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Ga briela Seguí: Temptació cega 
(Tccnica mixta: un maletí de plàstic cobert de 
pa d'or i pintura acril iciI. sobre dues teles de 45 

x 55 cm, trcballadl.'S amb pintura a l'o li. ::Icril ic. 

aquarel-la i teta de vellut). Aquesta obra es va 

mostrar dins l'cxposicio col'lectiva titulada 
"Les temptacions de Sant Antoni", que es va 

realitz.ar en ci Museu d 'Art Contemporani de 

Mallofc:l Can l' lanes de Sa Pobla. 

S'Esclop Mm¡: · Abril """9 

Temptació cega és una reflex ió sobre la naturalesa de 
la temptació des d' un filtre fe mení. Ens tem pla una força 
irrenexiva, cega, sorda, visceral. Un sentiment irremeiable 
s'apodera de l'àni ma i la fa anar cega, cap al seu fi . Ella, 
seduïda pel fruït és victima del desig, l'impu ls cegador, que 
l' hipnOlitza, l'eclipsa. La maleta "d'or" ens mostra la ¡mat· 
ge inti mista, fragmentada en dues parts " díptic", que, com 
a llibre obert, ens enlluerna i ens tempta, al mateix temps a 
desvelar e l rostre amagat d ' Eva, s ímbol un iversal de la 
dona . 

"Sento l'art com a forma d' expressar la pròpia existencia, 
la fi gura femenina que persegueixo cons tantment no és si 
no un mi ratge de la meva ànima". 

Gabr iela Seguí 

GA tm tEL/\ S t:Gu i AGUl LÓ va néixer a Palma (1978); es llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Barcelona. 
reali tza estudis de Postgrau; així mateix, és professora de grau mitjà de violi pel Conservatori Superior de Musica 
del Liceu (2000) i professora de Dibuix a Secundària d'ença del 2001. En el camp de la pintura, ha obtingut nom· 
brosos guardons: Ir. premi del IV Certamen de pintura jove Fundació Sarceló (2004), 2n. premi del VII 
Certamen de pintura de la Casa de Casti]]a i León i del Concurs de pintura Vila Costitx, tam be fou la guanya
dora del I r. premi del concurs de cal1e lls per a la Fira d 'Abri l 2008. Ha rcali t7..a t nombroses ex posic ions indivi· 
duals i col, lectives participant en el Projecte Noves Presències del Consell Insular i diversos ajuntaments mallor
quins han adquiri t obra seva (Olimpíada d 'Escacs Fundac ió Calvià 2004). El 2006, participa en la fira DE ARTE 
de Madrid, ACA LE a Valladolid i en la Holland Art Fair. És viol inista de rorquestra Sol istes de Mallorca. 
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S'Esclop, Quadtrn cultural /10 It'tributi:.: ml' dt Its mf.lnbmndolls: In ,t'dardo 
110 tomO/a t/s origillals IW $01·liritnts lli $Oslmdlt1 r(1l1t'S/xmdmda $Ob!'(' t/s /l/n/tixos; 
In In'iSla /10 (olIIlXl/ttix IItCtssi1riammllts llpillÏl1llS sigfl(/drs dds SillS rol ·Jnbomdors. 
S'Esclop, Assodadó cultural /10 ,,'lf'uddr dtl supm1 ('rOI/OIll;r dr ml' ;I/stitl/cio 

f// ll l1icipnl f/i It'p ajl/dls dr ml' mgallislllt allfOIl(}lIIir. 
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A LA POESIA 

Des d 'una i lla de mots, 
entre ullastres i llibres, 
mentre sent escoltant 
la bell esa del vent 
que escriure és respirar, 
comprendre, fer l'amor 
i J'art ens humanitza, 
t 'ho diré pass ional: 
t ' estim i sense tu 
res tindria emoció 
ni se ria tan cert 
açò que en di ue n viure. 
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Amb les llengües de l cor 
i tinta com el mar 
generós de les i lles, 
sembram versos per fe r 
flori r lliures i obCI1S 
al sagrat cos de l món 
sentit i veritat. 

Més que d'on hem nascut 
50111 del lloc que estimam 
i lectors agraïts 
que tenim e l que dam 
fci m di versos un sol 
gran poema on no hi ha 
més pàtria que la vida. 
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La Institució de Ics Lletres Catalanes i la UNESCO li van demanar un poema original i inèdit per ce lebrar el «Dia de la 
Poesim>, que es celebra el 21 de març, i Ponç Pons va escriure a posta A la Poesia. que es una declaració d'amor ¡ de 
principis. L' han traduït a vi ni llengües i n'han cdi tat un opuscle commcmorat iu, fent-ne un tiratge de 20.000 exemplars 

http://li.ijt.ita
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A recer, amagat 
arrabassam fulls de calendari 
reconcixcnt·mc amb un cert gust 
de ginebra i saxos 
reivindicant una certa manera 
d'anar ajeure 
amb gotes de jazz 
i sensacions de pell a la pell 
rellegint aq uells poemes 
que mai vaig saber llegir de jove 
quan tot semblava tan fàci l de beure. 
A recer, amagat 
m'escoli una mica insolent 
amb un cert cansament a les parpel les 
com qui ja passa de recrear 
el tast de ls anys o els colors 
de cada un dels crepuscles 
que es tenyeixen ca lcant la fosca. 
A recer, amagat 
bec por de rici 
com e ls presoners 
i me bec a mi mateix, 
me consumesc 

S'Esclop 

ebri de por i tristor. 
El jo poètic, li diuen. 

La poesia és el tatuatge 
de la pols a la pell 
Una lectura, una cita, un gest 
Un du bit: formal , un dubte cru 
Cruel corn el ca lendari d ' Elio! 
Una lliçó d'estètica 
Parau les per fascina r, deia Benn 
Un paisatge despullant·se 
Un alè sense escrúpols 
La melàrora 
La imatge 
La vanitat 

Me despull prescindint dels mapes, 
alenant lentamenl e ls crepuscles de setembre. 
El sol es pon otès per l'ahre horitzó, 
e l de les grues arrenglerades sense escrúpols. 
Hi ha rerides que no curen. 
Un escarràs a les ungles de la memòria. 
Una mà que grata en terra. 
La por en una grapada de po ls. 
A dalt, un nigul insensat, a la deriva. 
I-Ie badallat un alè sense rctòrica. 

Joan Perelló (del pocmari A recer) 

M"'F . Abril 2D09 

La poesia, potser ja ho he escrit, 
és una grapada de pols, 
a la manera d'Eliot 
com una medeci na per a la pell. 
Mir cap alluny on el mar pot no aparèixer 
ros dins un alè de cali ma, 
com un camp sec 
sense la llàgrima de la pluja, 
com un escar esbucat (un cri m), 
com les pedres d 'un camí sense sortida. 
La poesia és el fragment 
d' una pe ll que no es de ixa estimar, 
uns llavis estremits per la sa l, 
una ditada de pols en obrir un llibre, 
una teranyi na. La borra a l'ombra. 
Mir cap a lluny 
i sé que no 101 és poesia. 

M' ha baldat el silenci 
mirant aquests ll ums del rar 
que en lluernen e ls niguls negres 
engrunant la ll una. 
Els llums de la llunyania no són rutina. 
Defineixen l' in finit , 
o qui sap si una ve lla estètica. 
Barataria aquest si lenci 
per una cançó rrancesa 
i m'ompliria la nostàlgia d'opi. 

Joan Pcrdló 
A recer 

En coedició amb [ns lilUl d·Estudis Baleàrics. 
Edicions del Salobre SL, Port de Pollença (Mallorca) 
I" edició gener 2009 - ¡"jo@ediciollsfJeJ.f(lJob,.e.colII 

mailto:info@edicionsdelsalobre.com
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Joan & Pedro 

ES TALLER 

CANVI D'OLI 
ESPECIALISTES EN FRENS 

CÀRREGUES D'AIRE CONDICIONAT 
POSTA A PUNT DE MOTOR 

EQUILIBRATS I PNEMÀUTlCS 
FRENÒMETRE (ITV) 
LI PASSAM LA ITV 

SENSE CITA PRÈVIA 

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

07003 Palma 
Servei de carretera 24 hores 

telèfon 971 47 15 38 
www.comercialmallorca.com 

I renta-cotxes 

Al vostre servei sempre! 

- Neteja persona li tzada i completa 
- Sistema ecòlogic i antiretxades 

Ens trobareu a 

AUTORENTAT Joall & Pet/ro 

Carrer Bartomeu Pou, nÍlm. SO - 07003 P:tlma 
telèfon 971 - 75 53 65 

SAGITARI 

Llibreria especialitzada 
. 

en poesIa 

www.llibreriasagitari.com 

EI/tri a la llOstra web i conegui els 
serveis que posam a l'abast dels 
interessats en Poesia i Literatura 

- Llistat per autors o títo ls 
- Llistat de novetats i 

incorporacions al nostre fons 
- Informació telefònica: 

971 730608 
- Informació i comandes per fax : 

971 283388 
- Informació i comandes per 

correli electrònic 

xabrah am@tele/ille.es 

Servei de venda amb lliurement 
contra reemborsament 

Servei de recerca de ti tols 
de qua lsevol especialitat 

Carrer de Joal/ Miró, 62 
07015 Palllla (Ie Mallorca 

I)àrquing a 50 metres 
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A NTONI C LA I'F.S 
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Llarg, el viatge, (sempre) llarg. 
Arraulit a l'obaga 

el bosc: 

pedra renegrida 
pissarra de color de ls segles 

Antoni Clapés 

S'Esclop 

I¡.]uslmció de Benct Rossell per a Ull sol jU1Il1 

NIÓn. 44. II ip«a. ""y VIII 

Antoni Clapés i Benet Rossell han col'laborat 
d 'cnça de ra prop de vint anys en diversos 

projectes literaris i artístics 

UN SOL PUNT 

B HNET 1t.OSSEU. - ANToNI CI. ... I'~ 

1i ed ició: Vic. gener 2009 
Cafè Central & Emboscall 

Amb ilIustracions de 
Benet Rosse ll i ci pròleg titulat 

Plini defugo de Carlcs Camps M undó 

IVwlI'.embosca/J.com 
!J 
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Antoni Clapés / L'entrevista 

Poeta i animal de la cultura. Antoni Clapés (Sabadell 1948) és lIna persona que ha treballat 
molt pels altres. És conegut i molt respecta t dins els circuits culturals del Principat, deu ser 
perquè fa bé la fcina al truista que fa . L i devem imporhlnts edicions de poesia que s' han 
publica t a l'ed itorial Cafè Ccull'a l, que 31"3 fa vint anys va crear juntament amb Víctor 
Sunyol. Acaben de trcure al carrer una important antologia de JOI'di Domèncch i han cele
brat , amb aquest, la publicació número cinquanta dc la coHecció «Jardins de Samarcanda», 
Amb ca torze llibres de poes ia a les seves espatlles i tants d ' altres d ' interdisciplinar is i de tl'3-

duccions,Antoni Clapés viu la cultu ra tranquil'lament, com aquell heroi incansable de la lli
ber ta t. Són la refl exió i la profunditat de la poesia Ics que el por ten pel camí de la bogeria . 

-Poefll u lIss(fg ista? 

Poeta. La poesia inclou la re nex ió 
sobre la poes ia, la poesia ha de par
lar de la poesia. Si poesia i renexió 
van j unts, difïcilment puc dest riar
ho. El gènere literari de l'assaig en 
si no el practico. 

-I té a lleure {w,b 1(1 "poesia de Ili 
profUluli/{l/ "? 

Crec que hi ha un camí, un camí 
poètic, d'anada i tornada. Hi ha una 
part de pràctica poètica i lIna altra 
de reflexió poètica. M'interessa la 
poesia que ex pressa pensament, 
que inten ta expressar- lo d'una 
manera poètica. Ara estava pensant 
amb Maria Zambrano; ella diria 
razón poètica - corpus del seu pen
sament -, és re flex ionar sobre els 
problemes i metafísics i ontològics, 
però expressant-ho d'una manera 
que trenca la tota aproximació lòg i
ca. 

-Ili lut Uit lIl fre tipus de poesia, la 
p'oesill dels límits, que vel ser 
objecte d 'Ull cic/e {Ie cOllferè" cies 
O" participi't\lell - j lllttmttent (1mb 
Víctor S"ltJ'ol - en l 'organització. 
Què és It, poesill dels límits? 

És una poes ia que, corn diu el nom, 
se situa al límit d 'a ll ò que és poe
titzar, i que entenem com un llen
guatge i una manera d 'ex pressar-se 
diferent a la lòg ica; per a ltra palt, hi 
ha la poes ia allimit rent referència 
a la investi gació del llenguatge. No 
és el camp en què jo em moc, però 

tenim autors ben propers que sí que 
fan aquest tipus de poesia : Carles 
Hac Mor, Victor Sunyol. .. portant 
el ll enguatge poètic allimit de l'ex
pressió del llenguatge. En el meu 
cas, e l limit no seria tant en la llen
gua, seri a un límit de la raó poètica . 

-Seria m és propeN' a les influèn
cies de It, poesia germi't"icll? 

Si, segurament m' ha infl uït moli 
Rilke -i , en conseq üènc ia, Joan 
Vinyoli -, I-{o lderl in, He idegger i la 
seva renex ió sobre el llenguatge, 
a ixí com Maria Zambrano i S imone 
Weil, per exemple . Gent que ha 
renex ionat sobre la poesia i que 
troben que hi ha un nexe d ' unió 
entre la poes ia i la filosofia . O bé 
que la poesia és una forma del di,. 
la filosofia 

-Treballes ell III imlúst";" i"for
miltica i tlediqlles moltes !tores a 
la tec" ologia. Crells que aquestes 
ei"es ajlldell (I la {I;¡usió de la poe
sia? SÓII IÍtils? 

