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llibres~, aApunts de  crítica^, aCo de poesia~, 
aPoesia de foras i ~Noticiaris. Per aquesta dedica- 
ci6 total i ordenada a la consideració del fenomen 
poktic, aPoemesm és, a la historia de la literatura 
catalana, el cas més singular i arrodonit. Per aixo, 

' per I'oportunitat de la seva publicació i per la 
indubtable necessitat d'un vehicle de comunicació 
d'aquesta mena, la seva desaparició fou una per- 
dua molt important. Després dels vuit números 
esmentats, aPoemes~ desaparegué; morí, i no pas 
de mort natural. 

Els números d'aquesta publicació poetica arri- 
baren sempre als lectors amb una mica de retard 
malgrat la imprecisió de la data, que alludia no- 
mks a I'estaci6 de l'any. Dins aquest procés, que 
havia aconseguit un estimable grau de consolida- 
cib, el número 9 de la revista seguí el camí normal, 
perb el gestor que la presentava a censura a Ma- 
drid topa amb una actitud nova del funcionari 
corresponent: aquest, amb bones paraules, li acon- 
sella que, d'aleshores endavant, no perdés més el 
temps, perquk 11Administraci6 havia descobert que 
uPoemesn era una publicació peribdica i, per tant, 
no n'autoritzaria cap número més. L'esmentada 
Administració havia trigat dos anys a fer aquel1 
descobriment sensacional! 

El frustrat novb i darrer número de aPoemess 
existeix, a I'arxiu de Joan Colomines, en estat de 
proves d'impremta: 6s una digna continuació dels 
seus antecessors, perb hi destaca I'atenció conce- 
dida al volum Poesia catalana del segle XX de 
Josep Maria Castellet i Joaquim Molas, publicat 
el 1963, amb tres critiques diferents, una a &rec 
de Joan Fuster. 

aPoemesm aplega un gran nombre de collabora- 
dors, entre els quals histbricament cal destacar 
que aparegueren com a apoetes inkditsn noms 
com els d'Isidre Molas, Ferran Fulla, Francesc 
Pareerisas i Coloma Lleal. 




