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Desert d' amichs 

Deserts d'amichs, de bens e de senyor, 
en estra ny loch y en s tranya contrada. 
luny de tot be, fart d'enuig e tristor, 
ma voluntat e pensa caytivada, 
me trop delIa! en ma l poder sotsmes, 
no vey algu que de me s 'aja c ura, 
e soy guardats, cnclos, ferrats e pres, 
de quc'n l'au gra! a ma trista ven tura. 

Eu hay vist temps que no'm plasia res, 
flra"m content de ço qui']11 fay tri slura, 
e los grillons laugers ara prC1l111es 

qu'cn lo passat la be lla brodadura. 
Ffortuna vey qu'a mostral son voler 
ÇSlIS me, volent qu 'en IaI punl venguI sia; 
però nO"111 cur, pus ay fay l mon dever 
ab tots los bons quc'ln trob en companyia. 

Car prench conorl dc com stly presoner 
per mon senyor, serv int tant com podia, 
d 'arrnes sobrat e per major poder, 
no per derauI gens de cava lleria, 

E prench conorl quan no puch conq uerir 
haver e n res sens que Ireball no senta, 
mas d 'altra part cuy t de tristor morir 
com vey que'llllon de l revers se con tenta, 

L'arc de Iriornf de CaSlelnllOvo, a Nàpols, dedicat a 
Alrons el Magnànim, projecte de Francesco Laurana 

Tols aquests mals no' m son res de soffrir 
en esguart d'li qui al cor me destenta 
e 'm ray tOl jorn d'esperança partir: 
eom no vey res que'ns avans d' una spenta 
en acunçar nostre des liu1'ament, 
e mes q ue vey ço que'ns demana Srorça, 
que no sofi r a lgu rahonamen, 
de que langue ix ma virt ut e ma rorça, 

Per que no say ni vey res al presen 
que'm puixe dar en va lor d' una scorça, 
mas Deu tot sol, de qui prench rundamen 
e de qui fi u, hi'b qui mon cor c'esrorça; 
e d'altra part de l bon l'ey libera l, 
qui 'm socorrech per gentilesa granda, 
lo qui 'ns ha mes de l tot en aquest mal, 
qu' ellme'n traura, car soy jus sa comanda, 

Tomada 

Reys vi rtuos, mon senyor natural, 
tots al presen no' us rem altra demanda, 
mas quc'us recort que vostra saneh reyal 
may deral li al qui ros de sa banda, 

JOIUl I n E SANT .IO lm l 

Volta estClica de la gran sa la dels Barons de 
CaSlelnuovo, projectada per Guillem Sagrera 
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Jordi de Sant Jordi 

D
e J ordi de Sant Jo rdi 
es creu que va néixer cap 
ci 1399 a Valènc ia i que 
hi va morir, Iai vegada, 

devers ci 1424. Formal a la cort del 
rei Alfons c i Magnànim (1) , -rI qui 
serví quan Alfons encara e ra prín
cep, mes endavant arribaria a ser ci 
cambre r reia l de l monarca. amb c i 
qual va participar en campanyes 
bèHiqucs a Ità lia (la bata lla de Ca lvi 
i en c i setge a Boni fazio)-, qu i e l va 
protegir i [' anomena cavaller. A la 
corI del Magnàn im, on es relac iOI1:'l 
amb A ndreu Febrer am b 
Santil lana, se'1 conside rava un bon 
poeta i m úsic; d 'e ll va escri ure c I 
Marquès de Santillana: "COIII¡J//SO 

asa: !en'lOsas cosas. fas cuales él 
mislllo lISO//(I\!(I, cafiu¿ mlÍsico excc
feme", L'any 1420, parti cipà en 
l'ex pedic ió a Còrsega i S:Irdcnya. en 
1:1 quc lambé hi inlervengucrcn 
Ausiàs March i Andreu Febrer, 

L'any 1423, j untament amb ci 
rei A lfons, va ser fet presoner durant 
un breu període a Nàpols, quan lo u 
ocupada pe r Francesco Sforzn; 
estant captiu en aque lla ciutat, va 
escri ure e l poema Presolfer, en el 
que expressa la seva angoixa i l' es
pemnça de l seu a J1ibera1llent per 
pa rt re ial així com l'enyorament per 
la vida cortesana, 

En esser a lliberat i en (Ornar de 
a la COlt , esdev ingué un de ls poetes 

de Margarida de Prades (1) , a Ja 
qua l, segons es creu, dedid algunes 
de les seves cançons: Midolfs i, pot
ser, Es/ramps (versos lli ures). 

Jo rdi de Sant Jord i rou e l poeta 
mes important de l'escola catalano
occi tana i és c I precedent d'Aus iàs 
March. Quant a la llengua de ls seus 
poemes, ja no segueix les fo rmes 
c làssiques de l'occità, -malgrat que 
la seva poesia en tractar e l lema de 
gènere amorós, és en un català ple 
de provençalismes-, sinó que s'ex
pressa més tOSI en catal à aprovença
la\. El s seus poemes, -que es mouen 
entre l'arcaisme i la modernitat-, 
renecle ixen e l trencament amb Ics 
tendêncics líriques trobadoresques 
provençals (3) i es carac te ritza per 
l'us d 'expressions i recursos poèt ics 
propis de la !irica ita liana. s' hi 
veuen pel its inOuxos de I>clrarca, -a 
qui començaven a conèixer e ls poe
tes catalans-, i pe rquè hi introdueix 
e ls senti ments, fins aleshores poc 
usua ls, eom la tendresn i la ma len
coni a. Els seus poemes més signifi
cat ius són Esr/'amps, Midolls, 
Presolfer i Crida li les dOlies. 

L'ed ició més com pleta de la 
seva obra es la que realit7.aren Mani 
de Riquer i Lola Bad ia (1984), que 
replega dcvuil composic ions con
servades fins avui. 

Però, de les scves parti tures 
musicals, malauradament no se n ' ha 

conscrvm " IP, A lguns dels seus poe
mes com Presol/er (conegut :. ix i 
mate ix amb c i nom de Dese,., ci '(¡

mies) i Callçó d'opòsi/s hall estat 
musicalS per Raimon, 

R. 

(I) Al rons "el r.,'lagnànim" (va nêi:o:er. 
l'any 1396, a Medina del Campo, a 
Caste ll a, i va morir a Nàpols, el 145S): 
era fill de Ferran d 'A11Iequern; lou 
Comte de 13arcclona. Rei de la Coron:1 
d ' Aragó. (V :unb aquesl nom com :1 
Rei d ' Aragó). 111 de València, I de 
Sicilia, Mallorca i de Nàpols (entre 
1442 i 145S) i 11 de Sardenya (entre 
1416 i 1458), Durant el seu regnat, 
establi la cori a Nàpols, 0 11 visq uc pe r
manentment i go\'emà els estats de la 
Corona d'Aragó 

(1) La vidua del " l'H umà", A la 11101'1 
de Mnrl; I. -degut al Compromís de 
Casp, celebrat en el 1412-, la Corona 
d' Aragó recaigUI! en Ferran I, i Allons 
succeí a son parc (des de 1-116). 

(3) Encarn <¡ue, -segons escri uen els 
enlesos en lli stòria de la Lilcralur.l-, 
les innucncies de Peire Vidal. Folquet 
de Marse lla i Anl:llld Dan iel. -els 
grans trobadors-, són prou visibles en 
\;\ seva poesia, 

5 
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La reiteració 

I 

La Iarda 
els Iu 
i ct miro 
sense ull s, 
amb ulls, 
escrits 
e ls versos 
amb llapi s. 
Iols el ls 
erralS. 

2 

I-fe/p /l/e /O ¡,.rile. 

Malcolm Lowry 
(Rilke anel Vents) 

La tarda de divendres és mentida. 
La roca de l'amor no pesa tanl 
corn el record que n'arrossegues. tòxic. 
La tarda és un record de l temps passat 
que no controlaràs de cap manera. 
La vius. La sents. La tarda torna a Iu 
i Iu ¡'hi precipites, mal maníac. 
Contemples com retruny la soledat 
rere la transparència dels vidres. 
La tarda de di vendres és men tida. 
S'ha repelit e l ve ll dictat dels Illols 
que fixen dubtes amb raons d'oblit. 
La tarda sempre torna, sola, al mot; 
i c i mot ingressa, foll , en ci sa lpos!. 

3 

ÚLTIM Avis 
Encara sóc un cuc 
que menja blanc paper 
quan l' ànima no viu 
dintre e l cos estafat. 
La tarda de dissabte 
també es una mentida. 
No queda ni sil enci 
amb l>erfil de dolor. 
La bellesa es del vent. 

Bartomeu Ribes 

EiviSS.1. 29 d"agost - 11 / 13 setembre 2009 

(Inèdit) 



o la màgia de l'ofici de traduir 

El traductor o la traductora parlen sobre una de les obres que ha traduït, 
i n'explica les ca racterístiques, la forma de treballar-hi i les dificultats en 
el procés de traducció, perqué el públic lector s'adoni que traduir és 
tornar a «configurar un món» en la llengua própia , « adoptar la veu i la 
personalitat d'un autor». 

Dimecres, 14 d'octubre, a les 20.00 hores. 
Lluís Maria Todó parlarà sobre la seva traducció de Madame Bovary, de 
Gustave Flaubert. 

Dimecres, 11 de novembre, a les 20.00 hores. 
Joan Fontcuberta , que parlarà sobre Els ulls del germà etern , d'Stefan 
Zweig. 

Dimecres, 9 de desembre, a les 20.00 hores. 
Anna Casassas parlarà sobre Microcosmos, de Claudio Magris. 

Totes les tertúlies es realitzaran a Can A/cover- Espai de Cultura, Carrer de 

Sant A/onso, 24 - Pa/ma 

mailto:ocb@ocb.cat
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Joan & Pedro 
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Telèfon i fax 971 755365 
CI General Rie .... a, nlllll . 28, baixos 

07003 Palma 
Servei de carreten) 24 hores 

te lèfon 971 47 1538 
www.(.omercialmallorca.com 

I renta-cotxes 

Al vostre servei sempre! 

- Neteja persona li tzada i completa 
- Sistema ecòlogic i anti retxades 

Ens trobareu a 

AUTORENTAT JO"" & Pedro 

Carrer Barlomeu Pou, núm. so - 07003 P:'lhn:t 
te lèfon 971 - 75 53 65 

SAGITA~ 
• ,....¡ 
~ 
(l) 
~ 

.J:J 
• ,....¡ ........ ........ 

Llibreria es peciali tza da 
. 

en poesIa 

www.llibreriasagitari.com 

EI/tri a la I/.ostra web i cOl/egui els 
serveis que posam a ['abast dels 
il/teressats el/ Poesia i Literatura 

- Llis tat Iler autors o títols 
- Llistat de novetats i 

incorporacions al ll ostre fOlls 
- Informació telefònica: 

971 730608 
- Informació i comandes per fax: 

971 283388 
- Informació i com:mdcs pe." 

con"CII electrònic 

Xli brlll! lIlII@Je/etil/e.es 

Servei de ve nda amb J1iun~m c n t 

contra reemborsament 

Servei de recerca de HloJs 
de qualsevol especia litat 

Carrer de Joal/ Miró, 62 
07015 Pa/ma de Mallorca 

Pà rquing a 50 mcll"es 
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S'Esclop I època (del O al 18) 

A 
ra ClUC avial arrib:trcm al núm. 50 dc 1:. 11 
època d 'aquesta revista, potser haudem de fer 
un breu, però sentit homenatge a l'inici d ' a
questa aventura, de la travessia que ens ha 

menat a l port actual i que amb la bonança del temps O 

amb tempestes que Fan sabonera per la boca, el trajecte -
s i e ls dêus ho volen- segu irà endavant, i els fars ens gu ia
ran per no perdre' ns pel cam í. 

La primera època naixia corn un suplement literari 
de La Veu, butlletí in fo rmatiu í cultuml de la delegació 
de l'Obra C ultural Balcar de Calvià, en una edic ió espe
cial , el 1999, pel Dia del Llibre, fe sta de salli Jordi, el 23 
d'abril. D'aquest núm. O fins arribar al 18, que tancava 
aque ll primer c ic le al desembre de 200 l , en un extra de 
Nadal, hi ha 1110lt dc material poètic i gràfic a recordar, a 
ressenyar i a agrair. 

6scar Aguilcra 

Raret Bordoy 
Vic~nç Calong~ 

Coll Bardolet 

Bel FonI 

S'Esclop 
IOi 11 

Miquel López Crespi 

Amònia Serrana 
Tudanca 

Antoni Vidal F~nando 
Magdalena V¡dal 

En l'apartat de la plàstica s'ha dc fer esment a la 
gran panici pació de Gaspar Servera, amb il'lustracions, 
collages, fo tograties i fins i tot un grup escultòric ins
ta l'la t a Son Maties. I-Iem de fer referènc ia a uns dibui
xos de l'actual director, Joan Fullana, molt encertat. per 
cert, el que du per títol Flors de pape!', i tambê de la seva 
com panya de viatge, Magdalena Vida!, a lguns d'ell s a ls 
se us inicis am b formes geomètriques i un pèl abstractes, 
i que amb el pas del temps ha continuat pintant, dins un 
cai re més real ista, on cal destacar els seus retrats, en 

especial, de Josep Maria Llompart o de Dami:i Huguel, 
ent re d'altres, apareguts ja en la segona època. T:lmbê 
s'han d'esmentar els dibuixos de Rainelda Palcnn i 
alguns de Guillem Crespi, en tècnica mixta, i (rUllS 

quants ja consagrats com Tudanca, Xamo Coll Bardolcl O 

d'Albel10 Giacometti (El ca. 1957). He de ressenyar par
ticulannent la ¡I· lustració de Bernat Ton'ens, a l núm. 0,
perquè no conec res mes d':J<luest autor-, on es vell un 
jove que es tapa la cara amb les mans creuades i amb els 
palmells cap a fora, amb l'ai xella perfecta i el colze que 
sm1 de l'enqundrament, on tan sols es veu, de In C:Ha el 
front, una mica de In ga lta i un Iros de gorra. potser de 
punt de ca lça; i que tot l'I conjunt ês d 'Ulla perlccció i 
sensi bilitat envejables. 

