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LA NOVA POESIA
AL CAMP DE TARRAGONA

per Pere Anguera

ELS PRECEDENTS

Un personatge de mal citar, el senyor 
d'Ors, quan encara es deia Eugeni, va de-
dicar una de les seves glosses a descriure 
i plànyer els solitaris. Els solitaris eren 
els qui des dels diversos indrets i comar-
ques de Catalunya —hauria d’haver dit 
dels Països Catalans— laboraven per la 
supervivència i la continuïtat de la cultura 
nacional, condemnats pels engranatges a 
un horitzó clos i a una fama local. D'Ors 
feia una crida a la seva salvació.1
Al Camp, «els dotze homes que pateixen 
dolors que no són anècdotes», com deia 
el glossaire, es reuniren a l'entorn de la 
botiga de llibres de Josep Aladern, a Reus. 
Era el primer grup homogeni de lletraferits 
que es formava a les rodalies, i a més 
amb una pretensió i una unitat comarcals. 
Hi anaven Aladern, Plàcid Vidal i Isern, 
d’Alcover, Puig i Ferreter, de la Selva, i 
gent de Reus. Per acabar de reblar el co- 
marcalisme, en rememorar novellística- 
ment les reunions, Puig i Ferreter, a El 
Pelegri apassionat, situa la tertúlia a Tar-
ragona, i Alcover i els seus fills es troben 
sota el metònim de Vilarí en un lloc im-
precís de la costa, entre Altafulla i Torre-
dembarra. L'ascensió al poder cultural dels 
noucentistes, amb totes les concomitàn-
cies sociològiques, provoca la descompo-
sició del grup i la fi del seu esclat cultu-
ral, marginal i volgudament marginat, però 
que havia deixat, malgrat tot, un solc pro-
fund en l'entorn immediat.

U Els «solitaris» de Catalunya. Tres glosses, del 
o ’ "21 i el 27 de setembre de 1917, reproduïdes 
a «Quaderns d’estudi», any 3, vol. I, núm. 3, 
desembre de 1917, pp. 180-182. 

El Noucentisme, que aconseguirà una cul-
tura i una civilitat més plenes, oblidarà a 
la comarca la poesia, que comptarà amb 
un únic conreador vàlid, el reusenc Josep 
M. Prous i Vila, que encara continua ri-
mant a l’exili. La bastida cultural serà cap-
girada amb Testrall de la guerra espanyo-
la, que als darrers moments capolarà tot 
el que és català, i posarà interdiccions 
fins i tot a l’ús públic de la llengua. Si la 
repress'ó fou forta a Barcelona, a les ca-
pitalitats comarcals, on encara era més 
difícil passar desapercebut i realitzar ac-
tes de resistència, fou brutal, i els solita-
ris es trobaren amb les mans barrades i 
la boca closa, quan no reclosos ells ma-
teixos.

LA REPRESA
Els intents de continuïtat no es feren es-
perar i totes les escletxes foren aprofita-
des. Ja l'any 1940 un rector de poble feia 
imprimir un goig a la Verge en un català

El grup 
«L'espia-

dimonis»: 
Carles
Roca, 

Francesc 
Roig, 
Olga 

Xirinachs 
i Gabriel 

Mas. 

anterior a les normes.2 L’anècdota és 
aquesta i no cal buscar-hi més transcen-
dència; només constatar com des del pri-
mer moment hom intentà d’esquerdar el 
mur opressor.
L'autèntica represa s'inicià uns anys més 
tard, el 1946, amb l’edició del llibre Gam-
ma, de Josep M. Arnavat,3 * que estrenava 
alhora l’autor i les edicions catalanes a 
les terres meridionals del Principat. La 
represa se solidifica aviat: el 1948 Joan 
Antònio i Guàrdias publicava a Tarragona 
A flor de llavi, ‘ i el mateix any el reusenc 
Antoni Correig feia imprimir a Barcelona 
L'arma i l’est el.5

