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NI/III. 40. l/ fpOm. \III ally S'Esclop jl//iol -Acosl 21"'S • 

1l.\ltTom:u FIOL (I)alma, 1933) ha basti t la seva obra poètica al marge de ls cenacles i de les modes 
!i teraries. Fiol afirma que, malgrat e ls resu hats mai siguin espectaculars, l'cscripUlra és una mane ra 
d 'acostar-se a la veritat. La seva poesia no fa concessions i. caracteritzada pe ls componen ts mora ls 
i ètics, anteposa el contingut a la lanna; entre e ls seus temes recurrents, destaqucn el jo poêtic, e l 
pas del temps, Déu, la mort i la renexió sobre la soc ietat illenca, que identi fi ca amb e l contrarn itc 
de Cavorq ues; també lisa c lements de la sim bologia hebra ica i de la Càbala. L,I publicació de l'an_ 
tologia TOl jo è li/UI exageració ( 1999) així com la posterior de les obres completes han contribuït 
a augmen tar l' in tcrès per la seva obra. Amb Càbales del ca/l (2005) obti ngué el premi Carles Ri ba. 

L'o bra poclic3 de Bartomcu Fio l: 

Calalosc(lI1s. Palma: Dacdalus, 1966. 

Camp Rodó. Palma: Moll. 1973. 

Comribució de bàrbars. Campos: D. 
Huguet, 1980. 

Capells de ferro a SOli Cabaspre. 
Palma: Edició de l'autor, 1983. 

Calaponal de Cavorqlles. Manacor: 
Caixa de Balears, 1985. 

Conlribllció de verges. Barce lona: 
Abadia de Montserrat. 1990. 

Clll1alla comra "Eswblishmem ". 
Palma: Universitat de les Illes Balears 
(U IB) I Caixa de Balears. 1995. 

La COlli unió dels sants o Els mOrts 
ho callam 101. Palma: Moll. 1997. 

Cave carmina. cape canes. Palma: 
Moll. 1998. 

Calàleg de lIIalêries . Palma: El Tall, 
1998. 

TOl jo és una exageració: qllar(lII
"'-'1011 1e.\·IOS orals perifèrics. 
Barcelona: Proa, 1999. 

Cròlliques bàrbares: obra poètica 
2. Barcelona : Proa, 1999. 

Camps de marilla i subllrbials: 
obra poèlica I. Barce lona: Proa. 
2000. 

Callalla /11111)1 de Grècia: obra poè
lica 3. Barcelona: Proa. 2001. 

Càbales del call. Barcelona: Proa. 
2005. 

COllfimwció O represa del poemes 
de Iv/onISOl/ris. Barce lona: Proa, 
2007. 

Alguns dels (,sludis sobre Oarl0lll Cu Fiol: 

Joan Colomincs: BartOlllell Fiol. 'CaftIIOSC{II1S', «Serra d'Om, 
Barcelona, núm. 107. agost 1968 . 
Se basli r. AI1.¡lIl1ora: EI/derrocs i fOl/ulI/ellls, ((Avui», Barcelona. 
OClUbre 1997. La ver;ral i el VCI:\', (Avub). Barcelona. abril 1998. 
Bar/omeu Fiol. 'Tot jo es IlIIa exage/'{lci6', «Serra d'Om, 
Barcelona, núm. 473, 1999. 
Baltasa r I)orecl: MlIferillls sobre Borloll/ell Fiol, (Avui» , 
Barce lona, febrer 1998. 
Anl ònia Arbona : /.(1 poesia de BarlOlllel/ Fiol. Sel1se decorum a 
la recerca de ta \'erilut. Lleonard Muntaner Editor. Palma, 2000. 
Barlom cu Badia: Barromell Fiol. poeta mlll/orqllí. «Serra d'Om 
Barcelona. núm. 495. 200 1. 
Ponç l' uigdc\'a ll : Poemes i "poell/es", ((El País», Barcelona, 
març 200 I. 
Snsan na Rafart : Tot Fiol. «Avu¡'¡, Barce lona, abri l 2002. 
l'e,'c Rosselló Bover: Hartoll/eu Fiol: l'Obra poètica dejini/ivo 
d'l/l/ .. allisit/e,.··. «Serra d'On) Barcelona, IllUTI. 5 16. 2002. 

UNA PARAULA RERE UNA ALTRA VOL DIR REVOLTA * 

"Si fins ara BarlOmell Fiol ho havia apostar 101 a la carIa de 
la poesia. darreramellf ha volgul ampliarIes }i'omeres de la seva obra 
incorporam-hi la prosa (I través de l'orticulism€ i el dielorisme. F.n 
aquest semir. des del 1996 col·labora habillfC/lmellf a le.\· pàgines d '0-
pinió del "Diari de Balears' amb arlícles conrI/l/dents qlle porricipen 
de la crí/ica Iilerària. la c:rílica d ·arl. la leoria Iiterà,.ia ¡ la leoria 
Clltrurat. I et 2000 inal/gura la seva ¡àcera de memorialista amb 
'Entre Cavarql/e!)' i Albió. Un diewrï, obra que VlI qlledarflnalisw 
del premí Josep Pla l 'any 2003 ". 

--A grans frels. podem dir que la poeS;(1 i la prosa de DlI/'Iomeu 
Fiol son a la IileraluI"alrlldicional el que el ja=::. et blues i el gospel 
són a la mlÍsica Iradiciollot. Hem de recordar que el jazz. et blues i el 
gospel. aVili fan inqiiesrionablemelll populars. vall néixer dels inlelll,\' 
per pari dets esc/aus afrO-llord-americans d 'adequa/" o adaplar el 10. 
el lell1p!'·. el ritme i la melodia dels llim lles protesfams. que seulien 
arreli, a la pròpia oïda musicat ". 1. ... ] 

[ ... ] "FiollUlfel el mateix amb ta Iilerafllra clàssica. Ha here
tal els cOl/ceples c1itssics de poesia. d'arriel/lislI/e i de memoralisme, 
i els ha adequaI i adaptal al seti propi sistema Iilerar; perq llè 110 
podia soportar el ni /livefl de desafinament i discordança. TOl això ha 
fel que. amb els lInys. Fiol hagi passat de ser /11 /(1 mera rara avis. I/nlJ 
mera onol"l1wliwI. a ser la .figura més original. li/és radical i //l és 
innovadora de la lileralura calalana aCli/aI. " 

D. Sam Abnllus 

* Frngments del pròleg d' ElI1re Cavorql/es i Albió. Un dieWr¡ 



II/liol . Agost :woS 

Perfecto Cuadrado, catedràtic de Filologia i 
proressor de la UIB, presentà el 14 de maig a la 
Llibreria Àgora Entre Cavorqlles i Albià Un dietari 
de Bartomeu Fiol (rotografia: Magdalena Vida l) 

t0121200 1 

S'Esclop NI/III. 411, l/ (pom, 1111 (lIIY 

els Llibres de pròsper EDITORIAl- MOU 

Bartomeu Fiol 
Entre cavorques i Albió, un dietari 

pròleg de D, sam Abrams 

1I·lustraciÓ de la coberta: Com, Marc Torrent 

Wilhoul enol/gh scholarship, Sense gaire coneixemenl ~amb el sentit que tenia aquest 
mOl quan es de ia a un infant: no tens coneixement!~ també serien tito ls prou feridors i sarcàstics . Què hem 
de fer? Les coses són com són i, sobretot, ara ja no hi ha temps d 'esmenar res. 

13/2/2001 

"Life 110\V has, il seems, slipped by, and whal has come 0[;1 all? IV. 3 peu de p.'i1:ina. la Ilota 

20 l, De qui és aq uest q liestionam en t, de F.R. Leavis, el critic, o d ' Erza Pound, e l criti cat? En qualsevol 
cas, aquesta és la pregunta perti nen t, a hores d' ara. 

26/412001 

"Caminanle. 110 hay camino: 
se hace camino al andar" 

ens deixà dit Antonio Machado, i de tan i tan repetit, ja ens sona un xic ridícul. Però és vel'. 
I això vo l d ir que els pelegri ns no poden partir amb un mapa exacte di ns la butxaca, amb un itinerari cxac· 
lament predeterminat. Però, a la vegada, com ens mostr a Ramon Pannikkar a Bel/aurac/a senzillesa, tot 

allò que no és camí ha de ser descarta\. 

(Fragmcnts d'El1Ire Cavorqlle,~ i Albió. Un dierari) 

A la nota, B. Fio) ho tradueix aixi: "Sembla que la vida j a és cosa del passat, i qllè /l'hem/ret? 
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Nil/li. 4". l/ (poen. \III (l lly 
S'Esclop ¡uliol- AgosJ :zooS 

• 
• 

IMPACIEN TS M 'ARROSSEGUEN, 
ELS MOTS 

Descobrint altres paraules belles, 

dubto de la meva aspirac ió 

a que aq uestes nàccides paraules 

fl amegin pàgines de llibre. 

Són tantes les aus que volen 

i emblanquinen d 'ales el cel p1ttiós, 

són tantes les si renes co l' locades en Ics proes, 

¡ tants e ls principis, 

i ta ntes les dunes de petx ines que justi liquen badies. 

Dubto, però no puc aturar-me: 

impacients m'arrosseguen, c ls mots, i em manen. 

• • 

/ 

. I 

" 

Tenia dues mans: 

\ 

DUES MANS 

una oriental , florida de lliri s blancs; 

l'altra, occidental, un poc aspra. 

Les perfumava de canyella 

Joa" L:I('.omb:1 

per ofe rir-mc-Ics netes d 'o racions ¡ rigideses. 

Tenia dues mans 

que aco llien totes les estacions: 

gelaven a l'estiu e ls meus mugrons de terra calenta, 

flo rien tardors vermelloses a les meves galtes de neu, 

m'enca lentien Ics ànsies 

en una volada de falz ia estiuenca, 

càlida i sllbita. 

Tenia dues mallS 

que eren meves. 

Francesca Pujol 



Una antologia feta en positiu. 
Res . Poesia i paraules. 
Ben bé tot. 
Punt i principi de l'espurna de fregar la pedra. 

Edg.r Alemany 

Mireia Ca lafe ll i Obio l 

Eduard Carmona 

Pau Castanyer i Fe 

Joan Duran i Ferrer 

Anna Enrich 

Marc;na Escoda; Margenar 

Clara Foncaner Abrines 

Joan Fullana Company 

Andreu Galan i Marcí 

Isabel Garcia Canet 

Àngel Igelmo Segur. 

G/ària JuNa Estelrich 

Ferran López i Abad 

Ruben Luzón 

Joan Mahiques Climent 

La;a Martínez i López 

Joan T. Martínez Grimalr 

Ivecce Nadal 

Jordi Napea 

Josep Pedrals 

Jaume c. Pons Atorda 

Pere Antoni Pons 

Carles Rebassa 

Marri Sales i Sario/a 

Emili Sanchez-Rubio 

Pau Vadell ; Vaf/bona 

Blanca Llum Vidal 

• • • 

_LD-.LC LQ.J!j S 
DOCUMENTA BALEAR 
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Joan & Pedro 

ES TALLER 

CANVI D'OLI 
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CÀRREGUES D'AIRE CONDICIONAT 
POSTA A PUNT DE MOTOR 

EQUILIBRATS I PNEMÀUTICS 
FRENÒMETRE (ITV) 
LI PASSAM LA ITV 

SENSE CITA PRÈ VIA 

Telèfon i rax 971 755365 
CI General Riera , nÍlm. 28, baixos 

07003 Palma 
Servei de carretera 24 hores 

telèfon 971471538 
www.cOlllerei(llm(ll/orca.COIII 

I renta-cotxes 

Al vostre servei sempre! 

- Neteja personalitzada i completa 
- Sistema ecòlogic i anti retxades 

Ens trobareu a 

AUTORENTAT Joall & Pet/ro 

Carrer Bartomeu Pou, nÍlm. SO - 07003 Palm~1 
telèfon 971 - 75 53 65 

SAGITARI 

ro ....... 
;..... 
Il) 
;..... 

..D ....... ......... ......... 

