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DIVERSOS AUTORS.

Deu poetes d'ara.
Antología de Dolors Oller.
Edicions 62.
{Les millors obres de la literatura catalana, 124 )•
Barcelona, 1996,147 pagines.
DIVERSOS AUTORS

Dotze sentiis. Poesía catalana d'avui
Universitar Pompeu Fabra, Edicions Proa
i I' Institut d' Edicions de la Diputació de Barcelona.
Barcelona, 1996.
Requeriments míninis: 486 SX o superior amb 4 Mb de
RAM, targeta VGA a resolució 640 x 480 o superior, targeca
de so Sound Blaster o compatible Windows, CD-ROM de
doble velocitat i Windows 3.1 o superior.
Qualsevol Macintosh amb sistema 7.0 Ü superior amb 4 Mb de
RAM, 256 colors i monitor a resolució 640 x 480.

La poesía catalana d'avui (o d'ara) té una base solida de
poetes i una amplia diversitat d'estils. Es desenvolupa amb
constancia i regularitat, pero sense gaires estrídéncies
medifltiques ni cops d'efecte, es conforma amb una part petita
pero digna de les pagines de cultura deis nosrres díaris i
publicacions. Per aixó sobta que durant el darrer any dos fets
alteressín Tharmonia i la tranquillitat habituáis del panorama
poétic: el marf s'edita el CD-ROM de poesia catalana Dotze
semits i l'octubre es publica l'antologia Deu poetes d'ara.
El CD-ROM, guanyador del premí Mobius Barcelona
Multimedia, és una experiencia pionera a la península, una
llaminadura atractiva i de gran qualitat que conjumina un art
de milers d'anys d'hístória amb íes técniques informatiques mes
avangades; per primera vegada en fer la ressenya d'un «Ilíbre»
de poesia catalana s'hi ha hagut d'incloure la configuració
mínima del sistema en compres del nombre de pagines. S'hi
inclouen dotze poetes que reciten les seves obres: Blai Bonet,
Joan Brossa, Enríe Casassas, Narcís Comadira, Feliu Formosa,
Pere Gimferrer, Maria Mercé Margal, Miquel Martí i Pol, Josep
Paiau i Fabre, Francesc Parcerísas, Máríus Sampere i Jordi
Sarsanedes. La seleccíó, feta amb bons críteris davant la notable
variecat d'estils i generacíons, i la tria deis poemes, obra deis
mateixos autors, han restat en un segon pía potser perqué la
innovació que ofereíx el producte ha enlluernat els aficíonats a
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la poesía, genere que a través de les técniques multimedia
recupera la sensorialitat que lí era propia fins fa molt pocs
segles.
El CD-ROM, pero, no es limita a oferír-nos un vídeo de
l'autor mentre recita, possibilitat ja prou interessant per a
aquells a qui els agradí associar veus i cares amb alio que
llegeixen, sino que permet entrar dins la íntímitar de Fautor í
així poder conéixer els seus objectes preferits, les opinions sobre
la seva obra, la seva caMígrafia, les seves déries i el seu álbum de
fotografíes. També s'hi pot veure la portada de tots els seus
llibres i organitsar un recital poétic en un teatre virtual. A mes
a mes, per tal d'acabar d'arrodonir el perfil deis seleccíonats,
podem accedir a les seves biografíes, a una relació deis
principáis premís de poesía catalana í els seus guanyadors, a
arricies sobre la poética de cada un deis autors (seleccíonats per
ells) i a un recull de prólegs i d'articles d'aquests darrers anys
sobre la poesia catalana mes recent. La produccíó és acurada í té
detalls de gran qualitat, com la fotografía inicial deis dotze
poetes o el cursor que es transforma en una ploma, i destaquen
la facilitat amb la qual hom es desplana a ttavés de les diferents
opcíons i la possibilitat d'imprimir els textos.
Aquest CD no és estrictament una antología, perqué
l'eiement que mes en ressalta, la possibilitat de conéixer a fons
el poeta com a borne, no la pot oferir una antología
convencional. Mes aviat (i tal com índica el títol), la intenció
de Tobra és mostrar dotze maneras de pensar la poesía i
descobrir dotze senrits que per un motiu o altre han coincidir en
el seu exercicí,
La de Dolors Oller és una proposta mes ortodoxa que
l'anrerior, pero com que les antologies de poesia catalana no son
gaire freqüents i a mes aquesta recull autors amb una trajectória
consolidada, no ha passat desapercebuda. Oller aplega deu
poetes: Blai Bonet, Miquel Martí i Pol, Feliu Formosa, Joan
Margarit, Miquel Baufá, Marta Pessarrodona, Narcís Comadira,
A n t o n i Mari, Francesc Parcerísas i Pere Gimferrer.
L'antologista, professora de teoría de la literatura i de litetatura
comparada a la Uníversirar Pompeu Fabra de Barcelona, ha
escollit el nombre de poemes de cada autor segons el volum de
