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Novetat

Venerem 
Santa Maria 
a Montserrat

Al marge de les dues col·leccions més co-
negudes —«Els llibres de l’Escorpí. Poe-
sia» i «Llibres del mall», que trasbalsà la 
creació i la crítica poètiques dels anys 
setanta—, de [esllanguida «La balenguera» 
i de «Tres i quatre», noves iniciatives edi-
torials engrandeixen el panorama: des de 
Campos, «Guaret» i Damià Huguet conti-
nuen plantant; «Tafal» arriba al número 
onze amb un excel·lent criteri de publica-
ció; i, a més a més, ('editorial Prometeo 
acaba de llançar la col·lecció «Jordi de Sant 
Jordi» a l'empar del premi homònim, men-
tre hom torna a perdre els premis Àusias 
March. Juntament amb l'explosió informa-
tiva d’un seguit de revistes d'arreu dels 
Països Catalans, podríem afegir-hi noms 
de producció més lenta (Editorial Crítica, 
La Gaya Ciencia, la nova etapa de Vosgos 
amb «Àusias March», les Edicions dels 
Quaderns Crema...) o d'abast més local 
(«Quaderns de la font del cargol», «L'A- 
frau», etc.).

Tot aquest esclat mal distribuït 1 no gens 
uniforme, que sortosament complica tant 
una síntesi de la darrera poesia catalana, 
obliga a fer mans i mànigues al seguidor 
i fomenta potser, a favor d'una relativa 
normalització i d’un cert ordenament, que 
hom imprimeixi tota la poesia d'autors 
amb un currículum no molt llarg: les obres 
«completes» de Gimferrer, Comadira o 
Formosa, per exemple. Tanmateix, em sem-
bla que aquest garbuix de realitats des-
iguals és la millor notícia que podem ofe-
rir, a hores d'ara, a un públic cada cop 
més nombrós: des de la veterania de Joan 
Vinyoli als vint-i-ben-pocs anys de Felip 
Demaldé, un bon ventall de llibres infla, 
més o menys fortament, les veles de la 
nostra poesia.

L'AVENTURA TOTAL DE JOAN VINYOLI

¿Era Auden qui afirmava que només valia 
la pena de parlar dels llibres que t'agra-
den, amb vehemència, això sí? De tota 
manera, i per tal de no moure’ns d'allò 
que ha sortit últimament, un pilot d'obres 
interessants ha esperat torn aquest estiu 
a la taula. Sabem, a més, que d'altres aca-
ben d'aparèixer —és el cas de Brutícia

(Llibres del Mall, Sant Boi de Llobregat), 
de Josep Piera— però encara no s'han 
tacat de pols al despatx ni encara, per 
tant, no han deixondit la meva mandra.

De tot el feix, el qui més ens atia és Joan 
Vinyoli, en el seu combat entre el tot de 
la vida I del poema 1 el no-res de la mort 
i del silenci. A hores petites (col. «Sar-
rià», 7. Barcelona, Ed. Crítica, 1981) encén 
tant' el seny com la quimera «en el gresol 
incandescent del mot». Per tal de conduir 
el vers pels camins de la condensació, 
els decasíl·labs, els octosíl·labs, fins els 
versos de quatre síl·labes, el sonet i el 
poema breu posen el groc a les flames, 
n'afalçonen la calor. Les metàfores del 
foc i la nit, sota l’aixopluc dels romàntics, 
encara cremen, i des de la soledat Vinyoli 
llanca la pedra del poema: de vegades, la 
paraula envolarà místlcament el poeta o 
el confondrà amb la mateixa pedra, el pla- 
nell, amb la natura; d'altres, el farà perdre 
atzucac enllà fins al llindar del misteri, 
també la paraula li donarà la serenitat de 
la contemplació («Els horts»), li acostarà, 
amiga, la veu del mar, la reflexió sobre 
l'amor passat i la mort vinent, o també li 
obrirà la finestra dels buits: «poso llacu-
nes de silenci trist, ./mot rera mot, I miro 
la tenebra» (p. 37).

