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Col·lecció
Llibres de l’Escorpi/POESIA

POEMES

Benn Gottfried
Traducció de Guillem Nadal

POEMES
VISUALS

Joan Brossa
DARRERS TÍTOLS PUBLICATS :

Ara que és tard, Joan v¡nyoi¡

Sol J de dol, j.v.Foíx 

Poemes de Dylan Thomas,

Marià Manent

Hamburg, Vicent Andrés Estellés 

LeS platges, Ramon Xirau 

Les elegies de Buckow

i altres poemes, Bertolt Brecht 

Salvatge cor, Carles Riba 

La barba del cranc, Joan Brossa

tracta, d'altra banda, d’ocultar cap 
d’aquestes fonts. Fidel al «collage» 
de les seves «lectures-tòtem», s’a
bandonarà, en molts moments, a 
una ampla paràfrasi dels seus 
«símbols-cíau», bé sigui per mitjà 
de Jules Laforgue —«la poesia és 
la sensació de l’efímer»—, de René 
Char —«el poeta, mag de la Inse
guretat, només té satisfaccions 
adoptives»—, o bé, en darrer ter
me, d'Octavio Paz, omnipresent 
—«los signos se borran: yo miro 
la claridad»—, de qui Antoni Mun- 
né ens dóna la seva Interpretació 
objectiva:
«Signes, / arquitectura d'Intencions, 
referències / a una realitat mal 
viscuda del tot.»
El problema cabdal que es planteja 
Antoni Munné és la reflexió teòrica 
sobre l'acte creaclonal del poeta, 
I, en segon lloc, l'arrelament de 
l'home, davant una sèrie d’oposl- 
clons tocants, poc o molt, a la 
metafísica: signlflcat/slgnlflcant,
Intelllglble/senslble, realltat/ficcló, 
vlda/mort, etc. M'atreviria a dlr, 
si més no, que l’elx de les seves 
coordenades, se sltua-en «la cons
tatació de l’absència» —certesa 
de la falsa realitat—, i, conse-

EPISTOLARI DE VERDAGUER

Editorial Barcino ha publicat 
—és el IX de la seva «Bibliote
ca Verdagueriana»— el volum IV 
de l’Epistolari de Jacint Verda
guer, transcrit i anotat per 
J. M. de Casacuberta i J. M. Tor
rent i Fàbregas ; cobreix els anys 
1883-1885. Així continua endavant 
el treball de posar a l’abast de 
tots els estudiosos uns docu
ments molt útils.

V CENTENARI
DE LA IMPREMTA

A les publicacions aparegudes 
en ocasió del centenari de la 
tipografia a la nostra terra, «Els 
quaderns» de l’Editorial Gorg 
han afegit un interessant Home
natge a la impremfa valenciana. 
Comprèn una «síntesi històrica 
de la impremta valenciana», per 
Ricard Blasco; un «índex (in
complet) de materials per a l’es
tudi de la impremta valencia
na», al qual moltes dades curio
ses donen amenitat, i un dos
sier sobre «La Bíblia valenciana 
de Bonifaci Ferrer» amb tre
balls de Lluís Tramoyeres, Ro
bert Moròder, Joan Fuster i Jo
sep Peramau.
D’altra banda, un opuscle titu
lat «V Centenari de la Imprem
ta a Espanya. Tarragona 1474- 
1974» ha estat publicat pel Patro
nat Provincial tarragoní. Com
prèn, a més d’un breu estudi 
del tema, vint-i-quatre il·lustra
cions, quasi totes les quals re-

qüentment, en la «recerca de la 
presència». La funció del poeta, 
segons Munné, consisteix a reco
brar la seva veritable significació: 
assolir que les paraules siguin ex. 
pressions òbvies. Fet I fet: «parau- 
la-mlrall». Com Octavio Paz s'encar
rega de constatar («Los signos en 
rotación»), «la paraula poètica no 
és menys materialista que el futur 
que anuncia: és moviment que en
gendra moviment, acció que trans
muta el món material».

Sota aquesta perspectiva —des de 
la qual es configuren els fonaments 
d'un poeta excel·lent—, i supera
des les distàncies entre home I 
realitat, no és estrany que, per a 
Antoni Munné, la representatlvltat 
de la paraula esdevingui creació,
I la Imatge, naixement.

Després d'haver llegit les obres de 
Josep Alberti I d’Antonl Munné no 
puc deixar de recordar aquelles 
paraules de Maurice Blanchot a 
«L’espace littéraire»: «La comunica
ció de l’obra no resideix en el fet 
d’haver-se tornat, per una lectura, 
comunicable al lector. L’obra és, 
per ella mateixa, comunicació?.

JAUME FONT

produeixen planes i gravats de 
llibres antics impresos a Tarra
gona o a Tortosa.

PI DE CABANYES AL CANGUR

Amb un ritme segurament rao
nable però que, per això ma
teix, no satisfà una impaciència 
amplament sentida, «El Cangur» 
d’Edicions 62 continua, després 
de Trenta mil pes,setes per un 
home de Francesc Candel (ex
cepcional pel fet d’ésser una pri
mera edició) posant a bon preu 
títols ja coneguts. Els més re
cents : Primera història d’Esther 
i Antígona de Salvador Espriu, 
Oferiu flors als rebels que fra
cassaren d’Oriol Pi de Cabanyes, 
Avui es parla de mi de Manuel 
de Pedrolo, Em dic Aram de 
William Saroyan, La pell d'un 
home de Georges Simenon. És 
reconfortant de trobar en aques
ta llista, al costat de «clàssics» 
no gens sorprenents, una novel
la d’un escriptor jove, l’èxit de 
públic del qual queda així con
firmat.

LA POESIA I L’HERBEI

Del festival de poesia celebrat 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a Bellaterra, el dia 
15 de maig, sota el títol Gespa- 
Price, en serva constància l’an
tologia editada pel Departament 
de Filologia Hispànica de la 
Facultat de Filosofia i Lletres 
i ja distribuïda aquell dia ma
teix. Hi figuren poemes de prop 
de noranta autors. Bé que no 
són tots els que foren llegits a 
l’acte ni tots els del llibret hi 
foren llegits, el conjunt testimo
nia prou bé del to general que 
tingué aquella manifestació uni
versitària i constitueix, especial
ment, una mostra interessant 
de la poesia que escriuen els 
joves. Comparar-la amb aquelles 
ja històriques antologies univer
sitàries dels anys quaranta fóra 
mesurar un canvi ben notable.
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