emblemàtics de l’escriptor de Beniopa

Josep Piera, la veu de l’alquimista
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Piera va incorporar
les tradicions
trobadoresca,
catalana, italiana i
aràbigo-valenciana

Josep Piera
Monodia de l’absència
Pròleg de José Luis Falcó
Denes, Paiporta, 2008

Josep Piera
La sonrisa de la hierba y otros poemas
Edició i traducció de Marc Granell
Denes, Paiporta, 2008

POETA I NARRADOR. Josep Piera va escriure «Monodia de la ausencia» a principis dels anys 70, llibre que va quedar inèdit i que ara es publica en versió bilingüe.
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