Conferències fetes a 
Montserrat l’estiu del 1981, 
amb motiu del centenari del 
patronatge de la Mare de Déu 
sobre Catalunya. Quin sentit 
té avui la devoció a la 
Mare de Déu? Quin paper té 
la Mare de Déu al 
Nou Testament i a la tradició 
de l’Església? Què ha 
representat per a Catalunya 
el patronatge de Montserrat?

Darrers volums de la col·lecció:
Josep M. Bailarín, 
Sant Benet, mil cinc-cents anys. 
100 ptes.
Diversos autors, Qui és Jesús? 
225 ptes.
Bernabé Dalmau, 
Petit santoral. 175 ptes.

Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat
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El gra de blat 
Novetat

Robert Coffy
Feu això,
que és el meu memorial

Un llibre senzill i escrit 
amb grapa per 
l’arquebisbe d’Albí, que 
vol ajudar els cristians a 
aprofundir en el misteri 
eucarístic.
Darrers volums publicats:
38. Sobornost

Catherine de Hueck Doherty
37. Saviesa d’un home de Déu 

Maria dels Àngels Alsina i 
Ribé

36. El pòrtic del diumenge
Calassanç Balagué

35. La recuperació de les paraules 
Jesús Renau

34. Regla de sant Benet
Amb pròleg i glosses per a 
una relectura de l’abat Cassià 
M. Just.

Publicacions de l Abadia 
deMontserrat

L'aventura total de l'ofici de poeta, les 
comparacions en la temptativa d’autodefi- 
nir-se, l’escalí de les coses de la natura 
permeten aquest viure, aquest sobreviure 
en el poema: «Cabdello mots: quin fil més 
llarg, la vida!» (p. 89). Tot plegat, si hom 
em permet el Joc, posa ben de manifest 
la grandesa i la Intemporalitat del llibre 
A hores petites.

PARADA I FONDA

Igualment Vicent Andrés Estellés ens pre-
senta obra Inèdita, tot 1 que en aquest cas 
pertany a la seva primera etapa: el volum 
sisè, sota el títol-homenatge de Les homi-
lies d'Organyà (col. «3 1 4», 57. València, 
E. Climent ed., 1981), just quan Pérez Mon-
taner i Vicent Salvador, a la mateixa edi-
torial, miren de posar fil crític a l'agulla 
de tants versos. Com sempre, és de plà-
nyer que coneguem sense un ordre crono-
lògic ni lineal l'obra del poeta valencià, a 
pesar que els poemes Inèdits ara editats 
no superen allò conegut i reimprès.

La reedició de set llibres aplega La lliber-
tat I el terror («Cara I creu», 30. Barcelo-
na, Ed. 62, 1981), és a dir, els deu últims 
anys del quefer poètic de Narcís Comadira, 
amb l’exclusió dels dos reculls inicials. 
Una bona oportunitat per a fer memòria 
del paper que Comadira ha tingut en la 
poesia de l'altra dècada: la continuïtat 
d'una poesia de motius personals, ben feta 
I mai agosarada en la veu, engatjada amb 
la finesa, l’humor o la melangia. Carner, 
o els poetes narratius, confessionals, auto-
biogràfics, que glossen anècdotes existen-
cials, sovint hi són al darrera. Comadira 
mateix aclareix en el pròleg els impulsos 
de la seva producció: «Entre la llibertat 
i el terror corre la meva poesia, gairebé 
sempre ajudada per la inspiració o per 
l'encàrrec. Gairebé mai per la decisió de 
la voluntat. I és per això que és diversa 
I aparentment poc ambiciosa.» Tot i les 
diferències, alguns poetes més joves en-
cara segueixen aquesta tradició de poesia 
clara, lírica i arrelada a la terra i a les 
formes del noucentisme: l’últim fil, Mirall 
de vellut negre («Els llibres de l'Escorpí. 
Poesia», 67. Barcelona, Ed. 62, 1981) de 
David Jou.

