
, D'altres des del passadís, 
ïï«res des del despatx —on hi 
Jjyia un grup assidu que hi feia 
L barrila- La resta ho es- 
Xa des del rebedor, i aigu 
j de la cuina. La cosa anava 
° ¡ La veu els arribava per un 
“■côlon improvisât. Quan Vallver-
dú va iniciar la seva lletania Com 
tances, el seu primer llibre pu-
blicat i guanyador de la segona 
rfdó del premi Salvat Papasseit 
fa primera havia estat guanyada 
precisament per Joan Argenté), la 
naioria de la gent restà indecisa.

veritables cops de martell, 
monòtons, desficiants, que ens 
Ipien somriure, pel que deien els 
tersos, i ensems ens angoixaven.
Recordo en Triadú, des del des-
pote aquella vegada (lunica en 
ia qual no hi hagué barrila), com 
s'hi divertia. «Us diré solament 
que un dia em vaig llevar / amb 
desig de parlar pertot cla' i ca-
talà* (...) «poeta, que no saps, 
em diuen veus amigues / qui se 
t’està cruspint totes les teves fi-
ques?* (...) «Sí, senyors, el que 
dic: sota el cel no hi ha res/ que 
es pugui comparar amb el bon 
gust burgès» (...) «Bé, vaja, un 
te de pa, sucat o amb arenga-
da/ no és pas cap requisit però a 
tothom agrada» (...) «Ja sé que 
aquests són tots versos de circums-
tància:/ ho vol el nostre temps, 
la nostra terra amb ànsia»... 
Francesc Vallverdú estava conven-
çut que el nostre temps volia això. 
És més, creia que ho necessitava. 
Sobretot el nostre, de temps. I la 
nostra poesia. I la nostra terra. 
En Miquel Arimany, present en 
una altra banda del pis, i que 
va arribar tard perquè venia d'un 
sopar que la penya Santamaria 
havia dedicat a J. V. Foix (la 
poesia el 1959 no s'estava de res), 
va sortir esperitat i complagut. I 
va confegir un davantal per a un 
número d'«El Pont», que havia de 
sortir, on en parlava. I és que 
Vallverdú havia encetat, agosa-
radament, un camí molt del nos- 
he temps i de la nostra circums-
tancia. El de la sàtira popular,
menys fina i menys irònica que 
la de Guerau, la de Pere Quart 
0 la d'Espriu, però més contun-
dent. Aquest sentit d'arrelament 
a uns problemes i a unes circums-

tàncies, potser ja l'havíem trobat 
dos anys abans a l'Home del 
temps de Joaquim Horta, però ha-
via estat expressat en un estil més 
literari i més difícil de destacar. 
És, però, un precedent que sem-
pre haurem de tenir en compte.

D'aleshores ençà, Francesc Vall-
verdú ha continuat fidel a tot, i no 
cal dir que també al seu estil de 
poesia. Que si té força és perquè 
l'ha sabuda construir bé, i perquè 
troba uns precedents il·lustres en 
els nostres millors clàssics, com el 
títol del seu segon llibre, Qui ulls 
ha, ho proclama.

Ara Vallverdú ens ofereix el seu 
tercer llibre. Malgrat que l'espe-
rit és el mateix, l'estil és un al-
tre. Pretén ésser més amable, i a 
més a més juga amb valors com 
el record, l'enyor, desacostumats 
en ell. Jo diria, en general, que el 
llibre no és tan ben construït com 
ho són els altres anteriors. Es 
complau a trencar el vers insis-
tentment, i això provoca un cert 
desequilibri en el ritme. És clar 
que això depèn de com hom ho 
llegeixi. Però amb tot, aquella 
«quadratura» dels versos anteriors 
no sembla ésser-hi. Potser contri-
bueix a fer-ho veure així, el fet 
que la insistència de la seva 
usual rima en versos parallels ha 
desaparegut del tot. Però si en 
aquest sentit el llibre em sembla 
menys aconseguit, en el contingut 
i en la qualitat d'alguns dels poe-
mes inclosos, sí que cal proclamar 
un avanç. Ja he esmentat a l'ini-
ci alguns fragments lírics. Ara po-
dria esmentar fragments que con-
firmarien aquesta opinió meva. 
Valdrà més, però, que el meu 
lector llegeixi Cada paraula, un 
vidre, que aquest és el títol del 
volum. I segurament que m'ho 
agrairà. El llibre conté tres parts: 
Aombrada de tenebres. Perdurable 
dolor i Nous enuigs. I fou escrit 
entre 1960 i 1962. I amb ell obtin-
gué el premi Carles Riba de 1965. 
I després de moltes disquisicions 
ara ha aconseguit el trist pri-
vilegi d'una edició mutilada.__
'D- —

Cada paraula, un vidre. “Els 
llibres de l’óssa Menor”, 59 Edi-
cions Proa, Barcelona 1968.

Colona Ileal 
POEMES

hœmes és el primer llibre de la 
//essa j°vs Coloma Lleal. Heus 
a Un llibre que mereix una di- 
Si0 Publica que no tindrà. El fet 

I n° Laver-lo publicat una edi- 
a comercial de casa nostra n'és 

tn?'0’ Perc3uè, per bé que ara 
foni lra de’ Privilegi dels llibres- 

asma' Patirà de la inconve-
naa que neg¡r¿, p0Ca gent.

