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Que Ester Andorrà i Marc Romera, sota el savi consell de
Clara Font, s’hagin proposat iniciar una aventura com
Alabatre, no vol dir que creguin que una nova col·lecció de
poesia sigui necessària en el
nostre país ni que pensin que la
poesia té encara un paper mes-
siànic i que el seu encaix en la
societat, més enllà de fenòmens parapoètics com el de
Martí i Pol o Margarit, sigui tan important com per haver-
se de sentir amb l’obligació d’anar engreixant l’aviram, i
menys ara que la grip l’afecta. 

El que és clar és que quan algú emprèn una acció com
aquesta és simple i purament per amor, si se’ns permet ser
una mica cursis. Amor a la literatura, però sobretot, amor a
la poesia. I l’amor és egoista i no entén d’índex de vendes
ni de mercat ni de competència.

Així que l’única voluntat que envolta i que gesta aquesta
col·lecció poètica és la de fer una col·lecció de poesia. A
partir d’aquí, això sí, uns requisits es fan d’obligat compli-
ment. 

El primer és no editar a tort i a dret i qualsevol llibre.
Alabatre és una col·lecció que es pretén a si mateixa exclu-
siva. Exclusiva d’allò que els directors de la col·lecció con-
siderin que val la pena publicar, i, en conseqüència, hi ha la
pretensió de publicar, només, textos d’alta qualitat literària.
No s’hi val, per a Alabatre, allò de si jo em pago l’edició m’e-
diteu el llibre, o de com que som amics m’editeu el llibre, o
com que sóc un autor considerat m’editeu el llibre. Tampoc
no publicarem premis que escapen a la voluntat de criteri
de l’editor, a no ser que el premi el puguem decidir nosal-
tres, esclar, fent, com passa en quasi tots els premis, tram-
pa i convertint els jurats en titelles figuratives. No ens mou-
ran aquests paràmetres a l’hora de decidir l’edició o no d’un
llibre de poemes, sinó, exclusivament, la qualitat del llibre.

La segona intenció és la de lluitar contra una mena de
cànon (provisional o de present) que sembla que se’ns vul-
gui imposar des del més pur capelletisme i que en molts
casos ens sembla absolutament desafortunat i més conse-
qüència de les relacions socials que no de la qualitat poèti-
ca. Així, molts autors d’una mediocritat anorreadora editen
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cada paraula que escriuen, i ho fan a les editorials de més prestigi i amb la benedic-
ció dels mandarins, amics seus, i dels crítics, mandrosos a l’hora d’arriscar-se, i d’un
reduït públic consumidor de poesia que s’empassa tot allò que li diuen que és bo. Amb
això, autors sense relacions socials o amb relacions socials equivocades, o autors que
sempre han dit el que pensen i això els ha tancat les portes, o autors que simplement
són ignorats per tothom a causa del seu ostracisme voluntari, tenen problemes per
editar o ni se’n preocupen, i la literatura, en aquest cas la catalana, acaba perdent-
se’ls. 

Per això pretenem descobrir noves veus o veus que han estat ignorades o veus que no
han estat prou valorades perquè no han estat enteses o han resultat incòmodes, mal-
grat la seva excel·lent qualitat literària.

La tercera intenció és purament estètica i es refereix al disseny del llibre com a objec-
te. No és que haguem fet una cosa absolutament diferent, però sí que entenem que
des de fa dècades el llibre de poesia en català segueix bàsicament un estètica que cada
vegada està menys en consonància amb el camí per on avança el disseny contempo-
rani. Els colors cremes i els blancs, juntament amb cartolines poroses, de les que s’em-
bruten fàcilment, dominen àmpliament el panorama, tot i que algunes col·leccions

emblemàtiques s’han intentat posar darrerament al dia,
mantenint, però, les portades blanques i una certa tendèn-
cia al setantisme progre, com si la poesia catalana s’hagués
de reduir a un àmbit progre i xiruquero. Poques col·leccions
aposten pel color, a part de l’«Óssa menor», o per la fotogra-
fia, i a nosaltres ens semblava que el primer que ha de fer la

poesia és fer-se atractiva com a objecte i no semblar un reducte d’altres temps. Per
això hem apostat pel disseny que us presentem i que sempre constarà de lletres 
en blanc sobre un fons de color sempre diferent, amb el dibuix d’un insecte també en
blanc. 

I aquesta podria ser la darrera característica de la col·lecció: Les ales dels insectes, en
moure’s, fan el soroll que dóna origen a la paraula alabatre, que podria ser un símbol
de la poesia com a artefacte per a ser dit, sorollat, escoltat, que és una de les carac-
terístiques dels tres autors primers que presentem. Tots tres són prou seguits i cone-
guts com a rapsodes, i amb això volem defensar la compatibilitat entre poesia oral i
poesia de qualitat, tot i que no tanquem la porta a cap tipus de poesia com també
estem oberts a publicar traduccions i, fins i tot, títols en llengua castellana d’autors
catalans o residents a Catalunya si la cosa val la pena.
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