Com la de Comadira, també arrenca de 
l'experiència la poesia de Feliu Formosa, 
però amb registres més forts per bé que 
més irregulars. Comptant amb la preciosa 
ajuda del seu diari El present vulnerable, 
Si tot és dintre (col. «Sarrià», 5. Barcelo-
na, Ed. Crítica, 1981) obre les portes de 
la seva trajectòria vital, des del record 
de la infància (Raval) fins als moments 
més tràgicament culminants de la madu-
resa (Cançoner). A més, ens convida a la 
lectura de les seves traduccions de Villon, 
Trakl i Brecht, si més no un altre vessant 
de la variada capacitat creativa de Formo-
sa. La reflexió i la realitat, tant la interna 
com l'exterior, aixequen juntes l'emoció 
del vers de Feliu Formosa, que en els poe-
mes inèdits dels capítols nou i deu amplia 

la seva condició de bon, íntim, colpidor 
poeta d'amor.

ENTRE EL SÍMIL I LA IMATGE IMAGINADA 

Vinyoli, Andrés Estellés, Comadira, For-
mosa són, tots, poetes que intensifiquen 
el vers en apostar per la carta de la inten-
sitat: el llenguatge de nissaga romàntica 
(Vinyoli, Formosa) o més temperat (Co-
madira), les comparacions, les metàfores, 
totes les al·lusions a la natura que fona-
menten els poemes, il·luminen la realitat 
(poètica), encara que l'exaltacíó pugui dur 
Vinyoli a ésser «magicià de la nit». Entre 
els més Joves, el llarg reguitzell de poetes 
vidents I cordials, realistes i intensius, 
continua: VallcorbaPlana a Postals o els 
tres premis ex-aequo «Jordi de Sant Jordi» 
darrers, per no esmentar llibres publicats 
anteriorment.

D'altres, però, tracen nous quadres per a 
l’espai I el temps del poema, realitzen 
una nova realitat i la coslfiquen, doncs, tot 
poetitzant-la: el vers és el vers I la cons-
trucció del vers; el poema és una Insos-
pitada «festa de mots», «esclats d'imat- 
ge,/esclats de sentit / lligams secrets/ 
entre els mots i els objectes» (p. 31), en 
la Juxtaposició mental I sintàctica de Pa-
ranys i raons per atrapar instants (Les 
edicions dels dies. Sabadell, 1981) del 
transgeneracional Albert Ràfols Casamada.

D'altres, encara, s’emmirallen en l’erotis- 
me del tabú —llengua i món, homenatge 
a Rimbaud, Jean Vigo I Pasolini— a fi de 
treure punta a ¡'autèntica puresa del desig 
admès I assolit I de la parla diària. Com a 
exemple, Damià Huguet, que a Acte («La-
titud 39», 4. Mallorca, juliol-agost 1981) I a 
la «plaquette» Terra de reganyols («Esque-
mes», 9. Mallorca, 1981) prossegueix el 
seu clam pel plaer.
Àdhuc alguns viuen a la lluna de les vi-
sions, perquè la realitat en la seva poesia 
ja no és feta de comparació I metàfora. 
L'al·legoria ha il·luminat un altre món refe- 
rencial, i oficien per tant en el sàbat dels 
visionaris. Es tracta, és clar, d’una volun-
tària marginació de la realitat establerta, 
fins i tot de la poetitzable; es tracta d'un 
cant pànic i de la creació d’un somni poè-
tic. Ho explica molt bé Gastón Bachelard: 
«Mentre que les metàfores sovint no són 
més que translació de pensaments, en un 
intent d'expressar-se més bé, de dir d’una 
altra manera, la imatge, la vertadera imat-
ge, quan és viscuda d'antuvi a la imagina-
ció, canvia el món real pel món imaginat, 
imaginari. Mitjançant la imatge imaginada 
coneixem aquest absolut del somni anome-
nat somni poètic.» Aquest viarany, no tan 
transitat, és el que fressen —d'ençà d'uns 
anys i freqüentment— Miquel de Palol i 
—ara— Felip Demaldé, entre els poetes 
joves que acaben de treure llibre.