P°Ca gen* * se'n Parlará 
?'•■ aquesta poesia clara,

severa, esquemàtica, sense ado-
baments de retoricisme, poesia

«despullada», com diria Salvador 
Espriu, mereixia un altre destí. Ja 
el tindrà, sens dubte, un dia, però 
ja comencem a deixar massa co-
ses per al dia de demà, i només 
cal que hi deixem les impossibles 
avui. Editar aquest llibre dins una 
col·lecció de poesia no era impossi-
ble; només hi havia, i encara hi 
ha, l'inconvenient que la poesia 
no troba el seu lloc on fer acte de 
presència. Coloma Lleal, d'ençà 
de la seva primera aparició públi-
ca, l'any 1963, ha donat fe d'un 
estil personalíssim i d'una madu-
resa notable. Res no la duu a la 
contradicció i, pas per pas, cons-
trueix el seu món, tan d'avui, tan 
nostre. Un món que ella ha anat 
descobrint, i ho ha fet perquè sen-
tia la necessitat de fer-ho i per-
què l'intuïa injust. Coloma Lleal 
busca la justícia pertot arreu, el 
seu afany la duu pels camins de 
l'acció, i se n'avergonyeix, d'a-

Lluís Alpera 
TEMPS SENSE 
llàgrimes
i DADES DE 
LA HISTÒRIA 
CIVIL
D’UN VALSHCll

El procés de la publicació dels 
llibres de Lluís Alpera l'ha afa-
vorit, no hi ha dubte. Si s'hagués 
iniciat amb aquest llibre, Temps 
sense llàgrimes, segurament el ca-
mí que El magre menjar va re-
presentar (presa de posició, afir-
mació d'una personalitat, elabora-
ció d'un peculiar llenguatge poètic) 
hauria sobtat, i àdhuc, diria, des-
vetllat suspicàcies. Però no fou 
així, i algú acredità Alpera com 
un poeta aferrat a la realitat i 
compromès amb una circumstan-
cia, que per al Pals Valencià sig-
nificava un nou pas del seu pro-
cés d'evolució. Temps sense llà-
grimes és el típic llibre d adoles-
cent dels anys 1958 i 1959. En 
conté tots els ingredients: exulta- 
ció, somni, passió. Tot desordenat 
i caòtic, i enormement coherent 
com a vivències entreteixides. 
Aquí ens trobem amb el poeta 
totalment nu i indefens. Sense la 
protecció d'un contingut d'enver-
gadura col·lectiva. Si hi hagués 
reeixit, Alpera podria haver seguit 
aquest camí en la lírica, però no 
hi reeixí. I el poeta se n'adonà i 
trià un camí més agre i més difí-
cil, però més d'acord amb les se-
ves possibilitats. I aquest primer 
llibre té com a missió acabar de 
perfilar la inquieta personalitat 
humana d'aquest poeta valencià 
d’ambició notable, que, per ara, 
ha culminat en el seu tercer i dar-
rer llibre, Dades de la història

questa acció, perquè la sent poc 
tensa. El seu desig no s'atura ni 
en la misericòrdia d'uns somnis 
que per algú encara són la vida 
i l'al·licient. Poesia dramàtica, apa-
rentment de joc verbal, i aquest 
és el gran secret de la seva efi-
càcia: l'hàbil coordinació del te- 
mari i de l'estil. Al lector que des-
coneix aquesta mena de poesia, 
li diré que el llibre de Coloma 
Lleal, Poemes, conté tres parts. 
De la primera, l'autora diu al prò-
leg que és «íruit del meu contac-
te amb el món del treball i de 
la injustícia organitzada legal-
ment»; respecte a la segona, ex-
clama: «parlo amb fe de tots 
aquells qui es revolten»; i en la 
tercera arriba a la conclusió que 
«l'únic camí possible és el de la 
denúncia i la lluita». Un llibre im-
portant d'una veu senzilla i a la 
vegada madura, i d'un interès in-
negable.

civil d'un valencià. Aquest llibre 
és tot un itinerari que, seguint 
el pas del temps, narra els esde-
veniments més autèntics ocorre-
guts en aquest mateix temps. L'au-
tor, allunyat físicament del país, 
evoca fets i moments que sap lli-
gar amb traça i amb dolcesa a 
un passat seu que, per l'edat d'Al-
pera, correspon a l'adolescència. 
Aquesta obra conté dues parts: la 
que dóna títol al llibre, escrita en-
tre els anys 1963 i 1965, i Càntic 
d'un emigrant, escrita entre 1964 
i 1965. La primera de les parts 
inicia la ruta l'any 1939 -— un 
any prou important —, i prosse-
gueix amb 1940, 1943 (els títols 
dels diversos poemes són els anys 
corresponents), fins a arribar a 
1963, on trobem el primer esclat 
lluminós: és un poema dedicat a 
l'abat Aureli. Després ja tot can-
via: el 1963 i el 1964 adreçats 
a Raimon, és a dir a la lluita 
pública, i acabada amb el poe-
ma del futur, que l'autor desitja 
de veure realitat. La seqona part, 
com indica el títol, és el càntic 
del poeta, emigrat a Amèrica del 
Nord, on fa de professor a la uni-
versitat d'Atlanta, els temes del 
qual són els amorosos, en les 
vessants d'amant i de patriota. 
Com diu Joaquim Molas al pròleg,
«Alpera. intenta de transformar 
aquest testimoni personal (el que 
conté el llibre) en un altre d'a-
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