Em va rel' molta pena assistir a una 
taula rodona on s' havia de parlar de 
noves rormes de llenguatge. 
A 19unes intervencions parlaven 
dels b/ogs com si fossin en ell s 
matei xos una manera di rerent d 'es
criure. Jo crec que no. La xarxa, 
com a mitjà de difusió, es una cosa 
fan tàstica que permet enllaços, 
l' hipeltext i moltes a ltres opcions, 
però la gent contin ua rent els b/ogs 
d ' una manera con vencional , com 
s'escri vien ra c inquanta anys diaris 

a ploma en un quadern. Una al lra 
cosa és la gent que està treba llant 
en la utilització de la inrormàtica 
per generar noves maneres d' es
criure. N'és un exemple aq uest 
g rup de la UOC que es d iu 
H e/'lIIeneia; allà s' utilitzen e ls 
recursos informàti cs i tecnològics 
a l serve i de la creació poelica. No 
són subsidiaris, sinó que s' uti litzen 
per crear. 
He/'lIIeneia és diferent de l que seria 
la dirusió de textos per lnternet. 
Precisament Cafè Central, l'edito
ria l de la que ara parlarem, ne ix 
d ' un Mclntosh i d ' una impressora 
làser que van pOltar a la empresa 
on treba llava ara fa vint anys. De 
seguida, em va ig adonar que aquel l 
equipament nou -per les possibili
tats de poder canviar e l cos de la 
lletra, les tipografies, la maqueta
ció, etc ... - donava molt de joc. To t 
d'una, va ig veure que all ò no 
només em serviria per a la rci na, 
sinó que també em permetia crear 
les primeres plaql/elfes; ai xò era 
l' any 1989, que, en e l sellmoment, 
i durant uns anys, van tenir una 
certa importànc ia fins que arribà 
l'ex plosió de l'edició dels anys 90 . 
La informàtica, des d ' un punt de 
vista de la d irusió com de les possi
bi litats d'imprimir paper ràpida
ment, corn la pròpia xarxa com a 
mitjà de difusió, no és tant interes
sant com el que dei em abans sobre 
la tecnologia al servei de generar 
una nova manera de fer i crear. 

-CrellS que Iti liti III1tI saturació tle 
blogs i blogs ell catlllà? Es ",UI 
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"M'avorreixen tremendament la 
supeljicialitat i l'anècdota. 
Potser és en aquestes 
circumstàncies que 

t¡tols i la meitat són 
traduccions contelll
porànies. Hem de 
saber què es fa fom 
per finar rcnovant
nos. És important 
conèixer què es fa 
fora amb traduccions 
d'a ltres llengües al 
calalà, però també és 
imp0l1anl fi l' inrevés, 
traduir del català a 
altres llengües i mes 
important és cd ilar
ho, tasca compli cada i 
difiei l. L' ILC i la IRL 
intcnlcn fer coses, 
però jo crec que es fa 
poc. Oci domini lin-
güístic anglès, nomes 
un Ires per cent de la 
seva producció és tra
ducció. Quasi tot és 
producc ió directa-

m 'has vist mut" meni en anglès. 
D'aquest tres per 
cent, si descomptes la 

IIUlIlem útil tI 'estelll/re /ct llellgulI? traducc ió del s clàssics i de les 

La veritat és que ti nc molt poc 
temps per segui r blogs. A la feina 
em passo e l dia mirant la pantalla i 
després intento descansar una 
mica. 
Tothom sembla tenir el seu propi 
b/og, i cm sembla molt bé, però no 
és abasl"able per a ning':]. Es com 
entrar a la Biblioteca de Catalunya 
i veure talHs llibres i no saber per 
quin començar. Es una manera 
bona i rapida de difusió i de lacalit· 
zació i de crear una xarxa tematica 
interessant. 

·T'luIII Irtuluï/ a molIS it/iomes i tll 
maleix /rat/uei.:res de l'i/uliti i t/e/ 
frtmcès. 011 creus que elis troham 
IIl1saltres? És IIml hmUl mallera t/e 
t/oliar tI cOl/ èixer Imll I/ClIg lUl 
",a/melllll/lI com 11Il/oslrt,? 

En un lloc com aquest, amb la 
situac ió lingüística que tenim, la 
traducció és 11101t import·ant. A la 
coH ecció de poesia de Cafè 
Ce ntral hem pub li ca t c inquanta 

navei, les més comercials, és molt 
dificil enlrar dins aquest joc, i més 
en poeSia. 
Segurament entrar dins l'esfera ale
manya, francesa o la imliana no és 
tant dificil , sempre han tengut més 
penneabilitat. Un exem ple perfecte 
és el llibre que heu tret vosa ltres -
fem referència a Pedra fogl/era, 
antologia de poesia jove deis 
Països Cala/om -. Aquest és un lli
bre que s' hauria de traduir. És una 
antologia, amb molts pocs poemes 
de cadascun, de molta gent, però 
això seria bo que es traduís al fran
cès, a l'italià, a l'alemany, a l' an
glès, i a les Ilengi.ies més properes i 
conegudes. A lmenys per donar a 
conèixer a ll ò més nou que s'està 
fent. Aq uesta és la mena de coses 
que les institucions haurien de 
potenciar, pagant bones traduc· 
c ians i posant·se d 'acord amb edi
torial s estrangeres perquè ho editin. 
No és un ll ibre traduït fo ra de 
coH ecció, que sempre queda 
estrany dins la llibreria; sinó intro· 
dui r dins el circuit del país aquestes 
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obres traduïdes dins eol' leccions ja 
existents, que circu lin amb nanna· 
litat. Tot és voluntat po lít ica i la 
poesia voluntaritza poc. 

-Q"Ïlw crell.'~ qlle és la millor 
mlm ent Ile Irllllllir? S '11ll t/e re,",

pec/llr la Ii/ertllital () s'liti t/e polir 
It, formil per fer-Ite ,,,,a le(:ltInt 
pltlllerl'? Je, sé ll"e eIs Irtulllc/()r 
t/e l 'ilaliti, aril eSflIl'1I peu.wlltt, per 
exemple, 11mb la IrlUlucL"ió que es 
¡'lt puhlicltr e/e Dino CllmlUutl' 
pltr"NelamclII ell e/lles elli/oriab,. 
e/e les Illes, Irlllllll.:ciiJlI.\" moll llife· 
rel/ts III/a e/e l 'li/Im. 

Cadasc':] té la seva pròpia versió i 
visió de les coses. Jo crec que no es 
pal fer una teori tzació gc nem l 
sobre la Iraducc ió de la poesia . Hi 
ha poesia molt directa, "de l'expe
riència", que no comporta greus 
problema pel traductor, e l proble· 
ma es planlcja quan c i poema, en la 
llengua origina l, comporta qUes
tions lingi.iíst iques i estilístiques 
complicades. És el cas, per exem· 
ple, de passar un sonet del català a 
l'alemany, dues llengües molt difc· 
rents; intentar mantenir el ritme i la 
rima en la llengua d'arribada és 
molt difíc il. [ sempre s' hi perd, 
espec ialment , sentit. 
El traductor de poesia, de fet, és 
qualcú que rescriu ci poema, que 
se' l fa seu i e l plasma en la seva 
llengua pròpia, òbviament, sense 
desv iltuar·ne ni el se nti t del poema 
ni els valors essencial s. 
En el cas que cm dius de Dino 
Campana, ja és mala ombra que un 
aUlor tam marg inal , en e l sentit més 
autèntic de la parau la, surti per 
duplicat en ducs cditorials de 
Ma llorca. És ulla mica rocambo
lesc. Crec que d 'e lles n 'hi ha una 
molt a la vora de l'esperit de Dino 
Campana i una altra que se' n va per 
Ics branques, una recreac ió que no 
se situa gaire en la Unia de l'espc· 
rit del poeta italià. 

-PlIrlll'lIs m és exlclIsamelll t/e 
Cflfè Celllrfll. 

t1 
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És un invent de fa vint anys . Vàrem 
comença r publicant plaquerres 
molt modestes. Això era a finals 
dels vuitanta, principis dels noran
ta. Crec que, en aquell moment, va 
teni r un cerI impacte. 
Arrossegàvem molta gent, fèiem 
molts d 'aclcs en Ull moment que no 
era freqüent. Llavors passàrem al 
llibre. En conj unt, en aquests anys, 
hem fct prop de tres-centes edi
cions deferents i, aproximadament, 
cinc-cents actes. 1-1 i ha hagut una 
gran activitat; per a mi , fer Care 
Central, ha significat també una 
manera de fer poesia. És pràctica i 
renexió i també és fer; - poiesis -
'fer'; aquesta pràctica de fcr Ics pla
quef/es manualment a casa, ho COIl

tinuo pract icant. Ara hi ha molta 
més competència, en el bon sentit 
de la paraula, i fcm menys actes 
públics. Potser també perquè el 
temps d 'això també ha passat. Ara 
traurem de cop deu plaqlletres 
noves. Encara hi ha el romantici s
me de voler fer aq uestes publica
cions i ens agrada. És un banc de 
proves on, juntament amb Víctor 
Sunyo l, hem publicat gent que 
començava i gent ja consoli dada, 
donant-los-li un tracte igual , per
què a ixò ens semblava una acció 
molt democràtica. En aquest pro
jecte hi ha hagut un esforç personal 
importanl. Això sí, mai no hem 
demanat un duro a ningú. 

-ACtlbtlll t/e trellre al Ctlrrer el 
""mero cillqtltlllltl tle Itt col-lecció 
t/e (j(lrt/illS t/e S(lmurctwt!tm i 
crec qlle "Obra poèticu (1971-
2002)" t/e Jortli Domè"ec" é; IUI 
llibre molt estimttt i esperat per 
Ilostl/tres. 

Jordi Domènech, és el número ci n
quanta de la co l·lecció. 
Segurament qualcú, -d ' aquí uns 
dies, mesos o anys-, descobrirà 
Domènech i esdevindrà un poeta de 
culte. Evidentment, mai no serà 
una poesia de lectura esco lar, cosa 
que em sembla molt malament, 
tenint en compte que a l'escola 
sempre recomanen poesia malalta. 

S'Esclop 

Crec que és una poesia 
que s' insc riu dins la tra
d ició de la gran poesia 
e uropea . Va se r una 
aposta per un am ic per
sonal. Era una persona 
d ' una gran lucidesa , 
d 'o lfac te intel·leclUal... 
En aquesta antologia de 
quatre-centes pàgines, 
no hi ha molt volum 
pe ls seixanta-dos anys 
de vida, però si que hi 
ha una coherència con
tínua des del primer rins 
el darrer poema. És un 
edifici que es cons-
trueix a poc a poc, on 
totes les peces enca ixen perfecta
ment, am b una visió molt personal 
del món i de les relacions de les 
persones. És ulla poesia que està 
molt creuada per l'erotisme i la 
política. 

-Els ú/lims llibres por/ell ;I-I"S(I'(I
ciOIlS t/e Bellet Rossell i, t/"r(1Il1 
l 'etapll t/e SlIbat/ell Jl(1~' participlIr 
tlclivlImellt tllttb Itl creació t/e 
((Salt, Tres», Q"i" tip"s t/e relació 
tellS amb la pil1furll? 

Mon pare havia estat escu ltor de 
jove. Llavors va tenir quatre fills i 
va haver de treballar. El seu contac
te amb e l món artistic féu que a 
casa meva sempre hi hagués tertll· 
lia d 'artistes i literats. Vivint a 
Sabadell , vaig viu re molt de prop 
tot el mov iment de l' informal isme 
El Gallot. Amb Jordi Domènech, el 
1971, vam crear «Sala Tres)), coi n
cidint amb el moment d 'embran z i
da de l'art conceptual. Nosaltres, 
sense adonar-nos, hi vam estar bas
tant fica ts. No te n'adones fi ns que, 
un temps després, ho mires amb 
perspectiva. 
La meva relació amb Benet Rossell 
és molt antiga. És cI que podríem 
dir un art ista total. I-I a fet pintura, 
escultura, vídeo, vídeo sense ser 
vídeo, instal·lacions ... Amb ell, he 
fet algunes ed ic ions, pintura i poe
sia, una manera per fer anorar dos 
llenguatges diferents. 

-Creus ell les illlenlisciplille~' t/e 
l 'lIrl? 

Això ja és una idea de l segle XIX. 
Ajuntar totes les arts, la creació 
expressada en formes o expressions 
molt diferent s. Existeix aquest 
intent total itzador; jo no m' ho he 
plantejat mai. Gaudí o el modernis
me varen intentar dur endavant 
aquesta idea. 
Domènech i Muntaner. al Palau de 
la Música, va intentar integrar totes 
les arts, fins i tot les menors. 
Forjats, pi ntura, ceràmica, tapissos 
dins un espai monumental de l'ar
quitectura destina! a la mllsica. Jo 
crec que es va fer una mica pensant 
amb aquesta idea. 
La nova tecnologia també ha acos
tat més aquestes realitats. En la 
producció artística actual, hi ha un 
moment en que no saps què és; per 
exemple, no saps a què correspon 
allò que actual ment es diuen ins
ta['lacions, no saps ben bé si és 
només concepte o si és escultura o 
so. De vegades és difícil establi r els 
límits de cada peça. 

-OrtlUllIt t/e la poesÏtI? 

La meva poesia és per ser llegida 
en paper, tranqui l' lament. Jo he fet 
lectures en públic de ls melis poe
mes, però de vegades és difíci l. 
Una vegada em va locar recitar 
amb l' Enric Casasses. La seva 
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Menor són difurllcs. 
El fUlur de Ja poesia està 
en les edi cions i ndcpcnd~ 

cnlS. per tant. genial l'es· 
farç que es fa a Ma llorca, 
a El Gal l. c i Salobre, en 
Edil. Lleonard Muntaner, 
Documenta Balcar... No 
saps ben bé com funcio
nen, però funcionen. Són 
projectes persona ls d' u
nes persones boges que 
decideixen lirar cndavatll 
amb això. Per ser poeta ja 
s' ha d'estar bo ig i per edi
la r poes ia enca ra una 
mica més. 

ANTONI C L \I 'f:S (2009) 

sonoritat i e l seu ritme van escalfar 
mo lt l'ambient i després em va -Nu !te vist m(l!i~m premis u/ l eu 
locar rec itar a mi, i, naturalment, 
no va ig arribar en lloc. 

-Com li et/i/or, com velis el PUlIO
rtlfllO (ICI,UlI'! La poesia segueix 
eneltt hi t/espulla ú/tillUl lle les 
editor;als ? A què crells que es deli 
¡'embranzida poètic" de les edito
rial!J' de MIIl/urClI? 