Llibreria especialitzada 
. 

en poesIa 

www.llibreriasagitari.com 

EI/tri a la llOstra web i cOl/egui els 
serveis que posalll a l'abast dels 
il/teressats el/. Poesia i Literatura 

- Llistat per autors o títols 
- Llistat de novetats i 

incorporacions al nostrc fons 
- Informació telefònica: 

971 730608 
- Informació i comandes per fax : 

971 283388 
- Informació i comandes per 

correu electrònic 

xa bru fi a111@telelil/e.es 

Servci de venda amb lliurement 
contra reemborS:lIl1 en t 

Servei de reccrca de Heols 
de qualsc\'ol especialitat 

Carrer de JOll11 Miró, 62 
07015 Palllla {Ie Mal/orCll 

Pàrquing li 50 metres 
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Yoland:t Rodríguez: escultum SIT (2006-2007) 

S'Esclop NI/III. 40, /I cpam, VII a/ly 

Imagin un món on l'equilibri 
sigui el tot ¡ el no-res, 

la mà que !llOU el vent 

i desplaça el silenci que reverbera 

mes enllà de les fronteres . 

Un agermanament de pobles i cultures 

culmi na cada un dels ex trems 

que defineixen els límits 

entre existència i utopi a. 

Raó deltern ps que somia 

anhels de concili i presagis de pau. 

M:ll'ia TCI'CS:l Fcrrer [sc:lItdcl1 

(111èt/iI) 

9 
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ILLA D'OGOS 
La llarga estreta, de carn obscura, 
cendra de tumults nocturns. 
L' illa d'Ogos ha deixat a Ics dones 
matar tots els seus mascles 
i ara resten surant 
a la plalja, camí de l'al Ia mar 
mentre Ics rembres bolxines 
resen aquella litú rgia onírica. 

PU II Vudell i Va llbo na 

(1IIedits) 

S'Esclop 

TAVERNA D'OGOS 
Aquell lli t de caps a la taverna 
amb el tel de rum gòtic 
que la copa amb ge l rus ajudà a veure. 
Foren mirades obertes, 
de rata que mossega 
entre el pèl i l'arrel. 
A l'ombra dels llums neòlics 
acostares la mà a la guixa 
treguent el brancam dur de la bassa solitària. 
Descomunal encert de calentor 
on les preguntes xisclaven 
entre el desconegut buit. 
Foren mirades obertes, 
de rata que mossega 
entre el pèl i l'arrel. 
Firat el ven l, 
la lluïssor de la nit en stand by 
cremava la darrera llosca encesa 
d 'aque lla dura sang inOada 
que desprengué 
dins una copa 
aquell amor desconegut 
erecta caramutxa de gener. 
Foren mirades obertes, 
de rata que mossega 
entre el pèl i l'arrel. 



¡/lliol · A{!OsJ ;!IXIS , S'Esclop 

v. Corals 

"Han de llimones i ginjols" 

(Blai Bonel) 

MÉS CON TENT QUE UN GíNJOL 

La fonollassa viu di ns l'olla de cargo ls, 
no hi ha pebre vermell dins els teus ulls de vidre. 
he ensumat un xiprell, no m' ha agradat l'olor, 
el romaní nori l, rhe dui I de dall de tal, 
i ara IU cm dónes càrritx i em fa ig sang als clive lls 
i m'esbue eom els pins de tempesles agrestes 
com co ixinets de monj a i nrboces espassades 
que diuen Bon Nadal amb gi nebrons a llou re, 
Avui . a l Ga latzó, m' he menjat un bon gínjol. 

DIJOUS 

Dijous arriba ella, amb una cara santa, 
Vestida de perfum, cam ina dins el tacte 
d' una pressa que fa un am ple cementeri 
del temps que no té edat per j ugar d'amagat 
dins l'espai de l si lenci, On has posat les calces 
que jo et v<lig rega lar? Com és que no Ics dus? 
Dijous de demanera, de calces i de vida, 
de les parau les a ltes dins el puig del deli ri, 

NI/III. 40, 11 (pom, VII (111)' 

.IAUMt: VmAL FQlt'n :l..A. (Ll ucmajor, 1973) 

intenta escriure poesia quan no ra de pro
fessor de calalà de l'Escola Oficial 
d' Id iomes de Cal vià. És autor d'una dotze
na de llibres de poemes. la rn:!joria dels 
quals s' han public:Lt a joescric.colII i ;L 

reculls de premis litemris del Principat. 
dels quals ha qucdat final ista més d'una 
vegada. Tot i que ha publicat contes de 
ciència-ficció (Els ulls vermells d 'ulI salur
/Iià, 2006: Els ,,1I.f l'e/'ds de Ili \wirm, 
2007), ara mateix cst:'! prep:!rant un rccull 
de relllts curts de caire realista amb idees i 
fragments quc ha anat acumulant al calaix 
aquests darrers mesos, OI,.'S del 23 de maig: 
de 2006 escriu en UI\ bloc (http://laur.l.b.1 Ie
"rweb.llct) tota casta de coses. El bloc és un 
escalfament perfecte que cI prepara per a 
partits més importants. IJer acabar IIqucsta 
peliul biografia, només cal destacar la 
publicació recent de I. '{11ft/bel (2008), la 

seva primera novcl ·la, en la qual es veu la 
passió que Jaume té per la mitologia grega. 

J a UIlI(' Vida l FOrI Cz.a 
(II/Mits) " 

http://joescric.com
http://laura.bale-
http://arweb.net
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Poetes francesos vists per Maties Tugores 

ÀI'\'GEI" TERROI'\' 
foto; Josep Pizà 

]L
a tasca de Maties Tugores i Garau 
com a traductor al llarg dels anys és 
més que notable . A Ics pàgines de 
S'Esclop ha allat publicant, per exem-

ple, traduccions de ls poetes francesos actuals, fet que 
ev idencia una dedicació i passió per a la poesia. 
Tugores va néixer en la segona meitat del segle passat 
a Valenc iennes (Nord de França), on va estudiar admi
nistració-comptable; és diplomat en llengua francesa 
per diverses institucions i va estudiar teatre al C.A.D. 
de Valenciennes amb el director d'escena Paul 
Plaisant. És, per tant, una persona que fa de baula 
entre di verses cultures, la francesa, la catalana i la cas
tellana. 

Recentment , la revista de cultura i poesia 
«Ficciones», editada a Granada i dirigida per Pedro 
Enríquez, ha ded icat un número ex traordinari 11-13 a 
la poesia francesa, en el que Tugores, amb una feina 
notable, ha recol lit una se lecció de trenta-sis poetes 
francesos traduïts al castellà, treba ll que, a mes d'un 
manuscrit original, inclou la biogralia de cadascun 
d'ells. El treba ll s'enriqueix amb els dibuixos de Nils 
Burwitz i de Gincs Liébana. La meticulositat d'aquest 
esforç es veu recompensada amb ulla bella edició d'a
questa prestigiosa revista. Entre els poetes traduïts 
destacaria Olivier Dernazet, Claude MicheJ Cluny, 
Yves Bonnefoy, Matthias Vincenot i Marcel in Pleynet. 
La selecció va des de poetes nats entorn als anys 1920, 
com Bonnefoy, fins a autors que sols tenen vint- i-cinc 
anys, com Vicenol. 

La perspectiva que ofereix és prou amplia per 
veure Ics diferents tessitures de la poesia francesa con
temporània i perquè cada lector en pugui trobar e l que 
més li agrada. Aq uesta poesia, tal corn ens la presenta 
Tugores, es caracteritza per una am plia varietat de 
veus, però realirmant-se en algunes constants. La pri
mera és e l gust per la avanguarda que Pleynet, del 

moviment "Tel Quel", representa. Una segona es la 
continuïtat dels grans autors del segle vint que, per a 
mi, manifesta Bonnefoy. La recerca de la quotidianeï
tat de Prevert de qui podem veure la petjada en joves 
autors com Vicenol. Finalment, la recerca del misteri 
de l'inefable que autors com Cluny tan bé representen. 
Aquests quatre trets són sempre dominants. 

És una llàstima que no s'hi hagi pOgllt incloure J. 
Roubaud, poeta experimentalista i amic d'Octav io 
Paz, ja que no va respondre a les peticions de l'anto
logista. També lament que no hagi inclòs Deschamps, 
a qui conec gràc ies a les traducc ions publicades per 
Tugores a S'Esclop. En qualsevol cas, e l conjunt és una 
impress ionan t feina d'erud ició, meticulositat i sensibi
litat poètica. Cal començar a reconèixer a Maties 
Tugores la feina d'enllaç entre cultures que, de forma 
tan despresa, va fent. Aquest esforç del nostre amic 
s'uneix a l que lins ara ha realitzat presentant a revis
tes franceses, poetes de ll engua catalana; com Antoni 
Vida l Ferrando, Bartomeu Fiol , Àngel Ten'on, Vicenç 
Calonge, Pere Rosselló Bover, Antoni Clapés, Jau me 
Mesquida Sansó, Josep Lluís Aguiló Veny, Gabriel de 
la S. T. Sampol , Bid Mesquida, Albert Herranz 
I-Iammer i Xav ier Abraham; i també es veu en la 
meravellosa traducció de VallvenQrgues. obra selecra, 
publicada per Cort, feta amb col'laboració del nostre 
geni casolà Cri stòfol Serra. 

En una paraula, Maties Tugores amb rigor ens va 
oferint sempre noves perspectives. Que continuï la 
festa molts d'anys! 

Àngel TcrrOIl 

~VOCES FRANCESAS 
PARA UNA ANTOLOGIA 

POtnCA CONTEMPDRANEA 

Portada de Ficciones dissenyada per Nils Burwilz 
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Poetes francesos d'avui / MURIEL VERSTJCHEL 

Poeta, editora, ani madora de ta llers de poesia, va néixer el 1956, a Lille, al nord de França. M URI EL 

VERSTI CHEL és membre de l comile de redacció de la revista «l-! auteur5», del de lectura i d ' animació de 
la rev ista «FroissaJ"t), i del comitè cultural de la "Mai son de la J>oésie" du Nord-Pas-de-Ca lais. Ha 
publi cat més de dotze ll ibres de poes ia. Escriu articles crítics, dicta conferencies ¡ publica poesies a 
rev istes com: «Ja lons»), «15/ 10»), «Horizons 21», «A rt & Poesie», <dnterventiOIlS fi Haute Voix». «Li cux 
d 'être», «L'Arbre à Paro]e», «Parterre Verbal», «Décharge» i «I-Iéliccs». 

Oci seu quefer literari, n' han comentat: " ., .Des de les seves primeres parallles, Jlerslicllel fa resso
nar algunes llotes musicals amb les quals. acabarà. amb li/IQ jlau/(f lleugera el seu calli ereri,.," (l>ierre 
O ESCAMI'S); " .. ,cridar alió indispollible, li ofereix I1l1a percepció quasi semàmica de la seva pròpia 
essència ... " (J ean-Pa ul M ESTAS) 

Voilà qll'éc,.ire 

à présent 
e 'est {racer le chemin pOUI' l 'autre 
ce/ui qu 'iI saura prendre 
escOlpé dot/cement vers le jlellve 
près des pien'es qu 'i! pourra saisir 

si il rombe 
11 parle la gorge serrée 

gravemem 
pG/fais des tremblemenlS habiten! 

sa voix 
EI/e lui répond dans l/ne pelile boite 

Ll/minel/se 

Ull pell t/e lerre OLI de p/aIre 
dans les angles 

des échardes de bois vif 
il lrace 1111 cercle près du poinr d 'eall 
les chemins irisés de SOll/'ce 

el de mer 
enchevétrent lellr lelil 
allx branches noires des cimes 

Ce soir il y a de la musique 
un tango 

qui fie l 'espace 011 sang de l 'ecritl/re 
une robe ondulée qlle le ven! soulève 
comme l/ne IlIcame oJJer!e à la mli! 

Vet aquí que escriure 

ara mateix 
és dibui xa r e l cam í pcr l' altre 
el que sabrà prendre 
escarpat suaument cap al ri u 
prop de les pedres que podrà agafar 

si e ll cau 
Parla tot emocionat 

seriosament 
a vegades tremolamcnts neixen 

dins la seva veu 
Li respon dins una petita caixa 

Lluminosa 

Un poc de terra o de guix 
dins les ungles 

este lles de fusta viva 
dibuixa un cerc le a prop de l' aigua 
e ls camins irisats de fonts 

i de mar 

emboliquen llu r infància 
a les branques negres de ls c ims 

Aquesta nit hi ha musica 
un tango 

que lliga l'espai amb la sang dc l'escriptura 
un vesti t ondulat que e l vent a ixeca 
co rn una ll uerna regalada a la ni t 

l'ocmcs inèd its de Mlllm;L VEKSTlCII EL II Iria i traducció de Malics Tugol'cs i C arall 
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Antoni Xumet / L'enh-ev;sta 

ANTONI XUMET ROSSELLÓ (Port de Pol lença, 197 1) ha editat els següents vo lums de 
poesia: Potser el cor ( 1994), Memòria dels lemps (1996), Biografia per a l'ús del 
vent ( 1996) i Ulla varie({lI del mim ( 1998). Ha traduït a José Luís Peixoto, Sophia de 
Mello Beyner i Eugén io de Andrade. Actua lment dirigeix Edic ions de l Salobre, de 
la qual n'és membre fundador juntamen t amb Pere Joan Martore ll i Jaume Mesquida 

-Com descobrires It, literulllrt,? 

