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L A GALERIA

De poesia t de
poetes

•FRANCESC RODON
•

N o hi ha dubte que qualsevol an-
tologia de poesía reflecteix de totes
totes el gust de I'autor de la tria.
També, és cIar, les preferencies, les

opcions i, si voleu, la tirada o el caprici
de qui fa la selecció. 1 enfront d'aixó, poc
hi podem dir. Pot agradar més o menys,
pero aquest és el jocoEs díficil l'objectivitat.
Ara en tenim un exemple ben cIar: acaba
de sortir un extens volum -580 páginesl=-
amb el títol Veintiún poetas catalanes para
el sigloXXI. L'autor de la selecció de poetes,
de la traducció i deis diversos estudis in-
cIosos és el poeta José Agustín Goytisolo,
excel-lent traductor -recordar només La
pell de brau, Cesare Pavese i Agostinho
Neto fa senzillament treure's el barret-.
Fa gairebé trenta anys, I'autor de Novísima
oda a Barcelona ens dona una altra tria,
Poetas catalanes contemporáneos. En aquell

moment els poetes
seleccionats foren
només deu. Ara, pot-
ser per la traca d'un
títol d'actualitat iper
fer joc amb el proper
segle, el seu nombre
ha augmentat consi-
derablement. D'a-
vaneada direm que la
majoria deis noms
recollits els avala
més el reconeixe-
ment públic que no
altre motiu, és a dir,
són autors indiscuti-
bles. Pero al' mateix

temps, Goytisolo sap descarregar amb pun-
tualitzacions més o menys raonades les
excIusions que hi ha. Tornem a repetir
que tot lIetraferit pot fer la seva antologia
ideal. Dit aixó, paga la pena destacar, en
primer lIoc, l'esforc de I'editorial per treure
al carrer un volum així en temps on el
vent que bufa en el camp de la poesia,
com en tot el que fa al-lusió a la catalanesca
terra fora de les nostres fronteres, és a
dir, escrit, com diu un poeta gironí, «en
lIengua fosca i en un país petit», aquest
'vent, diem, no és gens favorable. 1, en
segon lIoc, si Espanya fos un país vertebrat,
com voldria I'autor, aquest lIibre no podria
mancar a cap aparador de lIibreria. Es
un llibre excel-lent i molt personal, pero,
repeteixo, esplendido

«En qualsevol
antologia de poesía es
reflectei.xde totes totes
el gust de l'autor de la
tria. També, és ciar,
les prejeréncies, les
opcions i, si voleu, la
tirada o el caprici de
qui fa la seleccio»


