
perspectiva individual-collectiva aquesta 1925, corn El temps barrat, del 1925 al 
evolució histbrica, on l'aportació docu- 1935, no disposen d'un leit-motiv unitari i 
mental -així, per exemple, les confiden- coherent, car la seva estructura 6s més 
cies que li féu a l'exili en Puig i Ferreter- aviat de collage, no se centra en un sol 
alterna arnb passatges caracteritzats per personatge ni en la successió rigorosament 
un to marcadarnent &pico-descnptiu, corn cronologica dels fets, sinó que pretén d'a- 
6s ara els de l'kxode i primers mesos d'exi- bastar una &poca i un món concrets des 
li a Franca.'' Cobra en wnjunt 6s reeixi- d'unes perspectives kpliament totalitza- 
da i equilibrada. dores. Aixb no obstant, no sempre les in- 

Darrerament, i'octubre del 1972 i el maq tencions es corresponen amb els resultats 
del 1973, Alexandre CIRICI ha publicat Nen, i, principalment a causa d'aquest senti- 
no t'enfilisU i E1 temps barratat,l3 finalista ment d1identificaci6 entre el jo singular 
i guanyadora, respectivarnent, dels premis i el jo coklectiu, l'autor es creu sovint prou 
Josep Pla 1971 i 1972. Ambdues obres re- representatiu de tot aquest món corn per 
presenten un intent seriós i wnscient, si a exhumar papers, teories i aventures sen- 
més no a nivell tdric, d'encarar-se amb timental~ d'un abast purament individual, 
les realitats viscudes des Cuna perspecti- anecdbtic. Si el primer llibre es caracte- 
va molt diferent a la de i'heroi o a la de ritza basicament pel que té de psicoanhli- 
simple cronista. En l'exposició que ha fet si retrospectiva de la infantesa de l'autor 
Cirici, a l'encapcalarnent dels seus dos a partir, d'una banda, del distanciament 
llibres i a les declaracions publicades a crític que adopta davant els fets, d'altra 
aserra pel febrer del 1973, dels pro. banda, des la recreació pararnítica dels re- 
pbsits que l'han menat a escriure aixb que cords evocats, fins a fer pensar de vega- 
el1 considera -anomena- unoticia*, ates. des en Les mots de Sartre, El temps bar- 
timoniatge~, s'evidencia abans que res el rar, que es presenta corn la seva continua- 
desig de defugis amb tota classe de recur- ci6, adquireix un caire més testimonial, 
sos el perill de fer una autobiografia en m& obert, en tant que correspon a l'etapa 
que es recaigui en l'habitual entronització d'adolescent i d'estudiant a la Universitat 
del jo, de i'heroi individual. D'aquí tamb6 Autbnoma, en plena efervesckncia d t u -  
que bandegi el nom de membries i que re- ral i política. M& que no pas documents, 
marqui la no existencia de protagonista. el que forneix i'obra és informació sobre 
Incidint en la concepció, probablement ex- coses diverses, dins aquest propbsit ini- 
treta de Fou, segons la qual i'individu par- cial de captar l'ambient d'uns grups so- 
ticipa de les realitzacions i assoliments de cial~ en un moment histbric determinat en 
tots els altres homes, tracta de dur a ter- tota la seva wmplexa heterogeneitat i pa- 
me en la seva obra la identificació del jo radoxa. En relació amb el conjunt d'obres 
amb el nosaltres, i així trobem que tant examinades fins aquí, que constitueixen, 
Nen, no t'enfilis, que abasta del 1914 al corn hem vist, la quasi totalitat de la pro- 

ducció memorística publicada en els dar- 
11. Tingueu present que B E N G ~ ~ ~ ~ L  6s autor rers anys, l'aportació d'Alexandre Ciricí 

tambe de dues obres Els vencuts i 1939 (col. no deixa de ser positiva i interessant, bal- 
"Ara i ~c f" ,  Alfarnra. 1969 i 1973) que, tot dament sigui per a insistir en la necessi- 
i ~assar per novetle-s. tenen molt. corn reconeix tat d'endegar el genere vers un enfoca- 
el propi autor. de membries, crbnica i autobio- ment critic histbnc, iitil wm a document 
grafia. 

12. ~ 1 - d ~ ~  C~RICI, no t9enfil&, =di. i com a testirnoni, al marge de recances 
cions Destino (Barcelona 1972). i d'evocacions enyoradisses del temps 

13. AlexBndre CIRICI. El t e m p  barral, Edi- 
cions Destino (Barcelona 1973). S&-, & ,-$zG.w~* - 7-&S +$ J. MORGADES i BAR& :*4jx*/5,**A *:F.!-% * 

La poesia catalana jove: una alternativa al r e a l i s m ~ ; ~ ~ ; ~ . @ ~ ~ ~ ~ S u l l i ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  
d$&gb( *?&@&*$PF*&~?* :$& & 7$*"&&A~ & I;&eb, y& >;$;fi!Q& 

--' 
Zntroducci6 histdrica m 7 i z p a n  esdevenir els mestres de les joves ge- 

neracions de poetes, que ja comencaven a 
La fiteratura catalana va travessar un valorar J. V. F0ix.L L'evolució d'aquestir 

moment difícil en la immediata postguer- 
ra, fet que perrnet de comprendre que la 
'Oesia fos un prOducte de laboratoril obra 