Dels poetes que c it aré d 'una manera ordenada, a ixi 
COIll van apareixent en les pàgi nes d'aquests 19 números 
-que tenc enquadernats, per gentil es¡¡ d ' un bon amic-, 
nomês puc dir que quas i tots continuen en acti u i pro
gressant ; molt s d ' ells admirats; reconeguts. Abans dc 
fer-ne alguns lasts, ¡¡ continuació va la llarga llista. 
Llegiu i veureu: Albert Herranz, Àngels Cardona, Angcl 
Terron, Tomeu Martí, Joan Perelló, Jaume Pomar, 
Mique l Fcmi ¡ Juun, Josep Maria Llomp:lrt, Rafel 
Girmrd Bauçà, Andreu Peris . Antoni Vi dal Ferrando, 
Damià Pons i Pons. Vicenç Calonge i GUSla, Antònia 
Serra no i Darder, Bartomell Fi o!. Titos Patrikios (traduc
c ió d'Enric So là i adaptació de Xavier Abraham), Rall' 
Günter Mohnnau (versió de X. Abraham), ~'Iiquel Dolç, 
Miquel López Crespi, Ratel Bordoy i Pom<H, I ljalmar 
Gullberg (traduït pcr Albert Herntnz), Aina Ferrer 
Torrens. Maite Brazales, Andreu Caballem i Rotllero, 
Alex Volney, Llorenç Moya, Llu is Maicas, Francesca 
Hern:l1ldez Terrassa (fragment del pròleg de Nafwes 
MorIes), Òscar Aguilera, Víctor G:ly:i. Antònia Arbona, 
Jaume Almenar, Gui ll em Simó, Llorenç C;'pe ll¡'" 13ertoll 
Brecht (traducció de Gabriel de la ST . Sam pol), Franco 
Balliato (versió d 'A ndreu Peri s), Dam ià Iluguet, 
Francisco José Viegas ¡ José Antonio Almcida (t rad uïts 
del portuguès per Gabriel de la S. 1'. Sam pol ), Seb;Isti:i 
Alzmnora, M. Àngel Colomar, B. Rosselló Porcel, 
Gabriel Florit i Ferrer, Antoni Rodriguez i Mir, Guillelll 
d'Efak, Josep Vallespir, Miquel Meslre, Pere Joan 
Martorell. Francesc Florit Nin, Jean Serra, Miquel Julià, 
Pere Pere ll ó i Nomdedéu, Carme Bennússar. Simo Serra, 
Tomas Transtromer (traduït del suec per Albert Ile rranz), 
Mique l Bezares, Blai Bonet (fragment del pròleg de Poü 
de corc) i Mi quel Àngel Lladó Ri bas. No manc<I dir que 
alguns dels citats repeteixen en diverses ocasions al llarg 
d ' aquests Ires anys (1999-2001), i que, a partir d 'ara 
mat eix, començarem 11 mostrar-ne alguns versos. 

M' ha cridat l ' atenció un poema d'À ngel Terron titu
lat Spino:.w, que desconeixia, i Iambe perquè aquest estiu 
que acabam de cloure, he ll egit alguns treballs de la 
meva esposa referents al !ilòsofper presentar en una de 
les assignatures que aClUa ll11ent est<i cursant. Pertany <lI 9 



Núm. ,¡li. II tpqaJ. 0"'1 VIII S'Esclop 

núm. 13 i diu a ixí: 
"Amb el \Iem del llOrd el vell cipré.~ grinyola / i perd 

les f lllle.\' .'ieqlle.~ ja bel/lllOrles / ql/an fit poc foren verdes 
li le.~ horfes, I abrigam-les del fred que les immola. I La 
saba lfueflneix en branCll sofa. / dels líquids desriNals (/ 
fes relOrfes I dels baC/eris del sòl ell fil ús COlli porles / 
de l'endemà amb secre!a cobrio/a, I Afem brI/li)' el filò
sof la !elll corba. / CO lli la 11(¡(l/rC1 deglllfeix aspriva I el 
record qlle fa ll ill/ilil. Pensa e ll ¡'orbe. / la idea (I 1'111/
li/liS. llepa {1mb la saliva / el mineral sOl/mi qlle el g I/sr 

comorba / per jènif, 101 g llarim-se amb la il/veetiva", 
Corn a cam paner que sorn i gran admirador de [a 

seva obra, no puc deixar d 'esmentar li Damià Huguet i 
mostrar-ne uns versos que aparegueren en aques\a pri
mera època de S 'Esdop. en ci núm. 12 concretament, i 
d'ell mostram el que du per títol Finesrra: 

"Enlre fa verdol' de fes Dll/bres ql/e la mar feia I el 
pina/' escarl/ia /O/es les Vel/S dels aclors, I WSWIII l/n 
qua/'( creixem de l/una que surava I emre l/n barracó 
mig esbucal ; sel o vllil palmeres. I De li/OI/obres. 1/"l1i 
havia POC,\': fi/mavel/ el/l/er I allò que l/O es podia escriu
re lli amb 1/11 di/ de colOl: 1 111 comel/çar a ploure 101 jw;/ 
!Oca/" migdia. I Ull esbarl de coloms oI/e java damulll 1111 

llibre oben , I on 1111 vel d'aigua diluïa, en/re esblanqueii.s 
,l'i/encis, l la I/elra negra d'un poema escrit a mà ... " 

No puc oblidar-me dels arnies Florit i Maicas, per
que a part del lligam de les hores i quimeres comparti 
des, agraesc i llegesc amb delit els seus poemes, De Biel 
Florit, transcric 38° graus a l'ombra, inclòs al seu lli bre 
Pols de corc i tambê al núm. 18 d'aquesta primera evoca 
de S'Esclop, que avui estam rellegint. M'agradaria, 
també, ressaltar i agrair els seus versos finals perquè hi 
creç, perquè els se nt com a propis. Diuen així: 

" Les mossegades dels coloms de porce/lema blal/ca I 
encara em dolell com 111/ emparx d'albercocs \lerds: I 
meJ/treswm, el quasi liquid plolll daural de la sllor I de 
migdiada, em solca les aixelles i el bo/igraf I s 'escagas
,m. Aqlli, avui, 110 hi fil eswr de re,\'. I La ceràmica de 
Simra, cada dia m 'agrada mes. I M 'obsessiona. POlser 
caldrà rompre-la. accidelllalmenr. 1 Si 110 voú· que l'esli
mi moll. 110 'm diguis lli bOll dia. I Què dificil és calla/' 
ql/an cal callar i t 'ho dil/en! I 38° gralls a l'ombra COIl
dicionen fins i 101. sobre/ot, l la consistència. l 'estrl/cm
ra, ' la verticalilat I de les portil/les. Per exemple: 
"COIIsciel1fmellf, /JO va Il'air / mai el seu poble". Això, 
j usl això, exaCfOmel1l aixO. 1 és e l que \lI/l/ ql/e escrigueu 
sobre la meva tomba", 

De Lluís Mai cas farem un tast de di versos poemes 
breus del seu D'ofici boiXí, que pertrlnyen al s números 
16 i 17 d'aquesta publ icació i que descomptant la bel le
sa dels mots, sempre amaguen veritats que et remouen 
idees i conccptes, sentiments i tota casta d 'emocions. 
Començam: 

"Ne gaudir sovim f'espera}1(.:a / d'ulla mort dolç'a. 
SoviJJl I he gaudit l'agonia al/ficipada. I Records del 
fiam: Memoria de l 'avenil: ... Fora IlIIa aClill/d 

il1feUigem I abdicar de la illfeU;gència. 1 Lliwar-.\'e a la 
follia, 1 0 relre S a la estupidesa, ••• Eficaç i esmolat el 

((¡!! I del pensamelll com li/I trinxet. / Que pugui ferir-Ie. 
••• Descobril: .\'Of{J la pell i de les paraules, elluf I de 
la com IlIl1lej(u:la . ••• La IOrtl/ra d'escriure. I El cà.wig 
de les paraules. I La preso de la illleJ./igència . ••• Co/ar 
de mi la part que pren I Que les cendres a!!erill vil1yes, 
I QlIe el vi el doni escalf Ol: ••• Esde\lé la ceguesa vidèll
cia. I Clam esdevé la venjança. I Que 110 lIlali la iro, sino 
la certesa" . I ja per cloure amb Ll uís Maicas i pensant en 
cada una de les nostres companyes de viatge : "No sobre
viuria seme fil. / No dels re lls pits som esc/au, I sillÓ de 
la mirada que glaça". 

D' Antoni Vida l Ferrando, m' he decantat per mostrar 
un li'agment de ls dos que confi guren el text Empesos pel' 
li/I sOllin; que parlen de poesia, i són poes ia . El podreu 
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trobar al núm. 17 d 'aquesta col' lecc ió primera I que 
recoman la seva lectura íntegra als que pugueu aconse
guir-ho: O bê, de S'Esc/al', o bé, de l 'opuscle 10 de 
Poeme.\' Essencials editat pe l Govern de les Illes Ba lears 
l'any 2000 ¡ més concretament per la Consel leria 
d ' Educació i Cultura . Elegesc fi nalment el darrer de ls 
paràgrafs per qüestions d'espa i i perquc realment qual
sevol d'ells són brillan ts. Vida l Ferrando ens assabenta: 

"/!"ellfres/(lIlt. algul/s resislel//s, empesos per 1/11 

soml/i, seguim fidels a la poesia: i ens emes/am a COI/
vocal' le,ç lIluses per lrobor III/ .\'emÍf al remps que INI/1.\'
corre o perquè el/s prolegesquin del flagell de la igl/o
l'imcia i dels excessos de l'amor i de la morr. Davalli les 
dimell.l"ÍolI.\' de /'Imivers. davant la perp/exilat amb què 
cOlltemplall( l'ex;slèllcia, davall! el mateix misleri del 
llenguatge, a vegades escrivim o llegim poesia com 
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aql/ell ql/e comellça (/ xiular a dins lafosca per 110 lenir 
pOl: La nOSlra grandesa cVl/siSleix ell el fel de posar la 
propia sI/pervivència in/eNeclI/a/ i I/lOral a li/aliS d'lIlIa 
reafiral aparel1fmel/f rall i",:ol/sislelll COI/I les possibili
((liS de la pamula. El IIOSlre dmllla SOli le.~ IimilOciom; 
personals. el combat qlle li/ai 1/0 gutlllyarem a la bellesa 
i la indiferència dels cOlllempoml1is". 

A la pàgi na 7 del nllm. 16, hi trobam uns poemes de 
Miquel Mestre de l seu Llibre d'Aubarca j que ja n ' he 

parlat al tres vegades a di verses publ icacions, perquè cm 
sembla un recull excepc ional. Ara j aqui reprodu iré el 
que du per titol Seme relom, uns versos emotius, i que 
ens demostra, una vegada més, que els que ran S'fioclclp 
tenen, des de fa temps, bona pi pe ll a. Es Miquel Mestre 
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qu i ens parla a cau d ' orella. escoltem-lo: 
"Quan hal/rem Irescar IOlS els racons / del món i 

navegal per 101.1' e{.\· I/wrs i les cales. / quan e/s I/lis 
sabran de memória / els paranys i els prOIS. les cledes / 
dellemps. els vel/davals indumils. les aigües perilloses: 
/ quall 11110 t¡uiera serenor eJl.~ a.~sabe",i i alliberi / de la 
por de l 'home 101 sol l davalli el bl/il I de Déu i la parell/
lo; / quan els signes del temps indiquin I que cal. disae
Wmel1f. desaparèixer I i cloure. definitill. el cerc/e. I sera 
bell i plàcid i lranquil l d'arribar a la bona lerra l la 
verge terra d'Aubarca, / per a morir-hi en Ull acte sen
zil!. / com d'hll lll il penedimem de viure, I i sel: l'UlliS pel' 
sempre. pols de la pols, / caminOI camí d·Al/barca". 

Podríern reproduir Camí floril de Josep Maria 
Ll ompart perq uè és sempre harmoniós, be ll i rí tmic ; o 

e ls versos de ~ ... Ii'luel Ferrà "Comptll/)'ó qui elIS hlls dei
Xlii. qUlIl el cel s ·eJJlenebrio ... .. i parlar del que n 'és prOll 
cone ixedor de la seva vida i obra, Francesc Uacló i 
Rotger; o dels exccHents pocmes dI.! JJrel'illri de lo cell
dra de Pere Joan Martorel l; o de l lli bre El b/all de la dis
làllcia de Rafel Bordo)', que va ig tenir el privileg i de pre
sentar a Campos, i transcriure versos com aquests: 

"Ara qlle ('ada passo porra I el siglle de la mort. I 
l'emprell/flI de Ili por sellse meSI/l'li. / vlIlI clImillar plllenl 
i fora pre.\·sa / i assaborir mimll.I'. com les cireres I de 
l'arbre de l'esliu de lo illftmre.w ... ". 

Ens ca ldria, tal volta . recordar UllS mots poètics de 
Ja:::: deltambe campaner Joan Pere lló: 

" ... aqllells que 110 slIbellll/allejar el rel'uh'er de l·lIl'f. 
() dubten quall sorgeix Ili penombra. i els carrers ellsu
mel/ el f ell/s I/OCI/Im. lIlJllells que ilO di.willgeixelllafllsra 
d'ullo barra de btll: o el corc dUlIll cadira l'elusta. color 
de /IIalilllldll ... " O fe r memoriH d 'Hque lls mots que va 
escriure Blai Bone t al pròleg de l ll ibre Pols de Corc: 
"VI/li dir que, per (/ Gabriel Floril. i l'er (/ lIIi. la poesia 
és viure a l'aguail del proxim ... ". També Ill';lgradaria 
mostrar alguns versos de Gllilll/TeS de dol, l 'úni c poe
l11arl de Llorenç Capellà, però j¡l ho vaig 1er. 1~ anys. a 
d~essò»), perquè em sorprengueren gratament, i ara, j a 
no disposa m de ga ire més espai. 

Tot e l que hem vist, 1 molt mes, confi gur:l e l g rui x 
al1istic i poètic d ' aquests 19 números de la primera 
època de S'Esclop, tot un bagatge impressionant que con
tinua amb la segona singladura, ja a prop d'arribar a la 

fi ta del s seus cinqunnta números, on ja fa temps entrn e l 
color a Ics portades, pe rò d'això i de to t e l (IUC cornpor
ta, n ' haurem de parlar Ull altre jorn. 

Voldria acabar, crec que així com pertoc:l, am b uns 

versos més, perquè S'Es.clop. entre mol ts altres aspectes i 
matisos, és, sobretot, poesia. De Jaume Pomar llegim del 
núm . 18: 

"Ara les /¡or€.\· .1'011 11/1 lelll relom l al paradí.\· perdlll 
{1mb li/OIs bltmes. codols I cap al IlO-res ell el forrell/. 
missatges I sense ressò a II/mllades .wrdeJ. I 1 espero la 
comjJlIIw del migdia I o el \lolaJ'/ íslic de les oronelle,\' / 
ell l'aire carregat de lIulII fruital. / magranes esberlades. 
pils ubèrrims / d 'arboces aú II/l/gIVI1S, COlli les madui
xe.\·". 

I dc Damili Pons, ja per clourc dclinitivamcnt, del 
núm. 4, el seu poema I Illlmll/leix el.\· délls, perquè es t<i 
teixit de Illots bells i plens de s¡lViesJ i veri tat. Es el eamí 
que ra la vida, quc reim tots. que fa, també, S'Esclop. Són 

aquests: 
"llmlll/O/eix els dél/s Illa; se II'obliden I de desveslir 

els arbres (I la lardor dels (11)'.\'. I I cada dia. per llei 
inape¡'¡able, el sol l s 'enfollsa a l 'horilzó llunyà, encè.~ 
de sang. I I aquella pel/ tall fi lla .v 'arrugarà 1/1/ dia. I I 
aquell sexe tan destre a fer riure els senlil.~ / s 'adormirÚ. 
I cada pam del cos serà camp de seql/em l i els /Ilis dos 
tassolls builS, enyorosos de vi / que foia ballar el.f mús
culs en l/n joc de llençols". 

J oa n Pomar Mir 
Campos, octubre 2009 
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Els set dies de Serena 
Alfa 

Po; che la visra (lIIgelica. serena. 
per slÍbira /xlrlell:a ili gral1 d%re 
lascia!Q a 1'0/111(1 e " I tenebroso hon'ore 
cerco par/ondo d'alfel1lar mia pella. . 

Cim'lo duo/ certo a lomellfar mi mel/a: 
sassel cili I/'è cagione. et solfa Amore, 
ch 'oll/'o rimedio 11011 avea '/ mio core 
cOl1fro i !asfidi oI/de /0 vira è pienCl. 

QlfeSIO 1111, "4o,.re, 11/ 'il IOlro la li/a 111(//10: 

eI/li che cop!'; el gllardi et ài or reco. 
jèlice ferra, qllet bel viso humallo. 

me dove fasci. SCDI/SO/Oro el cieco. 
poscia che "do/ce er amoroso e l piano 
llime degli occhi miei I/Oli è pili meco? 