El boom de les ed itoria ls mallor
quines m'adm ira. La poesia s' ha 
descentra litzat, està en mans d 'ed i
toria ls pelites o quasi inex istents; i 
quas i to tes fora de Barce lona, 
Ma ll orca, G irona, Vic, Ll eida, 
Be rga... Les g rans edi toria ls de 
Barcelona han acabat sucumbint a l 
capi ta l. Pre fere ixe n pub li car 
nove l' les del Paul Auster, i Ics 
col· lecc ions, que eren coHeccions 
im portants, com l'Escorpí O l'Ossa 

currículum 

Ara mateix sóc jurat de dos o tres 
premis literaris, He actuat am b jus
tícia però moltcs vegades el premi 
no premia e l mi llor. Per posar-te un 
exemple, el premi «Carles Riba.» 
de 1959, hi va haver dos ll ibres 
finalistes Il1Ielllo el poem(/ de Josep 
Maria Andreu i Da m/ces ¡Juer¡s de 
Gabriel Ferrater. Va guanyar J. M. 
Andreu, i em sembla que ja està lot 
dit !. Aquestes coses poden passar i, 
per a ixò, intento no presentar-me. 
Sí que va ig guanyar una vegada el 
«Ciutat de I)a lma», e l 1988, amb 
Crepusc/e de mOl S, però norma l
ment no cm presento a cap. A més 
crec que n 'hi ha una inflació i eli
minen e l presti gi i la so lvència. 
S' ha perdut la cred ibilitat de ls pre
mis, han fe t molt de mal. Tot acaba 
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pervertint-se. Abans servien l)Cr 
destacar obres interessants. Ara 
mateix els ll ibres guanyadors del 
premi ((Carles Riba~) no es que 
siguin dolents, és que són lamenta
bles; tot i que suposadament és ci 
premi més prestig iós i du un 110m. 

Carles Riba, que ha sigut ci poeta 
mes importam d 'aquest segle en 
aq uest pa ís. 

-Ttll"IlIlrt; la poesif, al seti l/oc 
d 'ex('eN è" cifl? 

De poesia se n 'ha fet i se' n segui rà 
fent. De lant en \ant sorti ran obres 
de molt de pes. AI ll arg del s segles 
han anat trobant-sc les grans figu
res. Sense pressa, cadascú ha de 
treba llar la seva obn.1 a la seva 
manera, inten tant ser coherent i 
in tentant millorar. El temps és el 
gran crític. Els que ara surten al 
d iari i guanyen premis i fan i des
fan potser no e ls recordarà ni ngú. 
El que queda és l'obra. 

-Telis cap llibre a pUllt de sorlir? 
AlglIlI prajecle imminellt? 

Ara sortirà un llibre a Meteora que 
es d irà La /111m i el Ilo-res. 
Segurament sort irà l'esti u o pel 
setembre. És un lli bre del que estic 
molt content i en el que he treballat 
molt . No passarà abso lutament res, 
però tindrà a lguns bons lectors. 

El Raval de Barcelona. rnarç'09 

Text inèdil i fotografies de 

Pau Va d ell i V:tUbon:l 

http://www.humiclima.com
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Sebastià Bennasar (2009) 

F INA L SIMBIÒTIC AMB MES TRE 

A la plaça del Pi ens escup 
el rètol en anglès vulgaritzant 
que anuncia que la Xicra, 

SEBASTI.\ B ENNÀSSAR I L l.OUERA (Palma 1976). 
Com a periodista. al llarg d'onze anys, va treballar al 
«Balcares» i al «Diari de Balears» (Db). Es crilic del 
suplement literari L'Espira del Db i, ocasionalment, 

ha col, laborat amb S'f5Clop. A l'actualitat, estudia 

Human itats a la Universitat Pompeu Fabra de Barce lona. 

Poesia: Passaport de sang (Centre Cultural Capal tard, 
1998); Brell b/lles de València (El Gall Editor. 2007). 
Na rra ti\'a: A fa sabana 110 hi Im femps per li la compa.uió 
(Inreves, 2002); El dia de ralliberomclII (Documenta, 
2006); Els b/alis de /'hori¡zó -Premi Pollença de NoveHa 
2005- (El G¡¡ II Ed itor, 2006); L'E.Uret de Torres -Premi 
Hiperbòlic de Narrativa 2005- (Hiperdimcns ional. 2006); 
C0l111ie Island -XXVII Premi de Narrativa Curta "25 d'a
bril" Vila de Benissa 2007- (Viena Editors, 2007); Novel'la 
neg ra : El bOIxí de la cilllal de Mallorca ( Lleo nard 
Muntaner, 2000); Cal'les que 1/0 lliguen (I-liperdimensional , 
2005) i Jo 1/0 , 'espere (El Gall Editor. 2008). 

A la [sabel 01id. 

Que la cilldad les perrenezca /1/1 día 
Gil de Biedm:t 

una de les millors xoco lates de Barcelona, Barcelona ja 110 és bona 
s' ha converti t en un lloc fastigós 
de misèria moral i decadència 
i cerveses mal servides 
per cambreres que ma i no seran tan guapes 
com aquella al' Iota 
que rintava tau les amb tall de jonc 
i movimenrs de peus en els mesos d'aquella primavera dignes d'esgrimista francès 
i que mai no vessava més d'una vegada ni una gota de xoco lata 
fora de lloc. Aleshores. els dos ereu molr joves. 

Sobre les taules, la capola del cotxe esquitxada de sol, de marbre 
que avançava tal volta a Miramar, arribant als jardins, el temps futur, 
hi havia llibres i les converses, i la música, 
e l present/onent-se amb la remor dels pneumàtics. 
I promeses i besades només per Ull instant mai no fetes 
i ria llades 
i tal volta la promesa d 'un futur 
que ara és be" COlli ulla màquilla de gI/erra 
sempre ho havíem sabut però ens negàvem a assumir-ho 
un joc de franqu ícies 
que ens roben la ciutat i Ics esperances. 

Scbasti fl Bcnnasar 
Del pocmmi inèdit El senti, de les llambordes 
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Alguns dels participants de PALM A POEMÀTICA: Cèlia Riba, Angel rerron. Joan Alegret. Maties TI/gores, 
Jaume POI11G1; Joan Fullana, Pep Lladó i Emili Sanchez-Rubio (d'esquerra a dreta) Fotogralia de Benet Bohigas 

I 14 de gener, es realitzà PALMA 

EPOEMÀ T/CA, recital en homcmttge a la 
ciutat de Palma; Icogué lloc en «Es PinzcJb) 
de Ciutat. En ['edició d 'enguany, la primera, 

Joan Alegrel recità Jaume Vi dal Alcover; Alícia Behran 
recità Pere Perelló i Nomdedéu; Joan Fullana a Rafe l 

Jaume; Jaume Pomar recità a lguns dels seus propis poc
mes, mentre que Pep Lladó rec ità a Jaume C. Pons 

Alorda; Emili Sill1chez-Rubio rec ità a Bartomeu 
Rosse lló-Pòrcc l, Cèl ia Riba a Cèl ia Vinyes i, en nom 
d ' Antònia Vicens, així mateix, en ll egí de Josep Maria 
L1ompan ; Àngel Terran recità alguns poemes seus i 

Maties Tugores en rec ilà de Mique l dels Sants Oliver. 
Alguns a ltres com Antoni Anigues, Vicenç Ca longe, 

Franccsc L1adó, Joan Perelló i Jaume Vidal Foneza, que 
s' adheriren a l'acte i que, per motius diversos, no pogue

ren assistir-hi, hav ien de recitar, respecti vament, a Emi li 

Sanchez, Bartomeu Fiol , Miq uel Ferrà, José Carlos Llop 
i Miquel López Crespí. Es pretén que aquest encontre 
poètic, en què es retrà lloança a Palma, sent-ne Ja princ i

pal protagonista, tengui continuïtat en els anys per venir. 

Cèlia Riba va ll egir poemes de 
Cèlia Vinyes ¡ de Josep M. Llompart 

Foto: Benet Bohigas (gener de 2009) 
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Les passions d 'Is adora 
a prop de vuitan t:l-

F 
dos anys que va morir 
Isadora Duncan. Una fi 
sobtada que potser 
molts desitjaríem: en 

un moment de plenitud, de felicitat 
Iota I abans de l' acompliment , 
abans que la decepció, l'afebli
ment o la traïció entcrboli ss in el 
go ig. 

"Una ballarina no pot conver
tir-se en una gran artista perquè la 
seva glòria no la sobreviu", digué 
Esenin una vegada. Però el record 
d' lsadora mai no s' ha esvaïl ; per la 
seva vida apassionada i contradic
tòria, pel seu missatge de lli bertat, 
per ésser la fundadora de la dansa 
moderna, de la revolució que per
segueix l'expressivitat del cos. 

Hav ia nascut el 27 de ma ig de 
1878 a San Francisco (Califòrn ia, 
Estats Units) . De la seva infantesa, 
recordava sobretot dues coses: 
l'absènc ia del pare i els continus 
traslladaments de domicili , degut 
que la seva família no podia pagar 
el lloguer. Era una fam ília molt 
particu lar, la dels Duncan, quatre 
germans i la mare; un autèntic clan 
que es mantingué unit duran t 
molts d' anys. Els fill s es van edu
car escoltam mllsica de la mare 
pianista i també les seves lectures 
pre ferides (S hakespeare, Shelley, 
Keats ... ). I tots van fer vida d 'ar
ti stes: Raymond, músic; Augustin, 
actor; Elizabelh, professora de ball 
sempre un poc a l' ombra de la 
petita, lsadora, que en posseïa el 
do de manera innata: "La meva 
primera idea del moviment i de la 
dansa m' ha vingut segurament del 
ritme de les oncs. Vaig néixer sol'a 
l' estrella d'A rrod ita [ ... ], que 
també va néixer del mar". 

lsudora podria ésser un exem
ple d'èx it d' una educac ió no for
mal. Les lliçons de l'escola li sem
blaven una pèrdua de temps i als 
deu anys les abandonà per ensen
yar a ballar les nines del veïnat i 
ajudar la família. Va deixar també 

MAlUA Ros,\ L.L.A IJIU':s RII'OI.L (Tardor 2008) 

aviat les classes de ba llet, que con
siderava una "gimnàstica rígida i 
vulgar". Ja començava a inventar 
Ics seves pròpies danses, amb 
moviments lliures; a partir dels 
seus poemes preferits descobri que 
es podia ballar la poesia. Començà 
a treballar al teatre, a Nova York, 
però trobava les pan tomimes ales
hores de moda un gènere comple
tament fal s. Sentia que no compre
nia ningú les seves idees, i pensant 
que a Europa l'robaria un ambient 
mes favorable , s'embarcà amb la 
seva família cap a Anglaterra, en 
lm va ixell que transportava ramat. 

A Londres, la visita al Brit isb 
Museum va ésser fonamental per a 
Isadora. All à va descobri r la 
col'lecc ió de marbres del Partenó, 
les escultures gregues, Ics danses 
representades a la ceràmica; aquell 
cossos embol icats amb vels sub
ti ls, sense obstacle al mov iment. 
Oblidà la fam, les penúries econò
miques, llegint la Història de l'Art 
de Wi nckelmann, que proclama el 
caràcter suprem de la civilitzac ió 
heHènica. Alhora es va amarar 
àvidament de l'ambient cu ltural de 

la fi de segle; era l'època de la pin
tura prerafaeli ta, de Swinburne i 
Rossett i, d'Oscar Wilde. Els artis
tes li feren veure la relació de la 
dansa amb la música i la pintura. 
El seu art començà a ésser ben 
acceptat en tre l'alta societat angle
sa. 

Després d'aquesta estada, en va 
seguir una altra a París, on, com 
era d'esperar, fou el Louvre el que 
capti và de seguida els germans 
Duncan amb la seva col'lecció 
d'escultu res i vasos clàss ics. I 
també Rodin: Isadora recordarà 
tota la vi da la visita al pave lló de 
l'escultor a l' Exposició Universal 
del 1900, i sobretot, el moment en 
què va conéixer personalment el 
mest re i va ballar per a ell. 
S' identifica totalment amb aquell 
nou concepte de l'an, i el difon 
entre les èlits culturals parisen
ques. Però hi ha un altre paradis 
que encara roman tancat. Sent que 
inspira als homes una admiració 
excessiva, una mena de temor reli
giós. 

Cerca incansable la dansa que 
pugui ésser " la divina expressió de 
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Isadora Duncan 

l'esperit humà él través del movi
ment corporal". Després de suc
cessives lectures, va formulant una 
base teòrica per a tot allò que ja 
havia descobert de manera intuïti
va. Ll uny dels passos rígidament 
estructurats del baI/ei que forcen 
el cos des de fora , s' ha de trobar la 
font centra l d'on irradia tot movi
ment, sense divisió entre cos i 
esperi!. Es la mateixa concepció 
que aplicarà Stanislavski al teatre. 
Per part seva, Isadora considera 
Roussea u, Walt Withman 

ietzschc els seus únics mestres 
de ball possibles. I>er a ella, la 
dansa no serà ma i Ull passatemps 

frivol , s inó una manifestació pro
funda, una obra d'art vivent que 
pretén "un renaixement de la re li
gió [ ... ] per elevar e l públic al 
coneixement de la bellesa i 5<1.n1e
dat del cos humà, mitjançant l'ex
press ió del s seus moviments". A 
aquest concepte correspon una 
nova estètica: vestuari de túniques 
ll eugeres i transparents, peus des
calços, música que faci vibrar l' in
terior, malgrat que no sigui com
posta especi ficamel1t per a l,I 
dansa. 

A Paris van succeir Berlin j 

Viena; de tots e ls països visi tats, 
aprofità per incorporar a la dan sa 

Núm. #. II ipo<a. any VIII 

noves ex periències. Va aprendre 
alemany per poder lleg ir 
Schopenhauer i Kant en la llengua 
original. I a Budapest va conéixer 
per fi l'amor am b un actor honga
rès, amb tanta intensitat que per 
moments ho hagués deixat tot per 
un instant amb la personn estima
da. "La meva vida no ha conegut 
mes que dos motius: l'Amor i 
l'Art. L'Amor vn destnlir a vega
des l' Art, i freqüen tment la crida 
imperiosa de l'A rt I>os:i una fi trà
gica a l' Amor. Però mai no arriba
ren ambdós a un acord, sinó que 
van mantenir batal les constan ts", 
refl exionarà anys més tard en la 
seva autobiografia. Aquesta vega
da, l'art s'imposà. 