No ho record amb precisió. El que sí sé és q¡le a 
casa mai no hi va haver uns antecedents de leclUra, 
almanco prOll consistents, perquê poguessin arrelflr en 
mi. No hi vfl ig veurc ga ires llibres fi l'entorn de la llar. 
D' aquesta manera tota la mevfI infantesa i jovcntut, i 
una mi ca mes en llà, va ig passar-la sense re lac ió direc
ta amb les lletres. Però cap als dinou anys un fet vita l 
mo lt concret, em va sumir en un estat de tristes¿1 i de 
solitud que va provocar en mi l'estímul dc la rccerCfl, 
suposo (ara ho veig) com a taula de salvació. Així 
vaig arribar a la literatura. 

-lIti poesit" ('OIlCreUUlIellt, COlli Iu descobrires? 

Vaig descobrir la literatu ra a tra ves de la poesia. 
D'aquest gênere varen ser els primers llibres que vaig 
llegir, molt anàrquicament, espigolant un poc de per 
lot, sense cap refcrcnt ni ningú que em guies ni m'as· 
sessorés en Ics lectures. 

ni ficats tenen tendênc ia a tergiversar-se. Qua lsevol 
s'etiqueta, es penja medalles, es creu que pot scr crc
ador, però alerta, el s ignificat dclmot crear, així com 
jo l' entcnc, porta implicites moltes aptituds, però la 
més important és que crca aquell que ho fa nomes per 
necessi tat. 

-Quilltl relttciú hi liti Il'lutller elltre elllOeUt i l'u
,,¡¡'ers? 

Totes les que s'hi vulguin trobar sempre i quan el 
poeta no sigui el cen tre, més ben dit , no es vu lgui eri
gir en el cen tre d'una manera voluntària. I-l i ha, pot
ser, en el sector, massa afany de protagonisme, perso
nes que han vist el seu nom imprês a la portada d' un 
llibre i va n surant pel carrer, no per semir-se fe liços, 
que també, sinó amb la pretensió (¡nica i exclusiva 
d'estar més a dalt que els alt res i que els hi vegi n. Els 
homes que fan parets de marge són exceHcnts poetes, 
hi ha vertaders poetes que mai no esc riuran ni un sol 
vers en tota la seva vida . 

"És Ull signe d'inteNigèllci{/ saber convertir els errors ell experiències" 

. -I COlli Ito feres per tlescohrir·te (I f" "'flteix? 

Contestaré amb una altra pregunta: ens arri bem a 
conèixe r de veritat alguna vegada?, vull dir concixer
nos d'una manera si ncera, acceptar-nos així com som, 
i no amb ci manua l d'en Bucay ¡ companyia? 

-011 nm la força que etlltlltçtt " L're"r poemes? 

D'un estímul, certament, tant pot ser interior com 
ex terior, per exemple un sentiment o un paisatge. ]>erò 
crec que a aquest Illot que molt bé empres, "crear", se 
li ha de donar la significació adequada i no cap allm. 
Avui dia. i no vu ll que soni a queixa gratuïta. els sig· 

-I ell/re el poe/li i Ili "idu? 

Es que ser pocta és una act itud davant la vida . 

-Què és l ' f/ome? 

Em demanes una cosa que potscr ni e ls filòsofs 
mes emincnts han trobat una explicació mínimament 
convincent. I crcc que es perquè scnzil lamcnt no exis
teix. Cada un lindrà el seu parer, si és que els tcmps 
que corren ta gent es planteja aquestes qliestions. 

-Per q"è liti d 'existir? 
Sembla que a vegades perquê déu pugui justificar 

el seus fracassos. 



juliol- A~os( 2/1(~' , S'Esclop NIIIII. 4/). /I 0/«(1, 11/1 ally 

ANTONI X UMO R OSSt: I.I.Ó 

-1 per li què? 

No sé de cap comeso que tengui cncomanada, 
a lmanco no m' han dit res. Ho haure de mirar. 

-Quill és el seu destí? 

El seu destí és clar i un, e l sabem tot just néixcr; 
e l seu objectiu és una altra cosa. 

-Què l/ 'opilles, tle III l/ostra Cllllllril? 

Existim de veritat com a cultura? 

-Com Wtlores l 'eslM tle la IIaslra L'ol/scièll(.:itt cIII
IIIral? 

Et seré sincer quan ct dic que 110 sc cxactomenl 
què sign ifica consciència cultura l. Ho desconec. I per 
a mi que n' hi ha molts COIll jo que també estan des
concertats. Veig irritació, massa suscept ibilitat, i en el 
rons és perquè no tenim goi re clars ni els conceptes ni, 
e l que em semblo mes greu, els objectius a perseguir. 

-Penses !fue Itt laSL.l tlultt ft lerme ties tle S'Esdop 
respon només li titlli quimertt qlli.\"IJlesca o, pel ('0 1/
lrari, el Jl(llores com Ull re/ereul cllltural tle pes el/ ,fI 
II{lstra lIellgllft? 

Més que no una quimera, ho veig com 
una poss ió. Això es nota només obrir Ics 
seves pagines. 

-Quilles coses l 'agrtule,, ",é:¡ (1'11l/llest 
mÓI/ II t1Slre cOlltelllpOrtllli? 

Les possibi litats, tot i que a la lIorga 
puguin ser un parany si no saps posar-Ics 
límit. La llibertat pot aregar de !ant d 'a ire, 
Potser que avui tinguem més qualitat de 
vida, tot i que ho dic amb la boca petita. hem 
avançat molt en qüestions de medecina. 
tenim més poder adquisitiu. però també es 
cert que a ixò provoca quc nosaltres mate ixos 
entrem en uno espira l absurda d 'expectalives 
que ens obligucn a haver de treballar més. 
per arribm a la conclusió quc de IOles Ics 
coses qllC tenim a casa al vuitanta per cent no 
li donem cap liS, i si vo lguéssim donar-li, 
tampoc no tindríem temps material per rer
ho. 

-Quine!l' cosel' t 'tlgrade" me"ys? 

Tots e ls avenços que hem assolit en tec
nologia els hem perdut en relacions hUlna
nes. Un ¡neis, per a mi. e l messe"ger i histò

ries restants, no és re lac ionar-mc. I ara potser cstic en 
condicions de contestar-te a la pregunta anterior de 
perquè h .. d'existir l' home: per tornar a establir ci dia
leg, cara a cara, amb UllS ults i una boca al davant, 
reals, amb les seves virtuts i e ls scus derectcs, per tOl 
el treball que ens queda en el llarg camí de retorn COl p 

a ser una altra vegada persones. 

-Explica'mi 1111" miqllelu 1.!lI qllè c(}IlsisU!ix el 
projeL'le tle Edicions tlel Salobre. 

SUJJÒs que ulla mica com Iotes Ics ed itorials, en 
aquest scntit no és gaire ori ginal, perquè a un, com a 
lector, li sembla quc hi ha uns bui ts referents fi publi
cacions que s' han d'omplir. 

-QlIi" és el Ctll"; lJU I! IIl11i 110 IUlIIríem d'uga/tlr'! 

No ho sé, prou feines tenc en escolli r ci Illeu. 
Cadascú ha de tenir IIibcl1at per triar e l que li sembli 
més convenient i tenir el dret a equivocar-sc, cosa del 
lot humana. per a ltra banda. És un s igne d'intcHigcn
c ia saber convert ir cls errors en experiències, 

Text ¡ fOlogrnfill de Jose p Piz;, i Vidal 
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EdU:lrd Vich: 
La simbiosi 

FOlo: Mar Gaita ~.l!I!!l._oI,-'::'~ 
(2007) L 

Cl IIU$Tt:LLE [NGUlX I MORAl'o'T naix a 
París un::! nit de novembre del 1971. Allà 
hi viu fins ci 80. any en què III seua fami
lia loma a Ja Safor. S' aproxima al món de 
lalitcrmura a l'edat de vint anys, cpoca en 
què guanya un certamen de poesia jove. e l 
«So lstici d'Estim) de Manises. Poc des
prés, publica el recu ll de poemes COlli 

L '{¡¡gua de fa llit dills 111/0 roSt, amarga a 
l' antologia «Lletra Valcncianml juntament 
amb altres escriptors de l'Associació de 
Joves Escriptors en Llengua Calalana del 
Pais Valencià. Amb L'arbre roig. ci seu 
primer llibre. obte ['any 2006 ci premi de 
poesia «Ciutat de Benicarló») 

(II/èdits) 

S'Esclop 

CAVA 

Amb ['e fe rvescència dels llav is 
que tenen set. I de ['escuma. 
Aixi bevem l'amor. 
Per què duren tan poc 

NI/III. 40, l/ (pom. 1111 ally 

les bambolletes? 

... 
PL USVÀLUA 

Pensaves que lenia un valor creixent , 
la paraula. Que hi generaven guanys 
les fluctuants operacions d' intercanvi 
i les transferències a les arques 

A la fi t'adones de ls avanratges 
de bloquejar certs comples. 

de la vida. 

L'a ltiss ima rendibilitat 
que té un sil enci. 

Chris lelle Enguh: i Mor:ml 
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1\-1.\IHNA L uz l'OZZEBON 

S'Esclop 

Marina Luz Pozzcbo n va néixer l":lIIy 
1976 a Ancaga. un poble del cenlre de 
l'Argentina. a In zona de la Pnmp..'l, 011 
tot és verd. pla i ample. El mar. 
llavors. li rcsull;wn un ésser IIUllyà. 
Va estudiar la carrem de fO logmlia 
a Rosario (Argentina), i aquell fou l'I 
primer punt de partida per començar 
a estimar-la i a dur-la amb ella. 
Va anar tmvessant geogmfies, 
i la fotografia fou el reg istre dels seus 
moviments i dels seus sentiments. 
Viu a Palma des de fa quatre anys. 
i roman aquí. contant qui es, aquest 
cop 3mb el mar més a prop. 

JOSCII Pizà i Vida l 

sn. fOlogrnfia de Marina L IlZ Ilozze bon 
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Escultura. srr, de Catalina S ureda 
rotografia: Mar Gaita (setembre 2007) 

S'Esclop 

VIOLETES 

Les violetes 
a rricmles, 
unides, 
com un puny, 
en mig 
de Ics molsudes 
fu lles 
setinades, 
van ompl ir 
d 'amistat 
l' horabaixa. 

S'obriren, 
11 ibcrtàries, 
per tintar 
les hores 
que lliscaven, 
llargues, 
al rectangle 
blanc 
que m·albergava. 

El co lor 
lila, 
rotund, 
escri via 
paraules 
d'amor. 

Et fe ia present. 
amiga. 
Duia 
remor de goig, 
per tenyir 
el temps 
de la di ssort. 

C iU1al de Palma. rebrer 2008 



UNA DOSI DE CIANUR 

S'obre e l mati d ' hi vern, 
com una poma. 

Sorgeixen miracles i colors 
de l blanc tall. 
AI cor dels pinyols. 
com fosq ues llàgrimes, 

s' hi amaga una dosi de cianur , 
per matar esperances. 

Tossudament aferrar-se 
a In polpa cruixent. 
assaborir fresques aromes. 
A cada mossegada de la vida 
perdre un paradís 

i guanyar-ne un altre. 

S'Esclop 

Ciulat de Palma. rebrer 2008 

ENCONTRE 

Veure ci rumb 

que ct pren la pupil ' la, 
e ls meandres del vent 

a l camp de bltH. 

Sentir ci frec 
dels cabe lls corn espigues. 
desfennal's 

ell la fugida. 

Quan unD arriba, 
l' altra se ' n va. 

Esbrinar 
¡'ombra de la petjada. 
rcsc~t1for de ¡'a lè, 
esser vida c fimcra. 

Comprendre els somnis 

si lenc iats. 
No gosar anomenar-te, 
nomes creure ¡'aI7 .. 1r. 

Quan una arriba 

l'a ltra sc"" va, 
amiga, mort. 