FRANCESCO PETRARCA 

Dia primer 

Res en la terra de maror conFusa 
res en c i mar, cos insepult i nu, ' 
res en cI rons del l larg abisme dur 
i al cel buidor que cap cslcl no abrusa. 

Sobre les aigües la cançó difusa 
l1<lixia a poc n poc del joc comll 
Iliumt pel nostre jo i e l nostre tu 
al ritme nou de la claror que acusa. 

I fall la llum només perq uè ho va dir 
el teu esguard que inesperat venia, 
Serena, de la terra sense ahi r 

pe~ fondre la sec reta melangia. 
I vLngueren Ull vespre i un mati 
i en ci teu cos va néixer el primer dia. 

Diu segoll - MlItÍ 

Dóna'm un cel ben ample ¡ ben serè, 
un carni i una mitja llunyania, 
per sentir-hi Ics passes del nOli dia 
al plint que es fon la nit sense voler. 

Torna ' m així al meu espai de fe , 
al dubte insi nuant que el vent congria 
quan dansen voluntat i ge losia 
damunt el leu retrat de cos sencer. 

Fes-te lIIKI mi ca enfora de Ics fites 
d'aquest espa i novell de blau ¡ vent 
revestit de Illudances infinites , 

i en la distància del cos absent 
enfora de paraules interdi tes, ' 
toma a oferir-me el cos del pensament. 

Dia segoll - Vespre 

S'han separat les a igües de la terra 
i Ics aigües de l cel. S'ban separat 
per un prodigi de mira ll, nafrat 
d ' un sol menyspreu d'oblit o bé de guerra. 

Llum de dolor cm mortalla la desferra 
de la plana resseca en soledat, 
i espera enyoradissa un nou combat 
que trenqui e l fang de l cel color de gerra. 

~olor de gerra es clou el leu esguard 
I nega al meu esguard la mitja ofrena 
d'un sol que es renectia a part i part. 

Sé, tanmateix, que quan la nit alena 
l'agonia tan llarga de l retard 
tornes de nOli i em prens feta serena. 

Di" tercer - Allití 

De cor plaent per voluntat esclava 
confege ixes el somni del cel clar 
tapada amb e ls llençols co lor de mar 
que aquí i allà la mar del vent destrava. 

La mar t' acull i et broda roba blava 
que per la teva I)C II es fa i desfà 
i oneja, i rodolant et fa arribar 
a la platja que ufana t'esperava. 

Tül volta l'atzarós desig del vent 
farà descloure els vels de mar ingenus 
i obrirà nous camins serenament 

perquè puguin fruir els meus ull s estrenus 
del miraclc d'aquest renaixcment, 
en ci leu cos, del cos suprem de Velllls. 

Dh, tercer - Vespre 

És quan s'obren els dits de la fa lguera 
amb corbes sinuoses de frescor, 
ben lents, al ritme verd dc la cançó 
que vola a l vent suau de primavera; 

és quan la llum de l'hora matinera 
escala l' heura sense fer remor 
i esclata amb nous delers el seu color 
per dins les pers ianes de palmera; 
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és llavors que e ls pa lmells so lquen e ls prats 
per sembrar-hi les flo rs de vida curta 
que fru itaran en mi l sereni tats, 

i és llavors que faig meu e l goig de dur-te 
amb e ls dits de fa lguera entrellaçats 
pel senderols verdíss ims de la murta, 

Dill qllllrt - Mm; 

L 'Amor che mllove ;1 sole e l 'alll'e slelle 

Per l'am pla so ledat del ce l obert 
es forja baula a baul a la cadena 
que em ll iga a l pas de ls dies sense esmena 
i que am b veu groga em diu sov int que et perd, 

És pe r a ixò que esti m el gris incert 
i les caríc ies de ll una plena, 
quan a l' hora vibrant de la serena 
es desclouen les roses de l desen , 

I sé a leshores que citeu cos de duna 
despeltarà amb el so del ritme escrit 
amb mà d 'oratge per l'arena bruna, 

¡ dansarem damunt el groc ob lit 
perque és Amor qui mou e l sol. la lluna 
i e ls cossos del s amants en l'a lta nit. 

Dill quart - Migdill 

A l' hora de g irar la vista enrere 
sobre la terra nova de l'ahir 
¡ixen el cel set arcs de Sant Maltí 
que esclaten en set nervis d 'esponera. 

1 s'obre e l nervi de la ll um primera, 
i el de la terra i e l de l blau marí, 
i encara el del ce l clar de l bell matí 
i e l nervi verd de la vibrant espera. 

I vet aq uí, Serena, que tenc por, 
tenc por tot avançant per les arcades 
d 'aquest meu temp le d ' Ull ahir que es mor. 

I al cre uer dels meus dics és debades 
que intent saber si, arribat al cor, 
m' hi cantaran set flors enamorades. 

Dill quart - Vespre 

Oh. si: corre , AlI unya 't de l'estança 
que amaga i ennegre ix el teu rel rat, 
i Irenca l' urc d ' un gest fa lsificat 
101 defugi nt l'enyor que ja s' atansa, 

Quan ho facis, Ics flors de l'esperança 
floriran de be ll nou, i de bon grat, 
to rna ran els colors de l seu esclal 
cançons d 'amor i IllÍlsiques de dansa, 

Tu saps que no tc música l'enyor: 
no és l'enyor qui fa ba llar els planetes 
ni per qui mor serena la lla vor. 

No són enyors. sinó unes alt res veles 
les q ue lliguen la música amb l' amor 
i de ls caiguts records fan albes dretes . 

Dia cil/què - Mll lí 

Todalas aves do lIIul1do d'amor Ctl/lIaVam 

En despertar en les matinades fredes, 
"amic, ai xeca' t", el sentia dir. 
"ami c, a ixeea ' l d ' hora que al mati 
can ten d'amor les aus damunt les cledes". 

En despcltar-me entre les rosques scdes, 
"amic escolta-les cantar l)e r mi. 
escolta- les", em de ies, "a l camí 
que el nostre amor s' ha obert per les arbredes". 

D' amor cantaven cls oce ll s de l món, 
de l nostre amor en les mat inades blanques, 
de l nostre amor i de l tell adcu pregon. 

r sc , des d 'al eshores, que si em manqlles, 
e l so l se' n puja, la serena es fon 
i el silenci refila per les branques, 

Dia cil/què - Vespre 

Crelll.\' e pocs peixs li reco/'s co/'rerCIII 
e cercaran all/aga/(llls secrels: 
f ugillt al li/aI' 011 SÓII lIodri/s e felS 
per grall remei ell lerra eixira//. 

Amb la presènc ia de ls peixos 11100tS, 
quie ts, d 'escata grisa i apagada, 
ai xí ta lment la veu asserenada 
s'adorm dam ullt la pe ll de ls teus records. 

L' última estrella viva fa l' es fo rç 
d 'escriure amb mots de sal ama rinada 
la vel la veu de l'aigua i de l'onada 
tot sospiran t l)e ls enyorat s conhorts. 

Quan s'esborren les cares del retaule 
veig com és trist haver de demanar 
a ls peixos mOlts de ls meus records: cercau-la. 

La sa l comença a rove llar c i dcmà 
i, so lament per tu i amb la para ula, 
torn a llançar les xa rxes dins la mar. 
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Diu sisè - Mmí 

Transjor/1la·se o alllador 11(1 coi.m llll/(u/a. 

El tClI esguard serenament inspira 
que c i meu cos torni terra i torni fang, 
í, novament pastat amb hàbil tranc, 
prengui semblança de l' esguard que el mira. 

Color de gerra cIteu esguard em gira 
; jo prenc forma sobre cI tam i manc, 
sense plant ni dolor de fcr·mc franc 
de les faiçons anti gues de la ira. 

Esdevé l' amador la cosa amada? 
La gerra guardarà cI record dels dits 
quan cI fa ng tornarà forma ea lladn 

i Ics hores viuran secrets oblits. 
Aleshores, la tcrra asserenada 
ja no cercarà l' aigua dels deli ts. 

Dia sisè - Vespre 

El teu alè enalteix i fa fruitar 
cimeu a lè . La meva veu comença 
a prendre cos, a prendre força i vèncer 
aquest silenci llarg del cos llunya. 

Cos a cos, paraula en <llenar, 
cos i pensa, tot jo paraula tensa, 
pensa i pensa per l' urc de la creença 
de fa lsament sentir-me tot humà. 

I t:lnrnateix conec el meu error 
i se la carn q ue ct cerca adelerada. 
De cada cosa donaré mó 

i escopiré c i teu nom cada vegada 
perq uè el teu nom serà conjur d ' amor 
i hi SOlllriu rà Natura emmira llada. 

Di" setè 

I vingueren un vespre i un mati 
i sobre e l cos suau de la serena 
preng ueren força de la llum setena 
les tristes augurances de la li. 

El sol pujà. i fletxes de veri 
ferire n el s desigs de ple en la vena, 
i aquests es van obrir com una trena 
entre Ics mans call oses de l desti. 

ReslCn ara la murta i les falgueres, 
resten dansant els astres i l' amor, 
resten els cants d 'a loses matineres 

i resten Ics escates de l dolor. 
Res l<l també. vençudes Ics esperes 
i fosa la serena. serenor. 

S'Esclop Nvt1!mbn -Dtu:mhrr 2DD.J 

Omega 
I)uix que la vista angèl ica, serena, 
per la sobtada fuita en gran dolor 
ha de ixat l' ànima, i en fosc horror, 
cerc en el s Illots quelcom que en s igui esmena. 

És un dol just e l que al lament em mena; 
ho sap qui me'l causà i ho sap Amor, 
que no tenia al cor remei mil lor 
contra els dolors de què la vida és plena. 

[ aq uest, oh Mort, m' ha pres la teva mà . 
It u que Iens i g uardes a llunyat, 
terra feliç , aquell bell rostre humà, 

on és q ue em deixes cec, desconsolat, 
després que el dolç i amorós i clar 
sol dels Illeus ulls no és al meu costat? 

F I{ANCESCO PETRA RCA 

EI.~ ser dies de Serena. sui te poetica de Nico lau 
Dols. va ser escrita entre 1988 i 1992. En aquesta com
posició, l'autor juga amb el s clements estètics de la 
narració bíblica de la creació del món i amb el lòpic 
renaixentista dc l'amor absent. Un sonet de Franccsco 
Petrarca, original, obre la sui te (Alftt) que es clou amb la 
traducció del mateix sonet (Omega). L'obra es va conce
bre per ser llegida en una sola sessió. 

Bibliografi<l sobre aquesta obra: SAo\II'OL, Gabriel 
de la S. T. a L 'Escl'Íplll/'lI ell f'e.~c,. iplu,.(t: Ili cosmoal1lro
Iwgonia bibtica ell dues obres poèfiql/es lIIallorql/ines. in 
((Randa)) núm . 49 f ((Homenatge a Mique l Batllorb) 2, 
pp. 161-176. Curial cd. Barcelona (2001). 
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Calendari 1993. Vicent C:tlbcl (1992) 

Encara no sou subscriptor de S'Esclop? 
Què esperau a ser-ho? Fer-se'n subscriptor 

és el millor recolzament a la nostra revista! 



,6 

Núm, #, II /Plica, any VIII S'Esclop 

MIQun Àow;n L.L,\I)Ó RIII,\ s va nêixer, l'any 1958, 
a Palma, És lIicencial CIl filo logia Catalana. Ha con· 
rem la literatura infantil i j uvenil (Bagdad. 111/ come 
desfia, 1992) j la narr¡lIi va per a adults (Tocar mare, 
2004) i, sobrctot, la poesia: Jardi de (fl/amll/ello 
(19Q9), !lla de Corberana (2000), All/l/li de III (200 I ), 
L ï/lq l/i1i del gel (2002), Reivindicació de Jane (2004 ), 
Poellle.~ de la pücina (2005) i La 1'01/(1 celesfe (2006). 

Com pluja menuda 

Sen to que plou, i rem emorant ci dia que ja fineix 
record el preludi d ' un jorn que començà 
amb Ics escudel les de llet sobre la taula, 
l'esmor7 .. ar prefcrit, la mandra a ls rostres. 

Al pat i tot és ga irebé mul lat: el taronger am ple 
i orgullós, la gespa pansida, l,I casa del ca. 

Plou potser de In mateixa manera e n què 
la ¡¡' lllsió i el neguit ma lden per fer-se un lloc 
en els vostres cors adesiara intrèpids, adesiara 
tribulats; plou petit, menut com la innocència 
escàpola que a estones vo ldria absurdament 
retenir en una imposs ible gàbia de vidre, 
car sou carn d 'àgi l vo lada, po lsim d 'estels, 
mal vas ia i codony, tendres sospirs de vida . 

Comiat a les cinc 

M'agradà veure com baixaves del cotxe, 
el pensame nt absort, les mans a la butxaca. 

Somiaves potser púbers paradi sos 
mentre carregaves el violí a l'espatl la, 
talment Ull fuse ll que presagia la pau . 

M'agradà veure el teu caminar desmanegat 
i consirós, rumb a la cl asse de solfa. 

Després va ig recoll ir-t e a quarts de set, 
quan el te ló de la fosca c lausura va la tarda. 
Vàrem tornar a casa esco ltant olles de vent 
que eixie n d ' una nldio petita i miraculosa, 
at ra fega ts en un form idable 
i sorollós eixam d'asfalt i fumassa. 

Un cop aparcàrem, la nit s'anunciava . 
El son a redós, ponce lles a la mirada, 

\ l l'llIl"J \llg~·ll 1.1.1,; l{ih,h 

Com pluja menuda 

.1 ' \ , I 

t 
I ro' ~ ! .t' I c\licions ~ del sa lobre 

I. •• 

, 

Amb ci pròleg Co/(.'s pelites e!el'ades cap a 1/11 l¡,.mamem geller'ús 
de Lluis Servera. l'onada i il'lustracions d'Alicia Llabrés. 

Public:!da, dins la coHecció ((L:l rosa encofrnd[\)), per 
Edic ions del salobre en coediciò 
amb InslÍlul d'Estudis Balcaries 

( l' cd. abril 2009) 

Peter Pan 

Jo crec €nlesfitdes, sentenciaren e ls nins, 
orfes de déus i de creences. Invocaren amb fe 
la benvolença, e l dret a una marc, l' ag là tct 
bes, el didal guaridor de la mortifera sageta. 

Plantaren cara al Cap ità Garfi i a tota 
la seva leg ió d'esguerrats corsaris de litosos 
d 'esco ltar les contarelles que mai no senti ren , 
potser perquè ningú nat no va saber estimar-los. 

La por era un drac feréstec que amenaçava 
d 'engolir-los, disso lts en l'engrut dc llur 
propi odi. Petcr Pan éreu vosaltres, l' etern 
nin d 'extra viada i plàcida mirada, mentre 
Wendy s'a fanyava a manteni r badada 
la finestra dels somnis en la nit glaçada . 

Mi(luel Àngel L1adó Ribas 
Poemcs dc COlli p/llja mel/llda 
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Cíclica vesprada 

Un ai re de retrobaments tenyeix 
la vesprada que em subjecta. 
Una remor familiar neix del gemegar 
de la graveta sucu mbin t al meu pas. 
El so l sembla el mate ix d 'ahir, 
i de mo lts d 'ah irs que ja no record. 
El meu cos em sap més vell, 
però e ls ulls segueixen sense reparar 
en la seva ombra amagada a l'esquena. 
També la conec, l' he vista, 
dins el que Ics meves mans em conlen 
quan no estan massa enfeinades per parJar~rnc. 
Ara me' n recordo, que duc a terme 
una fugida molt ll arga, 
pareixo un cometa iman tat 
amb la seva corda invisible, 
un hàmster rent vo ltes di ns l'estúpida roda, 
i sempre arribo de pur cansament 
ell el mateix horaba ixa que cm subjecta, 
com un c icle que mai no s'esvae ix. 