1. Cegons Jmq* -s. Esquema de la no- P " , ~ N a ~ * ~ ~ ~ d ~ a  sko~?& T~,T;%Z;"~~:, ~.il;y;~,d; toomn.=m.g; 
bofista. Riba, que va tornar de l'e- d m e s  observacions personais que he poat  
xili el 1943, i Josep Carner, encara exiliat, incorporar ai text. 
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poesia té el 1952 corn a data clau: aquest 
any veuria l'aparici6 d'un ahumanisme me- 
tafísicn que implicaria la crisi primera de 
I'autonomia i de la puresa de la lirica vi- 
gent fins aleshores. Progressivarnent, el 
poema s'anava posant al servei de l'home, 
alhora que alguns tempteigs cap a la for- 
ma narrativa anunciaven un cert realisme 
temhtic: podríem comprovar-ho si compa- 
rhvem les Antologies Pdtiques Universith- 
ries de 1952-1956 i 1956.1958 amb les prece- 
dents. La mort de Carles Riba l'any 1959 
tanca l'etapa en que va predominar el seu 
magisteri; perb uns anys abans hada m- 
mencat una evolució que es concreta amb 
la publicació, l'any 1960, de tres llibres 
molt significatius: La pell de brau de Sal- 
vador Espriu, Vacances pagades de Pere 
Quart i Da m e s  pueris de Gabriel Ferra- 
ter. A l'enorme influkicia dJEspriu i Pere 
Quart va unir-se la de Salvat-Papasseit 
tambb. S6n autors corn Francesc Vaiiver- 
dú, Núria Sales, Miquel Bauch i Xavier 
Amorós, a més de Gabriel Ferrater, que 
van publicar entre el 1960 i el 1962, els qui 
van completar el canvi d'orientaci6 que 
va determinar l'aparició de la poesia rea- 
lista, la qual pot caracteritzar-se pel fet de 
reflectir una collectivitat en crisi i els di- 
versos aspectes de la seva vida quotidiana 
amb pretensions critiques, que a vegades 
es concretaven en shtires, de tot el qual 
es podia deduir una proposta de revolta 
político-social. No solament va canviar la 
poktica, sin6 els procediments: es va pas- 
sar del vers al versicle, es va emprar el 
llenguatge directe i coHoquial, un estil dis- 
cursiu i una forma narrativa. Aquests fets 
van ser recollits i sistematitzats en res- 
tudi-antologia de Josep M. Castellet i Joa- 
quim Molas, Poesia catalana del segle XX: 
on s'analitza la historia de la poesia cata. 
lana contemporania segons la concepció 
que els autors tenen del materialisme hi3- 
tbric, i enserns s'elabora un programa es- 
tetic que inclou els models de la futura 
poesia (Pere Quart i Ferrater corn a models 
efectius; J. M. Uom~art. X. Amorós. F.- 
Vallverdú i M. ~au&-  c& a realitzacions 
immediates). Asuesta sistematitzaci6 va 
ser vigent fins fa poc, corn ho prova l'an- 
tologia de J. Bofill i Ferro i A. Comas.3 
que acaba amb una amplia mostra de poe- 
tes que, d'alguna manera, s6n assimilables 
a allb que Molas i Castellet van anomenar 
reaiisme histdric. Aixb no obstant, cada 
dia es fa sentir m& la necessitat d'una re- 
visi6 i reordenació de la poesia de post- 
guerra a la qual caldria procedir amb nous 

2. Edicions 62, "Ubres a l'AbastD, 3 (B~Iw- 
lona 1963), ps. IMUW). 

3. Un senIe de mio cataha. Destino (Bar- 
celona 1968): 

criteris, considerant el fet que un nou cor- 
rent poktic ha vingut a alterar la comla- 
ció de forces establerta. Val a dir que 
tant Castellet corn Molas ja havien comen- 
cat a fer-ho. 

Em sembla que aquestes precisiins, tan 
esquemhtiques corn feixugues, eren neces- 
saries per valorar, amb la relativa justicia 
que la proximitat en el temps permet, Sa- 
parició d'uns poetes que ja de bon c o m w  
han rebut el qualificatiu de aformalistess. 
Com que el moviment al qual d'alguna 
manera es contraposen (potser cense gaire 
conscikncia del fet) era un realisme com- 
promks, l'adjectiu rfonnalista~ pot impli- 
car un matk pejoratiu que h a d a  de ser 
sotmks a critica des del moment que 
sembla indicar una certa possibilitat d'itin- 
tegraciós o d'ainnocu?tatn? Ara cal recor- 
dar quin concepte de la literatura era el 
que el realisme histhric duia implícit: la 
producció literaria, el poema, no era més 
que un instrument de crítica en la lluita 
política i social, no posseia m& validesa 
que la que el seu compromfs immediat li 
atorgava. La idea que els nous poetes te- 
nen de la literatura és ben diferent: la 
poesia ha tornat a recuperar el seu antíc 
estatut de discurs autbmm sotmt3s tan 
sols a les seves prbpies regles i merehe- 
dor d'atenció per si mateix, és a dir, pel 
que és i no pel que denmek5 inevitable- 
ment, he simplificat un problema tan vast 
i complex; així, convb que faci avinent 
que no dudia a un retrocés, sinó a una 
revaloració que pot ocasionar servituds. 
ben cert, pero que tambd pot aportar una 
conscikncia crítica de quaiitat distinta. Tan- 
mateix, encara que s6n poques les obres 
que exemplifiquen aquesta nova actitud en- 
front de la literatura, que comparteixen 
poetes corn Pere Gimferrer i Nards Coma- 
dira, tot sembla indicar que prevaldrh en 
un futur pdxim. 