C iuult de l'31m3. febrer 2008 

NIIIII. 41). /I 'l'tim. \fl/al/y 

FILM D'OMBRES 

L'ombm de la cabeltera del fasser 
es projecla a la parel com un film, 
amb el glop nou 
de la primera llum 
i tremola. 
talment l'oce ll que fuig. 
batent Ics a les. 

CiUI:,1 de Palma. febrer 2008 

PASSEIG DEL SAVINA R 

La renglera de savines 
dibuixa. 
a tinta xinesa, 
una beltesa dcspultada, 
la capçada. 

Inesperada bell esa, 
com l'espina del peix abismal 
que el vell mariner de Ilcmingway, 
ge lós del seu propòsi t de pescar. 
va vole r dur lins a la platja . 

Els exe mplars més joves 
senten Ja primavera. 
abans d'arribar. 

AI cor de la fusta cli ve llada. 
hi broten ults lendrissims. 

Ciulat de Palma. març 2008 

'Iu ria Victòria Secal l 

(ll/èdits) 



Mim. 40. /I (¡.N'm. VII (1I/Y S'Esclop 

Illa Crucis (2005) 

l)t:Rt: ROSSt:u .Ó IJOV.:R 

foto de Josep Pizi¡ (2006) 

Pel Via Cr/lC;S 
fins al darrer ca lvari 

emmenen l' Illa. 

Obren ferides 
sobre la pell de l' Illa, 

grues i pales. 

No te bellesa 
l' asfa lt que dissenyaren 

contra natura. 

Grans edificis 
bofeguen la ribera : 

l' Il la té càncer. 

No toca l' I lla 
tambors de Halils rítmics: 

cançons de calma. 

Posa al mar grades: 
fueleja la terra 
la mil de l' amo. 

Munts de ferralla 
omplen vics augustes: 

[' Illa és dels cOixes. 

Ens fan culpables 
a ls nostres ull s mate ixos 

de ser nosa ltres. 

Terra rnalaha, 
amb e l cos ple de na fres: 

mal de riquesa. 

Avars, els amos 
e l dret de pas ens neguen 

a casa nostra. 

OcI pais nostre 
la fesomia esborren: 

l'ahir ens prenen. 

Llum del capvespre. 
Es fon un altre dia: 

l' Illa s'apaga. 

Lloguen pa isatges 
com qui a un basar exposa 

l'ànima en venda. 

Lluita de sempre 
a mort conlra la vida: 

Home i Natura. 

Pere Rosselló Bover 
[Selecció d·lI/a Cm cis ] 
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Expedient diari 

Tinc pocn visió, 
Em cansa aquesta lIelra menuda. 
La sang que esvara pels m .. lsons 
1 l'etiquetA de fer-se ci viu 
Almenys un co lp cada dia . 

Penge l'eternitat, que cm saluda. 
D'un mur d'argent i antenes, 
Mentre algo mossega 
Reiteradament l'os dur d'aquest 

Vague quefer de retirar-sc d'enlloc, de tots 
Els llocs. Des de l' ampit de Ics finestres 
Tol és molt lluny, 
No hi ha més perspectiva que la nul -la 

Defenestració de l'abandonar-sc 
A un mateix, escriure uns versos. tristament 
Deixar que una ciulat, Qva York. Inca, 
S'aixequen delta! ; comencen la 

Lenla blasfèmia de l'eteri. Mentre, tape 
El pol d'aquest dia tou, ¡ comence a créixer 
Una altra veu ingènua, 
Unll mol'! inexperta i anònima. 

(I/lc(/il) 

S'Esclop NI/III. 41). l/ o/iXO. 1111 (llIy 

Tòfol Sastre 

L'AMOR I LA RESTA 
¡li sé cm/e ell el \'ero ehi di5peru? 

GiuSCllllC ngllrcll i 

cada matí. amb la mon de l'alba. l'amor s'encên pupil-Ics 
just abans de prcndrc's un suïcidi de bU!.'I(aca, d'aquells 
evidents n 
in visibles, es lli ga el cor amb pèls i corles de llimona i corre 
lluny 
l'inl1nit i s'acaba potser en pcnsm incertes 
circumstàncies moments paraules. de vegades I1ns i tot 
l'amor 
no existeix : albira el rum de xemeneies més altes i demacrades i 
mês tard de5..1parcix en ci cor dels botxins 
que arusellen soldats de canró als murs dels barris 
impossibles 
però toma, de sobte la seua figura esdevc el subtil 
111 de sang que quedarà a la des tral 
en nctcjur·la o morir- la amb aqucix lleixiu desconegut, 
després 
de tal aquest amor de llunes 
badades 
s'alçarà del llit escumes per reviure -la imatgc congelada I1ns 
la retina- damnals 
homicidis i catires de pelt, mes l'esperança avui inventarà la 
seua vis itu en va ixe lls 
nafrats que rnai no acabaran dc tornar a terra. 

Dc A¡fa/al/rllllça de "hora vella. 
l'remi ViI:1 dc la Vall d'Uixò (2006) 
I~ilorial Brosqui!. València (2007) 

A lfons Navarrcl 
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Paraula de Poeta * 

]L
a Direcc ió General de Cultura publi ca, 
juntament amb e l Cofuc, aquestes col, lec
cions de llibrets que con tenen ulla antolo
gia poètica o una se lecc ió de contes de ls 

autors corresponents, que són sempre escri ptors vius. 
També en aquest cas, als docents que ho sol' liciten 

a traves del programa "Viu la Cu ltura" se' ls fa arribar 
un exemplar per a cada alumne. Aquests petits llibrets 
permeten aproximar-se a l'obr.t del s autors, a traves 
de la lectura i del comentari n classe. 

Aq uesta lectura pot ser complementada amb una 
visita de l'autor, que reali tza una lectura/conferència, 
que permet el contacte a lumne-escriptor, que fa veure 
la literatura com una cosa viva i possibi lita que l'au
Ior exp liqui el procés creatiu. 

En la col' lecc ió Paral/la de poeta s' han publicat 
antologies de poetes de totes Ics Illes i de totes les 
generacions; podem esmentar Bartomeu Fio!. A. Vidal 
Ferrando, Margarita Ballester, Ponç Pons, Mique l 
Bezares o Mane l Marí. La primera sèrie d'aquesta 
col' lecció fou coordinada per Ramon Oiaz i 
Vil lalonga. 

Olifant e ls darrers quatre anys no s'havia publ icat 
cap nou nlimero de Paral/la de poeta. La col'lecció es 
reinicia amb e ls poetes Aina Ferrer i Bernat Nadal. 

A més s' han reeditat e ls llibrets exhaurits: Jean 
Serra, Josep Marí i Joan F. López Casanovas. També 
cal ia reeditar e l ll ibret de Manel Mari, però atès que 
era molt jove quan es va rea lit7.ar la primera edició, 
s'lla optat per fer una edici6 nova, amb una tria de 

ç 

ç 

Els Ilibrefs es preSel1larell 
al públic. el 11 e/'abril (I 
Mel/orca. ( I la BibIiOleC(1 
Pública de M(ló, amb 
leell/ra de fou Faller i 
Maire Salord i, el 24 
(¡'abril a Eivis.m. en el 
Musell Puig des Molills. 
011 Pau S(/rro(/ellllegí 
¡XH!sie.f de Maf/el Alar; i 
ellS (I Palllla. olllfegiretf 
Aillll Ferrer. nI/la Maree. 
Bernar Nadal i 
Josep A. Grill/all 

poes ia que renecteixi l'e
volució d 'aquest autor; 
a ixí doncs, és, de fet, una 
novetat (enca ra que 
manté el nllme ro que 
tenia a la coHecc ió). 

Alguns de ls pròx ims 
autors que es preveu 
publ icar són Anton ina 
Canyell es, Jose p Llu is 
Aguiló i Damià Pons, 

Paraula de /1arrador 
és una col' lecc ió nova i 
s' ini cia amb els autors 
llau Faner, Tana Marce, 
Maite Salord i Josep A. 
Grimalt. 

Alguns dels pròxims 
au tors que es preveu 
pub licar són Antònia 
Vicens i Pere Morey. 

Pere Joan Martorell 

* Presentació de 

ParclI/la de Poew i de 
Poral/la de Normdnr 

L' interludi a ls balcons era nostre 

i les cintes de gessamí 

ens toma ven novament a l'oceà de l bes, 

Els frui ts 1iquids de l'a lba 

pintaven corriols de carmi. 

Maduraven les clarors 

-cap pal pitac ió arrasada-, 

sommava a poc a poc 

fràgi ls acords als dits 

i segments de pl uja a Ics ga ltes. 

A ina Fencr 
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]E 
ntrc j uny de l' any 2000 i c i desembre de 
2002, es varen ed itar vint · i-un llibrets de 
la col'1ecció Paraula de poeta I Poemes 
Essencials, en coedició entre Ja Direcció 

General de Cullllra ¡ el Consorci per <lI Fomem de la 
Llengua Cata lana ... Entre 2003 i 2007 no se' n va edi 
tar cap. Això em fa pensar en una cosa que va dir Jean 
Cocteau: "La poesia és un dels mitjans mes insolents 
de dir la veritat" , La veritat d 'aquell quatrienni , la 
començam a conèixer ara. 

Quan l' aclua l De legat de Literatura em va venir a 
proposar reiniciar la co l' leceió Parau/a de poera, no 
ho vaig dubt'ar un moment. Aquesl<l col' lece ió va ser 
un gran encert en el seu moment i vu ll felic itar la 
Direcc ió General de Cul tura per la iniciati va de 
reprend re ta co l-leceió que -n'estic segura- tornara a 
ser un encert. Adreçada als estudiants de batx illerat, 
permet que s' aproximin a la paraula escrita d'autors 
vi us de Ics Ill es Ba lears però la paraula escrita pot ser 
complementada am b la visita de l'autor al centre 
csco lar. Un luxe! Malgrat que alguns dels autors 
publicats tins ara a l' Jeguin que els costa ex plicar la 
seva poesia, sens dubte el contacte personal amb els 
lectors novells o potencials els ho facilita. 

La majoria, tanmateix, s'ex pliquen molt bé al 
"Mots de presentació" o "Poètica" amb què comcnça 
cada llibre. Per cert, recomanaria al De legat de 
Literatura que, a l' hora de comanar els nous llibres, 
prohibe ixi que els autors se ' n surtin amb una crítica, 
un prò leg o una ressenya de la seva obra. Els texts 
autobiogràtlcs són essencia ls i, per demostrar~ho, en 
ci taré alguns fragments: 

~ Joan F. López Casasnovas es declara - l'any 
2000~ "estudi ant de cabòries" i "activ ista de somnis 
necessaris" 

- Biel Mesquida detine ix e l pacta com " un 
inventor del confetti musical dels mots" i Ull "dcs fei~ 

xistador de la llengua" 
~ Pcr a Pere Gomila, " .. . llegir poes ia és 

endinsar-se en una aven tura len ta i pausada, però ccr
tamcnt grati ticant, enriqu idora .. . " 

POÈTICA 

- Margarita Ba ll estcr es dcmana "Quan té 
més cnti tat un llibre, quan l'cscriu l'autor o quan e l 
llegeix el lector?" 

- Mancl Mari es nega a rcnunciar al "vincle 
massa atractiu" format per " l'exhibicion isme dc l'au
tor davant el voyeurisme del leclor" 

Un altre encert, un doble encert. d 'aquestn nova 
època de la col' lecció, és la recdic ió del llibret de 
Manel Marí, amb una nova tria de poemes pcrò amb 
la mate ixa " Poètiea" introductòria de l'edic ió de l' any 
2000. El l'octa, un poeta 1ll0ltjovc en aquell 1110rnent, 
ha evo luc ionat com a pocta però la seva poètica es 
mante intacta. 

Fina lment , vull felicitar la Direcció General de 
Cultura, i el seu Delegat de Literatura, per la feliç idea 
de complemcntar aq uesta co l' lecc ió amb un.:l nova 
col'lecció de Paraula de Narrador. I aqu í nomes en 
c itaré un, del s "Quatre mots als lectors" del llibret de 
Josep A. Grimalt, on deelara qllC " Literatura, primer 
Ileginl i després intentant escri ure, sempre l' he entesa 
com una fbrma de fe licitat" , 

No en tenc cap dubte, que els jovcs a qui van adre
çats aquests lli brets podran arribar .:l entendre la lite~ 

ratura com a fornul de felicitat. I liS puc assegurar que 
e l Consorci per al Foment de la Llengua Catalana .. , 
que represcnt com a gerent és feliç de p.:lrticipar en les 
reed ic ions i les noves ed icions d 'ambdues co l ' l ec~ 

cions . Que sigueu feliços, també, tots vosa ltres, 
comcnçant ara, que podrem esco ltar la veu dels poc
tes i la veu de ls narradors que ens acompanyen. 