Conti nuà b seva gira per c iu
tats alemanyes, sempre amb dan
ses inspirades en temes grecs: la 
Bacanal , Ifi gè ni a ... De sobte, 
seguint un impuls, parteix amb la 
mare i la germana a Florència. 
Allà roman dies senccrs contem
plant " La primavera" de Bottice lli, 
traspassada pel seu missatge de 
creac ió, de rertilitat, de vida, que 
ella intenta transmetre a través de 
la dansa, l'art més gran, que ha de 
portar al renaixement dc les altres 
arts. "L'art dóna forma i harmo nia 
a allò que en la vida és caos i dis
còrdia". 

El viatge a Grèc ia no podia 
esperar mes, i e l va n emprendre 
tots els Duncan junts com una 
peregrinació. La primera esca la 
fou a Ics illes del mar Jònic, inten
tant reconstruir ci viatge 
d 'Uli sses. Seguiren la ruta per 
terra, dansant i portant bf"dnqucs 
de llorer, susci tant la curiositat de 
la gen t dels llocs. lun bon din l' a l
bada e ls va sorprendre a Atenes 
"esca lant el seu temple amb pas 
tremolós i el cor innamat d 'adora
ció". Isadora sent corn si nasqués 
de nou en aquella primera contelll
plació de la bell esa pura. I a ixi, 
tots prenen la dec isió de restar al là 
per sempre. Abandonen vestit i 
calçat per les túniques a l'estil 
anti c i les sandàlies. Redacten un 
pla de v ida in spirat en la 

'7 
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República de Plató: aixecar-se en 
sort ir el sol i saludar-lo amb càn
tics i danses, que després s' ensen
yaran als habitants de la ciutat, de 
manera que venerin els déus antics 
i menyspreïn els vestits moderns. 
La seva al imentac ió serà vegeta
riana i beura n llct de cabra. 
Dedicaran l'horabaixa a meditar i 
el vespre, a cerimònies amb músi
ca segons els ritus antics. També 
decideixen construir un temple, 
que seguirà el pUmo] del palau 
d 'Agamèmnon. Per a això com
pren un terreny al turó de Kopanos 
i comencen ¡'edifici, amb uns 
gruixats murs de pedra vermella 
del Pentèlic. Amb el temps s' im
posarà la realitat: la manca d 'a igua 
i, sobretot, de mitjans econòmics, 
Farà que la construcció resti inaca
bada. 

Una nit que, com habitualment, 
eren al teatre de Dionís recitant 
versos de tragèdies sota la lluna, 
van sentir uns cants que, segons 
van creure, procedien dels antics 
himnes als déus. Es tractava de 
musica medieval entonada pels 
estudiants d'un monestir. Amb deu 
d 'ells, encara nins, formaren un 
cor per representar una adaptac ió 
de Les suplicants d'Èsquil , on 
lsadora encarnava la rebel.1ió dels 
personatges femenins. El clan 
Duncan va partir d'Atenes després 
d 'un any d'estada, conscient de l 
freu del temps en tre e ls grecs 
ant ics i la seva pròpia època. El 
cor va oferir grans actll3cions a 
Viena i a Munic, però llavors va 
d~generar i es dispersà. Isadora, un 
temps després, descobrí amb fasci
nació Wagner i la seva concepció 
de l' art total , tan propera a la seva . 
A Sant Petersburg conFrontà l'art 
de la cèlebre Pavlova amb el seu, 
sempre dins el respecte de l'una 
per l'a ltra. A Alemanya les seves 
transparències provoquen polèmi
ca, pero ella sempre defensa la 
bellesa i innocènc ia del cos nu. I 
és a Berlin on funda la seva prime
ra escola de bal l. Una escola que 
partirà de l'observació de la natu
ra, que desenvolu parà en els 

S'Esclop Mmr - Abrll %Mg 

L'ambient de l'escola serà alegre, amb una decoració de 
figures tan significatives com l'Amazona, els relleus 

de les Panatenees o els de Ll/cca delia Robbia ... 

infan l"s l'harmonia i el sentit del 
ritme. Els alumnes p0l1aran roba 
que e ls permeti jugar, sal tar i 
córrer lliurement. L'ambient de 
l' esco la serà alegre, amb una 
decoració de figures tan significa
tives corn l'Amazona, els relleus 
de les Panatenees o e ls de Lucca 
de lia Robbia: "Jo creia amb entu
siasme que bastava despertar el 
desig de la bellesa per obtener la 
bellesa mateixa" . 

r com a fons de les seves actua
cions, sempre una senzi lla c0l1ina 
blava. L'escenògraf britànic 
Edward Gordon Craig en desco
brir-ho creu veure renectida la 
seva mateixa concepción de l' ar1. I 
sorgeix de nou la passió. [sadora, 
que tantes vegades defensarà e[ 
plaer del moment, es manifesta 
alhora per complet en la línia de 
Plató quan afirma que en ell ha 
trobat e l seu igual, que són dues 
meitats d ' un ésser únic amb una 
sola ani ma, i que l'amor més ele
Va! és una llama esp iritual que no 
depèn del sexe. " L'artista és l'a
rnant únic, l' únic amant que té [a 
pura visió de la be [lesa, i l'amor és 

[a visió de l'ànima en contemplar 
la bellesa immortal" . Quan s'ado
na que espera un fi l[, defensa el 
dret de la dona a estimar lliure
ment i a tenir e ls infants que vul
gui i com vulgui sense minva del 
seu honor. El mal" rirnoni signifi ca 
una submissió de la dona, i qui 
n'acepta [es condicions "es mereix 
totes [es conseqüències" . A un llo
garet holandès vora la mar dóna a 
llum una nina, Deirdre. 

I va seguir fidel als seus princi
pis més enda van t, quan trencà la 
relació amb Cra ig i va conèixer a 
París el mi lionari a qui anomena 
"Lohengrin" (Paris Singer, l' hereu 
de l'empresa de les famoses 
maquines de cosir). Ell es conver
tí en patrocinador de la seva esco
la, que es desenvo lupà a diferents 
ll ocs, i [' ajudà sempre, literalment 
fi ns al darrer dia de la seva vida. 
Però lsadora, que en un pri ncipi 
disfrutava innegablement del luxe, 
arribà a avorrir-se d'una vida bur· 
gesa i confortable, i ni en ésser 
mare d'un nin va accedir al matri
moni. Maternitat tràgica, com la 
de la Niobe que li serveix de pre-
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sagi de l'accident que li farà per· 
drc e ls fills. 

Isadora ja no torna a ésser mai 
més la mate ixa. Va viatjar, va dan
sar, va estimar, tractà d'oblidar 
infructuosament. Va concebre un 
altre fill , que mori a les poques 
hores de né ixer; degut a la guerra, 
no es pogué trobar un metge per 
assistir-los a temps. Quan el 191 7 
esclatà la revol ució russa, hi ve ié 
l'esperança d ' una definitiva igual
lat entre Ics persones, la realitzac ió 
de l somni de Plató i Marx. 
Dansava vestida amb la bandera 
roja de la revolució. El 1922, con
vidada pels sov iêlics, anà a Rússia 
per fundar a Moscou una esco la de 
nines segons els seus principis, 
que com de costum seria gratuïta i 
adreçada a les més necessitades. 
Però en arribar sols trobà difi cul
tats, fred i manca de recursos. 

A Moscou va conè ixer 
intel'lectuals i poetes dins l'efer
vescència revoluc ionà ria. Un 
d 'e ll s, Sergei Esenin, fou el seu 
nou amor, amb qui fina lment va 
contreure matrimoni. La re lac ió va 
ésser tempestuosa per l'alcohol i 
les bregues constants. Aquella que 
tant havia lluitat per la llibertat i la 
independència de la dona, ara es 
res ignava i tractava de justificar 
e ls maltractaments . Van sortir de 
Rúss ia i viatjaren per Europa i pels 
Estats Uni ts, on malgrat la seva 
ideo logia foren rebuts com a cele
britats. Va tractar de moderar-se, 
oferí entrev istes " políti cament 
correctes" ... però a Boslon, des-

S'Esclop 

afiant e l puritanisme i l'anticomu
nisme de l públ ic, 1s..1dora exhibí 
part de l seu cos alhora que pro
nunciava un encès discurs. La 
pa rella, decebuda, tornà a 
Moscou; es desfermà la violènc ia i 
acabaren per sepamr-se. El poeta 
se suïcidà el 1925. 

Passats els quaranta-cinc anys, 
Isadora ja hav ia viscut molles 
coses, havia engreixat, bev ia. Per 
les c ircumstàncies personal s i 
sobretot, per la seva ideologia 
política, li va faltar el recolzament 
del públ ic. Insta1-lada a l sud de 
França, cercava l' amor enganyant
se a si mateixa: "No em va dema
nar doblers! Em desitjava .. .". Els 
rec ursos econòmics e ren cada 
vegada més escassos; per aconse
guir-ne, començà a dictar la seva 
au tobiografia a un periodista: 
"Me' n don compte de la impossi
bil itat de relatar la meva pròpia 
vida, o més ben dit, la vida de totes 
les persones diferents q ue jo he 
estat" , "Vull esc riure la veritat, 
però la veritat fuig i sc m' oculta a 
mi mateixa". 

A Niza, oferia rec ita ls en ci seu 
estudi , per a un públic selecte, 
entre e l qua l es trobaven sovint 
Cocteau, Pi casso, el c ineasta Jean 
Negulesco i altres arlisLes de l'è
poca, Una vegada més, va renéixer 
de si mateixa i oferí una memora
ble actuació pública a París, el 
juliol de l 1927, Ja acabant l'estiu, 
va passar dics tract3lU de localitzar 
un fonllós dcsconegut que li sem
blava l'encarnació de la bel lesa 
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absoluta, un déu. un nou ApoHo. 
El balejà amb el nom de " Bugaui", 
per la marca de 1"automòbil que 
condui"a, l' únic detall amb què 
aconseguia iden tificar- lo . Fins que 
a la fi pogué creuar amb e l jove 
unes p~m;lUles. Ell la convidà a 
pujar al Bugaui. "Vaig cami de la 
glòria!", diuen que di gué . uns 
segons abans que e l llarg xa l que 
duia al co lll 'estrangolàs, enganxat 
en una roda. Era el 14 de setembre 
de 1927. 

Mal"Ï!1 Ros:! L1abrés Ripoll 
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Encara no sou subscriptor de S'Esclop? 
I què esperau a ser-ho? 

Fer-se 'n subscriptor és el millor 

recolzament a la nostra revista! 
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Onze intervals 

REVEURE 
L'alba escalfa la planxa terràquia i el matalàs de la mar. 
Nuvo lets de gel en e l cos de pedra, somiat. 
Tot és enyorança i resposta amb desesper. 
TOl és mal guany i sort rigorosa. 
Ens baveja, des del ll it, la vexant esperança. 
Amb la ferida de la nit, desperta'!! 

PRECIPITACIÓ 
Plou molt a la boca blanca de la gusarapa: aigua, semen, sa li va, orina i vi . 

INANICiÓ 
Bell dolç llavi comestible, en menjaré, antropòfag, de la bona boca teva, corn a m ínim, una 
porció: tapaforats a la panxa . 

JUNTS 

Insegur núvol i ungla. 

COMPENSACiÓ 

M"" - Abril 2OOf} 

La llum, corn un llop blanc, besant ell1it del matí. La ll um, o la repetida, imperfecta qi.iestió dels cecs. Q uan 
tan sols una mort hi haurà, dibuixada amb llapis, a la sèqu ia de la memòria . La llum és com la set constant. 
La llum, e l punt embriac, la brillantor clara, l'aixada que llaura el vent. La llum és la primera set que sentirem. 
Dormim. Deixa el món, quasi rodó, i innecessari, sovi nt, al calaix de baix de la tauleta de ni t. Dormim. La 
llum. Oblidanls els ulls. I, tal vegada, oblidaràs la mort que, com els ulls, resta tancada sala pany i clau. 

SÀBAT 

Marca pites de mel el fè retre viscós de la nit. 
Llunyanies bones, de cabel ls, de teles, de papers, de pors. 
El consell fosc dels grans savis es reune ix enguany. 
Pregues, t'agenolles i beses e l cul del cabró. 

CICUTA 
No di ré allò que cau amb ango ixa pel llavi roig i malaltís de besos cín ics. (Què és mill or: morir tot sol, o 
morir de pressa?) 
Obscuritat de fora t i ca ixes plenes de calenta pesantor. Obri ré la parla invisible de la nit. Ploraré, solitari, 
arraconat i sense millor esperança que [a por petita, individual , la[ vegada intractable. 
Finirà el dia a les 9 tocades d'un vespre d'absurds. 

HA COMENÇAT L'HIVERN 
Dolça por pelita, matinera i lenta .. La pluja i el vent e ns han despertat. A tu i a mi , comprim its i avars de la 
negror. D'aquesta negra fosca amb la qual (i a sola d'ella) hi dormiríem. Com a coixi, què vols: un somni o un 
malson? Altres veus de ningú, el suïcidi d'un arbre que no té nom, què més?, la claraboia desvalguda com el 
plom prosaic, com la prosa bruta i com els tubs de zenc. Ha començat l' hi vern i tot sembla endoblar-sc amb la 
Facilitat calenla d'un plàstic. An irem a parar a cap banda? Enguany, crec que tampoc. O tornaríem de regrés a 
ca nostra, amb la panxa innada de d ubtes carregosos, innamables. Tal vegada, serien dubtes a punt de 
rebentar, i un x ic satànics, o de persona supersticiosa, una mica massa plena de manies, fi ns i tot. Ha 
començat l'hivern, doncs, de nou. I la pregunta fa el preguntador, el cel veste ix els núvol s i els helicòpters, 
menI re insectes i cucs grocs es mengen el paper amb la resposta escrila en clau d'en igmàt ica sospita, sempre ... 
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L'ODI 
La ràbia elevada al quadrat, al cub, a la quarta pOlènc ia. 

GANA 
Comença -o s'acaba- In ll um a la Ilesc;:¡ de pa que tu et menges. 