-Boll dia Sol! 
Dic submergit en el meu etern deja\lll. 
·Sa família bé. gràcies. sa .m!ur és e! que imporla. 

Sensual 

Navegues lenlament per la meva pel l, 
esc ulpint carícies insensates. 
M'exc ites els versos més cohibits 
i li fas pessigolles a l meu dil luns, 
destrossant la sol edat ombriva 
que vestia la matinada. 
Vas perfi lant la meva ti gura, 
ensopegues, consc ient , am b Ics meves arestes 
i modeles els minuts que ens queden 
com a ped res rodones a la platja. 
Em convoq ues en els teus llavis. 
Em perdo, pl e d ' imperícia , 
en c.lteu coll i cntre els teus ca be lls . 
La leva boca em narna 
am b foc propi de glòria i d ' infern . 
El cobreixo corn a pl oma 
tocada per la mil que el comprèn, 
tendra i violenta, en e ls teus desitjos. 

TOlll e ll H.iJ10 ll 

(Dc NUll%silat variable). publicat di ns In coHccció uTrucs 
¡ baldures)) per El Gnll Edilor. Pollença, (l' <.!d. març de 200'). 
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Inundació d'aigua viva 

E
sc riure és IIn mètode 
de vo ler viure millo r. 
No sé si mica perfecle, 
en alguns casos, però 

en molts allres serveix de taul a de 
salvac ió, d'avis necessari davant 
l' innombrable, de germen creador 
del que a la fi han estat les grans 
obres de la literatura un iversal. 

[ escriure és haver de llegir, és 
necessi tar un interlocutor invisible 0 , 

com a minim, imaginat en fantasia: 
una rata de biblioteca, algun estrany 
hominid en vies d 'ex tinció, no 
importa si mascle o femel la, ja ens 
vendria bé per a un propòsit \an des
plaçat dc Ics modes imperants. No 
facem bromes, però, ni abdiquem 
abans d' hora. Una certa immortalitat 
inexplicable dóna volIes a ['entorn 
de les biblioteques que Borges situa
va en el Ce l una mica profà de la 
Saviesa i del Coneixement; en un 
ce l, per tanl, que seria la biblioteca 
un iversal, amb un Déu bibliotecari i 
lector voraç a la vegada. Tanmateix, 
com a vo ltes pensem, escri ure ajuda 

que no sabem, el que no entenem, el 
que ens fa mal o pot fer-nos-en , ani 
hilar del nostre interior, en definiti
va, i si pot ser de l'exterior, la igno
ranc ia que ens priva del gust com plet 
de la vida. El poeta, com ens va 
ensenyar Fernando Pessoa, es un fin
gidor, un que pOl so lucionar, com si 
diguéssim, el que no té solució pos
sible. A la manera de l enyorat 
Brossa, però sense haver de recórrer 
als trucs de magia, la poesia, a vega
des, és una inundació que salva dels 
mateixos perill s que provoca, o així 
ho vo lem considerar, per prevenció, 
per auto-estima, per benefici que 
voldríem genera l i inacabable. 

Aigl/a viva és el nou títol d'a
quest llibre de Jean Serra que ens 
remet al s orígens del seu ja molt 
llarg esforç d'escoltar sempre les 
fonts que ens conv iden a la vida. Les 
cites que encapçalen el ll ibre són 
clares i vinculants amb el propòsit de 
l' autor: des de versos dels Salms i 
dels Proverbi.~, de la 8iblia, fins a la 
taxati va predicció de Georges 

L 'escrip(or Jean Serra 
fOlografia: Joan (Palma, 10 d'abril 2007) 

vida sense lIIorir"- amb l'ús sovinte
jat d'un llenguatge proper a la parla 
diaria, clara, familiar ga irebé, però 
recoberta d'escames, minada de 
peri lls profundíssims: "El dolor és 
aquest silenci que ('aCl/sa del delicle 
d'estima/" li/assa" . Els símbols que 
apareixen al llibre, característics a 
l'escriptura de Jean Serra, també 

" ... les paraules cOI/tel/el/ e/miracle del que sigl/ifiquel/ 
i de/ que, amb elles, l/osa/tres volem sigl/ificar .. , " 

a qui rep l'emissió de l'escriptura i a 
qui la provoca amb la volun tat 
empeltada per Ics paroulcs que hem 
apres a representar amb grafi smes: 

"El ql/e 1/0 es dir o assenyal{/(. 
110 exisleix. No hi es." 

·Triar paraules i ajuntar-Ics, 
segollS de qu ina manera, serveix i 
ajuda a aconseguir una vida que 
s'assembli al rerafons que, precisa
ment, hem tractat d 'escriure, nomes 
de la manera que hem sabut fer-ho i 
que ens caracteri tza de forma i 
també de manera ben especial. Direu 
que això és un joc de paraules que es 
mengen les unes a les altres, sense 
gairebé pictat ni senti t. Però Ics 
paraul es contenen el miracle del que 
signifiquen i del que, amb clics, 
nosaltres volem signi!icar i, IIns i 
tot, poeti tzar, és a dir, explicar-nos el 

Steíner: "La poesia por salvar /"1/0-

me". Són quaranta poemes en prosa i 
una Poêlica per a /III (emps de bar
bàrie, com una mena d'epíleg, que 
crec que val espec ialment i que 
s' haurà d 'estudi"r a fons en el se u 
degut momenl. El sentit general del s 
poemes és el de la rememoració i el 
de l'aUlo-ficció oberta de pinte en 
ample cap a un futur que ja ha estat 
delegat a aquells quc precisament 
mes estimem i que són com perllon
gacions de nosaltres mateixos: 

"Què sere jo demà. ql/all l'alba 
IOmi a desvetllor lo síllia. a jèr 
rodar els ca(¡'¡jols plens d·aigua. 
plells d 'II/f(t secreta joia. sols per la 
parclI/la algl/II cop de.\·ig/Jada?·· 

El llibre com parteix una Iria 
molt ac urada de les paraules -
.¡ Viatge clI/alògic a la di.uolució ell 

volen ser elars i, a vegades, mig 
explic its a la manera temorosa que 
provoquen el s oracles: el pou, la 
transformació sobrenatural de la per
sona, els arbres i les seves arrels, els 
ocells, les granotes, el plenilun i, les 
estacions de l'any, els jardins, les 
vies del tren, la temptació de l'abis
me i, sobretot, l' aigua, l' aigua viva 
del mateix lítol que ho remulla 101 i 
que té la capac itat de ficar-se on vol, 
sense deixar cap paraula eixuta. 

Aquests poemes en prosa, de 
vegades tendeixen a apropar-se al 
conte, amb personatges que hi rcprc
senten els seus papers i que també 
expliquen algun misteri que l'a utor 
vol desvetllar-nos. En tre Alger i 
Eivissa, com sabem, Jean Serra ens 
mostra un altre cop la seva particular 
educació selltimental , a vegades 
apro ntant l' ombra dels mestres que 
est ima: 
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"Olles pà/ries vaig I/'ial" ell ple
nillld serena: la parclI/la i III. Ningú 
II/'hi V(I obligm: Us vaig descobrir 
gairebé al IIwleix !ell/ps. i les dl/es 
em v(¡rell capfivO/: dOllal1f-me la /Ii
benal més plena. Sense cap de les 
dues jo 110 sóc l'es" . 

Jcan Serra. per tant, també escriu 
a la vora de José Martí -" Dos palria.,>' 
tengo )'0"- , i a la dels grans mestres 
sulïs, i a la d' Antonio Machado i a la 
del gcpc rut K ierkegard, i a la del 
Hamlet shakespearià que sap que el 
bon guarda és la por, 

El xoc entre el femeni i ci mas
culi, com en un film de la l1ol/velle 
vague ara ja ben indestructible, pro-

Enyorança 

S'Esclop 

voca la tempestat que el preswnp
(lIÓS, ja esmcn¡¡¡¡ i genial Borges. 
reduïa a aquella dona que l i tcia mal 
per 101 el cos. A semblança de l'ar
genti i com a tribul progressista al 
Fahrenheit 451 de Bmdbury, tambe 
Jcan $crrn ha con struït la seva 
bib1imcca ce lestial i, int:lligablc. en 
Ireu protk 

" Els versos d'Ariadna III 'Iu/II dl/I 
IIl/ny, per camillS dre fllreJ's he pl/jm 
a cims moll alt.\', de.~ d'all, en supo
sada call1/O he vi.\' r, davalli dels melis 
peliS, l 'abisme oberl delmeu d%r" , 

El llibre, no debades, revercncia 
el mestratge obligat de Vi1Iangómcz 
i el fa més ex tens que mai: 
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"Des de ¡ 'ombra del pi \'el' de la 
//Iem adolescimcia, IOma (I cOlI/ell/
plal' la cosW, (Ira bigarrada li 'edifi
cis hostalers. I la Illa" blo\'(/. silel/
ciosa i l'IIti/lIIlI filis al cfa/' /¡ori!:Ó ... ,. 

Bartomeu Ribes C II ;\sch 

Eivissa, 14 d'octubre 

l' rcSt.'n\¡¡c i6 del darrer llibre de Jean Semi, 
L'acli.' va lenir lloc el proppassat di;1 14 
d'octubre, a la sala Villang6111ez de la 
Biblioteca (te C:III Ventosa, i fou organitwt 
per rAjul\tal1lel1l d 'Eivissa, que 1"moc 
n'és reditor. 

En el do lç s ilenc i me lancò lic sona un riu llunyà ,., mentre a l cabàs insac iable de l temps callen, 
irrecuperables, e ls anys, com fulles seques que tenen línies de la vida ben visibl es com les dels palme ll s 
de les mans, 

A les me ues oïdes arriba ci dringueig de l'aigua escorrent-se per dalt dels còdols ... O és potser ci 
crepitar d ' una estrella que s'apaga? Potser con ronc el batec de l teu cor insta l' lat al meu record . 

Quina penombra més mansa embolca lla e ls meus somnis, en el desert d ' aquest cxili a rdcnl! Fineslra 
obel1a al no-res del darrer comiat vora el saltant d' aigua i l'aroma de ls murtons. madurats a l'esca lfor 
benigna del sol tardorenc, g loriosos fruit s regalats per la Natura als esperi ls que enyoren no saben ben be que ... 

.lcan Serra 
(!ligI/O l'il'(l) 
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Correspondència entre Ferrà i Villangómez (III) 
En aquest tercer lliurament incloem la darrera carta de Miquel 

Ferrà, amb ci comentari de Marià Villangólllcz, i la primera que 
aquest adreça a Ferrà. segu ida d ' ull poema de Vi llangómcz en caste
lla, dedicat a Narcis Puge!, que acompanyava aquesta cana. 

Entrem ig hi hem posat el poema de Vi llangómcz del qual parla
va Ferrà en la primera carIa, -que podeu trobar a S'Esclop núm. 46-, 
i. aixi mateix. la carta que vaig rebre de Maria Villangómez quan li 
vaig demanar informació sobre Miquel Ferrà. 

Dins ci present recull , destaca el poema de Villangómcz que 
Ferra trobava que no cra apte pels lectors de ((Les Illes d 'Onl, reco
manació que VilIangómcz 110 lengué en com ple. També la cana que 
m"envia Vil1angól1lcz plena dïnfonnacions i opinions va luoses sobre 
Ferrà i la relació que mantingueren. Finalment, hem de comentar que 
ci sonct en castella que acompanya la caria de Villangórnez anava 
dedicat a Narcís Pugel Riquer, un aquarel'lista eivissenc que pintava 
temcs semblants als que descrivia Villangómez en els seus poemes. 
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Amic Vi llangómez: 

Molt m'han agradat les Ires composicions que m"en
viau, inclòs la que vós dieu avantguard ista i en la q ue jo 
trobo un eq uili bri i un sentit clar ~molt original per CCrI- que 
la di ferenc ia d'allò que habitualment ens dóna aquella esco
la, 

Les castellanes de Marcos Ambl, les vaig llegir damunt 
la rev. 1.l!ilil i vaig notar tot d'una que cren d'una ploma que 
sabia escriure i d'un g ust gens vulgar. Voli¡¡ preguntar-vos 
q ui cra aqllest nou poeta, no sospitant que fóssiu vós. 

Us he de demanar un favor: estic fent una bibliogralïa 
folklòrica balc¡¡r, i em manca Ei vissa. Mc podrictl enviar 

F rancesc L1adó i Rotge r 
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nota dels llibres publicats aqui de folklore o sobre la matc
ria? No crec que sien ga ires. En tot cas, m'interessa e l nOI11 
d'autor, titol , pe u d'i mpremta, nombre dc pàgines i format 
en centímetres, si me ' l podeu dar, Digueu-me també si hi ha 
mólt o poc publicat en periòdics i revistes. 

Perdo nau, i gràcies anticipades! M'agradara molt 
reveure' ns. 

Una cord ial encaixada: 

M. Ferra 

Hauria escrit sobre això al Or, Macabich, però tcnc 
cscrüpol de marctjar-Io. Si vós n'hi voleu parlar ... 

Sa ludau-lo de part meva, 
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Platja perduda 

La mar, festi va i tèbia, com el dia 
que diu que nasqué Ve nus, o com quan 
fugien nimfes un cop mes, jugant, 
d ' un capbussó de barbes en follia 

-ve ll a feina-, av ui tempta l'a legri a 
d' unes joves pageses, que es des fan 
de roba, en una platja que al voltant 
té un bosc ardent on l' ull go lut esp ia. 

Se' n ve u una, a ixecat el seu vestit, 
que a l'ona enfonsa, Iluaja. la cama, 
i una alim, despu llada, lliure el pit, 

ci sexe ombrós - talment com una fl ama -, 
i es sent després que xisclen, com per joc, 
quan el cinyell marí mulla e l seu foc. 

N/lm. #, II 'Poca. ""'I VIII 

Cotl1cn1:lri ¡!l- ~bri :'I Vill:mgómcz n ta 
c¡¡n:I sisena: 

Dcspr!!s dels "Soneto:. med ih!mí
Ileos" encara va ig cscriun.: en C¡Istcll:i 
uns poemets q ue en Ferrú va llegir a la 
revista ·' Ibiza·'. Marcos -11 vegades 
Marc- Arabí és un pseudònim <Iue he 
us:n per a algun treball meu. Peró jo, el 
1947, ja estava embrancat en uns nous 
I)(}cmes catalans, que després cntraric n 
en dos nous lli bres. " Els d ics" (1950) 
i " El s bens incompart iblcs" ( 1953 , 
però acab;!! dos anys aba ns). Els I>oe
mes de caire més surrealista anarcn a 
parar al darrer d'aquests ll ibres. A un 
d 'aquests poemes, no sé quin. es refe
re ix el poeta de l' Escola Mallorqui lw, 
I>OC partidari de In poesin avanlg u:lr
d ista. A<lue ll s poemcs mcus no ho 
<1cv ien ser gl1ire, avantguardistes. i "ix i 
ho va considerar Mi<luel Femi, (IUC 

a labava ci que va rebre d'aquestes 
característiq ues. Aquesta carta de l'I 
de març de 1947 degu~ ser 1'(lI tima 
que elll va escriure . Supòs <IUC va ser 
desprês qua n el vaig veure per ülti ma 
vegada, però l)Qtser va ser ab:I11S. Feia 
poc que s' havin casat. Vaig visitar-lo a l 
seu domic il i de l carrer de Mun1aner i 
el va ig lrob:lr força desmillorat, amb 
un ca nvi profund. Ja dev ia estar 1110lt 
mala lt, pe rò ni ell ni jo vúrem parlar 
del seu estat de snlll!. Jo no pod ia 
SUpOSlIf que la fi eslava pròx ima. i va 
ser una dolorosa sorpresa assabclllar
me de la seva mort, amb baslant de 
retnrd, per la premsa mallorquina. 

