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PRÒLEG
Aquest que teniu a les mans és el tercer lliurament de La Catalana
de Lletres, una iniciativa de Catalunya Cultura que volia obrir l’emissora al treball dels poetes que lluiten per tal de fer sentir la seva veu.
Un any més, la resposta aconseguida ha estat la millor alegria rebuda,
la constatació d’un projecte que ha arrelat força i que demostra la gran
quantitat de poetes que hi ha a casa nostra i la voluntat engrescadora
i encomanadissa que demostren a l’hora de participar en iniciatives
noves i motivadores.
De totes maneres, els projectes humans, tal i com passa amb la
vida mateixa, tenen el seu cicle propi, un camí on es creuen tota mena
de sensacions i que té molt a veure amb els batecs de l’existència.
Aquest llibre, que recull, a més de la guanyadora i els finalistes, tots
els poemes seleccionats al llarg de la tercera edició de La Catalana de
Lletres, inclou també un apèndix amb tots els poemes finalistes del
que havia de ser la quarta temporada del concurs. En aquest sentit,
Catalunya Cultura és a punt d’afrontar un canvi que ha de dibuixar
un nou model de ràdio, un canvi d’orientació i de programació, i per
això no tenia sentit seguir amb un projecte concret que s’havia de
tancar un pic iniciada la nova etapa. De totes maneres, tampoc no es
pot dir que sigui un adéu definitiu, més aviat un a reveure carregat
d’esperança vers un futur que ens ha de portar nous horitzons i noves
perspectives de ràdio i de cultura.
Així les coses, aquest recull serveix per aplegar també tots els poemes seleccionats entre els mesos de setembre i desembre del 2005,
destinats a la quarta edició i que, lògicament, no podran optar al
premi final, però que, per contra, i havent rebut el favor dels diferents
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jurats que els han seleccionat, aconsegueixen així el reconeixement
que porta implícit la publicació.
La dinàmica de La Catalana de Lletres ha estat, amb algunes
variacions puntuals, la mateixa que s’ha mantingut des de l’inici del
concurs; és a dir, rebre els poemes i passar-los a l’equip de dramàtics
per tal que els convertissin en veu: aquí cal donar les gràcies més
sinceres a Dolors Martínez i a Joan Anton Ramoneda i també a l’excellent treball tècnic dut a terme per l’Albert Jodar i el Joaquim Garcia
a l’hora de bastir els poemes amb un fons musical adient. Després,
només calia emetre’ls (cinc per setmana) i sotmetre’ls al judici dels
diferents convidats, noms importants relacionats sempre amb la
poesia o l’edició. A tots, una bona nòmina de creadors, gràcies també
per la seva col·laboració desinteressada en el projecte. Joan Margarit,
Susanna Rafart, Joan de la Vega, Antoni Clapés, Vicenç Llorca, Màrius
Sampere, Anna Aguilar-Amat, Àngels Soler, Bartomeu Fiol, Joan Sala,
Eduard Vallès, Joan Elies Adell, Joana Bel, Lluïsa Julià, Sebastià Alzamora, Rosa Torrent, Maria Lluïsa Pazos, Josep Maria Ripoll, Esteve
Martínez, Margarita Ballester, Francesc Garriga, Juan López Carrillo,
Teresa Costa, Francesc Burguet, Rosa Delor, Jordi Valls, Jordi Roig,
Vicenç Altaió, Bernat Nadal, Pere Ballart i Montse Ingla pel que fa a
la tercera edició i a Rosa Vilanova, Paco Fanés, Jordi Virallonga, Miquel Pujadó, Irene Tarrés, Montserrat Olives, Joan Elies Adell, Jordi
Condal, Isabel Olesti, Àngels Soler, David Escamilla, Ferran Aisa i
Sam Abrams per la quarta.
També vull tenir en compte el jurat que, al final de la temporada,
es va reunir i va escollir els millors poemes de tots els que s’havien
seleccionat prèviament: Sam Abrams, Jordi Cornudella, Jordi Ferré,
Susanna Rafart i Esther Zarraluki.
Gràcies a tots per demostrar una vegada més que la poesia és un
art viu i que gaudeix d’una vitalitat fora de qualsevol dubte. Sense
vosaltres, no hauria estat possible. Fins sempre!
Jordi Cervera
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POEMA GUANYADOR
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HEFEST
Rosa Vilanova i Tané
(Olot)
Fill del menyspreu, riota dels déus.
Has renunciat al privilegi de l’Olimp
per l’escalfor de la cova.
Manyà enginyós, repica el teu mall
sobre l’enclusa, una vegada i una altra.
Xiula l’aire de la manxa i avives el foc:
una fulguració d’estrelles t’incendia els ulls.
La força obsessiva del teu braç
doblega el ferro rendit.
Quin parany has creat per nosaltres
que ens hem fet sords
als laments incessants del teu mall?
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POEMES FINALISTES
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MATÍ
Itmar Conesa Jordan
(Santa Coloma de Gramenet)
El mirall em parla
Amb la veu encara ronca.
I un rostre trist,
Cansat,
Que ja no escolta.
No t’hi sé veure, jo,
Entre tantes paraules buides.
I a l’escriptori callen,
Un got massa gastat
I les teves quatre ratlles.
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PERSPECTIVA
Josep Civit i Mateu
(Montblanc)
Ets munició i gallet a l’arma
sempre disposta de la malenconia.
Ets el dit inquiet.
I la diana.
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