XAUXA 

Aigua blanca. La pell amarga de Marga lida contra cI meu pit. Aigua blanca de la tarda de cam. El lli!, de llet. 
Aigua blanca de callar i d'esti mar-te i de fe r prosèl its. Si l'adorms, la teva boca lògica s'esca pa endins. Si 
t'adorms, prec ipitat el llav i o e l sexe nàufrag. Aigua bl anca i silenci i Auïdcsa que ve de l fosc. Tot es veti i, 
ensems, no es pot veure. Entrem i sort im, perq uè cal entrar i sort ir altre cop: IU, dins l'hoste que sóc; jo, allra 
vegada, cap a l teu interior que és xarxa, tigre enxarxat, convit, postració, mitologia, nató de gaubances. 

Dc l'inèdit Onze infervalsdc Bartomeu Ribes G uasch (Eivissa. 1995) 
21 



Núm. 44. II ipIx4. any VIII S'Esclop 

Arbres podats 
Marr . Abril """9 

En té prop de setanta i és un bon podador, 

Du barba i cabells llargs i blancs, com un prOrCl3, 

És, però, delicat de parla i de figura, 

No menja molt ·és prim de barra- i és d iscret 

Avui, cap al migdia, se' n duia una porcel la 

Petita i trossejada -és diumenge- dins bosses 

De plàstic -un bon sou a l'anti ga- deixant 

AI darrere una estesa de branques sota els arbres. 

En veure' ll thc escomès -ens coneixem de sempre
I m' ha expl icat, en bones, els secrets de podar: 

-No has de plànyer cap tally, pensa el vestit qlle el/emps 

!-li posarà. i fa I/UII/. fa 110sa el {fllefa llosa, 

(Sc'l veu a gust, li agrada, com tots els homes vells, 

Parlar del que domina)ja siglli el cimallOrt, 

O el branquilló ressec o ¡'espollera borda 

De "/lli centrar o mal oriellUII. 

Sóc home vegetal, em fascina aquest tema, 

Crec que la intel ' li gència és la més vegetal 

De les humanes aptituds, e ls arbres 

Són més inteHigents que gran part de la gent 

Que he conegut, no perden el seny per les bard isses 

Ni perden Ics manades pel rostoll , 

No els esvera que passi just allò que ha de ser. 

És vera, no he estimal amb passió cap arbre, 

Sóc vegeta l de ment però tenc carn i ossos 

I m'estiren d 'arrel els cossos com e l meu. 

Mataria mil arbres per donar un dia més 

De vida a un sol infant, és la llei de l'espècie, 

Entendre e l que és millor però fel' c i que hem de fer. 

La conversa durava i e l meu cosí ara em deia: 

·No has de plàllyer cap ulf/y. talfar l/li bon tros guareix 

I fa feraç i bell el tot; l'lO obstam. modera 

El mal que fas a l 'arbre: I 'estació coneguis 

Que la I/{Ifra no raja. si veus qlle en demesia 

Has de llevar no ho fossis de cop i enguany. espera. 

Els arbres, pacients, esperen, també esperen, 

A peu dret sota e l sol que crema, sota el ce l 

Despu llat i glaçat, sota e l fib ló del vent, 

Esperen sense moure's, com la idea encel1ada, 

Fins que arribi el moment de florir i de frui tar. 

Tan di stinta la carn, encalçant sempre carn, 

Perseguint sem pre carn, afcrrant·s 'hi , amollant·la 

Pcr cel'car·ne assuaquí o assuallà, ah, la carn, 

Sempre florint , fruitant i marcint-sc j pod rint·se, 

A l'ensems. No és camal la nostra paciènc ia. 

Les idees, la mcnt i el seny han d 'esperar, 

22 Per això vegetal s, com els arbres, cm semblen, 

I vius, ben vius, no són la terra del no·res, 

Ni el buit ferotge i sec del s rocalls i l'argi la. 

Llavors cap a Ics eines derivà la conversa 

I el podador mostrava xerrac i podadora 

Ben nets i untats amb oli de llinassa, el xerrac 

Molt antic (cm digué d 'un coHega que e ls mànecs 

Es fe ia a mida, no li anaven bé els estàndar) 

Amb cura conservat i amb respecte: ·aquest és 

El xerrac de mumpare. ja I 'havia perdut 

I. Im dia. a cal fillol el vaig veure penjar 

AI porxo. 110 n 'hi ha cap de miffor ell tot el mÓII. 

El meu és plegadís i de mànec sintètic. 

De dentat japonès i acer americà 

Em va com una seda, però està brut, i e ll 

El mira capejant, · 1/0 es comparable al mell. 

I és cel1, més vegetal que l'amor no hi ha res, 

Si es desitja amb la carn el pensament estima 

I ho fa contra ci desig, contra el desig més fort 

Que el sol i e l cel i e l vent i el corcó tot plegat. 

La carn més vegetal que Illai com mes estima 

Vol xuclar sol s la terra d ' un a ltre ¡ ningú més; 

Sigui pare o germana o dona o fill s o amic, 

No es muda però és viva, no és pedra, és com un arbre. 

La calma del futur nomes pot vi ure així. 

Bernal MUDar 

Bernat Munar exerceix com a professor de Química 
a un Institut d·lnca. Va participar en les edicions de 
«M usa decapitada» 
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Joan: POll d 'es Lleó (A l ' illa d' Ei vissa, IS-VI-2006) 

.'03n : Amoni Joan Fuster (Eivissa. 17 j uny de 2006) 

Sota la camJlana de la llunya nia 
ofegant el ressò de la llulll , 
paraules de capvespre baix la pols del silenci , 
esguard retut del c iclop, 
esclau de la glaçada clepsidra 
anunciant una nit sense somnis. 

L' ull s'esgla ia 
davant la petjada absent. 

Batec inabastable de l 'erm 
en eterna espera. 

Cor sense llàgrimes 
artèries de basalt. 

Ni tan sols la cendra apagada 
d ' un cos oblidat. 

Antoni JO~IO Fuster Fcrragu l 

(Inèdil) 

"3 
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Dues notes sobre Mario Luzi 
ario Luzi va néixer a Castcllo, 

M I,any 1914, molt a prop de 
Florència on va morir el 2005. La 
seva obra poètica es va iniciar 
l'any 1935 amb la publ icació de La 

barca. 
Es va moure en la seva primera època dins el 

corrent hermètic del que fou una de les figures mes 
destacades. 

A partir de Primizie del deserto (1952) ets seus 
poemaris esdeven més comu nicat ius i dialogats on 
l'ús de les preguntes li permeten abastar una rea litat 
molt complexa. En qualsevol cas, sempre hi ha, per al 
pacta , més interrogants que respostes. Cal subrat llar el 
tarannà filosòfic que marcarà tota la seva trajectòria. 
La filosofia que li interessa més és, sobretot, aquetla 
que va dels presocl1l.1ics a Sant Agustí. La seva obra 
posterior a les Primizie pot inserir·se dins el que s'ha 
anomenat pensiero poetallle. Les possibilitats formals 

que dóna la poesia l'ajudaren a escodrinyar més i de 
manera no dogmàtica en els grans temes que preocu· 
pen l'esser humà: la relació amb la matèria, la identi
tat i la fragmentació, el llenguatge, el pes de l'art, e l 
dolor i la mort, e l bé i el mal, etc ... 

El poema que presentam traduït a S'Esclop - i de 
propera publicació per Lleonard Muntaner, editor -, 
forma part del llibret La Passione. Via erl/eis al 
Colosseo, editat per Garanti el 1999. Maria Luzi va 
rebre Ull encàrrec personal del Papa Joan Pau 11 per 
enllestir un material I>oèt ic que tractàs el tema de la 
I)assió de Crist. El pocla va dubtar en l'acceptació de 
l'encàrrec. Volia reflexionar des d' un monò leg obert 
entrc ci propi Cri st i el Parc. 1-10 va poder fer i va acon
seguir uns versos que per res desmereixen en qual itat 
respecte a la resta de la seva extensa obra. Hi queden 
reflectits de mancra esplèndida el caràcter profunda
ment filosòfic i lliure de la seva poes ia. 

Lluís SCn'cra Sitjar 

Via erl/eis 
Via IlIeis 
Francesc BOllct 
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L A SEN TÈNCIA 

Pi lal e ls diu: 
I de Jesús. l'anomenat ""essies. què n'he de/er? 

TOls van respondre: 
Qlle el crucifiqllin. 

Ell rep licà: 
Però qllin mal ha/et? 

Ells cridaven encara més fo rt : 
Que el crucifiquin! 

Pi lat, veient que no treia res i que més aviat començava un ava lol, es renlà les mans amb aigua davant la genI. 
Després de fer assotar Jesús, el va entregar perq uè fos crucificat. 

(Mute u 27. 22-24. 26) 

SOllO dinazi li/Oro, llei sinedrio. Som davant ells, en cI sancdri. 

li/i sen/Ull/o i SOI1/I1/; sacerdot;. e ls grans sacerdots m'escorcollcn. 

mi vogUono colpevole. cm desitgen culpable. 

CQvallO COlllro di me pensieri pervers;. en contra meu ordeixen pensaments perversos. 

Mi pl'O\lOCll/IO, irritati dol mia silell=io. /Ili cOlIsegl1ono li Em provoquen, irritats pel meu s ilenci. em lliuren a 

{Pilaro, li/i schemiscollo. [Pi lat. m·escamcixen. 

Applal/de la turba dei II/iei sill/ili. Aplaudeix la turba dels meus iguals, 

si eccifllllO tra di toro, si IIbr;aC(1I10 di vel/deftl/. s'exciten entre ells, s'engaten de venjança. 

mi vogliollo in croce. em volen veure encreuat, 

strappal10 al procllrarore la selllell=a. armbassen al procumdor la sentènc ia. 

/n che cosa li ho offesi che mi odil/l/O a flIf pulllO, En què els hauré ofès perquè m'odiïn rins a tal extrem? 

A che ral/core damlo sfogo Sll di mi che S01/0 il pili Quin mncor descarreguen sobre meu que em fan e l més 

[vlI/llerabi/e? [vu lnerable? 

Li guardo Padre come 11/ li guardi Els contempl , Pare, com tu els contemples 

I/ili i/filO ed ilmio sgllardo 11011 SO/lO comparabili. però la teva i la meva mi radll no són comparables. 

l'ogliol1o uccidere ilmio divino ili li/e Volen matar e l que roman di ví dins meu 

e vogliollo queslo illl/ome IUO.. . i volen això en nom teu ... 

Perché, Padre, lalora mi dOlllal/do, /'illcarna:ione è Ira gli Per què, Pare, a vegades em deman, l' encarnació és entre 

{lIomilli. [els homes. 

perché 1/011 ili alfra specie pe r què no és a una altra. espècie 

Ira {fuelle del/e (lIe cria/I/ll! visibili entre aq uelles de les teves criatures visi bles 

e che pWl! li leslimoniano: gli I/ccelli i que també et testimonien: e ls ocells 

i pesci. fe gllzzel/e. i dailli.. . i els peixos, les gaseles, i Ics daines ... 

Ma questa perdllla specie "aleví riCOl/cilillr/i. Però volies reconciliar-te aquesta espècie perduda, 

mi hai aJJilialo all'uomo perché, figlio dell'uomo. m' has ariliat a l'home perquè, ri1l de l' home, 

Il"llfifto dagli 1I0m;l/i. sllllgl/inassi traspassat pels homes, em dessagnàs 

e ques/o fOI".~e i/ p,.ezzo del pe,.dol/o e del ,.icominc;alllelllo. i aquest fos potser el preu del perdó i d'un bell nou princi pi . 

Deliro, 11011 bac/are. ail/lami, /i slI{Jplico. Delir, no m' ho lenguis en compte, aj uda' m, l ' ho suplic. 

Mario Luzi Lluís Servera Sitjar (Trod.) 
25 
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Poetes francesos d 'avui / FRÉDÉRIC TAVERNIER 

Nascut el 1959 a Sedan, F'R~: Il.: IHC T,w.:It¡"m :R és professor de matemàtiques i de c iències I1siqucs. Té llibres de poe
sia publicats i col, labora en la revisla L'Estracel!e. La crítica literària francesa , comentant la seva obra, n'ha dit: "Quan 
li pregunten sobre el sentit de la seva obra, Tavemier respon que han de deixar parlar els mols, dibuixar les mans que 
cada dia parlaran". Tola la seva poesia està resumida en aquesta frase. Refinada, poderosa, aquesta sensació de casua
litat, d'intocable, d'i]·luminada ... " R. F. (Dallpflillé Libére). "El seu ofici es percep dins tOla la seva obra, perquè és una 
constant osci l· jac¡ó entre aJtò concret ¡ allò abstracte, allò vu lgar i allò exòtic, allò banal i allò recercat, allò real i allò 
imagi nari , La vida, en resum"," (La Voix du Nord), "Aquest gran trcballador ha cercat la scva inspiració un poc per 
tots cls costats i conrcssa: ((converses amb joves, amb col -Iegues, m 'han ajudat a Ilançar-mc)}". (L'Avenir de l'Arrois). 

