
reconduTt a traves d’una seleccio sincre- 
tica i cada cop mes pragmatica, que es la 
que encamina a 1’altre -isme que, mal- 
grat que se I’anomeni diferentment, no 
s’ha d'entendre com a oposicio a res si 
no volem caure en una restriccio exces- 
siva del significat dels mots. Parlem, doncs, 
de «prehistdria» fins a 1901-1902 i, si es 
vol, d’«etapa de formacid*  fins a 1905-1906, 
pero no de «periode modernista*.  Mirant- 
ho des d’aquesta perspectiva potser ens 
adonarem que des de 1901-1902 la situacio 
no es tan «indecisa i multiforme» com sem- 
bla i que es gesta una orientacio forqa 
ben definida.

Tot aquest esbos interpretatiu podria apro- 
fundir-se seriament si tinguessim recollida 
la produccio de Carner fins a 1905-1906. 
Es una tasca complicada, perque la pro- 
jeccio cada vegada major d’aquests autors 
joves obliga a una recerca encara mes 
costosa que no la que ara ens arriba feta 
fins a 1903. Hi ha, pero, una linia basica 
de seguiment que culmina a «Empori» el 
19075 i que creua per uns punts centrals, 
a saber: «Catalunya» (1903-1905) i I'evolu- 
cio durant els tres anys, la reconversio 
dels joes florals locals en plataformes de 
difusio personal o del seu grup d’adeptes 
(es el cas de Moia el 1904, Viladrau el 
1905, Capellades el 1906 o altres), I’afer- 
mament cada vegada major a «La Veu de 
Catalunya», el pas pel consell de redaccid 
d'«Art Jove», el progressiu deslligament 
d’institucions com la Congregacio Mariana 
de Barcelona a mesura que va deixant en- 
rera el regust vuitcentista d’altres activi- 
tats anteriors, I'entesa amb Lluis Graner 
per a la participacio en els seus especta
cles, o la reestructuracio del grup i la 
formacid de Kalligueneia,6 1 amb la partida 
de Joan Alzina i Melis a Bolonya i la in- 
corporacio de Francesc Sitja i Pineda, Jo
sep Marti i Sabat o Josep M. Lopez-Pico. 
A part, es clar, del gradual perfecciona- 
ment de la seva obra literaria fins a Segon 
llibre de sonets (1907).
Es prescindeix tambe dels textos anteriors 
a 1898 pels motius ja exposats. En aquest 
cas el retail no es tan simptomatic, perque 
ens situem en el perfode propiament pre
historic i, per tant, menys interessant. Al
guns textos de 1896 i 1897 a «L’Aureneta» 
ajudarien forqa a entendre I’ambient lite- 
rari i familiar en el qual Carner es mou. 
Es cert, pero, que si es vol ser minimament 
exhaustiu, la reculada planteja problemes 
metodoldgics greus. — JAUME AULET.

5. Hi ha prou elements de judici per a assegurar 
que Carner era el maxim responsable de la publi
cacid, encara que constessin Francesc de P. Mas- 
pons i Anglasell com a director i Emili Valles 
com a redactor en cap. Nomes cal llegir la carta 
de Carner a Torras i Bages el 24 de gener de 1907 
[yid. Fortia Sola, Biografia, volum IV, dins Josep 
lorras i Bages, Obres completes, Barcelona, Bi- 
blioteca Balmes, 1935, p. 60), la correspondencia 
entre Joan Alzina i Melis i Jaume Bofill conser- 
vada a l'arxiu particular del darrer (especialment 
la carta del 10 de desembre de 1907) o l'article 

P°esid catalana de Josep M Lopez-Pico a 
«Cataluna», 170-171 (7 i 14 de 1911), ps. 17-18, on 
Parla de «Catalunya» i «Empori», «las dos revistas 
de Jose Carner*  (p. 18).
6- L'estudi de Kal-ligueneia ds important per a 
entendre la histdria de la poesia catalana d’a
quests anys. Deixem-ho per a una altra ocasid.

