
Tota tria éspersonal i obli-
ga a haver de prescindir
de noms, i de títols.

Dramàtic, quan parlem d’una
temporada poètica que, en ter-
mes vinícoles, es podria consi-
derar “de collita magnífica “.

Partim d’un llibre col·lectiu,
For sale, o 50 veus de la terra
(Edicions 96), on, aplegats sota
l’amargor contradictòria del
títol, tots aquells poetes valen-
cians proclamen, amb cants o
amb planys, que no són en ab-
solutaliens a la terraque trepit-
gen. Un d’ells, l’experimentat
Ramon Guillem, va publicar la
primavera passada Abisme i
ocell (premi VAE de Burjassot;
Bromera), un poemari de grata
lectura bastit, en la part que
m’ha estat més corprenedora,
sobre vives emocions pri-
màries, com és el cas del dedi-
cat al pare (“La bicicleta bla-
va”) que, “de tant en tant, / com
una festa / portava granotes”.
També en la primera fila de
firmes poètiques, Joan Nava-
rro n’ha aportat, a la nòmina
selecta de títols, dos de re-
ferència obligada: A deslloc
(premi Carles Salvador; De-
nes), en la línia demiúrgica
amb què Navarro reinventa i
reordena el món des d’un
llenguatge poètic inconfusi-
ble, i Grafies o Incisions (Diá-
logo), de factura acuradíssi-
ma, en coautoria i diàleg ar-
tístic amb el pintor Pere Sali-
nas. La tercera entre els vete-
rans, sàvia en l’art de fer
afluir la relació profunda,
païda en veu baixa, entre poe-
ta i món, és Anna Montero.

Teranyines (premi Ausiàs
March; Edicions 62) és un lli-
bre d’una honestedat i una
precisió verbal commovedo-
res. Transcriuríem “cris-
talls”, o “teranyines”, impeca-
bles, punyents, lúcids, si tin-
guérem espai. I posats a esco-
llir una sorpresa especial, se-
gurament perquè és anhela-
da: La terra interior i altres
poemes (Denes), on Vicent Be-
renguer recull i actualitza la
seua obra des del 1989 (La
terra interior, Imitació de la
soledat i L’home no confia en

la ciutat), a la qual afegeix 21
poemes nous, alguns, com
“Presències” o “L’alt de la Bar-
cella”, senzillament enveja-
bles.

De Lluís Roda ens conti-
nua captivant l’habilitat per a
revisitar, lluny de tòpics es-
tantissos, els grans temes de
sempre, de vegades, com en
Nadir (premi Jocs Florals de
Barcelona; Proa) desmuntant
referències clàssiques (“Com
porc que cerca una trufa / I,
trobant-la, no la pot haver. /
Així jo he grufat, infructuós, /
cercant-vos persistentment“);
o practicant sonoritats quasi
pirotècniques. Insòlit animal
poètic —parle de l’autor—
que se m’acut d’enllaçar amb
un altre de rareses similars,
Tono Fornes, amb un Dones
que caminen de pressa (Agua-
clara) que —sospite— ha pas-

sat immerescudament
desapercebut davant dels
ulls dels (encara) resis-
tents lectors. Una tercera
de les insòlites, amb títol
de recomanable lectura,
és Pepa Úbeda, i La meua
frontera (Columna).

Begonya Pozo, amb
Poemes a la intempèrie
(3i4), i Carles V. Siscar,
amb Carn endins (3i4),
van obtenir ex aequo el
Senyoriu d’Ausiàs March;
els dos, poetes relativa-
ment nous d’assolida ma-
duresa. Begonya amb una
veu compromesa i impli-
cacions afectives d’alt vol-
tatge; Carles Siscar amb
un treball efectiu sobre
l’erotisme del llenguatge

i la relació matèrica entre els
cossos, els llocs i les paraules.
Entre els nascuts pels volts
dels 80, atenció a Pau Sif i al
seu Viatger que s’extravia (Do-
cumenta Balear), pulcre i cos-
mopolita; i a Isabel Garcia Ca-
net, autora del recent L’os de
la música, (Bromera) en la
seua línia de profunditat re-
flexiva, però sense desaten-
dre la quotidianitat tangible.
Àngels Gregori (New York,
Nabokov & Bicicletes. Brome-
ra) continua preferint la imat-
ge xocant, i la frescor expres-
siva. I per acabar, un nom aca-
bat de descobrir: Ivan Brull.
Cantaments (Onada) ens ha
captivat amb el misteri
tremolós de la senzillesa,
com la del vers inoblidable
que dedica a una mata perti-
naç de raïm de pastor: “La
teua solitud és tot un poble”.

POESIA

“Mística ametlla que tot ho genera”
Collita magnífica en la producció poètica valenciana actual

MALA
MEMÒRIA
Ferran Archilés
Perifèric Edicions
Catarroja, 2011
50 pàgines

.
Més conegut pel seu estimable treball
d’historiador, Ferran Archilés (Castelló de
la Plana, 1971) va guanyar amb aquest poe-
mari el premi Manel Garcia Grau. A partir
de referències literàries, artístiques i musi-
cals, i també de la inspiració d’algunes ciu-
tats, fa una indagació sobre el pas del
temps des d’un punt de mira doble: el de
l’individu i el de la col·lectivitat. “Són capes
successives d’instants, / com jocs impres-
sionistes en la llum / de dies que davallen
cap al principi / d’estiu...”, escriu en un dels
poemes significativament titulat Poètica.

Vicent Berneguer i Isabel Garcia Canet. / jesús císcar

LA TERRA
INTERIOR
I ALTRES POEMES
Vicent Berenguer
Editorial Denes
Paiporta, 2011
130 pàgines

.
Com explica Sam Abrams en el pròleg,
aquest volum “és un balanç o resum de la
carrera poètica de Berenguer vista en pers-
pectiva des del present”. Aquest resum,
però, parteix d’una relectura que l’autor fa
de la seua ja extensa producció, una relec-
tura rigorosa, que ha prescindit d’alguns
poemaris i n’ha corregit uns altres. El resul-
tat és una oportunitat magnífica d’acostar-
nos al realisme líric, de caire reflexiu, de la
poesia de Berenguer, un escriptor d’obra
emotiva i vitalista, però també reflexiu,
amb poemes “subtilment intel·ligents”.

POESIA

Relectura d’una lírica
emotiva i vitalista

POESIA

Capes successives
d’instantsEls poetes valencians

no són en absolut
aliens a la terra
que trepitgen
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