2. Goigs en alabansa J de Nostra Senyora de la 
Roca, situada en lo / Terme de Montroig Camp 
de Tarragona, Imp. Diana, Reus, 1940.
3. Gamma, Impremta Ferrando, Reus, 1946. 97
pàgines.
4. A flor de llavi, Editorial Arca, Barcelona,
Imp. Sugranes, Tarragona, 1948. 149 pp.
5. L’arma i l’estel, Editorial Arca, Barcelona,
1948. 104 pp.
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Des d'aquest moment, l'edició de llibres 
de poesia pren empenta i s’obre a nous 
horitzons, gràcies en bona part a l’apa-
rició entre 1956 i 1961 dels volums 
anuals de les Antologia de la poesia 
reusenca, que inspirava i dirigia Bonaven-
tura Vallespinosa. Els reculls donaren sor-
tida a les produccions de gent ja coneguda 
(Correig, Arnavat), dels qui obtindrien ben 
aviat una patent pública (Ferrater, Amo-
rós) i dels qui en aquell moment tot just 
començaven (Gebellí, Vallverdú), sense 
oblidar la gent de la comarca més o menys 
vinculada a Reus (Huguet, Muntanyola). 
Les antologies representaren, com l'aixo- 
pluc del Centre de Lectura, l'eina més efi-
caç per a la represa poètica, i de tota la 
cultura, a Reus i al Camp.

LA CONTINUÏTAT: «L'ESPIADIMONIS»
Aviat a Tarragona es constituïren dos grups 
de poesia. Als inicis de 1975 sorgeix el 
primer, el grup «L’espiadimonis», a recer 
d'Olga Xirinachs. El grup es troba forta-
ment arrelat dins la tradició poètica cata-
lana i ells mateixos, a les cites, presenten 
referències a Riba, a M. Manent i, amb 
més reiteració, a Joan Llacuna. Els noms 
indiquen ja un anhel entre la poesia pura 
i el neopopularisme, vinculat amb refe-
rències als treballs més recents a B. Ros- 
selló-Pòrcel.
El grup es donà a conèixer amb recitals 
poètics pels pobles del Tarragonès i amb 
la publicació del llibre col·lectiu La dotzena 
de frare, 6 que recull obra de Gabriel Mas 
(Quan fa llevant l'aigua al davant), amb 
textos pròxims al Martí i Pol de la primera 
època; de Carles Roca, pseudònim de Car-
les Molins (Onze notes d'antropomorfis- 
me), que abans havia publicat en espa-
nyol; de Francesc Roig (Mirall d'absèn- 
cies) i d’Olga Xirinachs, amb els millors 
textos del recull (Poemes de vol rasant).
Només dos membres del grup han reincidit 
en la mostra pública de poemes. Olga Xi-
rinachs, guanyadora de dos premis ordina-
ris als Jocs Florals, 4 amb el recull Botons 
de tiges grises7 premiat a Lausana e! 1976, 
on la sensibilitat estantissa anunciada al 
recull anterior pren un caire més intimista

6. La dotzena de frare, «Llibres del mall», Bar-
celona, 1976. 73 pp.
* Aquest article fou redactat abans dels recents 
Jocs Florals de Barcelona, on Olga Xirinachs ob-
tingué la Flor Natural i el títol de mestre en 
gai saber. — Red.
7. Botons de tiges grises, «Els llibres de l’Óssa 
menor», 95, Edicions Proa, Barcelona, 1977. 75 pp. 
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i un to més personal, amb nombroses re-
ferències als petits elements de l'entorn 
immediat, les flors, els animals... El lligam 
entre ambdós reculls és donat per la pre-
sència en tots dos d’estrofes idèntiques 
i/o per la represa temàtica. Francesc Roig 
ha publicat recentment De la nit a l'alba a 
galop d’infant,8 9 amb poemes encara vacil- 
lants i en un estil poc definit, on al costat 
d'encerts es troben peces mal solucio-
nades.
En unHntent d’obra dins la línia tradicional 
cal situar les artrítiques publicacions del 
reusenc Pere Anton Cartanyà,’ on l’únic 
que es pot considerar és la part volun- 
tarista.