Maria Villangómez comema (l ue 
aquest poema seu eSlava inspirat en un 
fet real - i excepcional r any 1940 -, 
d'ulles al· Iotes pageses que es banyn
vell nues i que ell sorprenguê en Ull 
racó d'Ei vissa, Ferrà li de i:1 que no 
Call venia publ icar-lo. 

En teniu la referència a S'Esrlop 
Quarffl1l (/I/rllml. num. 46, n la pàg. 21. 

Frll ncesc Lladó i n.olger 
:u 
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Eivissa, J 7 <le febrer de 1996 

Sr. Francesc LllIdó, 
Mascari. 

Benvolgut senyor: 
Vaig rebre fa uns dics la vostra 

carta. on veig l'interès que sentiu per Ja per
SOl11l i l'obra de Miquel Ferra, un poeta 8mb 

qui v¡lig tenir, des de l'any 1942 fins fi la 
seva mon, ulla bona relació d'amislat. El 
senyor Ferra, d'cnçil que ci vaig conêixcr, 
cm va semblar Ull home d ' una gran dignil3t. 
mereixedor d'admiració i afecte. Jo lenia 
vint-i-nou anys quan el vaig tractar per pri
mera vegada i aquell contacte va arribar 
d' una manem curiosa, que explic en un capi
tol d'una mena de memòries que he titulat 
"Els llocs viscU!s", El llibre és encara inèdit 
-cncam no l'he acabat d 'escriure-, però ja el 
lcnc compromès amb l'editorial Columna, 
de Barcelona. El fragmenl que us envi i és la 
part fin al del capital "Mallorca, 1942". 
Aquest any és el que vaig passar a raima 
exercim de meStre. AI principi nomes em 
vaig relacionar amb l'amic d ' infantesa 
Gabriel Fuster May:ms -l'escriptor "Gafim" 
-, fill de marc eivissenca. però més endavant 
vaig concixer els representants de l'Escola 
Mallorquina, ci poeta Ferra en primer lloc. 
Jo m'havia format literariament a 
Barcelona. al temps que hi estudiava la 
carrera de Dret. Explic tOl a ixò i us envii el 
fragment dU'Els llocs viscuts" perquè ente
neu millor els meus sentiments envers 
Miquel Ferra i els records de la seva perso
na que em queden al cap de tanls d·anys. 
quan en tenc vuitanta-tres. Els fulls fotoco
piats , IIcvat del primer, sòn poc clars, però 
esper que, amb tOl, els podreu llegir. També 
liS tramet fotocòpies de les cartes que con
serv. Veig que parlen principalment d'una 
eol'leccíó de poemes que li vaig fer arribar 
manuscrits ci 1943, del mcu ll ibre en castc
ll it "Sonetos t ... 1cditerraneos", escrit en onze 
mesos mentre escrivia "Tcrra i somni ". i del 
pròleg per a aquest ll ibre que li vaig dcma
nar qu,m F. de 8. Moll em va dir que me'l 
publicaria. "TemI i somni" ... a sortir el 1948, 
precedit del pròleg sol, lici tat. quan el seu 
aUlOr ja havia mort. En realitat, la corres
pondcncia amb M iqucl Ferra va ser escassa. 
Foren més freqUents Ics nostres converses, 
tant el 1942 com els anys següents en ocasió 
dels meus viatges a Mallorca, que sovinteja
ven. Acompany Ics cartes d'algun comenta
ri, a li que us s iguin mes inlcHigiblcs. Com 
vels, em plau ajudar-vos en el vostre treball. 
del qual la meva aportació nomes podra ser 
una mínima part. Miquel Ferra es mereix 
una bona tesi i lots els esforços. 

Disposau del vostre :mlic 

M. Villangómez 
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Cana de Marià Villangómez adrcçada a Francesc Lladó ( 17 de febrer de 1996) 
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Bun:clonu. 30 cI'octubre dc 1943 

Senyor En Miquel Ferrà. r-.,·Itlllorca. 

Distingit senyor: Sense res de nou quc 
comunicar-li. però. que j:l (I"C no pllC tenir 
amb voslè Ics conversacions ' luC tanl contri
buïren a fer agrad:\b1c la meva estada li 

Malloreu. és almenys cImell deure escriure-' i 
' lu¡¡trc mOlS de talli en !nn!. 

Després d"unes vacances d'estiu massa 
rapides passades a Eivissa amb la meva l'':!mi
lia, he tomat tl la meva tèin:l dc Barcdona. 
L'estiu Illc passat lranquilamcnt, sense gaire 
activiWI. part per la molIn calor, pan pcrquc 
Cili vaig decidir a estudiar ulla mica. c011\i· 
nuant la llicenciatura de Filosofia i Llclres quc 
tenia començada dcs de l'any 35. amb ducs 
ass ignatures. VlIig prcp:lrar la L1cngun i 
Literatura espanyola. de la qual m' he exami 
nat a València "<I uest setembre amb bon resul 
ta\. A<luest curs sóc mes ambiciós i pens estu
diar quatre assignatures per als e:-;:'ullcns de 
j uny i alguna altra per al sctembre . Aquests, al 
menys, són els meus propòsits, que no sc si 
podrê portar endavant. per<luc l'escola s'cn
duu Illoltes hores del dia i em dci¡.;a un poc 
cansat per a les d'estudi. 

Clar esta que a<luests treba lls en què m'he 
pesat han fet disminuir la ja esca!isa activitat 
literària. En tot aquest estiu no he escrit ni un 
sol vers, i sols des de la meva arribada a 
Barcelona hc tornat al tracte amb Ics muscs -
Ics meves. en tot cas, són unes muses de poca 
categoria-, amb ducs poc!iics com a resu ltat, 
pe r a la segona de les quals he emprat la llen
gua castellana. Es tracta d'un sonel dedicat a 
un pintor eivissenc, Nards Puge\. amb motiu 
d' un paisatge que va e:-;posar n Eivissa per Ics 
nost res festes, Ull nll111erO de Ics qunls era una 
e:-;posició col, lectiva dels pi ntors de l' illa o 
que hi ressidcixen. $015 com n assaig en Ulla 
llengua que en vers no he culti vat, i perquè 
vegi alguna eOS:llllcva. la COI)iarc al final de la 
lletra. a veure què li sembla. 

Després de la nostra entrev ista del d,m er 
j uliol. l'amic Torres Laborda em va domlr ci 
recull dels meus versos, amb Ics observacions 
i esmenes, 11Iolt encertades. que vostè va tenir 
l' amabi litat de indicar-hi. 

Fa Ull S dics, amb ocasió d'anar al vaixe ll 
de Mallorca a tir:lr una ClI rtit, va ig trobar-me 
amb la senyoreta que fou bi bliotec:iria de la 
CaL"a de Pensions de Pal ma, que va posar-me 
amb contacte amb vostè. Vaig cSlllr molt con
tent, l>erquè no la veia des que deixà Ics nos
tres illes. D'ella provénen les úniques noticies 
que de vostè he Icngut d'cnç,i de la nostra con
versació de ju liol. DegUI als meus examens, 
aquesta vegaua he arribat :1 Barcelona, com ja 
li he dil, per València. POlser aquesl Nadal 
\Orni a paSS:lr l>er Mallorca ; en aquest cas pro
curaria de veure' I. 

Bé, no vull molestar-lo més. Queda de 
voslè s. s. el seu amic 

Marian Vill:mgómcz Z3 

http://eA.OijU.ll
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Esta aurea C0t1c7 .. a con que asoma 

A Narciso Puget 
por su cuadro "[linus de Santa Eulalia" 

Hoy nos traes tu lienzo soleada, 
dos pinos que dilatan su ramaje el mundo entre ci undoso a Zll1 dcsierto 

han andado tus ojos dcsdc e l huerto 
hundido hasta c i pinar que ¡za la loma. 

junta a un sendera para andar sin prisa. 

Entre horizontes plenos de SLL aroma, 
el pueb lo sorpre ndido han descubierto 
-geórgico trajín o gozo abierto-, 
gesto y color que tu pintura doma. 

Alto alri l para e l pajaro encantada, 
sambra frenlc al latido del paisaje, 
eco de la blandura de la brisa. 

M. Y. 26- 10-43. 

Poesia inclosa dins la primera caria adreçada a 
Miquel Ferrà, amb el següent comentari: "Vaig escri ure 
aquesta composició en castellà, perquc e111 dcmanaren algu
na cosa per a una petita revista mensual que penscn publi
car a Eivissa. Encara no els l' he enviada". 

Transcripció literal dels documents per Fran cesc Lladó i Rotger (COl1lilll/{/rà) 
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Projecte, documentació. textos, selecció d'imatges. cura i 
coordinació de l' edició a cà~c de Xavier Abraham. Ed il:!! 
pel Govern de Ics Illes Ba1c,¡rs. Conselleria d'Educació i 
Cultura. i l'Obra Social de «Sa Nostra)), Cuixa de Balears 

• 

- 1 ., 
'-

srr fotografia: Miquel J . Serven) (sid) 

L' 
onze de novembre, amb la p:lrlicipa
ció de Xavier Abra halll i la de l'es
criptor .1:IIII11C Pérez i\'lonl :U1 c r.cslà 
prevista la prcscntnc ió del llibre Do.~ 

Amics de 20 al/)'s (Salvador Espriu i Bal'loll/ell 
RO.5.~el/ó-pò/'cel) Barcelona. 1930-1938 a 
l' Espai Illes Balears de València. 

Para l·lclamcnt a l'expos ició, - quc es podn'! 
veu re en e l Centre Ovidi Montllor d 'A lcoi. 
composta per 36 panells dedicats als poctes 
Bartomeu Rosse lló·PÒrcc! ; Salvador Espriu 
es prcsc nlani l'obra, -en aquest volum s'inclou 
un OVO -, que tracta de la relació que 
mant ingueren aquests dos bons am ics. 
a Barcelona, entre 1930 i 1938. 
Xavier Abraham, ha tingut CUrri 

del projecte i de ls textos. 

Rosa Dclor, autora del pròleg, escriu: 
";/ lIIb aqlleslllibre, q lle cOII/II/emom els 

70 allys de la 11101'1 de Rosselló-PòrceI, li/UI 

ollra l'olla lo il/quieta persol/a!i/(¡I de 
Xavier Abraham es posa ell occiÓ 
perfer-nos asseqllibles III/a 
serie de doculI/ellls 
gràfics del fOlis", 
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Urbanisme a la carta 
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Encara que no és cert que res sigui per sempre 
Ens agrada pensar que hi ha coses que ho són. 
Ens agrada trobar al paratges d'avui 
La marca ineludib le d ' una ant iga presènc ia; 
La serra d' instantanis titans enfurismats, 
Les vall s i comellars refent-se de les names 
O aque lla torrentera que és plena d' immundíc ies, 
Són les li tes més clares pel transit de l'obl it. 
No obstant és mol t huma, més humà li ns i tot, 
Que ens reconlorti veure o un racó de carrer 
O una casa de camp o una casa de poble 
Idèntics, gairebé, a com foren en temps 
De la in lfllltesa adusta o l'agra pubertat. 
Perquè el que fan les mans -les vases d 'altres cossos 
Que també foren nostres- ens sacseja mo lt més 
Que les agrestes frondes o els garrigars salvatges. 
Per això ens aclaparen les eines i les obres 
D'avantpassats minúsculs i, és per això, que sempre 
Desam als vells calaixos les mostres caducades 
De l' interès, la traça o els quefers de qualc ü. 
Sembla que hi ha un fons nít id d 'extcmes existències, 
Connectades i dures, damunt del qua l la nostra 
Se'ns escola ta lment un raig de pensaments, 
Sensacions i imatges, i ens projecta a nosaltres 
Igua l com som pel s altres també al nostre davant 
A un paisatge, alhora real i elaborat, 
Que és ben coincident si es mira des de fo ra 
O des de dins i, ai:";, el nostre lloc ens marca 
I al nostre lloc ens torna si n'hem volgut fugir. 
Com avu i que, passant pel passeig del torrent 
Ta pat de fa cent anys. i que es ara una pròspera 
Gran Via del meu poble, he vist un home un poc 
Vell però ben vestit, amb guardapits i jac, 
Dret al mi g i fumant i mirant fixament 
Les grans excavadores que Ics parets esbuquen 
De l'edifici immens -amb un cafe i un cine 
[ una saló de refrescs, també sala de festes
Que durant quaranta anys llargs va ser cobricel 
OcI nostrc lleure, esbarjos i deures socials. 
Ja es ve ia el soterrani on serviren petits 
Entrepans de pa amb oli i calda xocolata 
Potser ci dia d'alguna comunió primera; 
I també, escrostonada, ja es veia la pantalla 
Que va ser com la porta estel·lar per la qual 
Entrà vem i ens trobavcm disparant o besant 
Dins a lcoves o camps de batalla i, després, 
En sOltícm jugant amb espases de fusta. 
Aquí es torna a esmentar la fantasmagoria 
Del no-res retratat ¡¡Is films, la nostra ment 
Mes recòndi ta viu en imatges ferestes 
D'homes-llop i vampirs, en combats plens de sa ng 
O ell abscessos de sexe i cançons infantil s. 
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Un món allemat iu , una droga mes fon a 
Que el soma o que els sermons parlant de cel i infern, 
I més real i vi u que el món de cada di a 
Reservat als estudi s i a pelites brUlors. 
He vist J"horne que us dic i, 101 i que el concc. 
M'ha semblat l'arquetip d' una època forçosa, 
D' una era on els heroi s han estat suplanlms 
Pels aClors que interpreten els seus papers heroics; 
Amb ell al serve i tècnic va començar a ¡¡nais 
Del s setanta un intent de cineclub al poble, 
Ens aplegàvem un grapadet de desenes 
De joves i no tant i visàvem els lilms 
De cu lte o d 'arI i assaig, el primcr el preceptiu 
Cllirassaf POfemkill amb càmera petila, 
Les seves corregudes i esca les i el cotxe\. 
l, entre els propis amors, despits i gelosies 
I la mort del s amics i del s pares, passa ren 
Da vant dels nostres ull s des de la l10llvelle vague 
I Bergmann i Fellini fins als Cohen i crec 
Que el darrer, o del s darrers, va ser l' esplendorós 
I quimèric i amarg fOI/S les li/mins dl/II/Ollde. 

