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SALUT NAVARRO GIRBÉS
Silentes
VERSOS Y TRAZOS, VALENCIA, 2009

El primer libro de Salut Navarro
(Algemesí, 1968) es un poemario
intimista, «poesía desnuda» describe
Ángela Simó en el prólogo a esta
edición. Estructurada en tres partes,
Silentes gira en torno a tres temas
fundamentales —el silencio, el mar y la
muerte— y combina el verso con la
prosa poética, técnica que, según Simó,
le permite un tono espontáneo.
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GERALD DURRELL
Un lloro per al vicari i altres històries
VIENA, BARCELONA, 2009

Amb la seua passió de naturalista i
el seu humor anglés, l’autor de La
meua família i altres animals ens
ofereix huit relats sobre alguns dels
espècimens més curiosos que va
conéixer en els seus viatges: una truja
tofonaire obsessionada pel formatge,
l’estrafolària senyora Magnòlia Dwite-
Henderson i el seu el lloro Moisès, que
no para de dir paraulotes, etc.
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JUAN JOSÉ GÓMEZ CADENAS
El ecologista nuclear
ESPASA CALPE, MADRID, 2009

El científico Gómez Cadenas plantea
que el antagonismo entre las energías
nuclear y renovables es un disparate y
que sería mejor considerarlas aliadas
contra el cambio climático. De hecho,
muestra que una central térmica emite
más radioactividad a la atmósfera que
una nuclear y que fumarse un cigarrillo
equivale en riesgo a vivir dos años a la
puerta de una central nucelar.
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HAROLD BLOOM
Cuentos y cuentistas. El canon del cuento
PÁGINAS DE ESPUMA, MADRID, 2009

Se traduce por primera vez al
castellano este ensayo en el que el
crítico americano Harold Bloom escoge
39 cuentistas y los relaciona con dos
tradiciones: la de Chéjov, por un lado, y
la de Poe, Kafka y Borges, por otro.
Bloom analiza la dinámica interna de la
narrativa breve y su naturaleza
ambigua como género independiente
de la épica, de la novela o de la poesía.

�

ANAQUEL

Que amb el poemari L’usdefruit encara es
pretén «dir la vida a mos redó» és una de les
raons per les quals Enric Sòria convida el lec-
tor a visitar l’espai mític —expressió de l’ín-
tim a través de l’urbà—, del poe-
ta valencià Eduard Ramírez. Tot
i que el recull no li calen adreços,
exegesis ni escalfaments previs,
s’agraeix la dedicació que el d’O-
liva presta en el seu pròleg a un
llibre que, com dic, es basta a si
mateix com a artefacte artístic
invasiu i removedor de cons-
ciències, o com a presentació per
a un públic no iniciat. No es trac-
ta, en canvi, del debut o la posa-
da de llarg d’un poeta, ni tampoc
sembla encetar-se cap etapa distintiva en la
seua trajectòria, si tenim en compte, sobre-
tot, l’obra anterior: Trànsits Nord, traspuats
per l’esma de la ciutat (Premi Gorgos de Poe-
sia, editat per Brosquil en ). Els dos poe-
maris refereixen l’aprehensió vitalista —no

exempta de dards— d’una València trepitja-
da carrer a carrer on «l’ única cosa absurda/
que se m’acut, l’únic error/ imperdonable,/
és ser mort»; una «ciutat innegociable» que
Manel Marí, en el pròleg de Trànsits Nord,  ca-
racteritza a mode de mapa literari del llibre,
per a aquell qui vulga acostar-s’hi. El recor-
regut —des del domèstic i privat fins al més
col·lectiu— es fa a peu o amb transport pú-
blic, fugint de l’escenificació postissa i del fals

cosmopolitisme amb què recent-
ment ha començat a maquillar-
se la capital: «He creuat avingu-
des i he buscat/ carrerons d’es-
tranyes portes,/ la ciutat és plu-
ral,/ fem via per l’entrellat divers./
I d’esma, he conegut l’asfalt».