L’HETERODÒXIA «UNDERGROUND»
Al costat de «L’espiadimonis» es forma a 
Tarragona un altre grup que, si bé no ac-
tua mai de forma tan nítida com a tal, par-
teix de pressupòsits semblants i realitza 
una obra paral·lela. Curiosament cap d’ells 
no és de Tarragona. Marcel Pey, nascut 
a Cardona, és el més prolífic. Les seves 
obres, traint-ne la formació literària dins 
la cultura nord-americana i el món del cò-
mic, mostren una acuradíssima presenta-
ció formal i els títols generalment en an-
glès: Blind machine (1972), Antinea (1974), 
Ahs (1974), 1986 (1975), Scars (1975), Red 
movie (1976), Scarlet (1976), Slow motion 
(1977), entre altres. L'edició, generalment 
en forma de carpetes, i amb un tiratge 
molt limitat, el sotmet a un aïllament in-
just. Els seus textos traeixen tres cons-
tants bàsiques: el poder entès com un 
element de terror, el desig carnal de la 
dona com a sublimació de la possibilitat 
de domini i l'obsessió per vèncer i domi-
nar el temps. Una de les imatges més re-
petides serà l’estilet que alhora que sím-
bol del poder pot ser una imatge fàl·lica 
i permet de ser utilitzat com un mirall. 
Complement de la seva obra escrita són 
els poemes visuals (The track, Sequence, 
tots dos de 1976) i les pel·lícules.
Josep Zaragoza, del Catllar, influït per les 
mateixes fonts (utilitza de vegades el 
pseudònim de Norma Jean, el nom real de 
Marilyn Monroe), ha donat a conèixer una 
obra més reduïda: Holiday magic (1975), 
presentat com un elapé, amb el disc inuti-

8. Ro ig , So l é , To r e l l ó i Va l l c o r b a , En els gra- 
tacels també s'hi estatgen gavines, Barcelona, 
1977. 126 pp. Els poemes de F. Roig a les pp. 5-

9. Elegia de la Rosa, 29 f. s. n. Reus 1976, pròleg 
de Miquel Escudero. Poemes sortits de l’ànima,
39 pp. Reus 1977, pròleg de Xavier Amorós.

F

litzat amb un spray vermell i en el qual 
els poemes ocupen el lloc reservat a les 
lletres de les cançons; l’obra de poesia 
visual Also sprach Zaragoza (1975), on el 
títol ja traeix noves influències, en aqueix 
cas de Nietzsche i de Strauss. La seva 
única obra de presentació normal, Poemes 
per una retransmissió radiofònica, va in-
closa en un recull col·lectiu, on també par-
ticipa Marcel Pey amb Anamorfosis i Is-
mael A. Llodrigues amb Esbós per un 
apunt poètic o paisatge humà.10 11 El recull 
conjunt, cal remarcar-ho, té una portada 
il·lustrada amb un dibuix d’Arranz Bravo 
i Bartolozzi. En aquest text és on queda 
més clar el contacte de Zaragoza amb el 
fet cultural català, per les cites de Salvat- 
Papasseit i l’homenatge a J. V. Foix.
El tercer col·laborador del volum esmentat, 
Ismael A. Llodrigues, pseudònim d’Ismael 
Alcañiz Rodríguez, ha fet conèixer en so-
litari el volum Fangtasmagories, " on els 
seus poemes il·lustren i comenten les re-
produccions de les ceràmiques de Martí 
Royo. Tots dos reculls són un cant a la 
joia de viure i un retaule de la societat, 
bastits damunt els gerros contrafets i 
d’una gran força expressiva de Martí Royo. 
En relació amb aquest context es troben 
algunes de les realitzacions de Miquel Gi-
ronès, un pintor no gens fàcil de vincular 
amb els moviments establerts. Ha publicat 
el petit fascicle El desgruixar de les tor-
retes i els cucurulls (1974), que pot ser 
considerat com una mostra de poesia vi-
sual, on cada paraula és definida segons 
el Fabra i il·lustrada. Amb motiu de les 
seves exposicions ha fet conèixer les 
obres Nebulosa de sagitari i Jut, amb poe-
mes de M. Pey i J. Zaragoza.
Una experiència totalment al marge de les 
anteriors és la de Xavier Bonet, que ha fet 
conèixer recentment: Cuaderno. Poemes de 
método abreviado,12 que, malgrat el bilin-
güisme del títol, és tota en català. Formal-
ment pretén refer la imatge d’un quadern 
escolar per tal de retratar àcidament la 
infantesa a partir d’uns textos precaris 
i/o dibuixos d’infant o collages d’il·lustra- 
cions de llibres.