C:lth y S WCCIIC) ' 

* Presentació de les col'leccions literaries 
Para/lla de Poe/a i Para/l/a de Na""(l(lol' 

a la Biblioteca Pública Can Sales 
de Palma, el 28 d'abril de 2008 

Per tu, tot per desar~tc, 
un intent qual sevo l pe r tal de conservar-tc, 
recorrent a les lletres, de ll uny, inofe nsives, 
alguna obscenitat sense esperar protestes. 

Ets al tbrmol de ls mots -potscr no ho sabràs mai, 
que et pessigo e ls mugrons sov int amb el bolígraf. 

Mallel Marí 

'3 
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DESHÀBfTAT 

Es ara que habitem la gravetat i els hams 
i la condescendènc ia del fat de tota victima, 
d 'anar assentint a l' heura que decreix des del pit 
i delicadament ferma el cos a la inèrcia. 

Més amb e l cop de peu que no amb la passa 

S'Esclop 

cal que mirem d'entendre que ja no som d 'on som, 
llençar les mans mes lluny de pàtries i d'exilis. 
prendre un grapat de terra i esbargi r-la per l'aire 
per habitar-la eltcmps quc la ullada pcmleti, 
i capgirar ¡'atzar amb el menyspreu dels vincles, 
i jugar-sc 1;:1 cara pel darrer gest de força: 
la bufetada al temps i al greuge necessari, 
l'enderroc de l'espai que ens càpiga a les mans. 

M allcl Marí 

!ufial .. "'t~ast ,2IX'$ 

KA VA FIS COM A REFERÈNCfA 

Encara és jovc i vigorós. Son rostre 
ja no és a ltiu, i sembla un poc absent 
malgrat certa guspira al fons dels ulls 
que esperen, amb anhel, un trist esplai 
en aqucsta cansada solitud. 

Dins la taverna lm oblidat racó 
fa més ombriva la la seva esfi nx. 

Ell, capbaix, s'entreté amb lentitud 
dins un llibre erudit i sav i que 
no aprofunde ix e l seu de ler mundà. 

Encara que s' hi troba a gust llegint 
no pot preveure el que ha d 'ocórrer, en sec: 
Un al lotell entra i demana un te; 
fugaç se'l beu ¡ fuig. 

Més 
solitud . 

Bernat Nadal 

Quan a l'horabaixa 
arribi 
e l traç nUldur de la teva mà 
i rest in aturades les negrors del vidre 
que ens tal là el rellotge, 

reposaran e ls boscos com mai 
i, quiets. 
els perfums ens arribaran 
com en un trepig de fil s agafats del s arbres. 

Subtilment 
ni c rits 
ni arguments 
ni llums profanes 
ens trencaran les hores. 

Ailla Ferrer 

Paraula de Poeta 
22. 5 (bis) i 21 
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,10 .\ 1'1 MI QUEL Cl tACÓ;o.: t N ICOL.\ U (Palma, 19 75), 

Cursa estudis de Magisteri a la UIIl j de Ciències 
Ilolítiques a la UNED, encara que sempre ha estili 
vinculat :al servei d'emergènc ies sanitúries del 06 1-
Ib Salul on es troba act uall1lcllI d'excedència per 
"explorar el món mes agosarat i salvatge de la polí
tica", Es president de la delegació de l'ocn a 
C¡unpanel ; forma part, com a secretar;' dcs delmes 
d'abril d'enguany, de la Junta Oirl.'Ctiva d' (IEI 
Mimi!», Es col'bbomdor i art iculista habitual de la 
revista «Camp;lI1et)) -on és membre del consell de 
redacció- i de ( Tribuna Mallorca» i ha participat en 
alguns programes sobre poesia a «Som R:ldiQ}), Dc 
moment, no ha publicat cap dels seus treballs poè
tics, Té escrits d iversos poemaris inêdits com Terrt, 
ell el/m II;I'a, Gm=eto tropical , {di(lpos¡t i l'C!.f 
ca!·!ig,.àjiqlles d 'l/li ¡ell/ps], 7;I/';slll(' f pa embOlia, 
Poemes repllblicallS ¡ Poemes d 'all/o/' ell dos (emp.I' 

[diapositives caHigràflques d'un temps] 
Id;tlpos;til'(I I I 

Devessalls de diapositives alenades per sej;on 
deslil-laran la cadcncia enlelada entre l'csp.1i del teu cos i la rancor de l poema, 

Tu, que restes enclavat als crils, 
a la soli tud cavi l-lada dels gests, a un rovellat silenci. 

a u lla reixuga CICU quc et cou com una ortiga a la mimda, 
un raig de venes cremades de nostñlgia t'abraçaran e l paper del vcrs, 

un grapat de sal escarnida t'omplira les mans de linla i agres comiats a les pMets, 
de la maror dels ulls, et degotaran lletres en carn viva i dibuixos alenats en blanc i ncgre, 

onades de rovell te compassaran llñgrimes amb eSt:luits de g inebra. 
I tu, IriSI embriac, entotsolat i cec de paraules, pellucaràs lentament l'enyor de l' oralge, 

a l'albi r del sedàs del silenc i. 

!(/i{lpt,sit;m 21 

Respi rcs sang pàl' lida pels records, \'as magre de mirada, 
però tasl'cs amb gana els crits dels rosers, 

la suor rebel dels sementers, 
el solc d' una blava g:lltada. 

una inrantesa esmenuçada de silenc is 
als ulls i a Ics mans. 

Per això has fe t de b poesia 
una amarga llàgrima escrita com a anna, 

la sang et degota dels dits cn 
cada poema regal"t a l'eslóm"c. 

nterrecat amb ràbia al front de l'os, 
com qui ês jutge i part alhora d ' una consentida 

[història, 
j ust també per trencnr rucs concretes 

d'una 5.'ldolla.da rancor que a cops de vent i fulles seques 
ap.1ivaga ta set d'un esmolat ganivet que et cerca e l ventrell del passat a crits, 

Aspre de gests, perfiles els ulls de l'horabaixll un altre pic, 
xerec d ':llc en la mirada, 

de la term amiga rC$cabales ets mots, 
com qui tresca a esquinçades 

b 1>c11 del record. 
r lores corcs d 'amagat, desfe t d ' una fe corcada quan va estibada de rovells just 
per cavil 'lar foscor de crits, matalassos buits, Ilagrimes callades, coils penedi ts 

d'al gun esquit d'oi trcncat, 
de nit i tol. 

,10:10 Miquel Chacón i N ico la u 



,6 

Juliol - .-18"5t 20(1S 

Pentagrama d'home 
He arribat fins aquí, 
al fons de l cor dels homes, 
amb una lleugera ploma 
d'a ire inversemblant. 
M'han cridat, he volat, 
m' he fermat a la roda cruenta 
d'un e ix rovel lat. 
Sense jo, 
la rama d'olivera cruixiria 
de sequedat extrema. 
Plomatge blanc, d' un so l traç 
fixa al cel un pentagrama 
de dolor insuportable. 
Heu-me aquí sota el cor de l' home, 
am b la gràci a estremida 
de la tendresa incompresa. 
Heu-me aquí sense aire, 
amb l' ai al groc 
d' un camí sense retorn. 

Tristesa trista 
Hem vingut de lluny, on creix la mentida, 
ten im la pell fol rada de cartró gru ixut. 
Conformam la gen t i som greso l d' infortunis, 
nouvinguts pobladors de projecte somiat, 
de realitats més vo lgudes que sentides. 

S'Esclop 

Ven im d'un món de parcs, marxam al món dels fill s, 
d 'enfora venim, de foras ters anam, 
diri gits per l'esperit obert per a qui 
qualsevol descobel1a és impensable. 
Anam ll uny, allam més lluny encara. 

Núm. 41'. 11 ¿pom. VII ally 

Grega ris 
Les abell es, 
l'estol de coloms, 
els estornells cridaners de la tardor, 
les mosq ues caparrudes, 
els helicòpters de la nova era, 
la dol ça destresa de la papallona lenta. 
Amb tot el pacte ens agermana, 
la sopa broixa ens fa semblants 
els uns als altres, 
tota diferència s'es fuma 
en l'a lçada fecunda d'una munió. 
Aq uest és el somni, 
mentre naufraga la pastera 
a l'estret més proper de l'Europa distant. 

Globus 
Tant d'esforç, 
tanta f(¡ria i tanta pena. 
El globus és lleuger i el vent se l'emporta, 
a ixí em pensava que l'enemi c era ell. 
Però l'enemi c es fa sempre 
in visible a la bondat com una tramuntanada. 
La lluita és desigual , 
les cordes gruixudes se'm trenquen, 
el globus m'estira. 
Em pens que mai no seré prou fort 
com per apropar-me el món lleuger 
amb què jugava Chaplin, el gran dictador. 