DE LA REALITAT AL SOMNI POÈTICS

En Postals («Els llibres de l’Escorpí. Poe-
sia», 65. Barcelona, Ed. 62, 1981), Jaume
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VallcorbaPlana (1949) ha parat els rems 
¡ les ratlles lluny d'Onades & Estels (1973) 
¡ A l’hivern, preus especials (1976), «Els 
mots són gent de caprici.» Heptasíl·labs, 
decasíl·labs, vers lliure, prosa poètica, etc. 
garbellen records sentimentals i geogrà-
fics, en un to generalment malenconiós 
(que prové de manera especial del lèxic 
i de les comparacions) i amb un tracta-
ment narratiu i a voltes reflexiu que visua-
litza i testimonia l’experiència personal. 
Ja no és sempre la invasió del paisatge 
urbà («N.Y. C., el port, febrer de 1977»); 
també la mar Mediterrània o la solitària 
solidaritat de la matinada, del primer bar... 
(«Suit») entendreixen el vers.

Tres han estat els llibres guardonats pel 
Premi Jordi de Sant Jordi de 1981; Fletxes 
de vent de Toni Mestre, Ritual de cendra 
de Vicent Salvador i Igual vol dir Itàlia de 
R. Ventura Melià, tots ells publicats a Va- 
lència per l’editorial Prometeo amb el pa-
trocini de l'Ajuntament. Malgrat llurs dife-
rències, són representatius dels corrents 
d’expressió intensificada de referencialitat 
particular però fàcilment compartible.

Toni Mestre (1942) empra el decasíl·lab i 
la fermesa dels poemes de quatre o de 
vuit versos per explicar-nos —amb un in-
dubtable registre clàssic— el «far ama-
ble», el «pleniluni» del seu admirat, retut 
amor, i utilitza el sonet com a arma per 
portar el futur del nostre poble «en la 
butxaca esquerra». De l'ampli recull, ele-
giria «L'espectre de la fada», sèrie de mis-
satge més suggerit i de codi més nou.

Vicent Salvador (1951) és un poeta que 
«prem els mots entre les dents», que ves-
sa la força en el vers lliure o blanc a 
Ritual de cendra, potser més fet i menys 
desigual que Argiles (València, E. Cli-
ment ed., 1981), el seu primer llibre. En 
conseqüència, els sentiments forts (l’amor 
i l'odi, cara i creu de la mateixa història) 
li prenen i li premen les paraules, per bé 
que a la darrera part apaivaga el doll i 
ens dóna un bon raig de poemes: «Silenci 
d’aules», «Terres», «Núvols», «Mirall en-
dins»...

Un cert canvi temàtic presenta Igual vol 
dir Itàlia, de Rafael Ventura Melià (1947), 
dins el mateix sentit líric i personal que 
caracteritza quasi tota la poesia catalana 
d’avui: abans d'acabar amb un llarg «re-
quiescat» a Ezra Pound, Ventura Melià fa 
crònica de la seva estada a Itàlia, del seu 
record emocionat i dels seus lligams his-
tòrics i culturals amb aquell país. Una 
evident despreocupació pel vers, la manca 
d'elaboració del poema, malmeten massa 
sovint, però, l’itinerari i les reflexions so-
bre allò vist i allò parlat.

Entre el símil i la imatge imaginada, entre 
el poètic enderrocament del món i els 
maons del somni, Valerià Pujol ha bastit 
Limito al nord només amb el teu sexe 
(«Quaderns de la font del cargol», 14. Vi-
lassar, Oikos-Tau, 1981), llibre confegit 
entre el 1975 i el 1978, abans, doncs, de 
Destinatari d’albes (Llibres del Mall, 1980). 
Limito al nord... no té l'estructura circular 

