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LLETRES

Versos a viva veu de joventut
No són ni una generació ni tan sols un
grup poètic però a força de recitals i
publicacions comencen a fer-se un
lloc a les lletres catalanes. Pedra
Foguera, Antologia de poesia jove dels
Països Catalans va representar el seu
debut. Ara, les obres d’aquests 28
joves poetes no paren de succeir-se
, GABRIEL TRINDADE
Han arrencat els seus versos del paper i,
després, els han recitat a qui ha volgut escoltar. Potser són coses de la joventut.
Rampells poètics que apareixen inesperadament i que inesperadament no marxen. Experiències que 28 joves poetes
han deixat escrites en el recull Pedra Foguera, Antologia de poesia jove dels
Països Catalans (Documenta Balear,

2008), en d’altres llibres que han anat
apareixent i, sobretot, en recitals que nit
rere nit engresquen a més gent en això de
la lírica.
No són un grup de poetes ni volen ser
una generació. «No podem ser res d’això
perquè bàsicament no tenim consciència
de ser-ho», afirma el poeta Jaume C.
Pons. De fet, a hores d’ara, potser no són
28 o, potser, en són més. Tot un pèl caòtic
o, si es prefereix, en constant canvi.
Potser, encara falta que algun acadèmic
els bategi i els doni aquesta consciència.
Si això arriba a passar mai, aquest
acadèmic imaginari haurà de cercar en
l’inici d’aquesta bola de neu que arrossega a joves i més joves a escriure poesia.
Posat a assenyalar on comença tot,
aquest haurà d’apuntar amb el dit a la revista Pèl Capell. Aquest magazine que, en
un principi, no tenia més pretensions que
lloar l’obra poètica de Blai Bonet en un
únic número i desaparèixer després com
si res. Per sort, els cinc encarregats de fer
aquesta tasca, els mallorquins Glòria Ju-

lià, Joan Fullana, Joan Tomàs Martínez,
Jaume C. Pons i Pau Vadell, no van saber
deixar-ho a temps i la revista continua
fins a hores d’ara.
«Pèl Capell ha esdevingut una forma
integradora de la poesia que ens envolta», comenta Jaume C. Pons. A cada número, de periodicitat variable, els col·laboradors canvien i, d’aquesta forma, qui
els acaba de descobrir té la possibilitat
d’unir-se amb la seva ploma.
La Laia Martínez forma part d’aquests
joves que en esbrinar això dels recitals
poètics que se celebren a bars com l’Horiginal del Raval no va poder resistir-se a
pujar a l’escenari amb micròfon obert.
«Fa dos anys vaig decidir fer-ho. Va ser
una manera de treure tot el que només escrivia per a mi. Des d’aleshores he anat
coneixent més gent amb aquestes inquietuds i ens hem anat passant els uns als altres el nostre material poètic», explica.
«És molt difícil trobar característiques
similars entre allò que fa cada poeta del
Pedra Foguera. Com a molt, l’interès per

l’oralitat», aprofundeix el poeta Pau Castanyer. Aquesta diversitat d’estils fa que
al mateix recull es pugui trobar lírica de
temàtiques i estils molt variables. Per
exemple, només cal comparar els poemes
de la Laia Martínez sobre sexe i l’estil directe amb què tracta la temàtica i els del
Pau Castanyer i l’estil ennuvolat amb què
tracta la quotidianitat de la vida moderna.
La publicació de tots aquests llibres de
poesia ha estat possible per l’editorial Documenta Balear i la col·laboració de la Federació Llull. Gràcies a ells, el recull Pedra
Foguera, Antologia de poesia jove dels
Països Catalans, així com altres llibres
com L’abc de Laia Martínez i López (Documenta Balear, 2009), han pogut anar
omplint els prestatges de moltes llibreries.
«Descobrir tot aquest circuit de poesia
ha estat una sort. Quan vaig arribar a Barcelona, no pensava pas que trobaria tant
moviment al voltant de la poesia», recorda Laia Martínez. Aquest dinamisme té
com a conseqüència que un gènere tan
sovint oblidat per les editorials agafi embranzida de nou. Generació de poetes o
no, aquests joves signifiquen la revifalla
de la lírica amb les inquietuds de la societat actual. Que el baptisme corri a càrrec
dels acadèmics, mentrestant, ells continuen recitant.
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1 Joan Tomàs Martínez
Grimalt. 2 Jaume C. Pons
Alorda. 3 Blanca Llum
Vidal. 4 Emili SánchezRubio. 5 Edgar Alemany.
6 Glòria Julià Estelrich.
7 Mireia Calafell i Obiol.
8 Laia Martínez i López.
9 Pau Castanyer i Fe.
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La primera pedra

Consolidació dels autors

El recull Pedra Foguera, Antologia de poesia jove dels Països
Catalans (Documenta
Balear, 2008) és un intent per donar a conèixer tota la poesia feta
arreu dels territoris on
es parla català.
El llibre, que va
comptar amb l’ajuda
de la Federació Llull,
recull quatre poesies
de cada un dels 28 jo-

Després de l’èxit de
Pedra Foguera, alguns dels autors que
hi van participar han
pogut publicar pel seu
compte. És el cas de
Blanca Llum Vidal
amb La cabra que hi
havia
(Documenta
Balear, 2009), i de
Jaume C. Pons, que
ha publicat diversos
títols i, fins i tot, ha
obtingut premis com

ves autors (d’edats
compreses entre els
18 i els 29) que a
mitjans de l’any
passat freqüentaven el grup de la
revista Pèl Capell.
En el moment de
la seva edició, la
gran majoria d’ells encara no havien publicat res.
A l’actualitat, el llibre ja va per la segona

edició i s’està treballant en les traduccions al castellà, el gallec i l’euskera.

el Ciutat de Palma, i
molts d’altres.
A l’actualitat, l’editorial es troba analitzant i triant els diferents
mecanoscrits
que desenes de poetes
els envien. Documenta Balear s’ha convertit en una via d’escapament per a la poesia jove que s’ha anat
cultivant en català als
darrers anys.