Posat a ressenyar els liibres de poesia, 
d'autors joves només, publicats durant el 
1972 i fins a l'abril del 1973, m'he trobat 
amb deu poetes, cinc dels quals poden ser 
relacionats amb el reaiisme histOric (ja 
veurern fins a quin punt), mentre que els 
altres cinc, en graus molt diversos, repfe- 
sentarien la nova actitud que he exposat. 
Convé notar que el més gran (Miquel Bau- 
ea) 6s de l'any 1940 i que el m& jove (Xa- 
vier Bm de Sala) 6s de l'any 1952. 

4. Vegeu Bertolt BRXHT, Fonnotisme i m- 
lhm. Edi~olls  62. 'Llibres a l'Abastm. 94 (Bar- 
celona 1971). 

5. Vegeu el prbleg de Salvador O m  a Amich 
de plor. ... de Nards C O M A D ~  (nferhcia com- 
pleta a la nota 13). i del llibn de Josep M. 
C,vmxun, Poesia, rcathm, histdrio. Bdiciom 
62, "Antologia Catalanau. 12 (Bardona 1W). el 
capftol 'Cap a un rdiliune histbricW, p. 6581. 
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La poesia realista Marta P~~ARRODONA (Terrassa 1941) aca- 
ba de publicar Vida privada,' on insisteix 

Mique1 BAUCA (Felanitx 1940) ha trigat en un registre que podria relacionar-se 
deu anys a publicar El noble iocP que 6s a b  el reaüsme, perb un realisme subjec- 
una co~lecció de poemes breus, en to me- t i y  ja que pretén dlexposar-nos la seva 
nor, que tracten d'esdeveniments q~0ti-  experiencia directament, d'acord amb la 
dians, b6 exteiiors bé  interior^ al poeta. seva idea de la poesia: <La poesia, per a 
Una preocupació obsessiva per la soledat mi, 6s una mena de strip-tease. 1 a partir 
i la comunicació apareix en poemes que del que jo entenc per poesia es pot expli- 
diríem que s6n descripcions de natures car el títol del present llibre de poemes.. 
martes i que ben sovint acaben amb mani- Aquests poemes, doncs, constitueixen un 
festacions de desesperanca (per exemple: despullament interior en cerca de la ven- 

Rebo blocs i lots de sensacions ... tat d'allb que envolta I'autora: persones 
i llocs, i les relacions entre unes i altres. 

O bé: Aixb podria ser considerat una mena de 
Vuil establir realisme pel fet que, amb una certa imrne- 
relacions diplomhtiques diatesa, reflectiria rnés o menys crítica- 
-b qui sigui...); adesiara, el poeta ment i lúcidament una situació personal 

prova d'objectivar aquesta preocupació en en una cOE1ectivitatl que 
que exposen una situció dramati- només és vista de biaix. Amb tot, cal ad- 

ca (com fa joa Brossa en alguns deis metre que aquests poemes no tenen ni la 
seus que tenen un personatge intensitat ni la lucidesa dels de Bauca 
com a protagonista. Aquesta sensació d'in- (ja no cal parlar de Parce*as)- Sobra el 
comunicació, el coTTehtiu de la qual és la text, tan desencertat i poc interessant, que 
descripció immobilitzadora del més quo- fa de prbleg Ilibre. 
tidih, feta en present i sense comentaris Francesc (Begues 19*) ha pu- 

paraeh a la recerca bun b b t  Discurs sobre les mathries terres- 
sistema de valors al qual acoliir-se: tres,' que és el seu tercer iiibre, el qual 

No tinc cap ideologia 
on arrapar-me; 

Cap teoria 
tenia a m& 
per escapar-me; Aquest és un petit 

pero el poeta es troba esmaperdut enmig 6s un intent de fe 
d'una realitat indiferent i estranya que el 
supera completament: per encetar el futur 

Sbiid dins el buit m'aixec, o aTríptic també dit: Tríptic de les noies 
lentfssimament constato de 1'Eixample de la ciutat de Barcelona~, 
que el dia és clar. tots dos sobre aspectes de la vida moral 
Penso ... pero no ho faré i social a Barcelona, que fan costat a poe 
per no fer més ampla mes i c a n ~ n s  a i'estil de Bertolt Brecht, 
la grandaria del buit. com 6s ara aCanc6 de la recuperació de 

les terres. o aD1ésser cert, ami f6ra dia 
A pmpbsit d'aquesta poesia podríem par- de verema*; poemes com acinema: el 
lar més de redisme existencial que de rea- quiosc de malaquita*, en-eració cimat. 
lisme histdric, per bé que l'afany objecti- ges plastiques, o ~ P a r i s  au mois de mai 
vador del Poeta defuig amb un cert *t (concessió a la galena)=, collage d'eslbgans 
el subjectivisme que aquesta darrera pob obligadament asubversius~, actuen com un 
tia vofia evitar, alhora que, objectivant- contrast ensems tematic i fonnai. Uneix 
les, fa les seves preocupacions producte 
d'una epoca, compartides, doncs, pels al- 
tres. No sembla, per tant, que Bauck si. 7. Lumen (Barcelona 1973). Abans havia pu- 
gui massa u a y  de la seva poetica p-e blicat tres llibres m6s, entre eils Setembre 30, 

tque ja abetia aquesta preocupacíó Ariel (Barcelona 1968), amb un prbieg de Ga- 
existencial). briel FRRRATER, 

