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«VEUS DE LA NOVA
NARRATIVA CATALANA»
Autor: LOLITA BOSCH (selecció i
pròleg)
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 336 / Preu: 19,50 €

Veus és un antologia que
reuneix textos de quaranta-un

autors que escriuen en llengua catalana i vénen
d’una tradició comuna: la de Francesc Trabal,
Caterina Albert, Mercè Rodoreda o Llorenç
Villalonga. Però no està feta amb criteri
acadèmic, sinó que neix de la curiositat lectora
de l’escriptora Lolita Bosch.

«LA BICICLETA ESTÀTICA»
Autor: SERGI PÀMIES
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 144 / Preu: 11 €

Quatre anys després de
l’aclamat Si menges una llimona
sense fer ganyotes, Sergi Pàmies
torna a l’actualitat editorial

amb el recull de relats La bicicleta estàtica, on
amb l’estil obsessiu i sobri que el caracteritza,
narra els naufragis de la maduresa i les fatalitats
individuals i col·lectives. Per primera vegada,
l’autor ha utilitzat material autobiogràfic per
elaborar aquesta vintena de contes.

«OLOR DE TINTA»
Autor: JOAN VOLTAS
Editorial: ARA LLIBRES
Pàgines: 224
Preu: 17,95 €

Redaccions de diari febrils i
carregades de fum, passions
desbordades, mafiosos, dones

de bandera, futbolistes mítics... Joan Voltas
(Barcelona, 1931) explica els seus set anys en el
periodisme esportiu brasiler de la dècada dels
cinquanta. Unes memòries plenes d’humor i de
nostàlgia i alhora un homenatge al periodisme
de qualsevol època.
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El lector pot tenir la impressió que Margarit
sotmet la seva poesia a un cànon personal.
Aquest és un llibre fet a partir dels llibres inde-
pendents del poeta. El temps d’escriptura ori-
ginal dels poemes ha quedat esbarriat. Els
poemes, independentment de l’any en què
van ser compostos, adopten un ordre nou. La
vella ordenació de les peces en els llibres res-
pectius s’ha dissolt en una de nova –nova, de
fet, des de fa nou anys, quan va aparèixer la
primera edició del llibre–. I gràcies a això, el
lector descobrirà poemes que potser ja conei-
xia, els rellegirà. Jo em refermo en la meva tria
personal: per a mi els tres millors poemes de
Margarit són «Perdiu jove», «L’oracle» i «Ex-
periència d’una pàtria». Per cert, tres «poemes
d’amor» ben curiosos, sobretot els dos últims.
De «L’oracle», mai de la vida se m’hauria acu-
dit dir-ne «poema d’amor»!

–d’un tren, d’un cotxe, d’una habitació d’ho-
tel–. És a dir, es trasllada a la poesia allò que
Hopper va saber fer tan bé en la seva pintura.
Hi ha aquelles belles poesies en què hi surten
piscines, i persones que temen l’aigua, que ne-
den «cap a la mort». Les que giren al voltant de
la idea de la desolació moral. Un munt de poe-
mes que parlen de la mort, i diàlegs varis entre
els morts i els vius, o entre morts retratats que
van ser joves i vius envellits que s’acosten a la
fi. Aquell poema, «Avantpassats», que em re-
corda el de la «tomba vivent» de D. Sam
Abrams. Hi ha, encara, la idea que la felicitat
és poc menys que una quimera literària. I par-
lant d’amor, la seguretat que «fins i tot / quan
un s’estima algú, arriba l’oblit». Amb tots
aquests arguments, la poesia de Margarit crea
una emoció particular i perdurable en el llegi-
dor.

Llegint ara Poesia amorosa (1980-2009) un
retroba els vells pretextos i els temes de sem-
pre de Margarit, allò que ens el fa admirable.
Javier Cercas va escriure que el nostre poeta
havia fet «un retrat moral de la ciutat [Barcelo-
na] a través d’un autoretrat moral». En
aquests poemes coneguts de Margarit hi ha
«tantes ciutats on havíem d’anar» –Barcelona
i moltes altres–, però també hi apareix un país
rural, d’una bellesa i una precarietat que van
de bracet. Molts dels poemes pretenen crear la
il·lusió del temps, i ho aconsegueixen (llegiu
«El present i Forès», però no és ni de bon tros
l’únic). Poemes, molts, que ens parlen d’una
intimitat revelada: «Primer amor», «Aventura
domèstica», etc. Hi ha la idea recurrent de la
recerca –d’una dona, d’una ciutat–. Hi ha tots
aquells poemes que es refereixen a persones a
través del reflex que fan en un vidre de finestra

Joan Margarit, aclamat com un dels millors poetes del moment, va ser guardonat amb el Premi Nacional de Literatura el 2008./ ANDREU PUIG