I d'això ja en ra d'anys i ara loma a ser aqui, 
Torna a ser en aquest home que mira, mentre fuma, 
Dempeus enmi g d' una ampla avinguda a vessar 
D' immigrants i d' infants i de cans amb elàstics, 
Com es transfo rma el món que cn ell es va crear. 
Un món, propietat d'ell i d'altres germans, 
Que ara, molt legalment, amb vist-i-plaus de Iotes 
Les admini stracions, prest s' ha de convenir 
En nierons humans i bressols de negocis. 
Què deu pensar'! Què deu senti r'! No ho sé dir cert 
Però crec que, de joves, ell i tots ens hem fct 
Corn un pl a general de poder i voluntats 
I ens hi hem adaptat capolant el que sigui , 
Altres cossos i, més, desigs subsidiaris 
Que ens estrenyien fon, i sempre que ha calgut, 
Hem infringit les normes que ens ha víem marcat 
O hem fet , ben legalmcnt, els ajusts necessaris 
Per presc indir de qui , o què, ja ens fe ia nosa 
O fàstic i hem anat tornant l' espai urbà 
On ja no ens cone ixem, ni recordam com som. 
No ho sé dir cert, però aquests carrers que usurpen 
Els llocs màgics del temps en què tot era igual. 
-Carrers plens de memòries que es formen com les nostres
Em pessiguen talment com si d 'un som ni , brusc, 
Em desvetllàs davant les despullades formes 
Del meu sentit més rondo i me ' l posen davant 
Esbucant-se per fer-hi pisos nous i botigues 
Que ocuparà e l sentit d ' al gll que ara no en té. 

Bernat M unar 

(lI/edil) 
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Poesia d'Escandinàvia / PAUL NILSSON 

PAUL N ILSSON ( 1971). Viu a Arlov (Escimia). Ha impulsat diverses activitats relac ionades amb ta poesia (lectures, asso
ciacions, revistes, etcètera). Va dirigir l'antologia «Poetes contra la Guerra)) (Yelah. 2003) i és autor dels llibres de poesia 
Spliller (Editorial Fakir, 2001) i Del Ulla oc/¡ Del SlOra Havel (Hctcrogcncsis, 2004). Alguns dels seus poemes són pre
sents a di verses antologies l iteraries. Ha traduït alguns poetes de parla castellana al suec com Eugcnio Mantejo (Veneçuela), 
Juan enrlos Mestre (Espanya), Mirko Lauer (Peni) i Arturo Carrera (Argentina). 

Jag ¡¡,. "emma f){i platser 
dà,. clllonymiretel1 .vii/vklar ocil sror SOlli ert Bam 

[med II/ng sko/vtiska 
II/ed TIII/ga s!eg sliiparji-allllidell eflel' sig 

Der kan vara s{i on jag siner i lrappor 
acil ,\'er 
jag li/enol' serfossil 
iwwrifor regnel SOlli sMr 
deli kodade dürrens IIJ'gga vi/wilde 
v¿¡cker dblo.sal/riska m;nnen (iIIliv i mg{lIIismen 

En slIàl! /(lm k{1I1 /¡a sali CllfikllS 
{i ell fol1s!er 

oc" 111/ niir inle solen (odar //I all! varmel direkr 
g{i" li! for all I/a!ma deli 

/-1011 kall ha en gron klii!ll1il1g lIIed krllsiduller ocll papiljotter 
[acil Iva k{lIIer 

SOlli lIerer Tu"i och Pnmi for hali var i Ira/ien 
1972 i Rimini 

... Varfór sitter du h¡ir klllu/e hal/fraga 
Ochfossilen klllule ta ordel/lli" mill 

.,.jag hade ingel val 

***** 

Sp,.¡¡kel li,. ell spjul 
l'iissal i Mda ¿¡lidar 
hllrel all alia slall/lllar 
r;klat olllllaktem fllrslc 
shmgat al' ,\'(111111110 soldaler 
silil/gel i fo/kets broSI 

{mil!iol/ariga mllll oc/¡ svara 

Ordel {jr grollf oc/¡ roU oc/¡ viixer 
sig srorre iill 
dill ""1111 ¿¡r elf Oppel ,\'lir 

Dilla oroll àr roda oc/¡ grolla acil dova 
for del ¿ind!tisa 100lspeklral 
sa I/¿¡r SOlli pa del vi kal!ar Ljl/d 

Var ¿¡rlig mOl mig 
J(lg vil! all de! ska vara DII som /{¡Iar 

Em trobo com a casa a indrets 
on l'anoni mat és tan ev ident corn un infant 

[amb una cartera pesada 
amb pesants passes rossega el futur darrere seu 

Pot passar que a vegades estic assegut a escales 
i veig 
vull d ir que veig fòssil 
sota la pluja que colpeja 
la porta de seguretat que gemega al vent 
desperta records prehistòrics a l'organ isme 

Una senyora amable pot haver coHocat un licus 
[en la finestra 

i ara que el so l no eixuga del tot l'aigua 
el rega 

Pot tenir un vestit verd amb volants i bigudi ns 
li dos moixos 

que es di uen Tutti i Fruti perquè va ser a Itàlia 
el 1972 a Rirnini 

... Per ql/è hi elS aq/lí? Em podria demanar 
I el fòssil em podria prendre les paraules de la meva 

[boca mi l·lenilria i contestar: 
... 110 lenia cap allra opció 

***** 

La llengua és una llança 
esmolada als dos extrems 
pOl1ada per Iotes les tribus 
apuntada per príncep del poder 
llançada per so ldats !nuts 
enclavada en el pit del poble 

La Parau la és verda i vermella i creix 
més gran encara 
la teva Boca és una ferida Obel1a 

Les teves oïdes són vermelles i verdes i sordes 
a l' espectre IOllal inacabable 
tan al llindar del que diem So 

Sigues sincer amb mi 
Vu ll que siguis Tu qui parli 

!'ocmcs de PAUl. N I LSSON ' Tri¡¡ i Il1lducció d' Albc,·f 1-1 c n:lIl1. 1-1 :llllmc.· 
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Poetes francesos d'avui / MICHEL COSEM 

M ICII EL COSE"I, nascut ci 1939 a Tou lousc, va fer estudis superiors de LIcITes ¡ de Ciencics Politiqucs. El 1960, creà la 
revista «Encres vives» i Ics edicions dcl1l1MCix nom. que, ¡¡ns avui, ha publicat mes de mil poetes. Ires-cents setanta l'eculis 
i en la col'1ccció «Lleu» més de ccnt noranta 11tols. Quanl a la seva pròpia obra. l'han publicada les editorials Gallil1lard. 
Larousse. Messidor i Caslcrrnan: vi nt-i-una novel' lcs per a lajovcll lut. vu it nUl/cl'lcs pc-r a ndulls. [rcnl::l-nou reculls de poe
sia, set llibres de contes i mes d'onze antologies i assaigs. Dels nombrosos premis que li han concedit. volem c¡lar-ne els 
següents: Prix Maldeu, Sélcclion: Prix Apo!inairc. Prix de la vi 11c dc Va lcnc iellnes, Tatou lu, l'd,'..: dc la villc dc M01ll1l10r1 Ilo, 
Prix Saint-Exupéry .. , Del seu darrer llibre, Les call fillS el/semble (Ed, de l'Atlalllique), n'extrèiem aqucsts I>octllcs: 

Le pays t/e Grelltule s'ol/vre 
/l'/Iil de braise el de SI/cre 
Sal/s sa coqlle anill/oie 
el ses lèvres ¡I/l'fi ves de sommeil 
lorsql/e les doigls glisselll près des rosier.\' lêll/,I' 
el que les sourcils surveillem 
laflamme libérée 
Les gm'des SOlli ill/lliles 
La porle de la beClulé esl gral/de ouverle 

***** 

DallS /e jartlill Sal/lIage 
l'ambre 
esl comme le bOl/vre/lil lremblal1fe el rol/ge 
Ellejrémil déjà chaude 
el vieil!e de p/I/sieurs sièc/es 
prêle à sauvegarder le nid 
el les coquilles ql/i S 'Ol/l'relll 
Elle va pareille à la pO/'Ole 
répondc/III all soleif 
ver,~ des horiZOIlS pel/plés de gml1ds si/el/ces 
el l'all sO/lril el l'all s 'el/chal1le 
d'avoir ell rendez-vous avec seèl' secrel.\' 

***** 

NOliS fraversiolls ellsemble la I",ule 
en parlam d/l .\'olei! 
en illscrivclIIl /Jos Iraces 
dallS les resles de la IIl/il 
ell écou{(I/1l clIC/nier les aigl/illes dll velll 
el fremiria pea/! des dlll/es 
enfaisam emerger des pro¡ol1delll's des légendes crllelles 
NOliS Il'aversiOlls le lell/ps revom à l'alllre lemps 
mesI/l'lli/I le poids des plumes à l'al/lle d/l bOI/heuI' 
pcmageal1f l'ambre el la II/II/ière 
ell Ol/bliam l'IIOI'l/ire 
loísscml exuller la forél IUXl/riallle 
recherc/wlII ce qui l1'exisle pas 
emre deli.\' sOllffles 
del/.\' care,~ses 
enlre deux chcml:.' /lacrés de l'alouelle 
Le regard elrlin IOl/me vers l'hor;=ol/, 

El país de Granada s' ob re 
fruit de brasa i de sucre 
sota llur closca a nill1 al 
i els seus llav is furti vols de son 
quan e ls dits rossolen ;¡ prop del s rosers \Ossuts 
i que les celles vigilen 
la llam a a lliberada 
Les guàrdies són inlJ\ils 
La porta de la bel lesa estü obcrt:l de bat a baI 

***** 

Díns el jardí salvatge 
l'ombra 

és com el pinsa tremolant i vermella 
S ' estremeix ja calenta 
i \'e lln d ' uns qU:lllts segles 
llesta per sa lv:lguard:lr el ni u 
i les c losques que s'obren 
Va igual que la paraula 
contestant al sol 
cap a horitzons poblats de grans si lencis 
i hOIl1 somriu i hom estú encanwt 
d'haver tingut una cita amb els seus secre ts 

***** 

Travessàvem l'legats la landa 
parlant del sol 
inscrivint les nostres petjades 
d ins els restes de la nil 
escoltant cantar Ics agulles del vent 
i eS\remir-sc la pell de Ics dunes 
Icnt emergir de les profunditats crue ls llegendes 
Travessavem el temps somniant amb J'altre temps 
am idant e l pes de Ics plomes al vern de la fortuna 
comp:mint l'ombra i la llum 
oblidant l'horari 
deixant gaubar-sc e l bosc sensual 
recercant e l que no existeix 
entre ducs buladcs 
dues carícies 
entre dos cants nacrats de l'alosa 
La mirada a la fi girada cap a l'horitzó, 

POCFlles de MICII EL COSEil l / Tria i traducció de Malies Tugores i Ca rall 
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Josep Maria Llompart parla a Felanitx 
Als bons amics de la generació de postguerra 

" "AVili, feshl de Sant Bla i, de t 963, 
• • tenim a la taula de l' amistat i de la 

paraula a un poeta a qui encara no li 
ha arribat l' hora de passar de jove 

poeta a poeta, pas i definició que es fa dific il quan 
l'esperit , que és el qui conta i canta, és jove com els 
dics nOliS i la primavera. El poeta és Jaume Vidal 
Alcover, nat a Manacor, quan son pare era notari a la 
ci utat veïna, molt a prop del Carrer de l'Anell, un any 
després de la mort de Proust. 

Jaume Vidal Alcover és misser i llicenciat en 
Lletres, però sobrctot és poeta. Poeta fort i no et 
moguis . I)octa que a l' hora de pesar a la balança Ics 
lleis i les muses, pegà cop de punyal plat de les muses 
perquè no hi hagués dubte. En Jaume Vidal Alcover, 
la poesia va triomfar del Dret , dels plets i de les nota
ri es, per vo luntat pròpia i per entrega total -per aques
ta raó és més Alcover que Vida l-. És l'hereu esp iritual 
del gran Joan Alcover, "el tio Joan" com l'anomena 
sempre. Jaume Vidal Alcover Im sentit, des de la seva 
entrada al casal de la poesia, aquest heretatge. /-l a sen
tit una admiració ¡ una veneració per a Joan Alcover. 

Un llibre d ' alegria, de jocs i j uguetes de ni ns, de 
joventut, d 'amor d'estudiant d 'ensenyamen t sec unda
ri. Un llibre que recorda a García Lorca, no pel "verde 
qlle re quiero verde", sinó per la forma, l'expressió i la 
temàtica. Un llibre d 'alegries amb trans fons de dolor, 
tal vo lta un petit do lor, que no vol reconèixer el poeta. 

Mirall de la vell i el crir és un llibre de narracions, 
perfecta, d'entrar per la porta gran i on s' hi troba un 
bell issim Miracle. 

Esa came II/onal, primer premi de novel·la Ciutat 
de Palma, és un llibre atropellat, malgarbat, que hau
ria guanyat molt amb la seva versió inic ial. 

El dolor de cada dia, un altre ll ibre de poemes, de 
nostàlgia, de tristesa, d 'amor, d 'adéu. Un dels ll ibres 
més sign ificatius de la nostra poesia d 'avui , amb uni
tat i dimensió, com en tots e ls llibres de Jaume Vidal. 

Igualment és interessant e l ''follelón de Pape/es de 
5011 Armadcms", on va fe r la trad ucció de Mon de 
Dama, "40rr de Dona Obdúlia Monrcada, de Llorenç 
Villalonga, de Dhey, d 'aquest Dhey a qui va dedicada 
"Esa came //Iorral [. . .] pera sobre rodo a DlIe)I" . 
Aq uest Dhey que tant ha signi ficat di ns l'obra de 

'' ... l'II ora de passar de jove poeta a poeta, pas i {Iefinició que es fa {Iifícil quall 
l'esperit, que és el qui collia i call ta, és jove COlli els dies 110US i la prilllavem " 

Són les seves paraules: "Siell/pre he pensculo ql/e 
III/a de las co.\"(/s que II/cis debo agradecer a Dios es el 
haber nacido denrro de li/la rradiciól1. Ello. nalllral
menre. 1/0 por la cOlI/odidad qlle IJ/leda represenrar 
vivi,. del mériro !teredado - y aparie de qlle dificil
II/eme -. sil10 por el aprelldizaje ql/e SI/l'olie. Mi edl/
caciólI. sil/o li/i vocación /iteraria file ftícil desde 1111 

prillcipio.. Ell los COII/ienzos de lIIis avell/llras ime
lecfllales, el nombre de Juan Alcover li/e ollclllabo los 
comillos; Cllmismo riell/pa que aplastaba 11/1 poca, o. 
por lo mel/OS, regia mi personalidad. . ." 

No es pot negar que a la poesia de Jaume Vidal 
Alcover hi sura una flaire alcoveriana, la mateixa dis
tinció i senyoriu que es troba al poeta de les elegies i 
de La Serra. A la condic ió de poeta -poeta amb tot ci 
sentit de la parau la-, per voluntat concreta de Déu, 
s' hi ha d'afegir una intel·ligència clara, una cultura 
scnse fites, enciclopèdica, posada de manifest amb els 
artic les que sov int es publiquen al s diaris i revistes. 
Jaume Vidal té necess itat de viure per escri ure, té 
necessitat de parlar i de donar humanitat a totl 'entonl. 

La seva obra, quasi mitja dotzena de llibres publi
cats i altres tants que esperen l'adveniment de la IllIm, 
i de la ti nta, que es posa com l'alba al dia, sobre el 
paper. 

L 'hora verda és el seu primer llibre de poemes. 

Jaume Vidal, di ns la conversa renovada de Jaume 
Vidal , cada tarda, a l' hora de prend re cafè al Riscal. 

A més d ' aquests llibres, hem de contar amb els 
SOllels per CI Maria AnròniCl, uns contes escam pats per 
di stintes publicacions, com alguns poemes de per aq ui 
i de per allà, dins corones poètiques, perquè els poetes 
que eren en certa manera incon formistes, acabaren per 
fer gloses i poemes, a les Marededéus i a Ics antolo
gies de Primavera. 