POÈSIE 

er; d'ull désespoir apparent qui croque la c/¡osejolie 

eoul'OlIlleje fe decol/vre à la lI/ne cOlI/lI/e 11/ es 

AI/x voyallls 

Ravi/' 1/1/ érage de joyaux qui s 'o./Jolent en danse 

Camil/l/e, et Iilj'alfaql/e la mar/ qui nOlis 

Enlace, 

Llllfe des classes alllovibles, grall/II/aire ridiclIle, 

Ce sollllà des vides dUlemps ¡I/cer/ain 

Regards bombes, l'libis des ten'ils, 

Je VOliS regm'de, je VOl/S ve/u', je VOltS defie 

J'{/ltends le déplacemelll roulallT des bosses ell pétale 

J'arbore le mal el 11011 pas le drapeml 

J 'arbore la fEme el 11011 pas la défilile e/ !ciche/é 

J'arrive iI {¡¡re, à ecrire lollt cela 

eomprenez: la poésie e,~1 .mine, lo poesie es / vie, la poésie 

ESI pleille. Elle regarde d'l/li rei/. elle regarde de 

(I 'au!re pI/is elle 

Ajollle ses formes encrolÍ/(mles de l'espril 

ROUGE A RT/SANE 

La II/Olllee d'escalier eS/11II plDl de sirèlle 

Ca/' cOil/me se p/'ésellle ulle l'oI/ge ar/isane 

SUI" les épal/les cro;sees dallS la fi/sée de neige 

EI/e bm la challl{llle d'llII COlpS qui se calcine 

e 'es/ma l'auge arlisalle que parfois VOliS verrez 

Au gre de vos l'erol/l'S dans les delressesfolles 

AlL\' pétales !!'ansformés par la bOI/che dOllllée 

Alt hasard de l'al/eme des pauvres qui surgisselll 

Les fJlIltVl'C!" se p/airant li vous /a racOlller 

Elle eSI si irradiee de la clar/e du mOllde 

QII 'ils l/e pOUl'ronl melllir d'oil/eurs le peuvent-its 

Mall ar/is(me rouge bl'uisse sa lIuil d'amollI' 

Sa vel/ue au presell/ llllpl'ês des S(/IIS cl'ayollS 

Es/ comme 111/ /arge cercle elle IOl/ge ma maiSOI/ 

POESlA 

Crit d'una desesperança aparcnl que cruix la cosa bella 
Corona et descobreix a la lluna com ets 
Als vidents 
Arrabassar un pis dejoies que s'enfollien en ball 
Continua, i aqui jo ataco la mort que ens 
Enllaça. 
Lluita de les castes amovibles, gramàtica ridicula, 
Són aquí buits del temps insegur 
Mirades estranyades, robins dels abocadors, 
Jo us observo, jo us vull, jo us desafio 
Jo espero el desplaçament rodant dels bonys de pètal 
Jo arboro el pal i no la bandera 
Jo arboro la llui ta i no la des reta i la covardia 
Jo arribo a dir, a escriure tot això 
Enteneu-ho: la poesia és sana, la poesia és vida, la pocsia 
És completa. Mira d'un ull, mira dc 

[l'altre i tot seguit . 
Afegeix les seves rormes encrostades de l'esperit 

ROJA ARTESANA 

La pujada d'esglaons és un menjar de si rena 
Car com es presenta una roja artesana 
Sobre les espatlles crcuades dins l'espiral de neu 
Sal la el cor amb un cos que es calcina 

És la meva roja artesana que a vegades veureu 
A parer dels vostres retorns dins les angoixes boges 
Amb pètals transfonnats per la boca cedida 
A l'atzar dc l'espera dels pobres que sorgeixen 

Els pobres es complauran a contar-vas-la 
És tan irradiada per la claredat del món 
Quc ells no podran mcntir o és que poden 

La meva artesana roja munnura la seva nit d'amor 
La seva vinguda al present a prop dels que no tenen llapis 
És com un ample cercle ella voreja casa meva 

Poemes inèdits de FRÉI>ERJC TAVERNIER I Tria i traducció de Maties Tugores i Garau 
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Saltant al ritme de la cu/fura popI/lar. estampa de Tiki Phungula (febrer. 1992) 
[Per conesia de rhe Unesco COllrierJ 

D Ul\1lSANJ ANHREW PIIILLII' T IKI PIWNGULA . Aquest art ista sud-africà, coneguI en cI món 

artístic amb el nom de lïki Ph ungula. va néixer l'any 1960 a KwaMashu. provincia de Durban (À frica del Sud). 
Estudià a la High School de Kwn Mashu. És un artista gràfi c que s'i nstruí a la Fon !-Iare Univcrsi ty, OTI obtcngué cI 
seu titol universi tari. El 1989, va obteni r el diploma d' Educació per a Adul ts de r O.N.U. i, cI 1996, per mitjà del 
Business $tudies Uni t. Technikon Nmal , va participar en un programa de desenvolupament de negocis i, entre 1983 
i 1986, ensenyà a la Mzuvclc !-Ilgh Sehool; ha treballat d' assessor en plans comunitaris d ' instrucció i desenvolu
pament regionals. Entre 1989 i 1986, fou cI coordinador regional del Congres.l· o[So/lIh Africall I!'l'ifcrs. COSAI!', 
(Congrés d 'Escriptors sud-africans). Ha il'lustrat nombrosos llibres i, el 1993. com a membre del eomilè POClry [or 
Peace (Poetes per a la pau ), hi contribuí amb la seva obra poètica; ha eSlat membre de nombroses organitzacions 
artístiques i ha participat en exposic ions col·lectives. 
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V ICt: i\T 1~,\Ll .... \M.~:S PASCUAI.. (Caslclló de la 

Plana, 198 1) ha estudiat Magisteri musical i 
Psicopedagogia i, a l' aclUalitat, realitza la seva 
recerca de DOClorat en la Universitat Jaume I. 
L'any 2002. va guanyar el XX IV Premi Pròixita 
de Poesia amb l'obm NocTurnes paraules. Els 
sons i Ics lletres de la música tradicional i popu
lar del País Valencià són una de les seves grans 
passions. 

S'Esclop Ma1f - Ahrl/ Z«Jg 

(Inèdit) 

SUo 

Una dona s'amaga darrere d' una finestra 
i mira els gats que ronden, al carrer. 
Enfront, uns homes beuen a la taverna 
El seu raki li dóna a l'a igua un color blanquinós, 
com la boira que envaeix la ciutat 
i que tantes vides amaga. 
Una altra Istanbul viu apartada. 

El cementiri roman tranqui l. 
La lluna il'1umina 
les làpides de marbre. 
Lletres indesx ifrables 
resten immortal s allí. 
Persones a qui el temps ha concedit 
un preuat anon imat. 
El s il enc i de la nit pren la c imat 
mentre, al l>Ort, les olles es barregen amb e ls va ixells. 

Els darrers tramv ies s'enfilen amunt. 
Rostres anònims asseguts 
gaudeixen del Bòs for 
AI pont, uns pescadors han tret un peix i se' l miren. 
La veu del muetzí convida a l'oració. 
Hi ha parades de peix l'regit 
on el sa lnitre es mescla amb e l fum. 
Un botiguer crida i ofereix el seu producte. 
La gent para i se' l mira 
Vides que amaguen 
en cada mirada 
una història. 

Vicent Pallarés Pascual 

'=~TIl~~'~L~, ~p:lr:lUla "Su" és aigua en Iure 
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La llengua encesa m' obliga a escr iure 
segel ls de so fre 
i recita cofres 
d'aire impúdic. 
M'agrada agitar l'aslre, 
[es robes quallades, 
i embromar l' iri s amb gasos grisos, 
ocre escletxa de marbre. 
Purgar la matèria im mòbi l, 
la mi sèria del mestratge. 
De cop, els esfinters s'agiten 
i precipiten calma espessa, 
i em commou la pèrd ua 
de la saba corpòria. 
M'aida encetar somnis pornogràfics 
i sentir mans tremoloses 
que cm penetren el fetge. 
Mentrestant, sec emmirallat per les obagues. 
L'ombra que es projecta 
és certa i fresca 
¡ això m'excita més encara, 
quan record Ics passes teves 
que cm portaven carn sincera 
i jo seia 
i et fitava. 

Del poemori ¡nMiI L 'espera 

Núm. +I< 1i ip«4. any VI/1 

Potser és en va, 
però e l vent tol ho remou: 
les tiges fràgils del blat espigat, 
les cabelleres generoses, obscu res, obscenes, 
amb una vol untat de c<lnv i, que es vida. 
Res en m i però 
no es remou, 
ni amb el vent, 
ni amb l'espasme colèric de la derrota. 
Res no trenca la pàtina insoluble de calma. 
Res batega, 
ni un bri de ràbia, 
ni una pedra rebota dins l' aigua 
i s'enfonsa. 
El bui t s' aplega en un reix de silenc i 
i l' existència s' hi amaga. 
El buit es en mi 
com la força motriu 
d' una negació de tot 
que mai no s'acaba. 
Tanmate ix, tot existeix, 
fora de mi. 
Tot es real 
mentre ho ignar. 

Del !,Qell/Qri illèdil Esquarferada 

Joan Tomàs Martínez Grimalt 
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Suites per a violoncel de J. S. Bach 
es Suites de Bach formen part d'a-

L 
qucll cs obres escrites amb un art consu
mat, obres que porten un segell de per
fecc ió que las ra ún iques . Reslen, enca
ra avui -com Ics Sonates i Partites per a 

Violí sol - entre Ics composicions més reeixides de les 
esc rites per a l' instrument, integram un pensament 
musical que no acaba en el instrument sinó que es 
perd en el misteri que alenla tota gran obra d 'art. Un 
llenguatge que passa per damunt del de la seva època, 
sintetitzant el passat més remot, assimi lant lola la his
tòria musica l de l'Església, i anunc iant, tanmateix, 
l'esdevenidor contrapuntísti c més acèrrim, projectant
se, fins i lot, en molts moments de la Música de l segle 
XX. Figura mítica que transcendeix, doncs, la seva 
època, la seva història immediata, i arriba a prendre, 
en molts moments un valor d ' absolut. 

La gran riquesa d ' idees musica ls en cadascuna de 
les sis peces que integren les Suites, demanen de l' in
tèrpret, malgrat les difi cultats d' execuc ió, un sentit 
d ' il-Iació sonora, continuïtat del discurs i comprensió 
formal. No es tracta només d 'apli car uns alts estudis 
tècnics (potser en el seu sentit mecànic) a la composi
ció sinó, ben al contrari , de comunicar una música 
sentida pel compositor amb plenitud des de les poss i
bilitats -immenses possibilital's, tal com ho demostra, 
ja en aquella època- de l' instrument. No hi ha aquí 
pròpiament Fugues (llevat del Preludi de la núm. 5), 
com en les Sonates per a violi so l, però sí llna mate i
xa riquesa de pensament poiifònic, una trama de pre
guntes i respostes dintre de la seva fraseo logia i un joc 
autènt icament geomètric dels dissenys, carregal'S d ' in
tenció. 

Aparentment no trobem en aquestes obres més que 
harmonies desglossades, arpegis, motius melòdics en 
imitació ... però hi ha sempre aqui dintre tot Ull estudi 
del fraseig, de la sintaxi musical , de l'expressió de la 
corba sonora; una veu profunda en la dicció i autosu
fic ient en el seu esdeveni r liric i imitatiu. Bach és un 

HA l 'intèlpret, el virtuosisme se li suposo, però, per damunt de tot, ha de sobre
sortir la quali/at del músic, de l 'artista, en la seva més gran abstracció i intimitat" 

Bach arriba a ixí a la màxima puresa i essencialitat; 
sembla com si volgués sintetitzar, en un joc d ' impos
sibl es, desafiant les limitac ions imposades per la 
matèria, les capaci tats certament exuberants de l seu 
art instrumental. A l' intèrpret, el virtuosisme se li 
suposa, però, per damunt de 101, ha de sobresolti r la 
qualitat del músic, de l'arti sta, en la seva més gran 
abstracció i intimitat. 

Excepte la núm. 4 (escrita en el to de Mi b) les tona
litats de IOles aquestes Suites corresponen a una de les 
cordes obertes del violoncel (que, com se sap, són: La, 
Re, Sol, Do, enunciades des de l' agut fins al greu), 
amb la qual cosa l' instrument té una major sonoritat i 
ressonància i, a l'ensems, una més gran poss ibilitat 
tècnica. 

autèntic in vestigador de la matèria sonora, que cerca 
en tots e ls camps possibles de l'express ió i toca IOlS 
els regi stres, ja no de l' instrument en qüestió, sinó de 
la captació auditiva i espiritualitat humanes. 

No content amb les possibilitats que dóna l'afinac ió 
normal de les cordes, aplica la scordatllra a la prime
ra corda en la Suite núm. 5, baixant l'afinació d'un La 
a un Sol, un aspecte sorprenent encara avui dia, o 
escriu, originalment, la Suite nlÍm. 6 per a un instru
ment, quelcom mes petit, de cinc cordes. Aq uesta cin
quena corda, Mi, afegida a les altres quatre dóna una 
tessitura que lcom mes alta que la de les altres Suites, 
conferint, d ' aquesta manera, - fins i tot en la versió de 
violoncel actual , que és com acostuma a tocar-se -, 
una qualitat sonora de con tratenor. 
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En genera l, e ls Preludis que serveixen d'introducció 
a la Suite poden ser considerats com els moviments 
més importants de tota la sèrie, un pòrtic sovint 
majestuós com el d ' aquestes grans columnes sonores 
amb que comença la Suite mim. 4, o la gravetat de la 
Suite mim. 5, en Do menor en el que abunden les tri
ples i quàdruples cordes a la Introducció abans d 'a
rrencar amb una Fuga imponent que recorre tots els 
àmb its. 

KOIy S Quar/et 

a la " la Trobada Poètica a Conse ll" 
27 d'octubre 2006 (foto: Magdalena Vidal) 

Les AlIemal1des que segueixen són peces de gran 
be llesa, molt diferents, en caràcter, a les lleugeres 
Courantes. Les Sarabandes, sempre poètiques, ofe
reixen la darrera oportunitat per a la serena introspec
ció en e l centre de cada obra. Bach empra, en aques
tes Suites, tres classes diferents de Galanterie17. Les 
dues primeres, inclouen un parell de ""linuettos; les 
dues següents, un p.'lrell de Bourrées i les dues darre
res, dues Gavotles. Algunes contenen melodies fo l
klòriq ues de gran encant. Parti cularment la primera 
Bourrée, a la milll. 3, mereix, amb tota j ustíc ia, la 
popularitat de que gaudeix. Una Giga, joiosa i opti
mista, en ocasions molt bri llant, serve ix com a peça 
final en totes les Suites. Ja sabem que quatre d'aques
tes parts seran, passat e l temps, les que acabaran evo
lucionant cap als quatre temps de les Sonates clàssi
ques: l'AlIemande es convertirà en l'Allegro inic ial 
(amb una introducc ió facu ltati va que farà cl paper del 
Preludi); la Sarabanda, en e l mov iment lent; el 
Minlletro, en una forma quelcom més treba llada i, 
posteriorment, en el Scherzo, i la Giga, en el Rondó 
fina l. Una diferènc ia important entre el que serà la 
Sonala i el que és ara la Suite és, en aquesta, e l sen ti t 
de monotonalitat entre tots els moviments, denomina
dor comú que pot arribar a crear -de no existir un veri
table contrast en ci canvi de caràcter - una certa fati
ga, després de tres o quatre peces, a l'auditor; mentre 

que en la Sonata, sobretot considerada en un estadi 
quelcom avançat, existirà canvi de tonalitat entre e ls 
moviments i aq uest serà un magnífic recurs de varie
tat i d 'adequació a l'ex pressivi tat pròpia de cada 
moviment per part del com positor. 

