
bast més col·lectiu». I Tintent és 
remarcable. Ho és, sobretot, per-
què el panorama de la societat 
catalana a València no és el de 
la Catalunya del Principat, i per-
què una presa de posició — com 
és la que conté aquest llibre — 
feta a València i per un valencia, 
agafa gran relleu. Un llibre, doncs, 
combatiu, intel·ligent, arriscat, di-

Pau Biba
OAKÇOKS
i posæs
Pau Riba és un xicot amb forta 
personalitat i que està a l'edat 
d'etzibar-ho tot de panxa enlaire. 
Però en fer-ho es dóna el cas 
que, a la vegada, sap construir 
alguna cosa. Això el distingeix, 
encara que el món que ens ofe-
reix sigui desgavellat, aparent-
ment caòtic i terriblement angoi-
xat. -Quan es val de la música, 
les seves peces literàries queden 
alleugerides de totes aquestes 
qualitats extremes, perquè el clí-
max de la veu humana supleix o 
completa. No passa això amb els 
poemes que són una prova d'a-
quest estil angoixés que es fa 
present més per una construcció 
sintàctica totalment alógica que 
no pas per un contingut. Cançons 
i poemes és el primer llibre de 
Pau Riba. És un llibre desigual, 
però escrit amb seguretat, amb de-
cisió, sabent on va. Les lletres de 
les cançons, ja ho avisa ell a 
l'enquesta que hi ha al final del 
llibre, i que «Les Hores Extres» 
ha anunciat que anirà a tots els 
volums, van íntimament lligades a 
la música que ell també ha creat. 
Llegint aquestes lletres sembla 
com si la intuíssim, aquesta músi-
ca. Literàriament parlant, les lle-
tres no tenen, en general, massa 
cos. Dic en general perquè Can-
çó 7.a en color és un cas a part. 
Qui ha escrit aquesta peça pot fer 
moltes coses. És potser la més be-
lla cançó d'aire popular i terral 
que jo he llegit en aquests darrers

• Al núm. 3 de la «Revista 
éxterior de poesia hispana», 
que, com ja he dit altres ve-
gades, és quadrilingiie: basc, 
castellà, català i gallec, la re-
presentació catalana aquesta 
vegada la duu Bartomeu Fiol 
amb quatre? poemes, i Miquel 
Bauçà amb una nova selecció 
de poemes inèdits, els quals 
duen, en lletra menuda, la 
versió castellana feta per Jo-
sep Batlló. Encapçalen el nú-
mero unes pàgines dedicades 
a León Felipe, i una breu an-

fícil a primer cop d'ull, i un pre-
cedent que ben segur tindrà con-
tinuïtat. I un pas més en l'obra 
literària de Lluís Alpera, que ha 
vist editat aquest recull gràcies al 
premi País Valencià, que aconse-
guí als Jocs Florals de la Llengua 
Catalana de 1965, i que esperem 
veure reeditat al nostre país ben 
aviat.

temps. Té tota la gràcia i tot el 
ritme (i ara parlo del llenguatge) 
de la cançó més tradicional, lli-
gada, però, a l'exotisme del més 
avançat moviment hippie. Gene-
ralment, aquests moviments es-
nobs, de tanta transcendència i tan 
fugaços, no deixen rastre en la 
literatura, el deixen en el record 
i en l'anècdota. Però en aquest 
cas és tota una altra cosa. Crec 
que aquest poema tipifica tot un 
moviment. A part del seu profund 
significat (tot un cicle vital), hi ha 
un envejable domini lingüístic, for-
nit amb un variat llenguatge no 
massa corrent en la gent de la 
seva edat. Llàstima que totes les 
cançons no tinguin aquesta enver-
gadura. L'envergadura hi és, pe-
rò no pas a l'obra escrita; és po-
tencial en ell, és a l'obra que en-
cara ha de fer i que de segur 
farà, a despit d'ell mateix. D'ell 
mateix, i potser de molts d'altres 
que és possible que en Testadi 
actual no arribin a comprendre'!.

Cançons i poemes. Col·lecció “Les 
Hores Extres”, núm. 2. Eler. Bar-
celona 1968.

tologia poètica. León Felipe 
morí el setembre de l’any pas-
sat a Mèxic, on residia d’ènçà 
de 1939.
• Emilie Noulet-Carner, de la 
Universitat de Brussel·les, ha 
publicat un treball (al vol. XX 
de la revista d’aquella univer-
sitat) titulat Albums d’idées 
(1934). Aquest és el títol que 
Paul Valéry posà al sèu qua-
dern de notes matinals (les re-
dactava sempre a primera ho-
ra del matí). Mme. Noulet ha 
resseguit dia a dia els escrits 
corresponents a l’any 1934, i 
e'Is comenta amb agudesa. D’al-
tra banda, la senyora de Josep 
Carner té cura de la publica-

ció dels Cahiers de Valéry, en 
una edició corrent.
• Marià Villangómez ha pu-
blicat un petit opuscle titulat 
Poetes eivissencs. Conté divuit 
poèmes, corresponents a deu 
poetes d’Eivissa: de Josep Cla-
pés, mort l’any 1916 i que repre-
senta un to de Renaixença (el 
poema és de 1888); d’Isidor 
Macabich (85 anys), impulsor, 
amb un poema de 1934 tot 
gràcia i lleugerèsa, en el llen-
guatge; del mateix autor del 
recull (55 anys), en un poema 
de 1957 que deu haver triat 
per a situar-se, a posta, a la 
part històrica del recull; d’En- 
ric Fajarnés (50 anys), ben 
construït i just de lléngua; de 
Francesc-Josep Mayans (47 
anys), també ben fet com el de 
l’anterior autor, les obres prin-
cipals dels quals, segons Villan-
gómez, són en llengua castella-
na. De tots aquests autors, n’hi 
ha un poema. A partir d’aquést 
moment, l’aportació de cada 
autor és més nombrosa. Villan-
gómez ha tingut interès, i això 
l’honora, a mostrar la produc-
ció eivissenca més jove. És en 
aquest moment que el reculi, 
breu però molt substanciós,
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agafa tot el sentit. Conté nua. 
tre poèmes de Josep Pli” 
(40 anys), super-realistes i d 
criptius. Tenen el to de l’hZ 
sensible als éléments còsmics i 
tancat al seu clos, possible, 
ment paradisíac. Ségueixen 
dos poemes de Josep Bufem 
(35 anys), el qual empra „ 
llenguatge més dialectal, ou 
fa molt bonic; d’altra banda 
hi batega un neguit, ni que sh 
gui d’enyor. Continua amb qua-
tre poemes dé Josep Mari (m
anys), una veritable revelació 
per a mi. Hi ha tot el to deia 
poesia d’ara. Tota l’angoixa, 
tot el silenci, tota la solitud’ 
la pau frustrada i la mort d’u-
na època a superar. Finalment, 
conté tres poemes d’Isidor 
Marí Mayans (19 anys), que viu 
en plena bullida. Són uns in-
teressants exercicis que cal que 
prossegueixin amb constància, 
En conjunt, una mostra de 
cultura a Eivissa, breu però àm-
plia en él temps. I diversa en el 
concepte. Uns noms que de cap 
manera no podem oblidar. Un 
esforç que cal agrair al gene-
rós Marià Villangómez, des-
tacat entre tots per la seva 
obra lírica publicada.

Ressenyes i notes per JOAN COLOMINES.
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