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per Guillem-Jordi Graells

A mitjan 1972 apareixia el núme
ro 0 d’una col·lecció poètica rigoro
sament nova, «Tarotdcquinze». Al 
sobre que contenia el plec de poe
mes, hom advertia que estava vincu
lada —des dels punts de vista ad
ministratiu i econòmic— a la Uni
versitat Autònoma de Barcelona, la 
institució que havia donat un su
port, per magre que fos, a quatre 
estudiants per a la realització dc 
llurs objectius editorials. Aquell vo
lum (¿com cal anomenar un seguit 
de fulls diversos dc mida i de for
ma, recollits en un plec?) va provo
car un cert aldarull, per casolà que 
fos. Això tant per la seva presenta
ció —a cura del grup Aiguadevi- 
dre— com pe! fet que l’equip editor 
era, pràcticament, desconegut. Pas
sant ara per damunt de la qualitat 
del conjunt, tothom va estar d’a
cord, cm sembla, que aquell opus
cle significava un tombant prou 
significatiu dins les edicions poè
tiques.
Aquella primera sortida, el núme
ro 0, estava majoritàriament inte
grada per produccions poètiques 
dels quatre editors: Vicenç Altaió, 
Jaume Creus, Josep M. Figueras 
i Lluís Urpinell. Un parell de poe
mes de cadascú, hi eren acompa
nyats per un parell de traduccions: 
una de Norman Rosten i una altra 
de poemes del maig francès, i un 
parell de «clàssics»: un poema del 
manuscrit 109 de la Biblioteca de 
Catalunya i un altre, inèdit i pòs
tum, de Gabriel Ferrater, que havia 
estat professor d'alguns dels inte
grants dc «Tarotdcquinze». Com
pletava el plec un seguit de fitxes 
d’edicions recents de poesia. El ve
redicte crític que mereixia aquest 
conjunt era, certament, molt des
igual, i els comentaris van derivar 
generalment cap als aspectes plàs
tics. Amb tot, cl conjunt definia 
prou clarament el grup, el qual. 
després d’aquesta primera sortida, 
en els dos números posteriors de 
la publicació, n’ha utilitzat més 
discretament les planes, deixant-hi 
entrar un ampli ventall dc nonis.
Al núm. 1, aparegut a principis 
de 1973, els fundadors de «Tarotde- 
quinze» creen una mena de secció.

«Zero partit pel mig», en la qual 
publiquen un poema cadascun dels 
quatre, emparats sota pseudònim. 
La resta és dedicada a poetes aliens 
al grup. En aquest segon recull, 
tot i l'«obertura» a d’altres noms, 
encara persisteix la voluntat de man

tenir una característica anterior: el 
component «jove», i així els res
ponsables hi publiquen d’altres 
noms de la jove poesia catalana 
que, paral·lelament al grup Tarot, 
ha anat desenvolupant-se: Xavier 
Bru de Sala, Miquel de Palol, Ber
nat Llebó i Miquel Desclot. Els dos 
altres poetes catalans inclosos per
tanyen a la generació anterior, als 
«joves» d’ara fa uns quants anys: 
Josep Espunyes i Francesc Parceri- 
sas. Al capítol de Iraduccions, una

poetessa castellana jove i descone
guda, Mireya Robles, i unes ver
sions de Cesare Pavese fetes per 
Eudald Puig. L’obertura, doncs, no 
ha desdibuixat la definició inicial 
radicalment «jove». Quant a la pre
sentació. continua anant a càrrec 
d'Aiguadevidre, però ara ja en for
ma de llibret relligat, i amb carac
terístiques gràfiques diferents bé 
que dins el mateix estil inicial.
El núm. 2 és datat el març-abril 
de 1973, tol i que aparegué un 
temps després. L’evolució —edito
rial— del grup hi queda manifesta
ment palesa. Els noms «joves» que
den reduïts a! grup editor mateix, 
a la secció esmentada abans, i a 
Ramon Pinyol. Els altres noms in
closos ja no pertanyen a aquells 
altres «joves», madurats precisa
ment per l’aparició d’aquesta nova 
generació, sinó a gent més ante
rior: Francesc Vallverdú, Feliu For
mosa, Josep Palau i Fabre, i fins 
i tot un poeta molt més antic: 
Miquel de Palol i Felip (1885-1965). 
Una única traducció: Sel versions 
de l'Amaru-Txatacam, a càrrec de 
Miquel Desclot. També un poema- 
assaig-creació lliure (per dir-ho d'al
guna manera) d'un altre autor jove, 
sota el pseudònim de «Pigmenlió». 
També la presentació ha canviat: 
ara. a càrrec de Vicenç Bonàs, re

prèn la forma del primer recull, 
de fulls solts encartáis.
Posteriorment, el grup ha sofert 
transformacions: la inclusió de 
noms nous —reduïts finalment a Jo
sep M. Fulquet— i un nou plante
jament editorial. La majoria dels 
components, que ja han acabat els 
estudis a l'Autònoma, desitjarien 
que la publicació tingués unes ca
racterístiques menys excepcionals.
El grup ha aconseguit d’arribar a 
uns acords i anuncia que al comen
çament de l’any que encetem «Ta- 
rotdequinze» iniciarà una aparició 
regular, sota la forma definitiva de 
col·lecció. Cal suposar que aquesta 
nova etapa, la consolidació de la 
qual tots desitgem, seguirà amb els 
criteris eclèctics que em sembla po
der deduir de l’evolució que marca 
la descripció —no crítica— que pre
cedeix. Aquesta suposició és arris
cada. perquè els components del 
grup no estan encara consolidats 
estèticament ni a nivell de grup ni 
personal (podeu veure les manifes
tacions de Creus i d'Altaió a la 
taula rodona que vaig signar a 
«Serra d’Or» el febrer de 1974), 
i algunes de les seves proposicions 
teòriques farien suposar, precisa
ment, un retorn a les actituds edi
torials inicials, molt més centrades 
en el grup mateix. Però, tot i que 
el grup —com a tal— es manifesta 
amb una agressivitat i un avant
guardisme vitalista (passeu-nie, si 
us plau, l’etiqueta) que admet po
ques concessions a les altres ten
dències poètiques paral·leles o pre
tèrites, em temo que són víctimes 
d’una contradicció molt precisa que 
els priva de dur endavant una acció 
rebentista, exclusiva o minoritària. 
És una contradicció que ha pesat 
damunt els tímids intents contra- 
culturals nostrats o cn d’altres grups 
poètics: la constatació d'una reali
tat envoltant ben poc propícia a 
aquestes actituds. No vull continuar 
especulant: la mitja dotzena de vo
lums anuals que volen editar a par
tir d'ara els dc Tarotdequinze, ha 
d'ac,arir-nos-ho. A la darrera con
versa que vam tenir, m'asseguraren 
que venien «a fer mal», i això no 
únicament a través dels llibres, sinó 
també prosseguint Ics actives cam
panyes de recitals, i assajant un 
nou tipus de «muntatges poètics» 
en col·laboració amb alguns ele
ments teatrals, plàstics i musicals. 
La possibilitat, doncs, d'una revi- 
talització del grup Tarotdequinze. 
amb una nova i determinant inci
dència dins el nostre panorama lite
rari i poètic, sembla imminent, i, 
personalment, estic disposat a ac- 
ceptar-nc la conveniència. Encara 
que ens hàgim de tirar els plats 
pel cap.
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