8. Edicions 62, 'L'Escorpi Poesia", 7 (Barce- 

6. Editorial Moii CoWecci6 'La Balenguera", 
6, (Ciutac de Mallorca 1972). El seu primer iii- 
bre va ser Una bella histbria, "bssa Menor", 
(Barcelona 1962). Premi Joan Saivat-Papasseit 
1961. 
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tots aquests poemes la mateixa evident in- 
tenció de crítica social i moral. La segona 
part la integren una serie de poemes breus, 
de tonalitat rnés íntima, que incideixen 
amb més freqüencia en la critica moral 
pel fet de transmetre una experiencia ara 
interioritzada i personalitzada: la tema- 
tica amorosa 6s tractada en poemes corn 
«For youn, aCau la plujaa o «Your mother 
should knowa, d'on evoluciona fins adqui- 
rir una dimensió més amplia, amb impli- 
cacions colectives, a avertebratsa, i añ-i- 
bar a ~Amants, continus amantsa, aPaisat- 
ge interiorn, aOfici de solituda p ~Ene- 
mics*: 

enemics m a s  són tots aquests, 
és a dir, 
els meus iguals, 

ja és la collectivitat, el proisme allb 
e interesa; upersonaea aporta un punt 
vista contrari: la incomprensió (compa- 
amb aJust a pair of glovesa); aBen- 

lgut professor~, uQu& f e r ? ~  i  silencia. 
exemple, representen una crítica mo- 
de problemes que escapen a la sola 

otivitat. Perb no tot són encerts: uQue 
gui la selva!, 6s un poema corroit per 
a retbrica prou tradicional. Com a con- 

clusib podria dir que Francesc Parcerisas 
és encara molt prbxim a la poetica del 
realisme histdric, que ha arribat a perfer 
amb resultats ex~elents.'~ 

Damih HUGUET (Campos, 1946) va guanyar 
el Premi Blanquema de Poesia 1969 ainb 
el ilibre Home de primera md, que publi- 
ca ara." Nou poemes en vers Iliure, narra- 
tius, de qualitat desigual, ens permeten de 
percebre corn Huguet interioritza els te- 
mes dels seus poemes i es pren a si ma- 
teix corn a tema. En el primer poema del 
recull, aTeorema/2a, s ' a d r a  a si mateix 
en segona persona; el poema consisteix 
en un retrat que presenta el poeta conci- 
üat amb si mateix i en conflicte amb el 
medi: 

Tu saps que el batle de les iietres 
ja n'esth fins damunt fulla de la teva sin- 

Cceritat ... Ho endamianes tot i te fotran. 

~itancor emparauiats descriu una certa coi- 
lectivitat que es conforma hipbcritament 
amb el que té: el poeta s'hi sent inclos 
perque fa la narració en primera persona 

10. Vegeu, perb, el poema 'Te Arii Vatine", 
~ublicat a "Tarok de Quinze", 1, gener-febrer del 
I O.>¶ 
L I I J .  

11. Dins Atberti Huguet, Naád, 72, Mascar6, 
'CoHecci6 Turmeda", 4 (CiutBt de Mdorca 1972): 
9s. 47-78, inclóent-hi el retrat que ii fa Blai 
BONBT. 

del plural. -Una Uunyana habitacib em- 
blanquinadaa té algunes imatges erbtiques 
remarcables. «La primavera d'uns ulls» es 
una presa de consciencia de la importan- 
cia de la iiengua, el avernacie de poble~. 
aTriadella de capvespresa sería, al meu 
entendre, el millor poema del r e d  el 
tema és l'evocació de la ín£antesa i de 
veure's créixer, que mai no es perd en la 
sola ankdota; potser l'acabament 6s mas 
sa superficial: 

Permete'm doncs, que, wm si et pronuncias 
[un aitre adéu, 

quasi definitiu i phllid, et digui, clar amic, 
que jo vull tornar a esser, corn d'altres. 
un presoner de la meva dolm, velia i tre 

[molosa infhcia. 

Bernat NADAL (Manacor 1949), en el ma- 
teix Ubre on apareixen Huguet i Albertí 
(que veurem després), publica Tretze poe- 
mes.* Així corn D.  Huguet podria ser wmp- 
tat entre els epígons del realisme histdric, 
Bernat Nadai hauria d'arrenglerar-se més 
aviat entre els del realisme existencial. Els 
seus poemes, que mai no assoleixen la qua- 
litat dels d'Huguet o Bau*, tampoc no 
sbn exactament narratius: són només áis- 
cursius. La visib de la reaiitat que ens 
dóna aquesta poesia és del tot impregna- 
da de la personalitat del seu autor, que fa 
de l'amor i de l'amistat els seus temes cen- 
t ral~,  com, per exemple, a rConsideracions 
sobre la vida i l'amora, aA les tres de la 
nit i una intranquiüitat~ i eReaiitat res- 
pirable~. Pero sovint hi trobem a£irma- 
cions form superficials. com, per exemple, 
en el poema aLlibertat~, on Ilegim: 

perquk la liibertat 
no se dóna, se viu, s'hi viu 
i només se pot perdre 
després de perdre la vida. 

El poema aA un obrer de la  fusta^ tamoe 
és un bon exemple d'innocuitat, corn .Es- 
cric perque no sóc fels en l'alegria~ o aLa 
realitat rnés extrema*. Un poema corn *Si 
som joves lluitarem~ (I'estrofa tercera es- 
ta bastant bé) no salva el conjunt, masa 
prim d'experikncia i sense gaires aliicients 
formals. Encara que aquest apartat potser 
no és el que escau a aquesta poesia, si la 
comparhvem amb la d'Alberti o Pinyol o 
Bru de Sala, veuríem que no pertany alla. 
Prbxim a la poesia de transició que repre- 

12. Op. cit., ps. 81-131, m& el retrat di: Blai 
Bom.  Abans havia publicat Elegies, Llibres Rai 
(Barcelona-Ciutat de Maiiorca 1972). i ta de&- 
i&aci6 del desir. ed ikn6r  h &a de+ Culfura 
d e  Manacor (197ij. 



