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Africa va guanyar el premi Vicent An- 
drés Estellés corresponent als Premis Octu- 
bre de 1975. Es el primer llibre de Francesc 
Mpez Barrio (Valencia, 1958): obra i autor 
s'incorporen, doncs, al cens de la jove lite- 
ratura valenciana, el qual, pel que fa a la 
poesia, comenca a ser prou nombrós d'engi 
que Amadeu Fabregat publicava l'imprescin- 
dible Carn fresca (1974), una notable ma- 
nipulació dels fets els resultats de la qual 
comencen a apareurer. I precisament aquest 
llibre ho confirma. No deixa de sobtar que 
un poeta de menys de vint anys en el seu 
primer llibre (publicat) ens ofereixi una tal 
maduresa tecnica i verbal, perb el fet és 
que els models, els punts de partida, eren 
irrenunciables. Situem-nos: Africa és un lli- 
bre de poemes d'amor; una contínua inte- 
racció entre els poemes en els quals el poe- 
ta parla d'hfrica, del món i de les relacions 
que protagonitzen, i aqueus poemes en els 
quals dialoga amb Africa (als quals grups 
els corresponen dos temps: el passat al pri- 
mer, el present obert al futur al segon), cir- 
cumscriu I'imbit en el qual es desenrotlla el 
comerc amorós. Un imbit institu'it pels creua- 
ments i parailelismes i que un llenguatge 
de textura densa deixa que es cre'i a poc a 
poc en el curs de la lectura. Les situacions, 
concretades en mots, són represes i elabo- 
rades successivament, superades per noves 
situacions-mot, ir~scrites en una realitat que 
sorgeix, visionhria, del desplegament d'un 

llenguatge pautat de simbols erbtics (sobre- 
tot masculins). Es cert que l'elaboració for- 
mal no aconsegueix sempre un valor idkntic, 
perb en algunes d'aquestes agrupacions de 
versos lliures que són els poemes d'dfrica 
podem comprovar quin hauria estat el sos- 
tre: <(Sobre l'ampit, Africa / crida les al- 
gues. Fuig a trenc d'albada. / Tres ingels, 
d'argent, d'aigua i neu la / busquen // S'a- 
maga entre les branques d'un / oliver mut), 
(remarquem, si més no, les ailiteracions on 
es combina a amb diversos sons, i les im- 
plicacions semintiques que emanen d'aquest 
tractament de la substancia fbnica). El poe- 
ta, creu López Barrio, té com a missió des- 
cobrir i observar les variacions de la <(tela 
amb fils reals i fils irreals), que pot ser la 
vida; el poeta ha de ser alhora policia, vi- 
gilant i jutge, <tel jutge que n'algari acta 
donant fe que a una petita cambra de Va- 
lencia han aparegut les possibilitats impos- 
sibles),. No seria inexacte parlar d'una <(li- 
rica de cambra)>, l'atmosfera i l'elaboració 
del llibre hi corresponen ben bé: un reducte 
on l'explosió amorosa crea tota la realitat 
possible. Encara que hi podríem observar 
alguna insuficiencia expressiva, potser algun 
trac insegur --qui sap si és lícit parlar d'un 
món i d'uns simbols que a vegades deixen 
poc marge d'accés a la seva privacitat-, el 
iübre, en darrer terme, demana l'esforc d'u- 
na lectura. 

ENRIC SULLA 

Víctor MORA: Whisky amb napalm. Barcelona, Editorial Laia, 1976. (Col. <(Les 
Eines>>, núm.  22.) 262 ps. 

Tenint en compte que la carrera literiria 
de Víctor Mora en llengua catalana va co- 
mengar el 1966 -una primera etapa en 
castelli havia donat lloc a dos reculls de 
narracions i a diversos premis-, no podem 
pas dir que sigui un autor fsrtil. Comenga- 
va amb el recdl de contes El cafe dels ho- 
mes tristos (1966), premi Víctor Catali 1965, 
i ha continuat amb La pluja morta (1966), 
Els plitans de Barcelona (1972; perb només 
ha pogut aparkixer completa en la tercera 
edició, de 1976), Perduts al plirking (1974) 
i Whisky  amb napalm (1976). Cal advertir 
encara, que moltes de les narracions contin- 
gudes a El cafe dels homes tristos i a Per- 
duts al pdrking havien aparegut anterior- 
ment, en l'etapa castellana de l'autor, i que 

ell, amb un criteri ben definit, les ha vol- 
gudes recuperar per al catali. 

No, a primera vista Mora no és un es- 
criptor gaire fecund. Les escasses obres que 
ens ha anat oferint fins avui tenen sovint 
entre elles, a més, un lligam narratiu que 
les uneix. Alguns personatges s'hi repetei- 
xen -i fhcilment hi arribaríem a trobar res- 
sonincies autobiogrifiques-, obligant-nos a 
reconsiderar-les en relació les unes amb les 
altres, d'acord amb una unitat narrativa su- 
perior a la de cada obra en concret. Ales- 
hores se'ns oferiria una visió global -ara 
com ara molt fragmentiria- d'aquesta his- 
tbria catalana que arrenca en temps de guer- 
ra i arriba fins avui: una intenció totalitza- 
dora gens nova dins les nostres lletres i que 
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