la seva obra i els ha ordenar cronológicament intentant perfilar
la seva trajectória poética. Aquest és un aspecte que dona moka
credibilítat a l'anrologia: malgrar que les poesies de cada autor
son for^osament poques i que alguns deis poetes tríats teñen
una obra molt extensa, el fíl de l'evolució poética de cadascun
d'ells se segueix amb molta facilitat; Dolors Oller demostra un
gran sentit crític a l'hora de garbellar l'obra deis deu autors i
proposar-ne un recorregut. Al proleg, vincula el grup de poetes
que ha escollit (nascuts entte 1925 i 1945) mítjan^ant un tret
comú: una experiencia de desastre. Dues guerres, la Guerra
Civil i la Segona Guerra Mundial, son esdeveniments que els
connecten amb els corrents generáis de la literatura europea
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albora que els donen un altre element cohesiu, aquest
idiosincratic de Catalunya: l'opció d'escriure en una Mengua
perseguida.
La qüestiü que suscita mes polémica quan es presenta una
antología és la tria d'autors: s'hí troben a faltar nonas, se'n
voldrien treure... Tot bon aficionat a la poesía té les seves
preferéncies, i la presentado d'una antología sempre és una
bona ocasió per reflexionar sobre els corrents estétics dominants
i la vigencia deis models. Respecte ais dos casos presents, pero,
difícilment algú podrá qüestionar els noms seleccionats; el
problema és mes aviat el contrari, se'n troben a faltar. Per posar
un exemple que ningú discutirá, és una llástima que les dues
poetesses mes representatives de la nostra poesía no apareguin
juntes en cap de les dues propostes. També s'hi troben a faltar
autors valencíans, mentre que els balears hi teñen una bona
representació; és un símptoma del poc contacte que
malauradament hí ba entre la literatura de Catalunya i la del
país Valencia. Potser també bi manca la representació d'algun
d'aqueils poetes que, sigui pels motíus que sígui, son classificats
dins la parcet-la «alternativa», redol índefinit i confusionarí que
no sempre está ocupat pels néts del dadaisme i que sovínt
serveix per amagar actituds regeneratíves respecte ais corrents
estétics dominants. En aquest sentít el CD-ROM és una mica
mes agosarat perqué inclou Enric Casassas, poeta que ningú
dubta que ha sorcit de l'escena alternativa i que potser per aixo
és el miltor que aprofita les possibilitats deis nous mítjans: la
seva interpretació d' Es l'Enríc Casassas! és realment
d'antología. Pet que fa a la poesía gironina, les dues propostes
son unánimes a l'liora de destacar el valor de la poesía de Narcís
Comadira, l'úníc representant de la provincia.
Buscar poemes coincídents a DoiZ£ sentiis i a Deu poetes
d'ara és una tasca poc agraída, ja que només coincídeíxen sis
autors, í d'aquests només cinc poemes. La selecció del CDROM és matemática: cada un deis autors ha hagut de
seleccionar cinc poemes. La selecció de Dolors Oller respon a
necessitats mes académiques: trabar un itinerarí de l'evolució
deis estíls mitjangant un nombre variable de poemes (l'autor
amb mes poemes és Miquel Bau^a, amb vint-í-cinc, i el
segueíx Pere Gimferrer, amb vint; respecte al nombre de
pagines guanyen Blaí Bonet, Pere Gimferrer i Narcís
Comadira, amb tretze).
Dotze sentiis només inclou cinc poemes de cada autor, i
aquest n'és el punt mes negatiu, pero com que la vertadera
íntenció del projecte és emfasitiar els aspectes que no poden
aparéixer en un llíbre corrent, Topcíó d'incidir mes en l'aspecte
personal del poeta í en la valoració crítica de la seva obra está
plenament justificada. Davant projectes com aquest no cal
patir, dones, per la supervivencia del paper: malgrat totes les
innovacions que la informática pugui aportar a la literatura, mal
no podrá emular la presencia física del full imprés.
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Deu poetes d'ara i Dotze sentits son dues maneres díferents
d'acostar-se a la poesia: la mes ortodoxa será una bona guia per
a aquells que vulguin íniciar-s'hí i una eina de debat i reflexíó
per a aquells que ja hi estiguín avesats; la mes heterodoxa ens
descubrirá aspectes personáis i ¡nsolits de dotze poetes, veus,
fotografíes i gestos que mai podran ser plasmats sobre paper.
Combinant les dues opcions en els sis poetes que coincídeíxen,
confegirem una imatge completa tant de l'obra com de la
persona que s'amaga rere els versos; els podrem llegir a
l'antologia de Dolors Oller i els podrem sentir i comprendre una
mica mes a través del CD-ROM.
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