la poesia valenciana, ara
per J. M. Sala-Valldaura

L’estudi d’Antonia Cabanilles que encap- 
qala la seva antologia de la poesia jove 
valenciana, La vella pell de I'alba, concloi'a 
que, tot i la manca d’una generacio pont 
o d'un grup senior, els escriptors dels se
tanta havien aconseguit de compassar llur 
batec al del cos general de la poesia cata
lana. ' Es una afirmacio repetida sovint i 
incontrovertible si horn te present la va- 
riada nomina de poetes valencians dels 
darrers dotze anys i els llibres que van 
publicant: aixi, entre els sortits el 1984 
recordo, tai vegada amb injusticies ocasio- 
nades per la mala distribucio dels llibres 
de poemes, la intensitat lirica i social, 
a voltes gairebe amarga, d'Exercici per a 
una veu de Marc Granell i la singularitat 
i I’ambicio d’Els cacadors salvatges de Sal
vador Jafer. Parlar, doncs, a hores d'ara 
sobre la poesia valenciana ja no pressu- 
posa una divisio, una atencio folklorica, 
sind la casualitat d’uns llibres amuntegats 
damunt la taula de plaer i de treball i, 
sobretot, la joiosa constatacid de I’assolida 
normalitat estetica al marge de la proce- 
dencia geografica.
Els premis literaris de diversos ajunta- 
ments i, de manera mes continua i regular, 
la tasca d’Eliseu Climent han possibilitat 
una minima infrastructura editorial i la pu
blicacid d'un nombre, cada cop mes alt, 
de llibres i d’autors. Guardonat amb el 
«Vila de Canals», un poeta de la darrera 
fornada, Josep Ballester (Alzira, 1961), treu 
Passadis vorac del silenci:2 es tracta d'un 
primer recull miscellani, politematic, on 
des del pessimisme existencial exposa el 
seu clam contra el bellicisme, la mutilacio 
i la manipulacio de I’individu per la socie- 
tat («Paisatge d’un vaticini*)  o, mes sovint, 
«l’amor com a mascara, com a desig sem
pre intacte, i la radical solitud que es 
i’home», en paraules del proleg de Marc 
Granell. Tanmateix, la ironia amb que tre- 
balla alguns poemes es encara massa poc 

1. Vegeu La vella pell de I’alba, a cura d'Anto- 
nia Cabanilles, «L’ham», 12, Valencia, Eliseu Cli
ment, editor, 1985. En comcntare la lectura en 
una proxima avinentesa.
2. «Papers inicials», J, Valencia, El Cingle, 1985.

distanciadora, perque Ballester te la ten- 
dencia a expressar-se valorant, a partici
par molt activament en el poema. Potser, 
per aquesta mateixa rad, les ruptures tipo- 
grafiques no es corresponen, en una possi
ble lectura mes oberta, mes polisemica, 
amb el lexic i la sintaxi que utilitza.

A I’empara tambe d’un premi literari, el 
«Vila d’Alaquas*,  es fa coneixer Vicent Be- 
renguer (Banyeres de Mariola, TAIcoia, 
1955). El seu Guants de macam3 sap nar- 
rar la quotidianitat, tot trencant-la amo 
imatges plenes d’intensitat, preses de la 
realitat exterior pero profundament sub- 
jectivades. Berenguer estableix un pont i 
un balanceig, de vegades prou reeixit, en
tre el seu esmolament de la sintaxi collo
quial —la polisindeton, la segona persona 
del singular, I’enumeracio...— i la riquesa 
d’un cabal lexic que exhibeix quasi exage
radament. Tot i que el ritme dels seus ver
sos, impulsats algun pic per I’abundancia 
de verbs d’accio, es molt mes rapid que 
el de J. V. Foix, no es pas gratui't el fet 
que el citi dos cops, com tambe cita un 
parell de vegades Gaspar Jaen i Urban. 
Aquest no se si exces de termes, en con- 
nexio especialment amb camps semantics 
de destruccio, dilueix el centre tematic, la 
condensacio del poema.