Les tonalitats en Ics quals es desenvolupen cadascu
na de les peces d'aquesta co¡'¡ecció de Sui tes són: La 
la, en Sol Major; ta r, en l'e mel/or; la 3~, en Do 
Major; la 4~ en Mi b !\llajor; la su en do me/IOl'; i la 6", 
en Re M(y·o/'. 

Un aspecte que no deixa de sorprendre, al llarg de 
tota l'obra de Bach. és el const ructivisme al vo ltant 
d 'una detenninada mistica del nombre i la situació 
privilegiada - ¿herència encara del símbol de perfec
c ió que representa la imatge de la Tril/itat a l'Edat 
Mitjana? - delI/ambre fres . Ens trobem avui amb una 
coHecció de Sis Sililes per a violonce l, I>crò és que la 
major part de reculls són pensats orgànicament en 
funció del tres, o consten d'un nombre de parts que 
són mltltiples de tres. Així tenim Ics Ires Sonales alter
nades amb les tres Parliles, per a Violí sol, que prenen 
per aquest rct -tal com diu GUnte!' Haubwald· una pu l
sació ritmica interna en alternança de canvi d 'estruc
tura. Un altre cas interessant és el que presenten les 
Variacions Goldberg, trenta en tota l; aquí Bach utilil
za un Cànon en forma progressiva- a cada tres varia
cions, fins arribar a la nltm. 30 amb el resum d'un 
Quodlibel . A la Missa en Si menor escri u en figuració 
stilo anliquo la nlÍm. 3,6, J 2 i 24, seguint així un c icle 
en progressió geomètrica. No ca l dir, doncs, que 
tenim 24 Prellldis i Fugues en "El Clavecí ben lem
peral ", encara que també es pot considerar com a 
divisió en 12 parts iguals de l'octava; que hi ha IS 
Invencions a dues veus i 15 (anomenades també 
Simfonies) a tres; així mateix trobem 6 SOI/{l/(tS ell Iria 
per a orgue, 6 COI/cerIS d'orgue, 6 SlIitesfi'anceses, 6 
Suiles angleses, 6 Par/ites, pel' a clm'e, 6 Concerls 
bralldeburgesos, etcètera. Entenem, doncs, que hi ha 
una constant constructi vista - cosa Illolt pròpia de l'è
poca - que, no obstant això, ve al imentada per una 
ac titud simbo lista que preside ix, fins i tot en els més 
peti ts deta ll s, l'ofrena religiosa del seu art sempre "A 
major glòria de Déu". 

Carles G uillova .. 1 i Rubiclla 

A finals de març i a principis de maig d'enguany. Carles 
Guinov:m impartim un curs intensiu sobre l'obra de J. S. Bach per 
a corda.. Es tracta. d'un curs de vint hores, en dos períodes (del 27 
:1128 de m¡¡rç i del 8 al 9 de maig) en el Conservatori Superior de 
Ics Illes Balears. El nivell leòric dels panicip:mts haum de ser del 
5~ curs de grau mitjà o proressional. 

Informació i matrícula: Secretaria de l Conservatori . 
Telèfon: 97 1 76 34 44. Fax: 971 76 31 89 
www.conservatorisuperio/:com jt 
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Josep Sureda Blanes (Artà, 1890 - Barcelona, 1984) * 

stam reunits aquí per .... ceordar un 

E
homc que fOli Doctor Honoris Causa de 
la nostra Universi tat i que encarna mi llor 
que ningú l'arrelament a la terra i l'ex 
pansió de mires al seu voltant. 

La seva tasca intcl']cctual és d ' una enorme ampli
tud. Conreà la ciencia i la investigació en el camp de 
la Química Orgànica. Com a doctor en Fannàcia, tre
ballà amb tres Premis Nobel de Química: a Munic 
amb I-Ie inrich O. Wieland (191 3- J 4), com a estudiant 
amb el professor I-I crmann Staudinger, a Zuric 
( 19 J 6), i també va ser condeixeble de Leopold 
Ruzicka, que va ser guardonat amb e l premi Nobel 
l'any 1939 per la síntesi de la vitamina C. Josep 
Sureda Blanes treba llà a la indústria, voldria destacar 
la seva fe ina feta durant molts anys a L'Agríco la 
Mallorquina. 

S imultàniament, va escri ure llibres sobre Hi stòria 
de la C iencia; la biogra fia del jove O/fila i la seva 
època Iai vo lta sigui e l més recordat. Aquesta feina 
va anar en paral'leI amb altres tasques de divulgació 
c ientífica. 

Però no atura aquí la seva obra, escriu assaig, 
investiga sobre la poesia del jove Costa i Llobera i és 
un dels creadors de la revista «La Nostra Terra» on es 
troba amb a ltres c ientífics com Massutí, Guillem 
Colom i Darder. La seva prosa, segons e l meu gust, és 
de les mi llors de la lileralura catalana de l segle XX, 
sols comparable, per a mi , a la de Lloms Transparents 
de J. V. Foix (un poeta que s'enamorava amb la cièn
cia per cert). També, gràc ies a l seu coneixement de la 
llengua alemanya, tradueix l'obra de l'Arxiduc Lluís 
Salvador o enc iclopèdies de Química Industrial com 
la UlI man 

Es, per tant, un di letant? No, jo diria que encarna 
l'home modern que s'enfronta amb la realitat que 
l'envolta, amb la màxima visió, per tal de compren
dre-la . Segue ix un mode l goethià. Potser hem direu 
que això ja no passa, que la feina és sempre massa Fei
xuga ... No és aixi. Aquesl és un model que segueixen 
altres cientifics destacats com Jacques Monod, bio
químic descobridor de l'al'losterisrne, -pel qual va 
mereixer el Premi Nobe l-, i autor d ' un assaig famós, 
L'atzar i la necessirat, -el títol sorgeix de la seva pas
sió per la lectura dels filòsofs prcsocràtics- i e l qual 
era, a la vegada, un violonceHista excepc ional. Un 
home que fou capaç de participar en un programa de 
televisió popu lar de dubtosa estèlica a fi de recaptar 
fons per a l' Institut Pasteur. O d'altres, com Roald 

Angel Terron, fotografia de Benet Bohiga s (gener 2009) 

Hoffmann, supervivent dels camps de concentració 
nazis, qui escriu teatre, poesia i que fou Premi Nobel 
per e l seu desenvolupament de la teoria d ' orbi tal s 
molecu lars apl icada a la Química. 

Es tracta de models que segueixen així mateix cre
adors de la parau la com el ja esmentat Foix, però 
també Claud io Rodriguez, per a qui la botànica, la 
zoologia i l' astrologia no eren alienes. Recordau, per 
cert, que Maria Antònia Salvà en la seva traducció de 
Mireio justifica certs noms d 'animals i plantes citant 
sempre el nom linneà d ' aquestes? 

Aquesta exposició que s' inaugura és plena de 
molts més deta lls de la biogra fia de l mestre SlIreda 
Blanes. El que jo vull dir ara és que, malgrat e l con
tingut, a ixò no és hi stória: és lIn exemple vi u de l cami 
a seguir per als inte l'lectuals, tant de c iènc ies com de 
lletres, si és possible aquesta distinció, de la nostra 
terra. 

Àngel Terron 

* Paraules dites el 19 de Febrer de 2009. a propòsit de la 
inauguració de l'exposició Josep Sureda i Blanes, cientific 
i humanista a l'edifici Anselm Turmcda de la UIB (Plllma) 
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Associació Mallorquil/a de Salut Mel/tal Gira-sol 

CoUaborau-hi, ¡eis-vos-ne socis! 
Passeig de Morra/xí, /I - Scm Giberl. 07008 Polmo - Tef. 971-185113 

Anunciau-vos a 

S'Esclop 
QuaómJ cultural 

Espais disponibles per a publicitat 
Telèfon 639-954223 

S'Esclop, Quadmt wltural no tornara 
cap dels origina ls que no hagi sol-licitat i 
es reserva els criteri s de selecció i tipo
grà fics. El escrits lliurats a l consell de 
redacció - que no excedi ran l'extensió de 
tres fulls a doble espai - hauran d 'anar 
signats amb el nom i lli natges i acom pan
yats del document d ' identitat, l'adreça 
completa del rem itent j d ' un telèfon de 
contac te. Si l'escrit procedeix d ' un 
col, lectiu, l' haurà de signar, com a mínim, 

lln dels seus com ponents, que sc' n responsabilitzarà. Si ens 
voleu comunicar qua lssevo l suggeriments, enviau-nas-los a 
l'apartat 5222 de Palma, d. p. 0701 1, Mallorca, Balears. 

S'Esclop, Quadtm rulturaJ surt cada dos mesos i es pot 
adqu irir mitjançant subscripció: 6 exemplars a l'any per 13,50 
ellros. 

nI c· n a atxa 

235 Oficines 
al seu servici 

L'oficina de Joan I1lcoVfl; 
01006 Palma, al seu setvící 

1 

J3 
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Descripció de la sínia 
o'ser a ningú no sorJlrendrit, a 

P hores d'ara, que comenci dient que 
vivim en defensa pròpia. L'entorn 
agressiu d ' uns costums minvan ts, i 
d'una escala de valors a ran de terra, fan 

mes necessària, si cal, la poesia. He dit necessària, i 
sóc plenament conscient que les necessitats són ben 
unes altres, imperioses com mai. Lluny de contradir
me, per qui ho vulgui entendre, és necessària per tota 
aquella mena d'esperits inquiets amb el seu interior, 
no per aquel ls que enl luernen amb la façana i quan 
diuen una paraula que pretenen missatge, sOlla a eco, 
que té la seva virtut en la buidor no en la pcrrnanèn
cia. Així, també és veritat que e l poeta queda reduït en 
cI seu illot expulsant el magma de la seva mala llet i 
els seus dubtes i que aquest magma molt poq ues 
vegades supera la minima extensió d' Ull mateix i o 
dels ami cs més incondicionals. Fins aquí, la normali
tat. Però no deixa de ser, en el fons , un acte de van itat 
tota edició d ' un llibre? Si l'origen primer és la neces
sitat, i aquesta ha estat sat isfeta amb la redacció, 
podríem establir, doncs, la certesa que tot pas poste-

mera de ls seus esc rits; una materia personal i intrans
ferib le, amb marcats tempteigs amb la tragèdia (per
sonal i col'lectiva) derivats de pro Fundes i perilloses 
incursions introspectives que generen sentimen t, ja 
que assoleixen el bessó, nucli originari de l'ésser, i 
copsen la veritat, que com sabem per experiencia, la 
major part de Ics vegades és dolorosa. Què hi cerca, 
doncs, el poeta entre aquests paranys irresoluts d'en
tranyes, conscient per endavant del possible dolor que 
l'espera? Originàriament no cerca el dolor, cerca la 
veritat. Allò que real ment coneix és la seva recerca, i 
que aquesta porta al dolor corn a conseq Liència. I tot 
poeta que cerca, és perquè encara segueix viu, sense 
im portar-li el resultat final , malgrat en l'intent li vagi 
la vida. Tenen la gosadia de despu llar-se fins a la sang 
davant nosa ltres, una nuesa, val a dir-ho, no sempre 
agradable ni de passarel' la, tenyida de misêries, però 
com hem dit finalment honesta. Ens podem demanar, 
pot mentir un poeta? Certament, com ho pot Fer e l 
vent o una pedra, arrecerant-se en incomptables 
capes, supèrn ues totes elles. El poeta només pot men
ti r-se a e ll mateix. Inventar-se una biografia t0l1urada 

"Estic en contra del fet que s'anomeni al fet 
poètic amb epítets més o menys marginals " 

rior és sobrant? No del tot, la poesia, ma lgrat el que 
diguin, és art. I aquest, per pròpia tarannà, vol ésser 
compartit. Est ic e n COnlra del Fet que s'anomeni al fet 
poètic amb epítets més O menys marginals, perquè fe r
ho, confirma que no s' ha acabat d'entendre quina és la 
seva comesa, quin el seu objectiu en una soc ietat des
bruixolada i que no entén la importància (o el que és 
més greu) el sign ificat i significac ió de certs actes 
impossibi liten tot intent racional de diàleg. Com 
x!?rrar amb les parets, em deien a mi de peti t. La rea
litat és molt pitjor. Perq uè jo he vist, per a la nostra 
desgràcia, que a diferència de molts humans algunes 
parets tenen sentiment. Així el poeta és illot, però 
també sateHit qu ina òrbita és sempre la mateixa, una 
bístia que enrevolta, dia rere dia, constant, una sinia. 
Però com n'és de bella la rutina. Aquestes persones 
ens ofereixen c I millor d 'ells mateixos, i sense entrar 
a valorar-ne la qualitat, ens ho ofereixen per la seva 
honestedat. Ens va enganyar a tots Fernando Pessoa 
amb la seva famosa màxima o vers "El poeta és un 
fing idor". No es referia, potser, al poeta en termes 
generals, sinó a ell maleix. És a dir, jo, el poeta 
Fernando Pessoa, sóc un fingidor perq uè fingesc fin
g ir. Els poetes no tenen biografia, són la matèria pri-

per donar-li més literatura a la vida (corn si aquesta no 
és bastés per si sola a l'hora d'escriure els seus 
guions), engrandi r la seva pena amb versos feb rils i 
arravatats. En tota aquesta func ió patètica de biogra
fies fictícies i capes gro lleres, hi nia un subst rat del 
real. El poeta parteix d 'uns princ ipis visc uts o a lman
co, i tampoc em sembla deshonest, sent its, tot i que 
sigui per persona interposla. 

Conscient de tot a ixò, Jaume Mesquida és un 
poeta que beu de les fonts de tota la poesia, qui n únic 
limit serà la Illort, bé fisica o de la seva innata curio
si tat sempre insatisfeta. La seva és una llarga traj ectò
ria apassionada amb la paraula poètica, amb una vin
tena llarga de títols i e l festeig constant de llengües, 
catalana i castellana, en les que exce l'l eix en ambd ues 
per igua l. Cap terri tori 110 li és vedat des del haiku, el 
sonet, e l poema en prosa, vers amb mètrica, vers Ili u-
re ... 

