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Ha de ploure, en vers i en prosa

rònicac

Vuit veus van transmetre energia al festival que va obrir Barcelona Poesia 

acompanyament musical de Bèstia 
Ferida. Tampoc feia falta saber com 
sincronitzar l’amfetamínica recita-
ció en ucraïnès del jove Serhíi Jadan 
amb la traducció, en el programa de 

agredeix el poeta recitador: se suma 
a l’atac al públic de la performer Lydia 
Lunch. Lacrimògena al conjurar els 
fantasmes de Gernika, Belchite, Abu 
Graib, Fal·luja, Darfur.
 Tan histriònica ella com plens de 
gravetat els vells de la tribu que re-
corden els grans temes que justifi-
quen per què s’ha d’escriure, llegir 
i escoltar poesia. L’aclamat Francesc 
Garriga Barata –«sense el reconeixe-
ment públic que es mereix», lamen-
ta el programa, que demostra que la 
prosa també serveix, fins i tot amb 
fórmules encartonades, per dir ve-
ritats– profetitza amb el bastó a la 

mà: «Tothom tindrà el que busca,/ 
ningú sabrà què troba». L’eslovè To-
maz Salamun (sense veu, l’hi presta 
la seva traductora Simona Skrabec) 
proclama: «Sóc carnívor, encara que 
una planta./ Sóc Déu i home en un de 
sol». Chantal Maillard, espatlla dre-
ta retreta defensivament, aire entre 
Coraline i la nòvia cadàver, confessa: 
«Me apuntaron mí,/ pero cuando llegó el 
dardo/  no había nadie. –¿O sí lo había?–
/ Yo acechaba detrás de un árbol./ Vi algo 
caer». Inquietant.
 I amb els punys tancats, Gamone-
da. «Ya están ardiendo para siempre/ con 
esperanza roja, con amor,/ maternalmen-
te,/ los juicios sumarísimos. Ha de llover». 
A la sala, aplaudiments. Fora plovia 
en prosa. H

l’acte, de les seves històries de lum-
penproletaris cultivadors de bolets 
al Donbass o d’un assassí amb estiso-
res que travessa Polònia en un Mer-
cedes Benz.

 Cri, cri. Grills nocturns van aco-
llir Jaume Bosquet. «Jo vinc d’Olot». 
Va ser la seva presentació en prosa. 
Trenta estrofes. En les trenta, el vers 
«el cos mort». Fúnebre i petri. Cri, cri.
 Interludi còmic. Els focus il-
luminen alternativament, al pros-
ceni, els bustos de Wagner i Josep 
Anselm Clavé. S’insulten. «Estre-
nyit, malcardat, mestretita, bleda». 
I coses pitjors es diuen, però el soroll 
creix i es trepitgen entre si.
 Lydia Lunch. Bèstia Ferida ja no 

Antonio Gamoneda 
i Francesc Garriga 
Barata s’enduen els 
aplaudiments més forts

33 Antonio Gamoneda recita poemes inèdits al Palau de la Música, divendres.
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E
l premi Cervantes Antonio 
Gamoneda no va voler pre-
sentar els seus versos, di-
vendres a la nit, al festival 

internacional que va obrir la setma-
na Barcelona Poesia. Traduir a prosa 
racional el pensament poètic, va dir, 
«pot ser inútil o fins i tot destructiu». 
¿Com es pot escriure llavors una crò-
nica, no del tot inútil i que no sigui 
autodestructiva, del sorollós recital 
al Palau de la Música, que va atrau-
re els molts habituals del circuit po-
ètic local?
 «Patapapat, poró. Pallap, pallap. Pa-
rap (...) Darxelot cat cat. Redaixelot cat 
cat (...) Clofat i reclomat». No hi ha cap 
necessitat, ni possibilitat, de tradu-
ir aquesta transcripció aproximada 
de les onomatopeies que projectava 
Queralt Albinyà, comissionada per 
l’absent Carles Santos. Ni l’estrident 