De cap manera és pot passar per alt una coHecció, 
La ciurar viva, firmada per «Euphoriolm, que sortia a l 
((Diari de Mallorcfl»). "La ciudad l'iva", "La hermoso 
cilldad dormia la siesta ... Es preciso dormiJ: .. La ciu
dad medirerrillleo. capiral de llita isla casi griega. es 
cil'ilizada ... " . Així començava la cròn ica, diríem, 
d 'una vida mol t vital i intensa, de la Ciutat de Pa lma, 
de crítica literària aguda, com d'epigrama; informació 
musical i de pintura. Tot mesclat amb reta lls de vida 
c iutadana, social , de tertúlia quan s'obrie n els salons 
per la Puríssima. Més tard, va començar La Ciudad y 
S ilS dias i sens esser menys bona, se recordaven les 
segones parts ... 

Encara podriem enfi lar més publicacions d'art i
cles i poemes des d'EI flalltista pri mer poema publ i
cat a La Hora fi ns a Ics darreres pub licacions sobre 
Paris i Miguel Cast iella, però aq ui tallam i posam fi a 
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Josep Maria Llompan. Magdalella Vida l (2007) 

aquest inventari litcrari d'un pur ho rne de llelres, d ' un 
poeta de forta vena, original , amb refl exes de Lope de 
Vega i Federico Garcia Lorca, amb un collage de fo l
klore i un llcnguatge de poble, cern ut i treta la nor de 
la fa rina per un home de la C iutat. Ho me que com va 
escriure Cam ilo José Ce la: ... "vive /ilerariamellfe. qlle 
piensa literariamell/e. que escribe Ii/erariamenle, es 
en/a Iile/'clfllra donde ha de enCOllftot el aire qlle vivi~ 
fique SI/ espírilll i Qtee SI/ cora=óll" . 

Jaume Vidal Alcover, "de m CIllS d'obm jove", 
poeta premiat amb els Joan i An toni Maria Alcove r, 
poeta de l'AI1/%gía de pos/gl/erra de Manola 
Sa nchis, enclòs entre les pedres ¡ c ircumstàncies de 
postguerra, arnb e l se u ingen i, amb la seva parla -un 
poc de terbol í- però segura i ferma, des dc la taula de 
la parau la vos dirà el que hi ha sota el terrós, vos dirà 
coses esse ncia ls i noves. que esgarrinx in les pells de ls 
escriptors mallorquins de postguerra. 

Jose p Maria L1omp:lI·t 

Felanitx 3· 11 -1963:' 

L
es paraulcs precedents corrcs-
110nell :I 1:1 IJI'cscnt :tció de l' a mic 
.Josep i\1:II'i:1 L1ompat·!, :1 )'avi
nentesa de ce lel>r:lf-se ci cell le

naTi dc mossè n Anloni M:ll'Í:t Alcover i 
SlIred:I,:t Fel:lIIih:, el 196.1. 

Des de llavors han mort mo lts d'anys i 
molts d'ami cs. 

Certa dificultat ha signifi c~t recuperar 
el contingut d ' llIl paper pres al groc, per 
donar a conè ixer, ~mb mot s un tnn gren
yals, e l que ja era, aleshores, Josep Maria 
Llompart. Els mots eren resu ltal dc Ics lec
tures i de Ics converses cnsolanes, rei de 
bé per l' estudi i el parlar ofici al. que 
hagués s ig nificat portar " l' ane ll negre". 
Com fi càsti g. Els mots són planers, potser 
m illorass in un poc tant pel que fa ¡¡ la 
redacc ió, com a la tinença. Les coses no 
havien mil lorat 

A Felanitx, certs ~conle ixe menls no 
foren ben vists, comel1 t~ts per la prcmsa 
prov incial , més la del " Movimie nto", i, en 
conseqüènc ia, quan Blai Bonet don:', una 
conferència a l'Ajuntament sobre el tema 
" Procés a Joan Miró" -X II -I968. Anys 
Miró - la policia governamental, dcs del 
despatx del batle prenia notes del que 

explicava Blai Bonet; no passà res, ni ens feren cap 
comentari. 

Josep Maria Ll ompart era un poeta consider<1I un 
dels innovadors de la poes ia, sem pre en respecle als 
mestres de l'Escola Mallorquina. Seria desprcs de la 
seva mort an unciada, pel sell estat delicut de salu!. 
quan es publicà que cra bon poeta d ' una mitja dotze· 
na de versos . Ca ldria un est udi profund per ve ure cap 
on s' inclina la balança. Jo aclmir la seva poesi~, la 
seva prosa, la seva va lent ia, el se u crit i, d'u na manc
ra particular, va lor l' amistat. 

Rescatar les seves paraules, dites l'altre segle, 
tenen la mateixa rea firmació en el nou segle, tot espe
rança amb e ls joves poetes. 

Cala Figuera 11·IX·200S 
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Cançons 

AI teu davant, l'oblit. 
Monuments a mig fer de la desfeIa. 
Prou bé que endevines els canals cnns, 
bastides desmuntades en dolors inventats. 
Parets torturades d' una sola pell. 
I c i desig en un cri t foníssirn , la veu perduda 
reconeix ci regal de nors rebentades que a poc a poc 
soterren, sota un sostre de vidre mnplissim , 
101 e l seu dolor. 
Uns pocs glaucs el van caldre 
per aprendre aqueixa lliçó antiga. I sabem que 

llluitarcs, temps ençà. 
per assaborir independencies 
blancs de mocadors qua llats i punts de sutura, 
immoralitats bana ls, cuixes mullades en greix 
i dolguIs eclipsis d' un so l dc butxaca . 
Una bandera penjada d'una parel 
¡ qui sap s i tola aquella desolació, encara. 
La mar, però, ja no arribil a aquesta platja, 
S'aturà finalment al fOllS de l'armari. 
Tot just entre Ics camises blanques 
deixava un vòmit salobrós i ma lmès de rosa: 
al lò que s' anomena d 'entus ias me i lentament s'oblida. 
Dc vegades, aquest oblit ¡¡neix 
i ct canta pcr nadal com si plorara 
cançons amarades d ' una ràbia blanca. 
A vcssar dins de l negre d 'un licor csqueixat, 
un odi part icular s'escmnpa ran la taula i, 
enigmàtic i mesell , 
la V:l omplint d 'aqueixa mar, e ls seus oce lls invillids 
escriuran ta la la nit cartes embafadores, 
sacs de paraules i xecs en blanc. 

Destí l'endemà 

Aquel1 home mirant-me fou un destí, 
i potser ma i no va fe r cap mèri l, no contribuí 
amb paraules de linta fresca, 
només observarà simulacres 
i fugirà després ¡¡ns la irrealitat d ' insomnes paradisos . 
El meu destí, en canv i, 
no és més que aquest turment d 'espill 
que no m' ha rencctil encara. 
Que em pernocta, a liè. 
1 es deixa obert ci gas, m ' asfixia 
amb tol l'odi o la carantoina. 
Amarg i dolç. levlssirn. 
Un breu destí. ben bé aqucs\. No en tindré cap a llrc. 
I se m ' esgota enlre les mans, i tot aquest cansament 
pren una fo rma inhumana i amable, 
en el suposat mi racle que fou meu, un dia. 
Just abans de perd re's. 
L' home s'aixeca, a la cad ira 
la mirada equival a un somriure 
estrany. Els dies tornen 
dins d'aquesta absurda ruïna 
que ês la veu, 
la mateixa veu que ara calla 
dues vegades una mort e rrònia. 

Alfons Navarret 

Poemes de Amb 101. Ili IUI el no-res 
l' remi Vall de Sóller de poesia HGu illem Colom» 

ALFONS N ,\\',\lHtET I X ,\I',\ va 
néixer el 1974 a AI11Im del Patriarca 
(l'I'lorta Nord). A l'actualitat, resideix 
a Burjassot. Es llicenciat en Dret per 
la Universi tat de Valènc ia i treball:! 
com a professor. A {( Burjassot R~idio)), 

dirigeix, des de fa anys, el program;) 
«Mar de Muses}), esp:! i dedical a la 
literatuf:l. Entre 1996 i 1998, v:! presi
di r l'Associació de Joves Escriptors 
en Llengua Catalana del Pa is 

Valencià. La seva dedicació a la crea
ció literària s'ha centrat, sobretot, en 
la poesia. Pere Rosse lló Bover, en el 
seu estudi Lo poesia a Mallorca a ini
cis del ,mgle XXI, escriu: "[Alfons 
Navarret] elIS illtrodlleò; ell II/W {¡rica 
de /O cadellciós. que es cOlI/plall ell {a 

suggestió i ell l'evococió del.\· 
{JlI1biellls i dels persollatges de qlle 
elis par/a". «Barcelol1(1review», (en el 
núm. 47), comentava e l seu poemari 

Apart/dar d'ombres amb corc; d'ell 
de ia que: [cst "UI1 dels joves poeles 
cotalolls amb li/és projecció de fi tllll: 
NOI/arrel escriu 1/1/(/ poesia desolada. 
aspra, tacada de dolot; all/b U/I idio
li/O magllf!;c. /nvell/(tria ins({IJ/ls, foto
grames de llums eval/esce,,(.s que 
lI'lIIlsilel1 per la pI/piUa del Iee/or 
amb Ull efecle devaswdol"". 

R. 

L'obra literària d'Alfons Navarret: 

Poesia 
Com qll; cOlltemplo /(t 11101". Valcncia: Uni versital 
Politècnica, 2000 
Genealogies i desenCOli/res. Catarroja: Ajl. 200 I 
Ell blallc. Palma: Caixa de Balears, 2002 
I~,.,ws d·Arajlà. València: 7 i mig, 2002 
Homello/ge Guntament amb Empar Delgado C:! lvo, i 
Josep Ferran Valls). Palma: Capa ltard, 2003 
Aparador d'ombres amb corc. Palma: Moll. 2005 
Malaural/ça de I·!tora vella. Valencia: Brosquil, 2007 

NalTali\'a 
Les veliS del mOli. Palma: Capahard, 2003 

Premis Literaris 
Universitat Politècnica de Valcncia de poesia, 1999: 
Com qui comempla la mar 
Benv ingut Oliver de poesia de Catarroja, 2000: 
Gel1ealogies i desel1comres 
Miquel Àngel Riera de poesia, 200 I: Ell blallc 
Vila de Lloseta de poesia, 2004 : 
Apar{ulor d'ombres amb corc 
Vila de la Vall d 'U ixò, 2006: 
MaiOl/mI/ça de "{¡ora l/ella 
Vila de la Vall de Sóller. 2009: 
Amb /0/. hi ha elna-res 
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Associació Mallorquina de Salut Mental Gira-sol 
Col-laborau-hi, ¡eis-vos-ne socis! 

• 

Passeig de MaJ'/'{lIxi, 11 - 501/ GibeJ'l, 07008 Palllla - Tel. 971 - 2851 23 

Anunciau-vos a 

S'Esclop 
Quadern cultural 

Espais disponibles per a publicitat 
Telèfoll 639-954223 

S'EsclopJ Quadon cultural no tomarà cap dels originals que no h:lgi soHicita! i es reserva els criteris 

de selecció ¡ tipogràfics, El escrits Iliurnts al conscll dc redacció -que no excedirnn l'cxtensió dc trcs full s li doble 

espai- haurnn d'anar signats amb el nom i llinatges i acompanyats del document d'identital, l'¡!dreça completa dcl 

remitent i d'un tclêfon de contactc, Si l'escrit procedeix d'un coHectiu, l'haura de s ign;tr, com :1 mínim, un dels 

scus componen1s, quc sc'n responsabilitzarà, Si ens volcu comunic,lr {IUalss<:vol sugg.;:rjmcnts. enviau-nos-los a 

l'apana! 5222 de Palma, D,I', 07011. Mallorca, liles Balears, 

S'EsclopJ Quadtm cultural sun c:lda dos mcsos i es pot adquirir mitjançant subscripció: 6 cxemplars 

:1 l'any per 13.50 euros, 3iJ 
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GUILLEM ROSSELLÓ BUJOSA / L'entrevista 

GUJ t U:i\1 Ro sst:l.l.Ó BUJos,\ va néixer fi Bunyola, Malloren, l'¡my 1959. És membre de l'Obra CullUral Balear. de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i prolessor a l'institut de S'Arenal. Ha publicat una dotzena de 
novel'lcs (Flors per a IIlI Teresa, EI.~ec,.el de les paraules [juveniIJ, Els u!ü misteriosos ... ), Ires recull s de narracions 
(Els lIIi.~feriJ i le.\' hores, Defimàmbuls i laberillls i Ulla història €mocio/Jolllli nlanti l]) i quatre llibres de poesia (De 
vides i de lIIorts, Poemes del gest i el .~ilel/ci ... ). Guillem Rosse lló Bujosa ha obtingUI, així mateix, diversos premi s 
literaris d'entre els quals podem destacar: el Ciutat de Mollerussa de novel-Ia breu. el Rei en Jaume de poesia. el 
Ciutat d'Olot de novel-laj uvcnil, el Recull-Joaqu im Ruyra de narració, e l 2S d'abril de narrativa de la vila de Benissa, 
el Miquel Àngel Riera de narrativa, e l Pare Colom de narrativa i e l Bernat Vidal i Tomàs de poesia, entre d 'altres ... 

- Lli tellu obm és àmpli(l i IUls cOI/l'etil gflirebé 
to/~' eh¡ gèlleres, per qllill et tleclIllfllries? 

- Em decanto per la nove l'la encara que no he 
abandonat de cap manera la poesia . Hi estic treballant, 
però voldria trobar una poesia que arribés a molta gent 
i no només als poetes. Crec que la bellesa i e l missat
ge d'un poema estan re lacionats amb una senzillesa 
que la nostra poesia en genera l -i que em perdonin els 
entesos- ha perdut, a llunyant-nos de la gent. Jo estic 
cercant aquesta si mbiosi en tre bellesa i senzi llesa 
sense per això llevar-li profund itat. 

- Ell el leu cllrriclIllIIlI lilem r; 11; fig urell 1I0m
brosos premis, el cOllsideres, t';XI~ 1111 escriptor t/'è
xit? 

- No crec que l'èx it hagi de ten ir relació amb els 
premis aconsegui ts sinó amb l'obra escrita ... Per cert 
que ara no sé per què ho he d'escriure així, corn si 
guanyar premis fos un pecat, quan la veritat és que els 
premis també fan referència a la quali tat de l'obra. O 
110 són escriptors e ls membres dels j urats? O no hi ha 
editoria ls al darrera? .. Però bé, estem en un món lite
rari illenc, petit, magre, estret, en el que l'enveja i la 
hipocresia hi estan més presents que mai. Aquí, per 
exemple, sembla que ningú 110 es presenta a cap 
premi... fins que en guanya Ull... Però després resulta 
que l'ha guanyat "perquè passava per alhi", perquè ell 
és un "sant" que no creu en els premis. Em fa rialles 
tanta mentida infantil. A més, jo prefereixo anar a pre
mis abans d 'anar a pidolar unes subvencions que 
només són per a l' editor -ho trobo denigrant-o Per a mi , 
e ls premis són ulla forma de professionalitzar i digni
ficar la meva feina. En Sebastià Bennàssar ho va 
expli car molt bé en el «Diari Balears». 1, per cert, vull 
deixar c lar que només els premis m' han permès publi
car a editorials tan importants com Columna, Proa, la 
Galera, Baula, Barcanova, ctc.; i que e l que m' agrada 
d'aquestes ed itorials és la gran promoc ió que fan de 
les meves obres i e l risc que corren amb els escriptors. 

