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Coses petites

Àngels Gregori, poeta de La Safor, va
aprofitar, el proppassat 22 de març
2005, el motiu dels 30 anys
d’ensenyament professional a
l’institut Gabriel Císcar d’Oliva, per fer
un macro recital poètic amb dinou
poetes, la majoria del País Valencià
però amb una bona representació de
poetes “catalans” per dir-ho així
(Francisco Brines, Josep Piera, Vicent
Berenguer, Ramon Guillem, Joan
Navarro, Josep LL. Roig, José V. Sala,
Isidre M. Marzo, Marc Granell, M.
Josep Escrivà, Teresa Pascual,
Manel R. Castelló, Carles Hac Mor,
Josep Pedrals, Ester Xargay, David
Castillo, Dolors Miquel, Anna Aguilar
Amat i Josefa Contijoch). Dues hores
ininterrompudes de poesia en
directe, escandida per la veu dels
poetes, imposaven un cert respecte
o un prudent entusiasme davant d’un
públic que omplia el teatre Olímpia. I
la gent escoltava. Semblaria com si
la poesia fos, o podés arribar a ser,
cosa de masses.

Aquest és un fenòmen observat
d’altres vegades, en general dins de
l’àmbit del petit comitè: el públic
estima sentir recitar, s’identifica amb
els versos d’altri que podrien ser

seus, i agraeix que el-la poeta digui
aquella cosa possiblement
endinsada que cadascú sap o intueix
i que pot considerar, amb legitimitat,
pròpia.

Motius petits i coses petites poden
esdevenir gestos perdurables. La
poeta d’Oliva va remoure el
panorama poètic català, només amb
un gest d’entusiasme, i va permetre
que una colla de poetes entressin en
contacte, es sentissin i
intercanviessin versos; tot això
pertany a l’aspecte més profitós,
directe i autogestionari de la “política
cultural”: crear lligams i simpaties
entre gent de la mateixa corda. Per
tot això, i per l’emoció de les dues
hores poètiques, el recital d’Oliva
forma part d’allò que anomenaria “la
línia d’ombra” de la nostra cultura.
Aquella línia que separa els actes
grandiloqüents dels altres, d’aquells
d’una alta cultura conreada amb
incertesa a l’hortet de cadascú i que,
per l’art màgic d’un recital, passen al
comú i esdevenen línia de claror.

Llarga vida al recital d’Oliva!

Josefa Contijoch

Barcelona, març 2005