senta Narcís Comadira, em sembla que menm a aEivissa 68n, on apareix l'influx 
podem deixar Bernat Nada1 aquí sense que de la tardor aliat al record i a la contem- 
fer-ho violenti res. plació, continua a aCanc6 del pressenti- 

Narcis C~MADIRA (Girona 1942) ens dóna 
amb E2 verd jardí l3 el millor dels seus 
llibres," al meu entendre. Comadira va 
tractar assíduament Gabriel Ferrater i Jo- 
sé M. Valverde, que tant van influir en 
el gmp de joves poetes de Girona de que 
ell formava part. De Ferrater. que va con- 
rear dins del realisme una poesia de gran 
elaboració formal (a més de certs exem- 
ples de la poesia anglesa, recollia l'heren- 
cia de Baudelaire i dels simbolistes), prové 
algun aspecte de la inflexió en l'experien- 
cia moral i també alguna cosa de l'exigen- 
cia formal dels poemes de Comadira 

* izpg&a@$g (cf. «Per en Gabriel Ferratern). Foix, pero 
i- ,--- Ta&g,,~ sobretot Carner (en un dels pocs casos de 

vigencia del seu mestratge, com ho demos- 
tra el poema «A Josep Carnern), són in- 
fluencies clares a causa del seu rigor te& 
ric i practic. Trobem, doncs, que Comadira 
(com Gimferrer) acepta el convenciona- 
lisme que és I'obra literaria i en valora 
l ' e s fo~  tecnic (és el cas dels seus sonets), 
pero no abandona una tematica de to rea- 
lista (en aixb es diferencia de Gimferrer). 
En El verd jardf se'ns exposa un pro& 
moral que culmina en l'exeklent poema 
aMeditaci6 de novembre*: 

4 "  Cada any quan ve novembre i tot respira 
f~+ Y% aquest aire tan dens de crisantems, 

m'agrada contemplar totes les coses 
que ja han passat, 

resurn de temeses que s'incorporen aquí a 
un context definit, més ampli, que n'apro- 
fundeix el significat: és el pro& de for- 
mació de l'adolescent i la seva experiencia 
de la vida i de la mort: 

aOh si, pensem, som joves, vius, tot canta 
el triomf de i'esforc: un cos perfecte, 
la flama d'un desig. fugac somriure 
~'UIJS UUS, un grkil gest, i ja comen- 
aquell pressentiment que esta a l'aguait 
des dels llunyans inicis, devorant-nos,. 

La trajectbria a que m'he referit abans co- 

13. Edicions 62, 'L'Escorpi Poesia*, 13, (Bar- 
celona 1972). 

14. Abans havia publicat: .La febre freda" 
dins 5 poetes de Girom, edició privada ( G i n a  
1966), ps. 89-124; Papers privats, Eler, CoHecció 
'Les Hores Extres", 5 (Barcelona 1969), prbleg 
de Jos6 M. VAL- i Amich de píor ... (31 so- 
nets), edici6 privada (Girona 1969), prbleg de 
Salvador OLIVA. 

quest fil se n'apleguen d'altres, com el de 
l'experiencia amorosa, a la qual Comadiia 
dedica: aCancón, aPausau, aPlany de donze- 
ilan (imitació de cancó popular) i el con- 
vincent aAnivers& amb margarides gro- 
guesn, tots, excepte el tercer, poemes d i  
cursius de tecnica segura i aguda sensibi- 
litat. El tema del record aconsegueix bons 
moments a «Pis moblatn, aUlls clososn, 
ave11 jardín o aLa catedral* (que pot rela- 
cionar-se amb ~Meditació de novembren). 
Hi ha una serie de poemes que tenen el 
seu origen en referencies culturals de di- 
versa procedencia, elaborades diferent- 
ment: uHamletn és un magnífic monbleg 
dramatic; aMúsican parteix de I'audició 
de Mozart; «Joan Maragall baixa a pren- 
dre el te, és una meditació sobre els poe- 
tes i la torre de vori, que té una contra- 
partida al poema aPer en Gabriel Ferra- 
tero (que comen@ com el poema d'aquest 
intitulat aFlorala), on parla de la upetita 
poesia de cada dian i de al'altran, aenfos- 
quidoran i acruel*; «A Josep Carners in- 
clou una evocació d'alguns poetes catalans 
de finals del segle passat i primeries d 
quest i de l'ambient cultural de l'kpoca, 
i acaba amb una reflexió sobre la situa- 
ci6 actual, que té una correspondkncia 
precisa en el poema aDisset lires per un 
poeta avantguardistan, adrqat a Pere Girn- 
ferrer, on Comadira repassa l'activitat poe- 
tica catalana i els seus problemes de Ver- 
daguer fins avui. El sonet aJo* mereix una 
atenció especial en oferir-nos un autore- 
trat i un esbós de poktica: 

1 si a estones em vaga de fer versos 
i confegeixo quatre mots dispersos, 
no ho faig pensant en un darrer sentit, 

que no vull fer carrera de poeta. 
Ai las! Lletraferit de YA a la Z 
en llengua fosca i en país petit. 

La qualitat de la poesia de Narcís Comadi- 
ra em sembla actualment indis~utible.'~ 

La nova poesia 

Pere GIMFERRER (Barcelona 1945), no gai- 
re després d'Els mira2ls,I6 ha publicat Ho- 

15. El recull de poemes inclbs pagines ab 
d'aquesta mateixa publicació, Un passeig pets 
levar& ardents, sembla anunciar un canvi 
la pobtica de Comadira. 