- Per e~'l'rillre llibres e" ClI"";', creu.\· que és 
iII/prescindible, dom:s, gmmY(Ir premis? 

Guillem Rosselló Buiosa 

- No, però per poder publicar en segons quines 
editoria ls i professional itzar un poc la nost ra fe ina, sí. 
O és que els escriptors ho hem de regalar tot? Ara em 
fa peresa menc ionar el ridícu l guany que rebem en 
concepte dels drets d' autor. És Ull terna pendent. I ridí
cul. Tothom se' n que ixa amb la boca menuda, amb 
por. Corn també hi ha poca gent que parl i c lar del 
drama que viuen aquell s escriptors que només publi
quen regalant les seves obres o comprant-ne exem
plan; que garanteixi n e l guany de l'edi tor. 

- Quill és el secret pel' (ls.mlir les fites literàries 
ll"e !tllS (lssolittu? 

- La feina. Adoro escriure. M'agrada. Estic bé 
quan ho fa ig. Sempre hi penso. No hi ha cap alt re 
secret que la feina i l'amor a les paraules ... ; però em 
pareix -pel que veig- que per arribar a fi tes més a ltes 
hauré de dedicar més temps a anar pels despatxos ofi
cials a ensabonar e ls poderosos de torn. Aquest que dic 
és un fet més que evident en el nive ll nove l·lístic. Per 
a mi està clar que Mallorca, arri bats a segons quina 
alçada, s' ha convertit en una subc ultura que depèn de 
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L'obra de Guillem Rosselló Blljosa 

Narrativa: 
Els misteris i les hores. Lleida: Pagês. 1997 
Defimàmbuls i laberints. Palma: Caixa de Balears. 2000 
Una historia emodo/wlI/_ Barcelona: Barcanova. 2006 

Novc Ha : 
Flors per a/1a Teresa, Barcelona: Columna, 1996 
AII(¡)i-da. Barcelona: Baula, 1997 
L 'estr(j¡~)'a presència. Barcelona: Baul ¡¡, 2000 
L 'l/Smssillat de n'Elisenda Pacs. l3¡¡rcelona: Proa. 200 I 
El secret de les IX/Nlllles. Barcelona: Ln Galera, 2001 

Ass /lt=enes dins el mirall. Calvià: AjunHl111enl. 2001 
El senyor de tots els sOlllllis. Eivissa: Res Publica. 2002 
El boig. Va1Cncia: BrosquiL 2004 
Els IIlIs lIIisterioso.~. Palma: Lleonard Muntaner, 2004 
El repte. Valencia: Brosquil, 2004 
Triptic de pells en el 111m: l3arcelona: Viena, 2005 
COlllraball de tramI/IIil/ilO, Tabarca, 2008 

I)ocs ia: 
De vides i de 1II0rlS. Barcelona: Columna, 1992 
Paisatges d'obscuritat. Palma: Capa1tard, 1995 
L'eremita/ bípeda. Calvià: Ajuntament, 1997 
Poeme.~ del gest i el si/enci. Palma: Moll, 2002 

Prcmis litcnris: 
Ciutat de Mollerussa de novel'1a breu, 1995; 
Flors per {/ /la Teresa 
Rei en Jaume de poesia, 1996: L 'eremitat bípeda 
Nit Literària Andorrana · Sunt Carles Borromeu 
de contes i narracions, 1996: Els misteris i les hores 
Ferran Canyameres, 1997: Allaihla 
Miquel Àngel Riera de narrativa brell, 1998: 
Defimàmbllls i laberill/s 
RecllII·Joaquim Ruyra de narració, 2000: 
L 'assassinat de n Elisenda Pacs 
Ciutat d'Olot de novcl-Ia juvenil. 200 I: 
El sec/'el de le,ç parC/liles 
Bemat Vidal i Tomas de Santanyí, 2001: 
Poemes del gest i el silellci 
Ciutat d'Eivissa de narrativa, 2002: 
El senyo/' de IOlS els ~'omllis 
Josep Saperas i Martí de narrativa de Granollers, 2003: 
La dama de la leulada 
25 d'abril de narrativa de la vila de Benissa, 2004: 
Tríptic de pells ell el ¡¡wl' 
Ciutat de Sagunt de narrativa, 2004: El boig 
Ciutat de Badalona de narrativa juvenil. 2006: 
011 eIs Agllès? 
Premi Mallorca de narrativa juvenil, 2009: 
La el/Sl/ de les esc.'oles 

la Cora!lfllya Oficial a la que cal servir i fer l'ull et per 
aconseguir el seu favor i arribar a la "glòria" . Quan 
miro els diaris veig que el secret dels "Grans triomfa· 
dors" , ll evat d'algunes excepcions (de mallorquins 
Ires o quat re) deu estar en saber sortir fi les fotografies 

amb un gest humil i agraït. La prova eslú en què massa 
so"int no són els millors escriptors, ni a prop r~r·s 'hi , 

els qui alglllm posat en el cim de Ics nostres "lletres", 
sinó altres qüeslions, Això també es diu amb la boca 
petita, amb por. Però sc sap. 

· Quilles el "llulllllell " er (ls,mUr? 
• La meva fita es la 11Ievn pròpia obra. Millorar~ 

In cada dia. No en tinc cap altra, perquè els premis 
importan ts estan donats d'abans 111:\ ~eom és e"ident a 
qui ho vulgui ve ure· : lins i tot n'hi ha que s'han donat 
abans que s 'h~tgllessi ll acabat Ics obres: i d'altres que, 
segons els jurats que hi hagi. ja se sap qui guanyar;',; 
fins i tot hi ha prem is en qu0 un dels membres del 
jurats sc retira de ser·llO .. pcrquc li puguin donar el 
premi a la propera edició. Tam bé hi ha el tema del s 
jurats "professionals": els mateixos són per Iol ; no 
canvien, són el sedàs. És una vergonya (ot plegat. Els 
arniguisl11cs i els nepoli smes van a llour~ en ci món 
literari, alimentats pels servilismes i els pànics de tol s 
els qui callem quan cns hauríem de queixar. 

- Explica ' liS COIIII!(f ser qlle t/echlires (lec(III/(/f· 

te per IlIliIeratllflt ... 
• És una qUeslió d'amor a Ics panwlcs. La cu lpa 

va ser de Tolslúi, 

- 11m' (J t 'lIgrmlllrill I!iure Ile Ili tel'(f feilw /ile· 
,.itrif,? 

· M'agradaria poder· hi viure. 

• De petit j (f l'olies ser eSf.:r;pltJr? 
· Si. 

- Qui"s lí/{)I,~' t/estac{lries fIe l a lel'll obru? 
- Les noveHes De PllI/illI/bll!S i !aberil/ ts, El 

Boig i L 'assassinat d'Elisenda Pacs. Dc poesia desta· 
caria la meva primera obra, De Vides i de MOriS. I la 
novel' la inrantil Una flis/oria ell/ociol/al/t , publicada a 
Barcanova i que ja esta en la tercera edició. Ah! , i ci 
llibre ViCI/ge a I ïlllerior d'tllllloveUisra , una novel·l" 
que sorlirà editada la propera tardor, on faig menció 
del nostre món literari mallorqui. 

- Què és fil/à 11'1t! 110 IIlI t/efer /I{(fi 1111 escriplor? 
· Deixar dc dir la veritat ni vendre l'ànima al 

poderós . 

- Com lIfrolltes el problema de lal/oslfIt hlel/Ii-
11I1? 

~ Mentre hi h¡¡gi aq uest aulO·odi que tenim ~que 
també està amagat·, aqucstes ge losies, enveges, c tcê~ 

tera, no serà poss ible parlar d' una identitat sinó que 
estarem dividits, 

Text inèdit de .JOSCI) l) i7, ~l i Vida l 

35 
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Animus iocandi, de Joan Guasp 

A 
"¡mus ;()CllIU/i és ci titol del sisè llibre 
d'aforismes publicat d'en Joan Guasp, 
que probablement el converteix en un 
dels escriptors més prolifics del gènere 

en llengua catalana. El primer que va publicar, va ser 
l' any 2000, es titula Aforismes. Fogueró de guaspire.\', 
La presentació d'Anill/l/s iacalle/i es va fer el passa! 20 
d'agost en els jardins de ca sa Madona de Consell, va 
anar a carree del geògraf i escriptor Climent Picornell , 
professor de la UIB, el qual va donar una magistral 
lliçó sobre aforismes. 

En acabar l' acte, e ncetàrem una conversa amb en 
Joan Guasp en el mateix jardí de ca sa Madona. 

ANIMUS 
IOCANOI 

En Joan , en xerrar de teatre, poes ia o aforismes, es 
C0J1vct1eix en un pou inex hauribl e de dià leg, Li agra
da resumir amb uns breus mOlS IOla la força d ' un pen
sament , juga amb les parau les, fa de saltim banqui, de 
mag, renI de sobte aparèixer qual ssevol del s seus al'o
ri smes o Ull de concret, adien t, de finint breument Ull 

concepte, una idea com, a ta ll d 'exemple, aq uest: 
"L'aforis/(¡ lor/ura la Fase fi liS deixar-la few IIn 

sospir", 

- "S'ha de praclicar pel' ser 1117 l'eri/(¡ble eS/lÍpid i 
que és 1I0Ii", m'entima. 

- "Joan si començam falulII'. millor ho deixclIIl 
có/'rel: . ." 

- "No em referesc CI (Il. Benel. No m '/¡as demanar 
ql/e el cilits l/ns qual1ls aforismes del nOli llibre?" 

"Ah! Perdolla. ha eS/a/wllapsl/s ." 

En Joan Guasp subratlla que la diferènci a que 
existeix entre l' al'orisme i la dita popu lar o refrany és 
e no rme: ci refrany o la dita popular és a ixò, popular, 

emergeix de la sav iesa de l poble a través de l'ex pe
riència i del s anys. En canvi, l' aforisme és individual , 
sorge ix com a Fruit del raonament proFund i de l'anà
li si constant sobre un tema determinat, encara que 
sovint neixi espontàn iament, però sempre a causa 
d ' una llarga reOexió prèv ia. 

Comenta que, des de sempre, ha es!"at afeccionat a 
subratllar frases del lli bre que llegeix, i que, també des 
de sempre, ha tingut una gran predilecció per les fra
ses cu rtes, que, en poq ues paraules, diuen tot el que 
volen dir, A partir d 'aquesta afició, suposa que li ent rà 
la dèria de ls aforismes. Així mateix e ls millors diàlegs 
teatral s, als qual s és molt afeccionat, so len ser a forí s-

Joan GI/asp & C/imenr PiCO/'ne/! 

tics. Per a ixò, Shakespeare és un del s més g rans a fo
ristes que ex isteixen. 

Afi rma que mai no s' acabaran d 'esc riure " Iots" 
els afori smes, perquè tot es pot tornar dir de manera 
diferent, de forma enginyosa, breu i lúdica. Diu que 
els a fori smes que més li agraden són: " To(hom desitja 
la leva felicif(lf. 110 deixis qlle fe la preng llin" de 
Stani slaw Jc rzy Lcc i " Menlre 110 sabia l'es, em consi
derava moll illfe¡'¡igellf" de Zarko Pelan. 

En llegir Anill/Its iocalldi, podem reconèixer-hi les 
creences, vivències, dèries i e ls desitjos personals del 
dramaturg i poeta que es contempla a si mate ix, i 
veure, aix i mateix, com analitza el seu entorn i el món 
irònicament. em però ho fa amb la seriositat i minu
c ios itat d'Ull c ientífi c. Podríem afirmar que e ls aforis
mes són, a més d ' una autobiografia de l pensament de 
l' autor, e l resultat de l'observació, la rcO ex ió i poste
rior deducció. 

Text i fOlogra1ia de 

BCllcl Bohigas 



r 

x 
Composició amorfa 
de cendres i llum, 
laments plens de ràbia engabiada 
en rostres grums i lasci us 
de caps Iai lats, 
penjolls que ragcn 
ci vi de la guerra 
i de la destrucció. 

Bestiari d'ombres, 
ramal de serps verinoses, 
fullaraca groguenca i mísera, 
sudà dels déus, 
vesc de tes fe rides 
vessan t COI11 rius marci ts 
ci doll dc la vida. 

l' ocma de la P.1M li!UI:KjJ 

La ferra encesa 
que dóna ¡i!01 alltibn: 

Il/lÍtil 

Inlllil , el plor ... 
Inútil , c i cant... 
Inúti l, la lluita ... 
Inúti l, el clam ... 
Inút il, la mi rada ... 
In úti l, la fe .. . 
¡!lütil , ci bes .. . 
Inúti l, la parau la ... 
Inúti l, tot. .. 

D imecres 9 de setembre 
a Ics 20.30 h. 

Ens vi sirarà a l'Àgora 

Joan Alfons 
MARÍ i TORRES 

per a prcscnt:lr el seu llibre 

La terra 
encesa 

Hi d lt'1/ rOIll'lllaf,.,' 

S'Esclop 

ç 

L'espiga i In falç 
ci vent deixond iren 
I~ ç com I ~ fa lç 
amigues Iloriren. 
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A f/llest 110 somiar 

Aquest no-sollli ~r, 

i no imagina r-mc 
un no- fulUr. 
una no-esperança. 
un no-país. 
llim no- lluita. 
un no-poble, 
una no-ciuta!, 
un no-record. 
una no-enyorança. 
un no-morir. 
una no-pàtria, 
Ull Ilo-res. 

•••••• 

Sere l' espi na de la rosa 
scre tri nxera, seré llosa. 

Res 110 sabré 

Res no sabre 
del colze canSa! 
que suporta l'es finx. 

Res no sabre 
de la paraula I>crd uda 
que ens l>Orla a l'oblit. 

Res no sabré 
del bes i la nallla 
al cor extingi t. 

.Joan A lfon s Marí i TOlTes 

De Lli te,.ra ellcesa publicada a la CoHecci6 Mngati'..em 
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La mula i el bou 

Ox, e l bou! On anirà que no llauri? 
Bistia de càrrega, ou! ; atura ' l, vine! 
Verga de bou que l'esquena no ct mauri , 
j unyida al carro, mula somerina, 
somni de palla el teu desca ns e l dauri! 
Sou a Betlem en mi ssió divina . 

Quin sec ret li deu fer cI bou a la mula? 
Què li deu di r ara amb morro fumant 
mentre la fosca de la nit recula 
i una estelada el ce l va iHuminant? 
- Si fens mes palla. no l'amaguis. dl/-la. 
que el bres li/és 101/ ha de renir l'In fill/l, 

Saben grell a la mula els mots del bou 
i, orella dreta, repli ca desperta: 
- No ca! qlle més 111 'ho diguis. ja fenc prou 
fama de caparruda i molso!erw, 
Vigila IU: la reua bovor COli 

re Feda/s amb cO/"l'en/s de porra obena. 

Canten a da lt del Cel ànge ls la glòria 
a l Déu naixent que als homes duu la pau. 
Dos humils animal s han fet hi stòria 
allunyant de l'estable el fred que hi cau. 
Quilla sor, f(j Bedem: lellir memòria 
d'aqllests/ets! -diu la !llula al ve ll brau. 

Viclòria de la Llum en la tenebra, 
d 'ambdues bísties complint el destí : 
alenar amb bleix d 'escalf vora e l pessebre 
perquè un fe ble infantó pugui dorm ir. 
Dcfonl, arreli als camps, blanq ueja e l gebre; 
dedins la vida nova obre camí. 
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Vinyetes, cartell i autoretrat del creador de CÒ!l1ics Tomeu Morey 
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