La banda sonora i la biblioteca
ambulant que acompanyen el
lector en les travessies d’aquests
quatre anys de distància entre
les dues obres, estan formades per
notes heterogènies: l’ombra pon-

tifícia d’Ausiàs March presideix un olimp
pagà format per Michel Montaigne, Ovidi
Montllor, Jethro Tull, Czeslaw Milosz, Enric Sò-
ria, Friedrich Nietzsche, Vicent Alonso, Omar
Khayyam, Pep Laguarda i Tapineria, George
Brassens, Los Enemigos i Epicur, entre d’al-

tres: «Un desig humil de vell Epicur:/ com un
camí pla entre quers i muntanyes,/ un cap-
vespre lluminós de matisos,/ com una res-
piració pausada/ que fa arrupir tendrament
les parpelles./ Una peça de fruita, un jardí,/
potser un altre cos, traspaperat».

De la mà del filòsof i de tots aquells pares
espirituals, el trajecte personal i professional
de l’autor es manifesta fortament adscrit a un
ara i ací injectats de la consciència de fuga-
citat, per la necessitat d’eternitzar l’instant que
pot resseguir-se en el poemari Del renou i del
descans: poemes pel port (Res publica, ),
o en les antologies on ha participat des de la
dècada dels norantes: Lletra valenciana
(), Del camí (), Poesia noranta
(), Solcs de paraules () i La pell dels
somnis (); a més, hi ha els llibres en què
ha col·laborat com a coordinador: Els estu-
diants prenem part: associacionisme i vo-
luntariat a la UVEG (PUV, ), i Temps de
rebel·lió (PUV, ), així com la tasca perio-

dística en diferents publicacions, sempre
atenta als avatars del seu temps.

El temps i el país, l’amor —a la manera
antiga «...Però estalvi/ d’envellir-se a cada
pas»— i els amics s’evoquen amb el «remor
lleu d’himne vital» de qui és conscient que
«Sovint la vida és/ quedar-se amb les ganes»:
així s’exprimeix L’usdefruit encara, la tercera
incursió literària d’ Eduard Ramírez en so-
litari, que dicta una clara poètica sobre el
gaudiment d’un món posseït tan sols en us-
defruit, és a dir: peremptori i mai nostre en-
terament.

La lògica del tòpic del tempus fugit com-
porta una propensió vers el carpe diem in-
separable en el poeta d’una ràbia tenaç:
«com una pistola,/ rompuda per fi l’obe-
diència al desengany» adreçada a les forces
que el coarten en poemes com Demà no m’a-
faitareu: «No em reclameu l’esguard neutral,
/el moll de l’os tinc enviscat,/ ja sé que tots tin-
drem un clot/ però anireu caient davant:/ vos-
altres no m’afaitareu».

Construït així, de manera abrupta, ta-
llant, narrativa, amb poques concessions
als efectismes, l’aplec crea una il·lusió de re-
alitat sobre la màscara interposada entre Edu-
ard Ramírez i el lector. Sabem que la con-
fessionalitat de la poesia és només un pre-
judici, i d’aquesta manera s’expressa en
Camí solitud, reprenent el recurs de la iden-
tificació, a la manera de Yeats o de Pessoa, en-
tre poeta i fingidor: «M’ expose a l’assaig de
paciències,/ faig el vagabund entre disfres-
ses/ i cap propietat m’ha posat nom/ perquè
sols el pas m’és propi».

És comprensible que un home que es
distingeix com a germà fundador de la Con-
fraria del Bon Beure dedique una de les
quatre seccions del llibre a les « cerveses»,
que, més aviat, són mil maneres fugisseres de
la reclusió social en general, i d’aquell terri-
ble «Hostal TV» de què ens advertia en Tràn-
sits Nord, en particular, perquè «malgrat la ti-
bantor/ que ens exigeix coherència,/ no cer-
car l’aïllament,/ renunciar-hi al refugi,/ llan-
çar-nos sense reserva/ i dir vida a mos redó».
La solitud, si escau, només per enfonsar-se en
llibres com els que ens proposa.