de la reflexió sobre el temps i l’amor que 
exposa Destinatari d’albes, sinó que acu-
mula linealment, des de l'absència i la 
necessitat sexual de la dona fins a la con-
fusió enjogassada del jo en el tot, un món 
de perfils més concrets i, per tant, de vo-
cabulari menys abstracte. Si a la primera 
part, de les tres que conté, l'ambient és 
dibuixat encara amb la ploma negra de 
Doble fons (1977), els dotze poemes de la 
sèrie final revelen un esperit fantasiós fins 
ara inèdit en la poesia de Valerià Pujol. 
Pertot, això sí, la força d'un Salvat-Papas- 
seit i la d’un Gabriel Ferrater (sense, però, 
la seva capacitat de distanciament irònic), 
que fa prevaler la imatge sobre la metà-
fora, que aplega ■—impuntuadament— ac-
cions i sensacions, verbs i substantius, i 
que allarga la relació eròtica: «No queda 
espai ./entre el món i nosaltres» (p. 35). 
Tot i que m'estimo més els dotze poemes 
inicials, redactats sota l’imperatiu del de-
sig i a redós d'una actitud més trista, crec 
que Limito al nord només amb el teu sexe 
és, en general, un bon llibre, una nova 
constatació del bon ofici d'un poeta que 
encara no ha complert els trenta anys.

Tampoc no els té Miquel de Palol, que ha-
via acabat de publicar Encara mor aquella 
primavera (Llibres del Mall, 1981), quan 
presentava Salamó («Tafal», 10. Ciutat de 
Mallorca, 1981), escrit abans dins la seva 
línia més al·lucinada. El fragmentarisme 
conceptual —tan sovintejat per la darrera 
poesia francesa—, la violència expressiva,

Llibre complementari de JONC, 
manual de llengua per a 1er. BUP

-Joan Badia 
Jordi QrífoH

A partir de 30 textos escollits de 
diversos autors catalans i 
estrangers, els autors d'aquest 
manual han elaborat un seguit 
d'exercicis de llengua que 
distribueixen, sistemàticament a 
cada lliçó, en sis propostes de 
treball: comprensió del text, 
expressió oral, fonètica i 
ortografia, morfologia i sintaxi, 
lèxic i expressió escrita. 

TEXTOS PER A L'ENSENYAMENT
1. SOLC, Literatura catalana amb textos comentats 3er. BUP

G. Casals, M. Llanas, R. Pinyol i Torrens, LL. Soldevila
2. GARBA, Antologia de textos literaris catalans.

G. Casals, M. Llanas, R. Pinyol i Torrens, LL. Soldevila
3. JONC, llengua catalana, 1 er BUP

Joan Badia, Jordi Grifoll íí( fUlCÍOÏk

el desgavell de sensacions, el ritme oral 
d’una sintaxi trencada i farcida d’interjec- 
cions i onomatopeies, traslladen l’amarga 
ironia de les absurditats obertes a contra-
cor, de la violació dels interiors que, com 
una mena de malson, ens ofereix el poeta, 
freqüentador del joc (i) de la follia. Una 
certa monotonia en l’estil enterboleix el 
recull, el qual es desenrotlla ben altrament 
que Encara mor aquella primavera, ja que 
aquest racionalitza la rebel·lia i el desencís 
per mitjà dels aforismes i, freqüentment, 
de l’eixutesa dels hai-kús.

Per la creació —enfollida, però embridada, 
ment oficiada— d'una màgia de ¡'anorrea-
ment, a frec del negre mirall del no-res, 
pel descens —mític— a la mort, Felip 
Demaldé desploma l'au del temps, camí 
del «forat indescernible» que se'n deriva, 
i esgrana implacables versos mudats, tot 
equiparant engany i saviesa com a para-
digmes del caos. Vellesa i bellesa del vers 
per a un poeta nascut l’any 1960 (!) i que 
cal des d'ara tenir ben present, al costat, 
sols cronològic, de la nova saba del vell 
pi: J. A. Caimari, Pasqual Farràs, Manuel 
Joan i Arinyó, en part Rafel Vallbona... 
Gràcies a Crònica dels argonautes, Premi 
Ciutat de Palma de 1981, publicat com a 
número onze per Tafal.

Als quatre vents i pels quatre cantons 
d'aquesta selva, ¿qui podrà obrir de bat 
a bat el cor de tanta poesia?

JOSEP M. SALA-VALLDAURA
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