És molt freqüent sentir corn se l' acusa de fosc o 
trist (quan un poeta escriu COm en Jaume, no hi ha lloc 
per al retret, es passa sempre d irectament a l'acusació 
directa, sim ptoma inequívoc que aconsegueix sacsejar 
la consciència) . És possible que ho sigui fosc, també 
trist. Però ens incli nar¡em més per definir·lo corn Ull 
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poeta elegíac, que conte a petites dosis aquestes dues 
circumstàncies, però que evidentment te molts alt res 
components i no és tan reduït en el seu significat. I 
perquè escriu Jaume Mesquida? Ja ho he dit: per 
necessitat. Perquè rere aquesta façana dura, incorrup
ti ble, s' hi amaga una d'aquesta mena de persones, 
com molts de nosaltres, que ha de sort ir cada matí de 
ca seva amb una brüixola a la butxaca per paHiar la 
seva circumstància de desnortat. Perquè escriure és la 
seva llibertat, la seva manera de dir basta ; el seu medi
cament i la seva teràpia. Perquè l'apass iona el fet de 
viure però no li agrada la vida. 

En Jaume és purament visceral, instintiu, i és 
humà (que també inclou ser fosc i trist) perquè té por. 
A què? A la mort, indubtablement. I tots aquells que 
diuen no tenir-hi por, és perquè crec no són plenament 
conscients del què significa (o no ho volen saber) o al 
contrari en són massa consc ients. Por a la mort, però 
també al camí que li queda fins arribar-hi, a l'estat, tan 
fi sic com mental, en com hi arribarà. Els seixanta anys 
reposen sobre les seves espatlles i els seus ulls massa 
avesats (no quedava més remei) a Ics constants nebu
loses de serrad ís i renous poc poètics de les màqui nes 
i amb el paisatge una mica limitat dels locals petits i 
les naus industria ls. Aquí s' ha format, lluny de 
corrents literàries (la única corrent que coneix és la 
que passa per les portes mal tancades) i amb la gu ia de 
la seva pròpia ex periènc ia personal. Amb tot, no fre
qüenta males companyies: Roberto Juarroz, Octavio 

Paz, José Angel Valentc, Anlon io Garnoneda, José 
Watanabe ... 

En Jaume m'escolta sempre amb la paciència d' un 
amic i la condescendència d'un parc, quan encara a la 
meva edat passeig una innocència amb canes, i ell em 
mira amb la mi tja rialla de qui ja hi ha passat mi l 
vegades. I aquesl t:.Irannà és el mateix que apl ica als 
seus poemes, quin simbol de la mitja rialla (d iguem- li 
experiènc ia) suggereixen i diuen més. per tOl aquell 
que ho vulgui veure, que un grapat de versos clars. 
Exposa, però mai no explica. Descriu. però m.li no 
adoctrina. 

No he oblidat que avui havia de presentar un llibre 
de Jaume Mesquida. però he omès conscientment cI 
meu deure. Només vo lia dir que l'art (en totcs Ics 
seves vessants) és alguna cosa més que quatre arre· 
plegats: és trasba ls, comunió, saviesa, plenillld, re li
gió, fe, superació ... 

No existeix la poesia bona o dolen ta. Ni els poe
tes bons o dolents. Només hi ha una classe de poetes, 
els altres no ho són. l)er tot això, gràcies poeta. 

Antoni XUll1ct Rossclló 
Eu Moll. 15 de gener de 2009 

Presentació de Surant entre mols de Jaume Mesquida 
(( Premi Lloseta de Poesia» 2008 
a Llibreria Àgora (Palma 15-01 -09) 

~~~~~~~~~ 

Fotografia de Magd:l lena Vidal: Barco (Es POrlitxol, tardor de 2008) 35 
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UN SÒMINES CON TRA LA METÀFORA 

Glaceres 
dels gossos ([a repóblica dels .... ) 
j doncs 
tol amb tot 
ací m'atura 
la baixúrria 
als punys 
dels pantalons 
i a poc a poc ja ho he dit Iol 
la llesca 
de cadires 
pecat concebut (ensopega) 
a l'assut 
on no n' hi ha pas per t'anl 

per a tants de padrins 
cinc per quatre 
fad rins 
o conseqüències 
del glaç 
al punyal. 

***** 

OH! 

L'origen de l'espècie d'ells 
i tu hi aniries caminant 
amb una mena de 
com SI no res 
al bell mig de la sa la 
o bé 
com si fos ci buit 
ci ball hi esdevenia estàtic 
mira que plou 
i que hi he dit personificat 
i a tu què te' n sembla 
la fusta 
l'ogre 
sí la fusta j Llsl a 

au va 
mentre 
hi ha 
el buit 
amarat del carni 
de tirar enrere. 

***** 

A DVERTIMEN T 

Inaugurat 

I QUÈ ME'N DIUS, ARA? 

Farell a llò que voldràs 
amb el gland brut de sang i d'excrement 
el dia que vindrà 
e ls anima ls anlics es gralaven Iol corrent 
quan l'ordre del producte 
a l catau de les atmosferes, 
no n' alterarà pas e ls factors, 
del ferro que fem servi r de maneta 
per engegar l'enveja. 

***** 

MINUT DE L 'HORA DEL DIA 
DE LA SETMA NA ANGLESA 

gOIUlll 
de ple 

un mite ben i ben arrelat 
un pegot 

i tot per tal 
d'agafar oli 
m'ensumo 
l'empenta inútil 
amb pega
ment un 
de fe del món literari 

infatuat 
era el de la immortal itat 
am b un got 
per ser recordat 
al pedrum 
com més mi llor 
enganxat 
ja mon 
al pegot 
per Illor de l'obra pròpia 
inaugurat. 

***** 

a les branq ues 
de fide litat 
s' hi torna 
amb infàmia 
fes el que vulguis 
l'home aque ll 
hi és retrobat 
allò que ungleja 
amb diàstole 
pedregada 
taca l' índole 
ni tap de la banyera 
que no rutl la pas 
car se' ls desviu 
com si e ls fos 
un càstig 
flabiol d'excusa 

***** 

Cinc poemes inèdits de Carles Hac Mor 
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Dc la diversitat de gèneres que ha 
practicat, ell mate ix n' ha dit : "És 
li/UI dispersió 1110/1 aparelli. 11 Illes 

de poesia. he escrit assaig, tex/os 
sobre artistes .. . Però l'ealmem és 
assaig o crítica? O es poesia, o 
li/Ui mena de poesia teòrica. La 
meva anomenada navei-la (!.La fi 
del món» és mes aviat l/na 0111;110-

vel· la. POlser la gelll qlle diu quejo 
110 faig poesia tenen raó i es ami
poesia. I tanmateix ¡ 'omipoesia 
tambe és poesia. (OI i que tampoc 
110 s 'ha d 'institucionalitzar l'anti ". 

CA RLES HAC MOR (Lleida, 1940) 
va fer cSlUdis de Drct, Filosofia i 
Lletres i Periodisme. De les seves 
obres en poesia ¡ narració, pel seu 
caire no naturalista, destaquen, potser: 
T/I '11/ és 110 'ms / Desig-enllig / 
EscaftlOOl'lls (Barce lona. 1977), Allor i 
fornal' (Barcelona, 1979), (amb 
Eugènia Balce lls), Agac (Barcelona, 
1981), De tl'[JJluiw (Barce lona, 1983), 
Ull pedrís de mil eSlOlles (U untamcnt 
amb Ester Xargay, Tarragona, 1993), 
S 'I/CI rebellfllf l 'hospici (Barcelona, 
1992) i Fer safor (Barcelona. 1999). 
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Ha conreat gènercs d 'invenció perso
nal , com ara l'escalaborn, la parapare
mia i l' hiposeptimi. Entre 1973 i 1975, 
practica l'an conceptual amb e l {(Grup 
de Treball». AI llarg del s anys setanta i 
vuitanta, fou cofundador Ics revistes 
d 'an i poesia ((Teest ua h), «A mpit» i 
{( L'avioneta», i tmnbé n' impulsà d' al
tres. Ha col, laborat en realitzac ions 
cinematografiques, i en revistes, aixi 
com en e ls periòdics ((El Pais 
(Quadern») i «Diari de Barcelona», 
«Diari de Lleida» I «Segre}). Fou guar
donat amb el Premi Espais a la CrÍlica 
d ' An 1988, ha escrit nombrosos textos 
per a catàlegs d 'expos icions, practica 
l'acció artistica, i ha escri t Ics 
novel'les La fi del mOli (Barcelona, 
1994) l, amb Ester Xargay, Carbassa li 
tot drap o Amor lliure, ús i abús 
(Lleida, 2001). I aixi mateix, ha fet 
exposicions d 'an i ha publicat assaigs 
sobre teoria de l'an, com UI /)O(!sis 
pictl/ra (1988), i de les lletres, com La 
comèdia d'ul1 il/cesl ( 1989). Hac Mor 
ha continuat la seva obra amb La mà a 
l'ombra ( 1990), El desvari de la rao 
( 1995) i Ep/10m illfra 1/11 o 110; ombres 
de poemes de Marcel Duchamp (junta
mcnt amb Ester Xargay, Lleida, 1997), 
Hi ha /III diari safa l'estora (Palma, 

Mallorca, 2000), No em cap al cap 
(Palma, 2001), Cabrafiga (Vic, 2002), 
Metafol/ia (De,tleclura de Paul Ce/lm) 
(Barcelona, 2003), Ad IibitulII (Girona, 
2004), /-lo he fet fer (Vic, 2005), 
Zooflèxia (ju ntamen t amb Ester 
Xargay, Barce lona, 2006), COil/a 
il1dll;1 (Vic, 2007) Enderroc i deSl'olls
truccio (Tarragona, 2007) Fissura 
(amb Nora Ancarola, Marga Xi mènez 
i Ester Xargay, Barce lona, 2008). 
Algunes de Ics seves obres dramàti
ques han estai representades, i també 
ha escrit guions televisius, com La 
donzella de la costa de Llevalll i 
Càpsl/la poca-solta; i ha escrit i coes
crit guions de cinema, com ara t's 
quall do/'ll/O ql/e hi veig clar (amb 
Jordi Cadena) El 1998, rebé el premi 
Joan Fuster d'assaig pel ll ibre titulat 
Despill/llra del jo (Valènc ia, 1998), 
Amb M 'he mel/jat U/UI cal/w guanyà el 
Premi Literari de Cadaqués-Rosa 
Lcveroni de poesia, (2003). El seu 
darrer llibre és J-/ill/Iles de Ilo-esser 
(Barcelona, 2009), Obres sevcs s' h8n 
traduït a l'alemany, l' angles, ci caste
llà, rrancès, italià i suec ; i ell ha fcttra
duccions del fra ncès al català. 

R. 37 
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L'INSTANT EN PUNT 

Temps ha que la fortuna 
em baixés del cel per caçar- la 
al vol en caure-hi a cegues volto 
a lçàries que a pols em ponderen 
i per poc que em deslligi del tot 
la pedra del co ll al pic d' on per si ca ic 
no ca ic m'assec ben cauta 
en treure el cap a frec del cel 
d 'una roca vo lada bo i fent-me creus 
en el penya-segat on em desplomo 
per quelcom insegur 
que m'arrossega [a corpenta 
en l'abisme que m'arriba a l'ànima 
i que s'om ple fins i tot de mi en avall 
inanitat on ingràvida ll ueixo 
sorpresa dins la mar 
al barri feréstec del cert presa 
sóc de l'angúnia per les xarxes 
on l' oneig tensa les sogues de l'espant. 
Que en són d 'estranyes i sinuoses 
Ics vistes quan hom hi acu ita e ls llamps! 

SI CAL ... 

De saber ['oc i és regat i meu és 
e l del it d 'ocupació estesa de verd 
poma i queixa lada fresca tra nsparència 
fàc i I de tenir· ne cura car si mai mal 
no em cal llum intensa sinó que m'entri 
per la fulla. Sí, defujo l' aire de tempestes 
seques ll içons de reg a ls pal1erres ova ls 
de pensaments vell utats d 'or i sang vius 
colors principal s en corol-les de cinc pètals. 
Jo de violeta fosc estic faltada i rica 
sóc d'adob per a un text de conreu 
com a mot iu en test de cultiu . 
Reverència mística amb dutxa de jardí 
on pugui rebre el sol com cal. 

Ester Xargay 
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MARI NA EN SEXTI NA Salpa amb mareig la pintura 

Ester Xargay 

entre neguits porpres escup et dubte 
llum indecisa que laca la mar 
naufragi en feixos auris des del sol 
càlids i frescs descomposts en l'atzur 
blaus que s'ofegen en la sang dels verds 

Redempció o mort dels verds 
ressonen els maragdes en pintura 
amb crestes abrandades per l'atzur 
en l'escumosa asccnció del dubte 
trasbals amb què dava llaran al sol 
blancs fins foscos colors del vi al mar 

Famles èbries del mar 
desllorigades defugen els verds 
pel blau marí voluble sota el sot 
núvols al regne albí fort en pintura 
la gravetat es condensa en ci dubte 
i s'esmunyen com peixos dins l'atzur 
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Traços vaguen per l' atzur 
sondegen els topans lirics del mar 
ratlles onegen del sentit al dubte 
marors d ' icones marginen els verds 
per contrastos que dicta la pintura 
l'artista deixarà els colors al sol 

Llenç blau cel al si de l sol 
magma pictòric miratge d 'atzur 
pèlag csbós d' immensitat pintura 
de pinzellades amb naires de mar 
pigments orgànics de matisos verds 
hi lIambreguegen clarobscurs al dubte 

AI port no hi roman cap dubte 
s'omplen paranys d'aventures al sol 
a la natura plàstica dels verds 
on creucrs cerquen recers en l'atzur 
molts moviments ocults al fons de l mar 
creen mareig navegant en pintura 

La pintura sorgeix al sí del dubte 
com mar de permutacions al sol 
car en l'atzur s'amaguen tots els verds 

(I l1èt1ifs) 