Si el treball poetic de Vicent Berenguer 
pot ser relacionat amb el d’aquells autors 
que enriqueixen conceptes i imatges de la 
realitat quotidiana (tambe fa referenda a 
Maria-Merce Marqal), Jaume Perez Monta- 
ner lliga e! quefer de Vicent Alonso —Vel 
de claredats (1983), Albes d'enlloc (1985)— 
amb I'expressio essencial de les experien- 
cies (ntimes d’un Carles Riba i d’un Joan 
Vinyoli, amb els plantejaments de Pere 
Fons, J. M. Fulquet i sobretot Feliu For
mosa. Tematicament, a pesar del diferent 
camf estetic que segueix, mostra una certa 
afinitat amb Valeria Pujol, com ell conven- 
qut de I’equiparacio entre reflexio poetica 
i experiencia amorosa.

3. «Papers inicials*,  N, Valencia, El Cingle, 1985.



Albes d'enlloc*  es un poemari totalment 
liric, fet des de la suavitat i des de I’apunt, 
des de la memdria d’uns instants. Vet aquf 
per que tria la tannka o, en tot cas, el 
poema molt breu. Per exemple, a -Albes 
d'enlloc®, la part mes important, la tris- 
tesa esdeve melangia i el clam de I’amor, 
goig: «Entre els teus llavis / mai no he 
sabut de grills de solitudl® (p. 46).

Un lieu suport d'imatges molt conegudes 
(el viatge, el foe, la mar...) i un vocabulari 
tambe amable i poc original sostenen una 
poesia ben feta i no gens enlluernadora, 
sense ambicions, aixd no, d'innovar, ni 
gaire rise.

Entre els poetes que figuraven a la segona 
part de Carn fresca (1974), I’antoiogia que 
estigue al capdavant d'aquesta eclosi6, 
d’aquesta veritable renaixenga poetica del 
Pais Valencia, el mes prolific es Josep 
Piera (Beniopa, la Safor, 1947). Inscrit dins 
la tematica d’un nou mediterranisme,4 5 la 
segona i la tercera parts del seu sete poe
mari, Maremar,6 reflecteixen I’engresca- 
ment pels seus indrets i una amorosida, 
sensual contemplacio. La primera part, per 
contra, sota el titol de «Regnes d’oblit®, 
s’inclou en la Ifnia de I’intimisme intensiu; 
es tracta d’una poesia dolguda d’amor, crit 
d’amistat, que es resol en I'eixutesa con- 
tundent d’uns versos curts, alliteratius, en 
un ritme tallat i sec (de vegades repetitiu), 
en una escriptura roent. La voluntat d'arre- 
lar-se que veurem tot seguit ja hi es, pero, 
ben present: «De tots he apres que un 
Hoc i un jo fan la vida» (p. 26).

llluminat d’immens, com Ungaretti escriu, 
«ltalianesques» represents el grau inter- 
medi, el pas cap a la tercera part, «llles 
de Hum®, on recull els poemes que tanca- 
ven els capitals d’Estiu grec. El vers 6s 
tractat molt planerament, segons un to 
directe i d’acord amb I'entusiasme que vol 
retenir: ens canta el goig i la meravella, 

4. «Els llibres de l'Escorpf. Poesia®, 92, Barce
lona, Edicions 62, 1985.
5. Vegeu-ne trets, obres i autors al meu article 
«Una nova mediterraneitat en la literatura cata
lana®, a Encontre descriptors del Mediterrani, 
Ajuntament de Valencia (en premsa).
6. «EIs llibres de 1'Escorpi. Poesia®, 94, Barce
lona, Edicions 62, 1985.