16. Edicions 62 "L'Escorpi Poesia", 3 (Barce- 
lona 1970). 
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ra foscant," llibre les característiques ex- 
temes del qual el fan diferent del primer, 
>n realitzava una prospecci6 tebrico-prho 
tica de la poesia i la seva funció. La qua. 
litat més evident &Hora foscant és i'efi- 
cac frontalitzacib del llenguatge, awnsegui- 
da mitjancant una enlluemadora cumula- 
ció d'imatges, la musicalitat dels versos 
I les figures fbniques. Només una lectura 
demorada, que evitaria l'abandó del leo 
tor al doll d'imatges que sembla que cri. 

els sentits, permet d'obsexvar l'esforg 
acurat i intelligent com ple de sensi- 
at, en I'escriptura d'uns poemes en els 
S cap canvi no és possible, t&l 6s la 

nsi6 interior. Potser ni caldria advertir 
e la poesia de Giferrer poua en la ma- 

ixa literatura bona part dels seus ter- 
(J. Molas, en el seu prbleg, esmenta 

Góngora, Fontanella, Dante, MallarmC, 
Brossa), sense que aixb sigui un obstacle 
a lloriginaLitat i densitat d'aquests poemes. 
El primer, aLlum de tardorv, ja és indi- 
catiu de l'atmosfera del llibre: sensualitat 
de la llum, dels cossos, una sensualitat 
que ho impregna tot: 

...q uan ja les aigües 
no poden m&, no poden més, i brillen 
i reflecteixen, i de tanta llum 
no poden m&, i el cel és tot un vidre 
i pesa, i ja la llum no pot més &ser 
la Ilum, i el dia és un soroii de vidres 
i no pot m&, de tanta 
claredat no pot m&, perque estavella 
els cossos, i 6s un sol escut, les aigües 
són un escut, aquest pit meu, de tanta 
claredat no pot m&, i així la llum 
és un escut, així el meu pit un vidre, 
només un vidre que la llum cremava. 

Els temes del llibre, que es fan més den- 
sos i s'entrellacen a mesura que avanca la 
lectura, s6n exposats mitjansant un gran 
nombre d'imatges (som Uuny de la poesia 
narrativa) que permeten d i f m t s  lectu- 
res; el seu nucli és i'activitat dels sentits 
i la seva ineluctable caducitat: el gaudi 
sensorial (l'amor físic, els cossos, la Uum, 
els objectes, la música), el pas del temps 
i el seu efecte, la mort i, sobretot, la trans- 
tendencia. No & difícil d'advertir en el 
llibre una ambigüitat tai que permet una 
lectura doble o triple tant del conjunt mm 
de fragments, segons el tema que es con- 
sideri dominant, per exemple: l'erotisme 
(aHora foscanta), la sensualitat de la llum 
(aLlum de tardors), del mateix llenguat- 
ge, de i'atmosfera, etc., la m r t  (a1 éS la 

ciaror la mortm, k g i m  a *O&), la nostkl- 
gia del temps que passa, el paradis perdut. 
Tot són possibilitats que no wntradiuen 
gens el nucii del llibre, que les compr5n 
totes i potser en suggereix més. Amb tot, 
és especialrnent interessant la relació exis- 
tent entre el simbolisme i la seva idea de 
la unitat essencial de la natura i les &u- 
sions de Gimferrer a un absolut hipotetic 
enllh de la mort, subsumit i revitalitzat en 
aquesta transcendencía vbcua que és, se- 
gons H. Friedrich, una de les característi- 
ques de la lírica moderna. Pot acceptar-se 
com a possible Irexistencia d'una transcen- 
dencia que, tanmateix, és iluny de i'abast 
del poeta, de I'home; pera fins podria ser 
que no hagués existit mai. Hi ha la possi- 
bilitat, doncs, de parlar d'escepticisme. fa- 
cil de comprovar si ens furavern en el trae 
tament formal. Quan hi trobem al- re- 
ferencia, o bé és una pregunta o bé & 
una hipotesi. per exemple a allunyv, en- 
cara que també podem trobar afirmacions 
rotundes, com a ~Himnev, on una inter- 
rogació contrapesa i'afirmaci6: 

1 no hi ha un arbre 
que no sigui el seu signe. ¿O per trobar-se 
haurA d'esbotzar l'ésser?, 
o afirmacions indirectes, corn a aOdav: 
Talment un signe 
ens Uura i'arbre quan el vent nocturn 
li designa un espai. 

SS forca evident que Gimferrer no ha pre- 
tks de donar un valor moral particular a 
les idees que apareixen en la seva poesia. 
Perb no podem deixar de considerar aques- 
tes idees en reiació amb una tradició 
cultural i liter* de gran qualitat en la 
qual tenen I'origen; amb aixh vull dir que 
Gimferrer ha recollit idees que són patri- 
moni de la literatura moderna i els ha do- 
nat un tractament formal de ma& barroc 
amb tocs medievalitzants. de la mateixa 
manera que ha farcit els poemes de refe- 
rencies culturals i erudites que són un bon 
esquer per a qualsevol crítica. Aguestes 
observacions no poden fer negligir la con- 
sideració que una lectura d'Hora foscant 
no és tan sols un exercici estetic o de 
cuitura, sin6 una penetraci6 dins una den- 
sa experiencia elaborada en poemes d'una 
gran beilesa.'" 

Ramon PINYOL I BALASCH (CorneU 1950) 
va obtenir el Premi Amadeu OUer 1972 amb 
Remor de rerns." 