Francesc Florit Nin 

Francesc 
Floril Nin 

~~~~..: ,",~ ____ --'-"-.---''-''''''-~L>~~~~ en el seu taller 
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FRANCESC FLORIT N IN (C iutadella de Menorca, 1960). 
És llicenciat en Fi lologia Hispànica en l'especia litat 
de Filologia Catalana (1984); com pagina la docència 
-com a professor de Llengua i LiteralUra exerceix de 
professor a l ' lES Josep Maria Quadrado de 
Ciutadel la- amb l'activitat literària i plàstica. Des del 
1978, es dedica a la creació -poemes i re lats- però, 
sobretot, a la pintura. Ha mostrat la seva obra pictòri
ca en més de vi nt-i-cinc ex posicions individual s i ha 
participat en un centenar de co l'lectives; ha col ' labo
ral en l'organització d'algunes expos icions de pintura 
de temàtica di versa. I. així mateix, fomm part del con
junt d'art istes plàstics, el s quals s 'aixopluguen en ci 
projecte «(S ilencis», que duen anys en la recerca estè
tica. I, d'ençà que fou Fundnt l' Institut Menorquí 
d' Estudis (IME), el 1988, n'és membre. Del 1990 al 
1992, va crear ccEcolingüistes)) i va coordinar un grup 
de professors en defensa de la riquesa lingliistica i la 
preservació de la llengua catalana. El 199 1, va impar
tir un seminari sobre els recursos plàstics de l'abstrac
ció pictòrica a l'Escola Municipal de Pintura de 
Ciutadella. En l' àmbit docent. ha estai assessor de 
l'àmbit soc iolingllisti c al Centre de Professors de 
Menorca ( 1997-200 I). És membre del Consell 
Escolar Municipal de Ciutadel la i del Moviment de 
Renovació Pedagògica de Menorca, Coordinador 
Lingüístic del Centre lES J. M. Quadrado (2003-
2005) i I>rofessor responsable de l'acollida lingüística 
d'alumnes nOllvinguls. I-Ia participat amb diverses 
ponències al CEP: Ponènc ia sobre e l Programa 

o 

PAU C (curs 2004-2005), I>onência sobre Allllllllat 
Nouvingut al CEP (2005-2006), Ponència Jornades 
sobre Immigració. Ci utadella, 2005, Curs "EI mode l 
de llengua estàndard a Menorca" a l'Escola d'Estiu 
MR PM (2005). Pertany a di verses assoc iacions cívi
ques com Lithica, GOB i Amnistia Internacional. 
Co l' labora habitua lment a la prems..1 amb articles d'o
pinió; ha impartit conterències sobre literatura catala
na i ha escrit m1i cles de críti ca literària sobre novel ' la 
i poesia. Entre 1989 i 1998, va ser director de la 
coHecc ió de poesia «Xiball>l i ha participat en nom
brosos recitals poètics. I-la estat guardonat amb els 
premis literaris (Gu mersind Gomilll}) de poesia, ci 
1986, i e l Segon Prem i de Narració curta (Sa Noslr::m, 
el 1996, i ha publical e ls següents llibres: 

L 'aigu(1 a les li/aliS. Ed. IME: col'lec
ció «Xibau» de poesia, 1990. 

Pedreres de IIwres. En coHaboració 
de Letic ia Lara. Ed. Líthiea. Menorca, 1995. 

OliU/delia de Mel/orca. Fotografies 
de LI. Beltmn. Triangle Edicions, 1998. 

Mell/orilll dels IIl1s. CoHeeció Ilocsia 
de Paper, UIB. Pa lma, 1999. 

Label'illls de s ·Hosfal. Ed. U lhica. 
Ciutadella. 2000. 

Per seguir les petjades. Ed. Conse ll 
Insl/ lar de Menorca. Ed. Menorca., 2003. 

Juguesca. Edició art esana de 23 
exemplars. Ciutadella, 2003. 

n. 
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Les Pinzellades d'horabaixa 
de Josep Antoni Calvo 

]L
C\. escriptor Josep· 
.l:I Anton i Calvo i 

Femenies 
acaba de publi-

car e l seu darrer llibre P;n=ellades 
d'horabaixa. En aq uesta ocasió es 
tracla d 'un recull de narrac ions 
breus que s'end insen en uns 
aspectes curiosos de la naturalesa 
huma na. Pe rso natges ex trava
gants, bubotes que viuen al Parc 
de la Mar de Ciutat, històries d' a
mor, històries de professors a 
Eiv issa o viatges en el temps són 
alguns de ls temes que solquen les 
pàgines d'aquest recull. En algu ns 
moments, ens presen1a situacions 
dures, però amb una ironia que ra 
saltar, sens dubte. una riallada 
rorta del lector que desd ramatitza 
la s ituació, com en el cas del conte 
"Tocats per una claror inexistent"; 
en a ltres casos, com en la narració 
"Enllaç delirant en el temps" ra 
una critica molt dura a la nostra 
si tuació lingliistica i soc ia l actual. 

L'autor sap ca racteritzar el s 
personatges i donar-los vida. En 
algunes narracions ha optat per 
dibu ixar ca ricatures amb Ics 
panmles que, tot i això, es mouen 
bé dins l'uni vers on les ha encai
xades, A més a més, Josep An toni 
Calvo i Fcmenies juga amb e ls 
regi stres lingüístics pe r tal de fer 
versemb lants els personatges; en 
general , empra un ll enguatge àgi l, 
gens encarcarat, que fa que la lec
tura de Pinzellades d 'horabaixa es 
convel1esqui en un plaer estètic i, 
en algunes pàgines. en un di verti
ment per a ls lectors. 

Cal:llin:1 Bcst:u'd i Matcu 

Pinzellades d'horabaixa 
Publicat per Edicions Can Si rrc dins 
la Col' lecció l'Argentera - Prosa 

Cimat de Mallorca, 2008 

PINZELLADES 
D'HORABAIXA 

JOSEP ANTONI CALVO 

JOSt:I ' ANTON t CA I.VO t Ft: i\n:NIt:s és professor 
d' instilut. Ha publicat els poemaris Els v;aroll)':" de l'o
blit (Centre Cultural Capaltard, (998), El paradis del 
desig (El Gall Editor. 2003) i Telldimcia al c(/O.~ 

(Edicions Can Sifrc, 2007). Ha escampat poemes i con
tes en diversos llibres: Poeres de Mallorco per lo lIel/

gUlI (Documenta Balcar, 1999) i A Ah/I'mlxi escl'i!: 
recull dejoves escriptors (Ajl. de Marratxí, 2000). Així 
maleix participà en el «Primer encontre de poetes 
mallorquins», que fou organ itz.1t pel Centre Cultural 
C"pal lard ( 1996). Des de l' any 2005, començà a tcr 
provatures en el món de la li(cralllra inrantil i ha parti
c ipat en les 11 i III edicions del cert'Ullen «Conles per 
anur a donnir}) organitzades per l'Aj t. de Pollença. 

Josep Antoni Calvo i Femenics hil publica! poe
mes. articles. contes i critiques literaries li diverses 
revistes cullurals (com Ml/llorclI Univel'sal o S'Esclop) i 
de Premsa Forana. D'ençà de l'any 2006. col'labora en 
e l suplement cult ural L 'Espira del «Diari de I]alears», 
Cal destacar la tasca periodísticu que ha dui ! a terme, 
des de l'any 1992, a la revista «Pòrtula» ( Inrormatiu de 
Marralxi) de la que n' es membre del Consell Editorial. 

Il. 
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]E 
m sents? 'o puc pus! 
La nostra relació esde
vé de cad<l dia una 
espècie de malson, del 

qua l voldria despertar- me ara 
maleix. Es millor per a IOlS dos 
que prenguis ràpidament una deci
sió (que jo sé qu ina és); per lam, 
resolguem d' una vegada per totes 
aquesta absurda situació. Ja no 
tene forces per seguir lluitam i no 
pen s tudar les meves darreres 
energies en discussions estúpides 
sense sentit. Ara ja sé que qualque 
cosa et corre per dins, una ràbia 
qlle no et deixa viure tranquil, la i 
et rosega les ent ranyes. Crec que 
és la meva presència que et fa 
nosa. Estic ben segur que ara 
mateix voldries esborrar-me del 
mapa, que no existís; per què em 
tractes així? L'ahre dia, qurlll pas
sejàvem pels grans magatzems, 
quedares embadalida quan troba
res aquell company de l'institut. 
Vaig veure corn el mira ves i com 
se l'encenien els ulls. Dues espel
mes de colors es renectien en la 
teva mirada . Em dei xares de 

S'Esclop 

Ja n'hi ha prou! 

banda. O el penses que no ho vaig 
notar? És increible, però lajovene
ta garrida que em fe ia riure i sen
tir-me be només cerca el moment i 
l'excusa per tirar-me els pedaços 
bruls a la cara. Est"tl.s molt estran
ya. Jo diria que no ets la mate ixa. 
No pot esser mai que ho siguis ... 
Ella mai no s'emprenyaria per 
una broma i li agradaria que li fes 
pessigolles. Tu i el teu "no me 
toqui ssss!", ja comença a cansar
me! No puc creure que vegis 
bubotes pertot arrcu! Segur que et 
deixarics tocar per aquell altre. 
aquell pollastre que t'encen ia les 
espe lmetes als ulls i l' incendinva 
de passió per dintre. Qualsevol 
cosa el sembla motiu sufic ient per 
fer-me ma l, precisament ara que 
som capaç de con trolar els meus 
impulsos mo lt més que abans. 
l)erò veig que això no és su fic ient. 
Si t'he de dir la veritat. no sé què 
dimonis vols de mi. Jo només vol
dria que rossis aquel la meravella 
innocent de fa quatre anys. No 
m' agrada el teu canvi . T'estàs 
convertint en IIn ésser ira.scible, 

llunàtic i amb poc sentit COIllÚ. Si 
et sents malament. ja et polS ima
gi nar com cm puc sentir jo! Estàs 
acabant amb la meva vida i jo estic 
deixant quc ho fac is. Pcr ventura 
t'estim més del que fas comptes. 
Només de Iu depèn que això sigui 
el fina l de la nOSlra història. Si és 
que mai hi ha hagut una històrin on 
els protagonistes fóss im nosa ltres: 
encara que jo 110 et digui res tu 
continuarús empreny:HlI-le. Si 110 

ho creus, comprova-ho per ili 

mateixa quan jo no hi sigu i. Esper 
que sabràs prendre una sàvia deci
sió. 

Supòs que esqueixan'ls aquesta 
licI ra i després la ti raràs al poal 
dels fems. I seràs lliure. Es el que 
vo lies? No? Idò ja ho tens. Viatja a 
un altre cor, ja que el meu fa esto
na que ha començat a esqueixar-sc 
amb el teu bombardeig am~lr;u 

d' indiferència delirant. 

Antoni Calvo i F'c mcnics 

Narració inclos., ni llibre 
Pill:.elJlIde.f d ·horal}(li.m 
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El joc de Canaves 

]]) 

)) ~~l~n~l:~~;~ I~ 
Insularitat 
també afectn 

als poetes illencs, especialment a 
aquells que tenen la sev¡¡ produc
ció en les dues llenglies oficials. 
car. per una banda. la vida literària 
peninsular els considera rara avis, 
i, per un altra, escriure en català 
també des de la I>crifèria poc parti
cipativa dels moviments que es 
duen a lerme a les ciutats més cos
mOl>olitcs, e ls allunya del reconei
xement què són mereixedors. 

Aquest no és el ens de 
Javier Callaves, car amb els ava ls 
del premi, 1'({Antonio Machado» 
200 1 amb l'obra AI SIll" de fodo 
mapa; el premi <<!-liperi ó!U> 2003 
amb AI fin has cOl/seguido que 
odie el blues; i el «Ciutat de Palma 
Rubén Dario» 2005. amb El peso 
de los ¡mentes (DVD Ediciones), 
amb els quals tanca una tri logia, a 
més de la traducció d'alguns de ls 
seus poemes en portuguès a la 
revista «Periféric3»(2005), Sllpera 
de valent aquest obstacle . No és 
l'únic poem que té el seu gruix de 
l'obra escrit en castellà i publica 
en cata là; el mestratge de José 
Carlos Llop, en ci seu poemari en 
cata là Quartel, homenatge a la 
ciutat de Palma, n'és una prova. I-li 
ha, doncs, una necessi tat de rer 
una recerca emocional en la llen
gua catalana literària per part dels 
autors que habitualment presenten 
la seva producció en caste lla. 

Qualli al bagatge literari , 
no hem d'oblidar que la generació 
anterior beu del referent de ls 
autors nord-amcricans i europeus 
durant el seu pas per les universi
tats. Un punt en comú serà el trac
\"amcnt de la metalitcnltura com a 
tema recurrcnt en la recerca de 
l'autor contemporani. L' autor s' in
terroga constantment sobre quin 
ha de ser el carni que ha de seguir 
l'art cn totes les seves vessants. A 

Molt més en joc (Editoria l El Tall 
2007), ci poeta delllOSlm aq uesta 
influència a més de la marca de la 
poslmodernitat, malgrat que el lli
bre és construeix sobre un tema 
d'arrel tradicional (l'amor, ci desig 
sexua l, o, més ben dit, e l desamor, 
amb la conseqlient Falta de corres
pondència per part de la dona esti
mada). 

Tracta també temes d'in
fluènc ia clarament postmodema, 
com són el buit, l'existènc ia. o la 