malgrat el contrapunt de -Jornada a los», 
sense capficar-se ni poc ni molt en els ele
ments expressius, deixant-se arrossegar 
per la sensualitat dels colors i la frui- 
ta, per la llibertat dels cossos i els espais 
i pels records d’una infantesa retrobada. 
Contemplacio des d’«el cos amb gust de 
sal / i I’esperit als ulls / esperant el nou 
dia» (p. 40).
Un altre autor important en el desenvolu- 
pament de I’ultima poesia valenciana, com 
a estudios i sobretot com a poeta, coinci- 
deix a la taula i al temps: Jaume Perez 
Montaner (I’Alfas, Marina Baixa, 1938), que 
comenga a publicar el 1976, Adveniment 
de I'odi, i que pertany literariament, doncs, 
a la generacio dels setanta. La seva obra 
lirica cerca I’aprofundiment, la coneixenga 
del conflicte entre la vida i les seves der- 
rotes, i L'heura del desig7 no es sind un 
grau, una grada mes en aquesta davallada 
a les galeries mes intimes, enmig de la 
invasio d’un mon en runes, que el carac- 
teritza. El llibre, forga breu, aplega poemes 
coneguts des del 1977 a la primera part, 
-Temps obert», i d'altres de mes nous, 
sempre fent servir el vers lliure o el deca- 
sillab. Ben altres, per tant, que les de Piera 
son la mirada i I'actitud de Perez Monta
ner: «alene el baf de la por i la rabia® 
(p. 29).
Bon poeta, sap aglomerar —invasio, por, 
rabia, derrota...— una imatgeria de des- 
truccio, nocturna i amb molta presencia 
d’animals, des del [leopard i el tigre fins al 
gripau, els cues o I’aranya, aspecte d’altra 
banda estudiat com a general I represen- 
tatiu en la poesia valenciana actual. A to- 
car de I’amor, sovintegen en els versos 
de Perez Montaner les derrotes tant del 
jo com de la seva aproximacio sentimental 
a I’altre; el poema enregistra amb mds 
frequencia la mort, el pas del temps, la 
solitud, la victoria del record damunt el 
present: «Sobre aquest m6n desert aixe- 
que les paraules, I aixeque ocells de foe 
i espases de silenci, / mentre m’enfonse, 
amor, / entre les paradelies, / tot encer- 
clat de Hums / de sol agonitzants i fulles 
argentades® (p. 39).

7. Premi Ciutat de Valencia («Rois de Corella®)
1985, Valencia, Fernando Torres, editor, 1985.

El mateix Jaume Perez Montaner prolog^ 
el primer llibre de poemes de Vicent Salva
dor (Paterna, I'Horta, 1951), Argiles (1980). 
Tant en aquest —especialment a -L’espai 
del cant»— com en el segon, Ritual de 
cendra (1981), Salvador mostrava una no
table capacitat d’interioritzacio, una poesia 
lirica i sentimental damunt el «comprom(s 
biologic amb la terra®, «agafant-se al paper 
i escrivint®. La colleccio actual, Calabruix 
(1985),8 prossegueix la mateixa trajeetdria, 
fins i tot «Blanc de baladres® —que el co- 
menga despres d’un bon poema inicial-— 
torna al plany i a la tristesa per I’amor 
perdut que apareixien, argila desfeta, en 
I'obra anterior: «He dibuixat les teues 
mans / en parets de calg i en faganes del 
cel (...)» (p. 28).

L’efecte que produeix en el lector es prou 
fort, perque sap acabar els poemes i ten- 
sar les imatges que preparen el final.

-Terra amarga® —-I'amargor de la terra 
que t’habita® (p. 45)— no afluixa aquesta 
tensio d’una poesia feta a partir de la per- 
dua, amarada d’una soledat que impregna 
el cos, la cambra i la ciutat. S’hi oposa, 
amb prou feines, el record de la infantesa, 
el paisatge d’lfac o el mon de la ficcio 
(Tirant, Curial).

Aixi, la tercera serie, «Tomba-Tossals» (el 
Gargantua Valencia), bo i relacionant-se 
amb el poder magic de la pedra de bruixa 
o calabruix, accentua la pdrdua en I’enyor 
i en la impossibilitat d’acompliment dels 
desigs: el caracter lapidari, si val el joc 
semantic amb el titol, de les rotundes, ro- 
dones tanques accentua paralleiament 
aquesta sensacio de perdua, tambe amb 
I'ajut de la brevetat dels poemes. Un 
temps altre, un espai altre, que ens fan 
entendre els tres versos amb que ence- 
tavem el llibre: «M’ajec ran del caliu mort 
de Ciutat. / Vora la fira boja amb colorai- 
nes / i cavallets llangats cap a I’Olimp® 
(p. 15).
Als prestatges de la memdria, un altre 
raco ben ocupat.—J. M. SALA-VALLDAURA.

8. Premi «Ausias March® 1984, Gandia, Ajunta
ment, 1985. (Duu un proleg-endrefa d’Amadeu 
Viana.)
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