18. Amb posteriontat a la redacci6 d'aquest 
17. Edicions 62, 'L'Escorpí Poesia", 9 (Barco- article, GIMWRRBR ha publicat Foc cec, Edicions 

ona 1972). Aquest fragment 6s una versi6 gaire- 62 (Barcelona 1973). Col. "L'Escorpi", niun. 19. 
38 literal de la ressenya sobre Hora foscant que 19. Barcelona. 1972. En lliurar aquesta resse- 
vaig publicar a "Destino", núm. 1.814 (8 de ju- nya apareixia un nou Wbre de -L. Aigües 
liol de 1973). p. 35. d'enlloc, publicat per Edicions 62. 
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En els poemes de Pinyol, visiblement in- 
fluyt per Foix i Brossa, predominen les 
formes clhssiques, corn el sonet, i els 
metres catalans tradicionals, corn el de- 
casíllab amb cesura a la quarta siklaba. 
La llengua és sorprenentment rica, sense 
poder evitar una impressió d'artificiosi- 
tat; en un altre aspecte, aquesta abun- 
dancia no salva algunes imprecisions en 
i'expressió, potser causades per la duresa 
dels nexes sinthctics. entre els quals pre- 
domina la juxtaposició. L'ús de recursos 
retbrics clhssics: alliteracions, paronomh- 
sies, rimes interiors, etc.. aconsegueix bons 
resultats, amb tot i fer-se massa insistent. 
Pel que fa als temes, notem que en tres 
de les quatre parts del llibre preval una 
temhtica d'exaltació nacionalista, de revol- 
ta política i social, la superficialitat i in- 
genuitat de la qual no pot ser paliiada pel 
rigor formal i i'energia de les imatges (val 
la pena citar: aso1 i mussola, parodia d'un 
conegut sonet de Foix, aNosaltres solsn, 
de tito1 molt explícit, aRompem bemats~, 
aCunill de fata); en la quarta part, priven 
els poemes sobre l'experiencia amorosa, 
en els quals les influhncies també són cla- 
res (la de Brossa a aHores perdudesa, per 
exernple); sense la tensió dels poemes de 
les altres parts, aquests darrers no deixen 
de ser interessants (~Bous morts camina- 
rana és un bon exemple, pel meu gust). 

Xavier BRU DE SALA (Barcelona 1952) ha 
publicat recentment La fi del fil, Premi 
Carles Riba 197220 El títol d'aquest llibre, 
alliteratiu corn el d'en Pinyol, no deixa 
de ser indicatiu del que trobarem des- 
prés. Bru de Sala reconeix, a més de la 
influencia de Foix i Brossa, la de Josep 
Palau Fabre. 1 encara en els seus poemes 
podem trobar referhncies a Salvat-Papas- 
seit: 

Tot m'és mesquí - i em moc per subtils 
[comes 

i Costa i Llobera: 
... podridura 
del degotail de formes. que s'escolen 

clhssica aixeta, 

entre les més bbvies. El llibre, dividit en 
dues parts, consta de 32 poemes de quatre 
i cinc estrofes de quatre versos cadascu- 
M: tres decasíllabs amb cesura a la quar- 
ta i un tetrasíllab (una estrofa molt sirni- 
lar a la que va fer servir Joan Brossa a 
Odes rurals, 1951). Els temes són més aviat 
clhssics: el dualisme en el món i en l'in- 
tenor del poeta, el gust de l'autor pel 
m6n dels somnis (d'on arrenca I'oposició 
somni-realitat), el conflicte entre raó i fo- 

U). A y d ,  "Els Ubres de l'bssa Menor", 75 
(Barcelona 1973), Premi Carles Riba 1972. 

llia o raó i imaginació. El llibre manté una 
qualitat formal mitjana molt notable, pe- 
r6 es podria retreure a l'autor una certa 
vaguetat a l'hora de formular coherent- 
ment la seva propia experiencia, que, bé 
cal dir-ho, acusa la seva dependencia en- 
vers el m6n pohtic dels autors la influen- 
cia dels quals ha recollit (és el ces de upar- 
lo d'oratsa, aSóc o no sóc?a i ~Eclipsi en 
sola, per exemple.) " 

Josep ALBERT~ (Capdepera 1950) ha pu- 
blicat una collecció de poemes amb el tí- 
tol comú de Com a una resistkncia (Poe- 
mes 1969-I972)P Hi trobem poemes de 
tres reculls diferents: Vidres a la paret 
(1969-1970), Nafra oberta del present (1970) 
i Aliorna (1971-1972). Per bé que en els 
tres poemes del darrer reculi es pot per- 
cebre una certa tendencia a la narrativi- 
tat i una disminució (potser control) de 
la flukncia d'imatges, no per aixb s'ha de 
considerar la poesia dlAlbertf corn a rea- 
lista; ben al contrari, em sembla que els 
seus poemes són exemples peculiars de la 
nova poesia: 6s evident la frontalització 
del llenguatge, pero el vers 6s lliure, en- 
cara que gens prosaic. Albertí no sempre 
respecta la sintaxi, perque sotmet I'es- 
tmctura dels seus poemes a la cumulació 
d'imatges, mitjan~ant les quals transmet 
i'emoció cercada (per exemple  autorr re- 
trata [sic], *Juny~, aPreocupaciÓ*). Entre 
les imatges, sovint d'un cert regust sur- 
realista, trobem clares referencies al fet 
d'escriure, corn a aparentesia: 

... deixar prosaicament fer-ho tot corn el 
[fer-ho, 

perque la cremada tasca d'escriure no 
[sigui mai 

una escupidora de plata. 