desesperació. Aquests temes sor
ge ixen d'uns referents que el 
mateix pocta expJic it<l; per una 
banda la temàtica tractada pel pen
sador romanès Emilc Cioran, que 
des de la filosofia de l'absurd 
aprofita per plantejar, n més de l'e
xistència de Déu, els temes abans 
esmentats. Iler entendre la marca 
ineludible del filòsof s' ha de partir 
d 'arorismes COlli '¡v isc únicament 
perquè cm puc morir quan vu lgui: 
sense la idea del suïcidi faria 
temps que m'hagués mort" que 
podem relacionar amb la imatge 
clc l suïcida que apareix en algulls 
dels versos del llibre. També des 
de la talaia de la decepeió apunta 
que la vida és un "hospiml on tots 
som malalts i no ho sabem", vin
culat al pensament c iorià: "Algú 
empra continua ment la paraula 
vida? !-leu de saber que és un 
malalt!". 

Un¡¡ altra influència és la 
d' Henri Michaux, poeta, del qual 
els seus "cònjuges malavinguts" 
apareixeran en aquesta relació on 
ci protagonista no vol perd re aque
lla dona, en "la gucrrn perduda que 
no rérem", diu. En una metonimia, 
tes ulleres de Michaux "són la 
porta del teu sexe", referint-se a la 
dona. El poera es posa aqllcsles 
ul lercs a tnl vés de les qua ls veu ci 
món que l'envolta. 

La història (i dic història 
perquè el lector pol esfilagarsar un 
argument) parte ix de l'experiènc ia 

emocional, que serveix com a punt 
de part ida per ordir la trama. El 
poeta es manté ferm a l'arreltradi
cional, car no defuig del tema del 
P.1S del temps ¡ de la retrospecció 
personal on la pèrdua esdevé tot 
un malson. També hi ha un tracta
ment del !ell/pus fugil latent en els 
vers ·'tot s' ho emporta el riu", d'o
rigen manriqueny, que es deixa 
semir en la modernitat de la cançó 
de Tom Waits. Per altra banda, la 
idea de desamor també té un pòsit 
romimt ic: el poela escriu després 
de l' experiència, des de la rreda 
distànc ia. 

No obstant, ja en el titol hi 
ha un ressò novel·lesc. L'autor ens 
adverte ix que el que ha escrit no 
són poemes si nó mes bé prosa 
poètica. De tet, ens podem aproxi
mar al text a part ir de l'anàli si 
d'un temps (el Nadal, de nil), un 
espai (la ciutat. ci port) i uns per
sonatges (l'home de la gavardina, 
el franctirador, la dona, el suïc i
da ... ). L'home de la gavardina ens 
remei a la nove l·la negra, aquest 
alfer ego representa el zel i la por 
per tOl al lò que podem perdre i que 
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irremeiab lement sabem que no 
podem fer res per impcdir·ho. Ja al 
co llage de la coberta, obra de 
Salva Ginard, intuïm el mote l, la 
nit i la amant que s'abraça a la 
vigília del desvetllat protagonista. 

Altres autors, com és el 
cas de I)edro Andreu s'h i havien 
aproximat en el seu llibre Parr¡da 
ell/l'e eOJUll/as on, en alguns poe. 
mes, la vell que parla es la d' un 
detectiu privat enamorat de la 
dona equivocada. El poeta per a 

5:11v:l C in:lI'd ha iI']USlffit el poemflri 
Moll més enjoc de Javier Canaves 
publicat dins la col' lecció 
ce la Sínia del Tall I) 

El Tall Edilori31 

Mallorca 2007 

S'Esclop 

Pessoa és un IÏngidor: pe r a 
Gmaves, un franctirador. 

on l'home esdevê l'animal de 
Michaux, encarnat en aquestes 
"rates que surten dels seus amaga· 
ta lls". 

Una darrera influència és 
el realisme brut que practicaven 
autors com Charles Bukowsky o 
Roger Wolfe, que serveix per crear 
una atmosfera on hi caben versos 
que tcnen ben present una ciutat 
on "Ningl'l no voldria viu re dins la 
merda" o "on diuen que t'ho fan 
per dos bitllets" , que fa "olor de 
femta, a pe ixos esbudellats" i "hi 
ha (<Iques de rímel o de benzina", 

En definitiva, la poesia és 
un joc mol! perillós i el poeta :l is i 
ens ho demostra. Accepteu el seu 
convit. Les peccs, de mamen!. res· 
ten intactes. 

J oan Cab:llga ntc G tl:lSll 

22101 /08 

Tombs a la vora del no·rcs. 
Parau les que no diuen el que penses. 
Escodrinya aquest pou. 
Rere aquesta tendresa, Ics lIagrimcs més brutes. 
Potser ara t'ho puguis eonfess..1r: 
no vols [>crdre aqucl la dona. 
Hi havia, és clar que si, 
molt més en joc. 

*** 

Olor de femta, de peixos esbudellats 
com la teva capacitat de raciocini, 
la cridòria dcls manicomis assolant 
els indrets més pacifics d'aquest quadre. 
Un grup de joves s'atura enfront de la mar, 
damunt Ics xarxes. No ct veuen 
No veuen res que no sigui 
el seu buit. Ponen ampoll es 
i ga.nes de gresca. No fa gaire, 
IU tenies els seus anys 
i la seva ximpleria. No fa gaire, 
et cre ies fon i fora de perill. 

Llavors la conegueres. 

*** 

És trist sobreviure a cops d'inventari , 
a un amor que ha sabut treure 
el pitjor de tu ... 
Més trist és no tcnir amag:lIall on plorar 
-diu l' home de la gavardina. 
Les rates sempre poden lonmr a casa. 

J :tvicr C:in:l\'cs 

De 11 foll Illes CII joc 

J' 
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Sabiote: L'escala de Jacob * 

A
bans de parlar de 

lA.. l'obm, vull dir una 
'te::. paraula sobre la 

persona. Per a mi, 
Diego m'és com una pausa en la 
vida. Sabiote és un sUlI1d by o, si 
ho prereriu, un oasi. Conta el 
jesuïta Joan Ma5 ià Clavel. prores
sor que rou de la Uni versitat catò
lica de Kobc, a l Japó, que assistí a 
Ics classes de japonès amb profes
sor Kaneko. Un dia li digué el 1'1'0-

ressor: " Vós dominam la gramàti
ca. no és !lm dijicil aprendre a 
parIm' en japonès. sobretor pel' als 
de parla hispànica. El dijicil és 
aprendre a callOl: sabràs japonès 
qflan hagis aprés a callar". I es 
que un dels trets mes especilics del 
poble japonês és el " Ma no bunka" 
que significa cultura de la pausa. 
Estic mes que convençut que Ics 
paraules escrites al llibre i musica
des a l CD que avui presentam són 
fnlil de moltes aturades i ca llades, 
val a dir, li lles del si lenci . I qui del 
si lenci ve a l s ilenci va, al sil enc i 
condueix, i deu ser per això que 
e ls poemes de Diego ct fan pensar 
i meditar. Gràcies Diego pel sil en
ci d'on véns tu, i gràcies pel silcn
ci al que a nosaltres ens llmlces. 
En aquests temps d 'agendes sat u
rades i de carreranys de cont rarrc-
1I0 tge no és poc ci que tenim per 
agrair-te. Conec els qui freqüenten 
els monestirs. He après a distingir
los de lluny. Es nota a la llegua que 
Diego ha freqüentat monestirs, ¡ el 
llibre testimonia e l seu pas per 
tres. Monestir implica, almenys, 
quatre dimensions: estar amb Déu, 
consu ltar el monjo, escoltar el 
silenci i alenar natura. I qui cultiva 
aquestes coses es ra notar. 

Vull parlar ara de l'obra 
que es presenl"a. l)crrlletclI-l11e que 
cmpri c i símbol casolà d ' una taula 
típica de quatrc cames. Vull 
expressar a ixi que el llibre està 
sostingut com per quatre pals, per 
quatre grans trets que de linits en 
titulars així s'expressarien: l'uni-

vers d ' un pam, l'etcrnitat d'un ins
tant, la densitat de la levitat i la 
dicció de l' Inefable. (En les cites, 
empraré l' origina l pcrquè, per 
contrast, quedin mill or remarca
des). 

Primer trc t, l'univers 
d ' un pam: en e ls poemes trobarem 
el món contingut en un mctre, l'u
nivers contingut en un punt " Ulli 
pequeiia CO/110 IIIIa aldea. /llas 
grell/de y excelsa <¡I/e la 1110)'01' de 
las cilldades" (Santa Maria de 
Poblet) . Un monestir, so ls un 
monestir, un monestir so l es més 
que la ciutat més grossa, la divini
tat pot cabre dins un bres, en el cor 
més petit pot habitar-hi tOL l'amor. 
"El Padre abad. ellunes. el primer 
dia de la sema/UI. comellzaba S ll 

jomada ell la cocilla" (Aroma de 
angeles). No és sol que tot el món 
cabi d ins Ull monestir. és que tot el 
monestir a estones cap dins la 
cu ina. per exemple els dilluns que 
el pare abat es posa e l davantal 

- Segonament, l'eternitat 
d'un instant : "en el momel1lo del 
alardecer. par(1 los pajaros. 

mOll/elllo sagrado, /IIomelllo 
somo" (Momento san to). Què és 
l'ete rnitat? Es allò que sem pre 
dura? Potser, però pot ser també e l 
moment màgic en que el nom 
exacte de l' horabaixa es diu eres
pusclc. O qualsevol altre momcnt 
de la jornada: "En Poblel son las 
el/afro de /(/ larde" (La eternidad 
de un instante). Quan a Poblet el 
rellotge toca les quatre de l' hora
baixa resso nen totes les hores de la 
història. 

- En tercer lloc, la densitat 
de la levitat: "File sllficienre. Ull 
gesro. IIl1a pa/abra. Cel'l'ó la heri
da" (E l perdón). Lleugera és la 
paraula, fràgil és un gest, però 
"cerró la berida". El ll eu pOl scr 
greu, la levitat pot emmagatzemar 
la dens itat. Hi ha detall s tall 
sadoll s com tot el conj unt. 

- I últim tret, la dicció de 
l' Inefable: "Por OSCl/ras y hO/l(las 
que seall SilS raices. ninglin ill'bol 
relllll1cia (f Sll cota de cielo" (COla 
de cie lo) Per moltes crisis que 
patesqui el món de Diego, en 
Dicgo en el món no renuncia a 
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tenir una idea clara i una convicc ió 
proFunda, tampoc Diego renuncia 
a "su CUOUI de cie/o". En ambients 
en els que l'essenc ial es calla, bo 
és que algú cridi una veritat: "Los 
gri/los llOS dicen IIll1chacOllamell· 
te, en la 1I0che, lo qlle silencialllas 
es/rel/as" (Si). Gràcies, Diego, per 
dir·nos tant de Déu en una cultura 
en la qual tant se si lencia. 
Proferint el seu nom tantes vega· 
des, ets tu un de ls grills més inte
ressants de Ics profundes nil's 
mal lorqu ines. 

¿ Val la pena fer-se amb el 
llibre L 'escala de Jacob o am b el 
DVD "Un poeta, un Illúsic"? No 
sé e l preu que s' ha dec idit per a la 
seva adqu isició. Però sospit que 
tenir a les mans lot l' uni vers en un 
pam, tota l'eterni tat en un instant, 

Dicgo Sabiote 

S'Esclop 

Iota la densitat en unes ful les o 
unes cançons, i assabenmr·se de ls 
molts noms del qui no és dicible 
en paraules, sospil que tenir tot 
això a les mans és impagable. 

Com aqucll apro fitat quc 
utili tza qualsevol ocas ió per fer un 
spot public itari de la seva empre
sa, diré per acabar, com a membre 
de l'Església Catòlica, que Diego 
és mere ixedor d ' un recone ixement 
especial. Tres accessos són privi le
giats per arribar a Déu: la veritat, 
la bondat i la be llesa. Diego ens 
fac ilita enormement l'acces a Déu 
a Ira vés de l tercer registre : el de la 
bellesa feia art, el de l'arI fe t poe
sia. Es d 'agrair, i jo, com a creient, 
ho faig. 

Em deix in dir, per acabar, 
que Sabiote és un afonunat. 

N/liII. 40, l/ rptTCïI, VII ally 

Perquè ja és tenir fortuna 
que lm pocta compt i amb un tra
ductor de l'exquisidesa idiomàt ica 
de Nicolau Dols. amb la veu del 
canlalltor Joan Manel. amb e l fe r
vor entusiasta de tan nombrós 
públic , Tant per hom com per 
tothom! Enhorabona, Dicgo! 

Joan B:lUz;i .. 

• Presenlació. el 22 d'abril de 2008, al 
Teillre Xesc FOrle¡w de r a ima, del llibre 
I. 'e.l'cala (Ie ,Jacob de Diego Sabioli:. Ira
dui~ per Nicolnu Dols. 

•• Mn Jo;\n Bnu7.à es canonge de la Seu 
i professor de l'Escola Univcrsitaria dc 
]'eriodisme «Madre Albcrla GimcncZII 

VUELAN Y CANTAN 

NO CESAN de pregl/llIar. 
pregllntan y pregunlOlI 
que es poesia y qlle 
lo inspiraciól1. 

L'escala de Jacob Y el poew d(mdo recetas 
al borde delprecipicio. 

Silent (2008). fOlogrnfin de Lleonard M untaner. 

eoberla de L'escala de Jacob. de Di cgo Sabiotc. 
!mduï! al ealnl:\ per Nicolau Dols Salas. publica! per 

LlCO!lMd Munlaner Edilor, Palma, març 200 

Los paja,.os salwl/ por encima 
de toda definiciólI. 
EI/os sólo insimian: 