PER MARIA ROSELL
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Poesia a mos redó
Eduard Ramírez (València, 1972) publica l’obra
guanyadora del X Premi Parc Taulí, una mirada
sobre la bellesa fugaç del món.

Eduard Ramírez. LEVANTE-EMV

«Sovint la vida/ és quedar-se amb les
ganes», resumeix un llibre que dicta una
clara poètica sobre el gaudiment d’un
món peremptori, mai nostre enterament

EDUARD RAMÍREZ
L’usdefruit encara

X Premi de Poesia Parc Taulí
PROA, BARCELONA, 2009

★★★★
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Poemari

Resultaria difícil o quasi impossible par-
lar de la «moguda valenciana» dels huitan-
ta sense esmentar la tasca que va dur a ter-
me a la nostra ciutat Uberto Stabile (Valèn-
cia, ), tot un  agitador i dinamitzador
cultural que des de la seua rebel·lia va diri-
gir el café llibreria Cavallers de Neu, revistes
i col·leccions de poesia, a més de ser un dels
fundadors de la Unió d’Escriptors del PV.

Una vegada contextualitzada la impor-
tància de la seua figura, hem d’advertir que
La línea de fuego no és un llibre més, sinó una
interessant antologia que intenta resumir
més de trenta anys de producció, una dot-
zena de llibres —hui completament desca-
talogats© amb un  total de cinquanta poe-

mes de diferents procedències (la majoria
pertanyen a Distrito marítimo, Los días con-
tados i De Kategorías), a més de regalar-nos
quatre inèdits. Aquests versos s’ubiquen
en les antípodes de les corrents dominants:
ni els novíssims dels setanta ni la poesia de
l’experiència dels huitanta. Les arrels de la
seua veu hem de buscar-les en el compro-
mís de la paraula amb el temps i amb la seua
societat: una mica en l’òrbita d’altres autors
com Jorge Reichman, Luis Izquierdo o An-
tonio Orihuela, que fa una relectura marxista
del llibre en el seu pròleg.

Els eixos temàtics els trobem repartits i re-
petits al llarg de la seua producció com una
constant literària i alhora vital. Per exemple,
en clau política critica l’entrada precipitada
a Europa, el model especulatiu i lucratiu de
l’economia capitalista, i la caiguda de les

grans utopies (sobretot la igualtat i la soli-
daritat). En altres poemes llançarà els seus
dards contra el conformisme autocom-
plaent de molts artistes, i contra una socie-
tat «escapista» que viu còmodament en la
cultura del espectacle i del simulacre.

Des d’un punt estilístic en cap moment
l’autor amaga la seua especial predilecció pels
poetes maleïts, per tots aquells que han
anat a contracorrent, tal com apareixen dis-
seminats entre els seus versos (Passolini, Ge-
net, Rimbaud) o tots els autors beat que ell
mateix va traduir. I com ells fa servir la iro-
nia, l’humor i la paròdia com a recursos per

qüestionar i deses-
tabilitzar els discur-
sos i creences deri-
vades del Poder.

Aquesta antolo-
gia permet recupe-
rar de l’oblit un au-
tor coherent i fidel
durant tres dècades
als seus principis.
Una veu que ha sa-
but des de la seua
llibertat i dissidèn-

cia resistir-se a la mercantilització, a esde-
venir un producte més de consum a les
prestatgeries. Una poesia políticament in-
correcta i intencionadament antipoètica,
que de vegades l’ha mantingut fora dels cir-
cuits comercials i a ser silenciada per la crí-
tica. Una proposta, que malgrat el temps,
manté intacta la seua actualitat. Stabile con-
tinua en peu en primera línia de foc com
un franctirador de penetrant mirada i d’a-
gudíssima punteria.

PER J. RICART

Antologia d’un dissident
UBERTO STABILE
La línea de fuego

BROSQUIL, VALÈNCIA, 2008

★★★★
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Antologia poètica