En els poemes d'Alberti pot notar-se una 
actitud iconoclasta, de revolta moral (com 
a aAutorretrat~ o ~Parkntesia), que, en 
aquesta collecció, té una cloenda on el 
poeta, simplificant la irnatgeria (excepte 
a aPel que sabrhs corn una pedra rodona, 
dóna'm coratgea), centra reflexivament la 
seva temhtica en la comunicació i l'expe- 
rikncia amorosa, la relació de les quals 
amb la paraula estableix (aCrbnica (.)a i 
acrbnica (..)DI. *Cala Ratjada sense cap re- 
cord~ és, pel meu gust, un excelient poema 
en el qual el tema del record és tractat 

21. Amb posterioritat a la redacció d'aquest 
article, P I N Y ~  ha publicat Rovell de mala plnia 
i BRU DE SAL! Elegies del marrec a Curia1 (Bar- 
celona 1973), col. "Llibres del Mall", n h .  1 i 2. 
respectivament. 

22. Dins Albertf Huguet, Nadal, 72, ps. 3-44, 
arnb el retrat de Blai BONBT. L'any 1971 havia pu- 
blicat Modus Vivendi, Premi Blanquema de Poe- 
sia 1970. 
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2n equilibri segur entre el deswrdam2nt nova es caracteritza per un cultura- 
imaginatiu i la narrativitat. lisme extremat, on té origen l ' d c i o -  

sitat que ii wnfereixen un ilenguatge ul- 
Conclusid traacadhic i una certa propensió a te- 

mes metafísics heretats sobretot de Foúr, 
Es dificil encara d'establir les caracte- i no sempre ben assimilats (excepte el 

rístiques generals d'aquesta nova poesia cas de Gimferrer i, en dlb que f'afecta, 
de qub he escrit. Les seves mostres s6n de Comadíra), en tot ras, la influencia 
molt recents i els poetes s6n, alguns, molt de la cultura pop no és ni de bon tros tan 
joves. Allb que més els uneix és la seva important corn en els c a s t e b ,  4) no hi 
acceptació de Sautonornia del discurs lite- ha tensions de gmp perqub no hi ha gmp, 
rari i de les regles que li s6n pertinents sin6 poetes aiIlats units per wacteristi- 
(la mbtrica, per exemple). Per ajudar-me ques molt generals (i val a dir que eiabo- 
a assenyalar algunes característiques que rades amb una intenció nonhés pedagbgica 
puguin ser generalitzables, he recbrregut i dins una estricta provisionalitat), enca- 
a Sestudi que Josep M. Castellet va fer ra que sembla que els m& joves es pre  
l'any 1970 de Ia llavors nova poesia cas- senten més wmpactes. Atbs aquest cul- 
tellanaea En primer iloc, la poktica d'a- turalisme (i'eiaboració lingüística i t& 
quests autors. que Castellet defiieix aixi: nica i la tematica tan litelaria), també 
 los jóvenes poetas que por sus intere- pot subscriure's d b  que diu Castellet ro. 
ses diversos propugnan la autonomía del Eerint-se al poema: a causa del seu valor 
arte, proclaman el valor absoluto de la artístic, el poema pot esdevenir un sím- 
poesía por si misma y consideran 1 poe- bol, nom& valorable segons les regles de 
ma como objeto independiente, autosu- Vart. 
ficiente: el poema sería, pues, antes un Així, dones, trobem el panorama de la 
símbolo, según los casos, que un mate- poesia catalana d'avui presidit per poetes 
rial literario transmisor de ideas o sen- corn Espriu, Foix, Brossa, Bartra o Palau 
t imient~sa.~ Bhsicament, els interessos Fabre, formats abans de la guerra, actual- 
wincideixen. No és el mateix cas pel que ment mestres en diversos graus de les 
fa a les característiques formals que Cas- generacions joves; en i'esgla6 ímmediata- 
teliet enumera: 1) despreocupació de les ment inferior trobem tot el gmp realis- 
formes tradicionals; 2) escriptura automh- ta, amb qualificatiu (histdr5c, existencid) 
tica, tbcniques eHíptiques, de sincopacib i o no, que compren poetes de generacions 
de collage; 3) introducció d'elements exb- diferents, de Llompart a Parcerisas (amb 
tics, artificiositat; i 4) tensions de grup: Pere Quart corn a cap d'escola, sense gai- 
a)  poesia que tingui origen en la cultura re audiencia ara); a sota de tot, i de fa 
popular, i b) poesia corn a assumpció esnob molt poc, una s&ie de poetes joves que, 
i aristocratitzant dels mites populars.= En amb considerables difedncies entre si, es 
la nova poesia catalana trobem: 1) revalo- presenten com f'avantguarda que empeny 
racib de les formes tradicionals, sobretot cap amunt els realistes a fi d'arrabassar- 
la metnca i la retbrica, de les quals fins los la zona que ara dominen, objectiu que, 
s'ha aribat a abusar; 2) amb Foix i Bros- wm que tenen entre ells a poetes corn 
sa corn a mestres reconeguts, els nous Gimferrer i Comadira, ja formats i en ple- 
poetes. han apds de parar esment en el na produccib, és molt probable que acon- 
lienguatge, en els procedinaents retbrics segueixin. Aixb no vol dir, com espem ha- 
i en aspectes tecnics (l'ofici) que en- ver fet notar, que absolutament tots els 
cIouen, amb funció diversa a ia que . poetes joves adoptat o adoptaran la 
els donaven els castellans, I'eHipsi, la mateixa actitud davant la ~oesia que 

E m c  SULLA 

26. Com ho prova el fet ja esmentat de la 
publicació de 'Ubres del Mall" o de la seva 

25. Op. cit., cap. 4, "Del oficio de poeta", ps. vista, també citada, * T m t  de Quinze", sense 
gaire relaci6 entre si, tanmateh. 
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