I/lleiem y call/{ll/. 

))jego Sabiotc 

VOLEN I CANTE 

NO DEIXEN de dema nar, 
demanen i demanen 
què és poesia i què 
la inspiració. 
I el poeta esc riu receptes 
al caire del precipici. 

Els ocells salten per damunt 
qualsevol definició. 
Ells només insin uen: 
volen i canten. 

(Tr:ad, Nicolau Dols S;lIas) 

33 
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Col-laborau-hi, ¡eis-vas-ne socis! 
Associació Mal/orqllilla de Salut Melltal Gira-sol 
Passeig de Marralxi. 11 - SOll Gibert, 07008 Palma - Tel. 971 -185113 

Anunciau-vos a 

S'Esclop 
QuodmJ cultural 

Espais disponibles per a publicitat 
Telèfon 639-954223 

S'Esclop, Quad<rn cultural no 

tornarit cap origi nal que no hagi 
soHicitat i es reserva els criteris de 
selecció ¡ tipografies. El escrits lliurats 

ui consell de redacció - que no excedi
ran l'extensió de tres ru lls a doble 
espai + hauran d'anar signats amb el 

nom i llinatges i acompanyats del 0 .1 ., 
l' adreça completa del remitent i d'un 
teleron de contacte. Si l'escrit proce-
deix d'un col, lectiu, c i signarà, com a 

mini m, un de ls seus components, que se' n responsabil itza
ra. S i ens voleu comunicar qualssevol suggeriments, enviau

nos-los n l' apartat 5222 de l'alm:l. districte (lOSlal 
07011 . Mallorca. BalclIl"S 

S'Esclop, Quadern cultural surt cada dos mesos i es 

pot adquirir a quioscs i llibreries per 3,25 curos o també mit
jançant subscripció: sis exemplars a j 'uny pcr 13.50 curos. 

"1 c· " a atxa 

235 Oficines 
al seu servici 

L'oficina de Joan II/cOVfl; 
07006 Palma, al sm srl'vici 
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El fibló ha arrabassat deli arbres de casa. 

De nit, damunt e l terrat, sent el desastre 
mentre la c iutat romp aquesta·meva rosca 
amb la seva persi stència decebedora . 

El meu ca ensuma l'eternitat 
i no l'ent enc 
però cm mam no saber·]j acariciar la pena. 

**** 

MULUC 

Agrair la lluna 
o deixar les mans derora e l llençol. 
Qui acarona les pedres 
n'està al liberant tots els misteri s, 
en mastega l'aire inclòs 
¡ transcendeix el vi·s..'mg·espenna 
que ens rerma l'estatura. 

Retornar al primer llit 
per entendre el so l·cicle-intinit 
que ens ra créixer Ics branques. 

Soll Bessó, 5 (l'octllbre (H! 1007 

Pau Caslanyer i Fc 
(Poemes de dos llibres el~a,u inèdiu) 
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Nura de Ponç Pons, l'exorcisme de l'enyor 

] D) e Ponç Pons (Menorca, 1956) n' he 
parlat altres vegades. Potser record, 
especia lment, el seu llibre Pessotll1es, 
Premi AlFons el Magnànim i Premi de 

la Criti ca de l'Assoc iació d'Escriptors, que cm va 
motivar bona part d'un art icle en un corra/mediterra
ni a la revista Ressò, Ceyint-nos però ún icament a la 
seva obra poet;ca (deixant de h..1nda la seva creació 
narrativa, d'autor de contes infantils o de la novel ' la 
juvenil Entre el cel i la lerra, guardonada amb el 
Prem; G uillem Cifre de Colonya; o fins i tot, la tasca 
-sempre difici l- de traductor, que li va lgué el Premi de 
la Crítica CavCl II Verd per la traducció de QUa/re poe
tes port/lguesos) hauríem de ressenyar uns quants 
títols, també molts d'ells premiats a distints indrets 
de l domini cata là, i a unes convocatòri es d'un presti
gi proti reconegut. 

La seva obra en vers més primerenca la trobam a 
la col'lecc ió quadems campaners de ['enyorat Damià 
!-Iuguet, que a part de tota la seva va luosa deixa, ens 
lliurà com editor de poesia, una nòmina d 'autors 
novells i consagrats que publicaren els seus versos a 
l'editorial Guaret, que fundà a Campos, el seu poble 
de naixença. Aquest recull es publicà el 1979 amb e l 
nllm. 3 de la compilació esmentada i portant l'epigraf 
quadern d'amorosila/S i altres inlelferències. 

Posteriorme nt sorgiren A/ m(uge (1983), Lira de 
Bova (1987) i el 1989, Deserl encès. El 1995, obté ci 
Premi Ciutat de Palma Joan Alcover pel poemari On 
s 'acaba el sender, i també e l Premi Jocs Florals de 
Barcelona i Premi de la Crítica Josep M, Llompart per 
Estigma. No atura de guanyar i publicar, i aix í, el 
1996 se'n duu el Carles Riba amb El salobre.; e l 2002 
la Viola d'Or i Argent dels Jocs Florals de Barcelona 
sota e l lema Tmcral d'enyor, del que parlarem avui , i 
que a l' horn de ser publicat ne ix amb e l títol NlIra, 
editat e l 2006 a Quaderns Crema. 

Encara que el pocmari està dividit en set parts, la 
meva aportació d 'avui per apropar-nos al bessó d 'a
quests versos, nomes l'analitzaré des de tres cai res o 
grans grups. Abans però, convindrà esmentar Ics que 
l'autor ha volgut separar i enumerar d'aq uesta mane
ra: I. El saber i fa sospira 11. Teoria de f'absència II I. 
Suor de cttlç IV, /mjl/lària V. Godotus VI. L'obscur 
errant VII. Crit escril. També hem de constatar la 
ex istencia d'un breu Prefaci, que pens reproduir per 
centrar-nos en e l que anam a llegir i veure les inten
cions i uns homenmges que l'autor ens assenya la en 
aquests mots prelimi nars. Diuen aixi: He escrit lIqllesl 
llarg poema per exorcilzar l'enyOl: La mev(1 irremm
doble, però dijici1, condició dïf1òman menarqui 
m 'ha duil a ser eSlranger pertor. Pessoa diu que la 

poesia és l'eslOl rilmic del penStllll€111 i {¡e volglll COII/

polldre 'I, com si fos /III orarori, U11 rèquiem, amb el 
ri/me del dodecasil-lab i, per raons de I1l1merologia, 
eSlrucrllrtlr-lo en set parIs, 1'101011 em va ensel1yt/l" que 
"'hi ha momellls. i poden dwar anys. en què a l '{¡ome 
no li quedt/ silló parlar amb si mateix ", i com el /l/eu 
mestre Spino=a, que polia lellfs, III 'aill a polir parllu
les per poder veure. a rraves d'elles. amb mes clore
dar el món. 

D'aque lls tres gran blocs que parlava just arn, vol
dria començar amb un que podríem anomenar de l jo 
poètic, d 'a ixi corn viu i sent la poesia l' autor, aquest 
mateix que in venta i usa e l verb escrivim'e, Anam a 
veure idò uns quants versos des de l'òptica de Ponç 
Pons per entendre un poc més el seu món de les parau
les. dels ritmes i dels sons. I també de l'estima a la 
ll engua, la nostra, tan malmenada. 

Les gavines silents espicassen metàfores / 
L 'arenal es va omplim d 'esquelels blancs de versos. 

Hem viscul vegetant sellse orgull per la lIel/gua / 
habitams illcolISciems d'lI/l secrel paradís. 

Emre 11111111.'0 de gargots que l'espelma beslluma / 
dOl:!e síUabes blaves desxifren el món. 

Jo que i/'bis pretenia crear /III nOli lIenguarge / 
desml/lllar l 'ordre lògic i fals dels discurs. 

Ben mirtil 1111 poeta en el fOllS 110 és grall cosa / 
p1lrifico el dialecte malalt de la rribl/. 

Sort ql/e sempre tenc prop el quadem i la ploma / 
per cercar lilerari li/I deserl eremític / //110 vinya de 
versos //11 bosc de paraules. 

Sense 11/ són més foscs els plaf jaIs de l'abisme I 
Amb fa ploma i l 'espelma entre llibres i lIulles / da/I 
les golfes hi ha encara 1111 al'lor que et somia / Ah 
Madona del Vers! Si veiessis COlli plou / dins el pOll 
d'on et crid a 1111 enfony que 1/1 'acllba! 

Un segon g rup seria aquell que té una presència 
fisica i sentimental de la terra de naixença, dels 
records de la infà nc ia, del paradis perdut i de ls anhels 
encara perdurables. Com a l'apartat anterior, els ver
sos mostrats són agafats de qualsevo l de Ics set parts 
del poemari, només agrupats amb la intenció que 
m'he proposat: seccionar-los en tres e ixos, que, evi
dentment, podrien ser diferents o més abundants, 
Com sempre. la tria només és qüestió de cada lector. 
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Ell 1111 lemps ja perdut tOl aço va ser lllla illa / on 
vivíem d'al·lots amb les portes obertes. 

Vull salvar amb cada Illot els fragments eWlIIWlS 
/ d 'aqllest II/ón menorquí 011 comença la mar / i s'a· 
cabo l/lla terra d·ullastres i pins. 

El C(lsino era vell s 'hi mesc/aven els crils / d'en· 
vit/aires a truc amb els Cops secs dels dòminos / ell/re 
el/11m ellS sotjm1a un /"elral verd de Franco. 

Insensibles al do ill/lI/eresCIl! de ser il/encs / no 
hem sablll que àem rics d·lln edènic paisatge. 

Si record els descalços es/iliS de la infància / se/lI 
salobres olon .. de pinars i sivines. 

Sols podem evocar allò perdlll all/b els mals / COlli 
dill Faulkner triar e1lfre tristesa O nO·/"eS / Sé qlle (11 
mOI1 hi ha allres llocs de més \lelge bellor / Jo soc pan 
dels vuit venls 'lI/e m·¡ulI1felmenorqlli / Terra hllmil i 
mortal SOIl/ 1/11 //0111 sense orgull / l/lla llengua que el 
temps ho posal de genol/s / Tal 0/10 que la pàtria es el 
mÓII deli ser cerI / però el mOli que jo estim té le.ç cos· 
tes d'UI/a il/a. 

La darrera de les parts seria, per a mi , aquella que 
el poeta ens parla de la vida, dels fe ts denunciables, 
d'encarar Ull estil propi d,want cada jorn que neix. És 
evident que I}onç Pons té la seva part icular esca la de 
valors, com 10thol11 , però teny ida per lIna pinzel lada 
espec ial que són els llibres llegi ts i viscuts, transcrits 
en cada acte personal; de tot allò après n' ha fet camí. 

Hi IUI c:I¡toris abla/,~ hi ha dOI/es Iclpidades / i les 
mosques brllllzem sobre els cossos I1lI,Ç d '¡Ïfrica. 

Els li/és grans pensamenls encortlfgen tel vida / La 
millor leoria ha estat sempre la pràclica. 

"Som allò 
que llegim 
i tenim el 
que dam " 

I~ONÇ PONS 

escrivivilll :\ 
"Sa Figuera Verda" 

Ara SOlli indolellls /III pais democr¿lfic / engreixam 
el1lre /Ols /l/olIs politics corruptes. 

La bondat i el perdó sé 'lI/e eliS poden fer llim"es / 
Crec que Dél/ lllés que el/cens el 'lI/e vol ésjustícill, 

SOI1l esc/aus infeliços COlli dil/ Spino=a / perquè 110 

dominam les passions i les ànsies / Escriviure es 1/11 

aCIe de /e llibertari. 

Hi /¡afllosoj~ cOl1d,.et,~' 'lI/e iUl/minen la/osca / i 
obren amples camins cap al Tao i a l 'É.uel: 

Sense IrellCS ¡;'omerers {fue Cl/rlOl1ill C(IP mapa / 
/undarem llibertaris la pàlria dels llibres. 

Vollal d'ombres l 'escric per saber 'lI/e exislesc / i 
vull creure es/imalll ql/e la vit/a és vivible. 

He Irobm ell/re els llibres essènci(1 i semil / CO lli 

1/11 velll que remoli l/morós el pina/" / L 'E.~"peril ompl el 
cel d'una damesca IIl1m / Calfer versos qlle ens ob,.;1I 
ol.~ al/res i al mOI7 / No es pal viure lancal dins l'espai 
d'lIlI poel/UI. 

Malgrat que aquesta darrera est rofa és la que clou 
el poell1ari, crec que hi ha un sol vers anterior que 
defineix tota l'essència d'aquest Trac/(If d 'enyor. Qui 
sap si alguns lectors canviarien ci mOt " llegim" per 
a ll res verbs, però Illai de mai, la segona part del vers 
no és pot mudar, ni trastocar. La força i la veritat que 
inclouen són espec ials. Ponç I)ons amb Nitra ens assa· 
ben!a, sense estridències, a cau d'orella, que: SOlli allò 
'lI/e llegim i tenim el 'lI/e dam. 

J oan I)om:lr Mir 
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Damià Ramis C¡wbel : Genef, escuhurn en bronze 

AURORA 

Quin delit dins de la densa aurora! 

Hi aboqucs, tanmatc ix, 

les cendroses gavines, 

en el pit daurat 

de l bronze heroic que ens ignora, 

Aurora fosca, d 'aigües mudes, 

on clapotegen e ls corbs d ' his triònics crits. 

Aurora de dècades que m' acull s 

amb l' abraçada mòrbida 

i la mirada pudcnta i vermclla: 

jo també m' .menque e ls ulls 

i exclame: aggggg, .. !, 
a l bell mi g de la planúria buida , 

JOSCll M ir 

Mislata. agost de 2007 
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