EL RESSORGIMENT REUSENC
El 1975, un any clau en el ressorgiment 
poètic del Camp de Tarragona, es publica 
a Reus una breu antologia poètica,13 una 
peça per autor, amb motiu del dia de sant 
Jordi. La petita mostra recollia, a més dels 
noms ja coneguts i amb llibres publicats 
(Prous i Vila, Amorós, Arnavat, Gebellí...), 
gent rigorosament inèdita i en general molt 
jove (Escudero, Bacaria, Nomen, Anguera, 
Alcaraz), amb gran diversitat estilística, 
fins i tot entre membres de generacions 
coetànies. El fet era notable sobretot pel 
que fa a la darrera promoció, on hi ha mos- 

10. Cinquanta-set fulls s. n., s. a. (1974), s. 11. 
(Tarragona). El recull col·lectiu no porta títol.
11. Fangtasmagories, Imp. Gibert, Tarragona, 
1975. 88 p. s. n. Pròleg de J. Vidal Alcover.
12. 12 f. s. n.4-1 full plegat, s. a. (Reus 1978). 
Imprimeix i edita: «El cromo de ral».
13. Antologia de la poesia reusenca 1975. 16 pp- 
Presentació de Pere Anguera.
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tres que van des del realisme més agrest 
fins a l’asèpsia formal.
L'intent no va tenir continuïtat, però l’any 
següent, en canvi, s’iniciava la col·lecció 
de poesia «El Ribot», destinada a autors 
locals i patrocinada per una llibreria 
renovadora i per l'Ajuntament. El primer 
volum, No us dono el braç a tòrcer, 14 de 
J. M. Arnavat, era un homenatge al primer 
autor que havia reprès el conreu del ca-
talà després de la desfeta, i una bona 
mostra de poesia realista. El segon, Con-
demnats al silenci, de Pere Anguera,15 pre-
tenia, en la seva primera part, una major 
incidència política, i en la segona, un vi-
ratge líric. Malgrat l’èxit i el ràpid exhau-
riment dels volums, la col·lecció no tingué 
continuïtat.
El mateix any 1975, la llibreria i editora 
La tronada intentà un projecte més ambi-
ciós. L’edició d’una mostra que aplegués 
alhora la creació plàstica i la literària. La 
Carpeta de calliugrafies, número 1 fou un 
intent reeixit que reunia la gent més ex-
perimentadora i/o valuosa que en aquell 
moment treballava a la ciutat, en fotogra-
fia (Ribas Prous il·lustrant un poema d’A- 
morós; Branchat, un diàleg d’A. Nomen), 
en el dibuix (Nosàs il·lustrant una obreta 
teatral de R. Gomis; Piqué, un conte de 
P. Anguera) o en el gravat (Ferran amb 
un sonet d’Arnavat). Com en el cas ante-
rior d’«EI Ribot», a despit de la bona aco-
llida pública, l'intent, el més ambiciós i 
reeixit als darrers temps a la comarca, no 
ha tingut cap mena de continuïtat.

L’ESCLAT COMARCALISTA
La darrera fase coincideix amb l’aparició 
de la revista «Epsilon». «Epsilon» va néixer 
a redós de les tertúlies que aglutinava 
Jaume Vidal Alcover, a través del depar-
tament de català de la delegació universi-
tària de Tarragona. Això no vol dir que 
sigui l’eina d'un grup clos o adscrit a una 
escola, sinó que està oberta a tothom, i 
en aquest sentit Vidal Alcover hi actua 
bàsicament de catalitzador.
El primer número d'«Epsilon» recull obres 
de vint-i-dos poetes naturals de la Cata-
lunya nova, o que hi resideixen, nascuts 
entre 1917 (Arnavat) i 1960 (Amorós Cor-
bella), i amb peces que van des del sonet 
al poema visual.16 La revista és el millor 
testimoniatge, i com a tal estava pensada, 
d’un moment concret de la poesia en 
aquestes comarques. Els propòsits són de 
continuar, i el segon recull, ja en premsa, 
aplega un tast de la narrativa dins el ma-
teix àmbit, amb una desena de col·labo-
racions.
El mateix grup ha fet sortir, pel desembre 
de 1977, el número 1 de «La gent del 
llamp, revista literària del Camp de Tarra-
gona». A les seves vuit pàgines en offset 
es recullen poemes il·lustrats amb sanefes

14- No us dono el braç a tòrcer, «El Ribot», 1, 
Reus, 1976. 57 pp. Pròleg de Pere Anguera.

