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La veu dels 
poetes morts
CRÒNICA La Setmana de la Poesia invoca 
Arderiu, Foix, Carner i Villagómez

ERNEST ALÓS
BARCELONA

J 
osep Maria Espinàs recor-
dava en el seu llibre Relacions 
particulars el dia en què va 
anar a casa de J. V. Foix per re-

collir un parell de poemes per a la re-
vista Destino i el poeta, a dos quarts de 
cinc, es va oferir a llegir-los-hi. I des-
prés un altre, i un altre, fins a l’hora 
de sopar. Aquesta actitud depreda-
dora dels poetes, amb la quartilla a la 
mà a la caça de l’oient, potser obeeix, 
bromejava, a la seva «anèmia de lec-
tors». Però pot resultar incòmoda, so-
bretot si el poeta no està precisament 
ben dotat com a rapsoda. Doncs bé, 
els assistents a la sessió In Absentia de 
la Setmana de la Poesia de Barcelona 
van poder posar-se ahir a la pell de 
Josep Maria Espinàs. I envejar-lo per 
haver conegut Foix, i compadir-lo 
per haver hagut d’escoltar-lo recitar 
durant quatre hores.
 Precipitat (si no és que llegia un 
sonet, una forma que amb la seva re-
gularitat doma el lector més caòtic), 

sense vocalitzar ni entonar... Sí que 
és certa, en molts casos, la reivindica-
ció dels actors (els de la vella escola, 
almenys) que per a això ja hi són ells, 
que es tracta del seu ofici. I ahir ma-
teix ho demostrava la rapsoda Núria 
Candela, en un altre escenari del fes-
tival, amb els versos de Vinyoli.
 Però escoltar la veu del poeta té un 
altre valor afegit. És una «litúrgia», 
potser la més antiga, sostenia ahir 
Margarida Trias, directora de la Fun-
dació Foix i organitzadora de la tro-
bada, en què es va poder escoltar, a la 
Biblioteca de Catalunya, quatre au-
tors desapareguts recitant els seus 
propis versos. Per sentir la «presèn-
cia» (no, no es va moure cap moble) de 
Clementina Arderiu, Josep Carner, 
Marià Villagómez i J. V. Foix.

FONOTECA A LA WEB / El miracle és pos-
sible gràcies a la Fonoteca de la Càte-
dra Màrius Torres de la Universitat 
de Lleida, que ofereix lliurement a la 
web (www.catedramariustorres.udl
.cat) les gravacions de poetes cata-

doctor Joan Colomines gravava els 
recitals resistencialistes que es feien 
a casa seva.
 Escoltar recitar Arderiu i Carner, 
això sí, té el valor impagable d’un vi-
atge en el túnel del temps (amb l’em-
fàtica declamació, marcant musi-
calment els peus dels versos com en 
una classe de mètrica clàssica, el to-
nant Oh Sitges, cel i calitges! amb què 
comença el Madrigal a Sitges de Car-

ner...). I en el cas de Marià Villagó-
mez, descobrir fins a quin punt la 
voluntat de normativització de la 
llengua podia ofegar en el seu cas 
l’accent d’Eivissa.
 Però si és dels que pensa que, per 
llegir un gran poeta, res millor que 
un gran actor, avui té una cita obli-
gada: Vinyoli per Vinyoli, a càrrec de 
Lluís Soler, a les set de la tarda, a 
l’Auditori de la Pedrera. H

33 Sessió d’audició de poetes (com J. V. Foix i Josep Carner, a la foto), ahir, a la Biblioteca de Catalunya. 

ÁLVARO MONGE

Una web permet 
escoltar els escriptors 
catalans llegint els 
seus poemes

lans que ha recopilat, des d’una sèrie 
localitzada increïblement a la Bibli-
oteca del Congrés dels EUA fins a la 
sèrie de discos Poemes amb la veu dels 
poetes, d’Edigsa, o les cintes en què el 