Condemnats al silenci, «El Ribot», 2, Reus, 
1’76. 45 pp. Pròleg de Xavier Amorós.
16. «Epsilon», quaderns de poesia, número 1, 
Uelegació universitària de Tarragona, impremta 
Moncunill, Valls, 1977. 128 pp.

Asseguts: Pere Anguera, Marcel Pey, Martí Royo, Magí Sunyer i Lluís Figuerola.
Drets: Josep Bargalló i Jaume Vidal Alcover. Esperant la llibertat d'expressió, el febrer de 1978. 
(Foto: Josep M. Ribas Prous.)

modernistes: no en va el títol és la repre-
sa del d’una de les publicacions del grup 
d’Aladern.

«QUADERNS FOC NOU»
La darrera iniciativa, paral·lela i superpo-
sada (per la coincidència d’interessos i 
d'alguns dels promotors), però que no de-
riva de l'anterior, ja que és més reculada 
en el propòsit, és la col·lecció de poesia 
«Quaderns Foc nou». El títol és un cop 
més un homenatge als modernistes reu- 
sencs, per la col·lecció que finançava Mi-
quel Ventura. La col·lecció acull textos 
breus i de nou a setze poemes, sense cap 
condicionament previ sobre l'edat, la ten-
dència literària o la procedència geogràfi-
ca de l’autor. El propòsit no és de fer una 
cultura comarcalista, sinó de contribuir 
des del Camp de Tarragona a la plenitud 
de la normalització cultural dels Països Ca-

fur? inbungr^citg
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talans. Aquest anhel de difusió nacional 
de l’obra arreu dels Països Catalans topa 
amb diversos problemes: en estar el focus 
productor allunyat de les línies clàssiques 
de producció i distribució dels fets cultu-
rals, les edicions s’han vist reduïdes a 
tirades de cent exemplars.
Els dos primers volums, Viatge ivàs finit 
de Pere Anguera,17 18 un recull de poemes 
d’un intimisme rabiüt, i Per a fondre-hi la 
paraula de Josep Bargalló, ” d’un vitalisme 
proper al de Salvat-Papasseit, han assolit 
una acollida excel·lent, que els ha pràctica-
ment exhaurits en un parell de setmanes. 
La col·lecció vol continuar oberta i el repàs 
dels títols previstos demostra que va des 
dels iniciadors dels moviments marginals, 
com Marcel Pey o Josep Zaragoza, fins a 
gent totalment inèdita com Lluís Figuerola 
o Magí Suné, passant pels que ja frueixen 
d’un prestigi reconegut, com Jaume Vidal 
Alcover o Xavier Amorós.

DESCÀRREC
En acabar aquesta breu panoràmica em 
crec en el deure de demanar dues discul-
pes: en primer lloc la de la possible igno-
rància sobre algun altre moviment o algu-
na publicació poètica del Camp de Tarra-
gona, i en segon lloc per la possible par-
cialitat en comentar uns fets en bona part 
dels quals he estat jutge i participant; 
això darrer justifica haver donat a l’article 
un to més explicatiu que no valoratiu. En 
darrer terme, es tractava de demostrar la 
vitalitat cultural (poètica en aquest cas) 
d’un sector de la Catalunya nova.

PERE ANGUERA

17. Viatge ivàs finit, «Quaderns Foc nou», 1, 
Edicions Epsilon, Tarragona, 1978. 20 p. s. n.
18. Per a fondre-hi la paraula, «Quaderns Foc 
nou», 2, Edicions Epsilon, Tarragona, 1978. 16 
pàgines sense numerar.
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