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Adéu company! 

MATIES T UGORES, ci passat 17 de 
desembre, va presentar Quil/ze velis SI/rre
{¡{isfes!ranceses, a l'A lIïancc Française de 
Palma; hi participaren Àngel Terron i 
I)erfecto Cuadrado, Michel Magneir (còn
sol de França) i Emili Sanchez-Rubio va 
llegir a lgu ns poemes del llibre; però, 
Mat ies Tugores ja no va poder presentar sa 
darrera traducc ió: Complanta dels caplai
l'es àrabs de la Cas bah i de la perita 
Jasmil/(I morra pel sell pare, del poeta 
algerià d'expressió francesa Ismael Ail 
Djafer. Lleonard Mun taner Editor ha via 
inclòs l' edició bilingüe, en català i lrancês. 
(amb pròleg de Katcb Yacine) en la col'lec
ció «Poesia». Jean- Paul Sartre ja havia 
donat a l'obra d 'Aït Djafer la irn port¡'mcia 
que es mereixia, publicant-la en (( Les 
Temps Mode01eS». En Maties tenia molts 
a ltres projectes literaris que, malaurada· 
mento, s'han vist trencats de sobte. Maties 
traductor, amant de la llengua i literatura 
francesa i catalana, -amb les seves traduc
cions d 'autors francesos al cala la i les de 
poetes balears al frances, i amb els seus 
poemes-, col·laborava sempre amb gran 
entusiasme a S'Esclop i, sobretot, fe ia de 
pont entre Ics grans cultures francesa i 
catalana, que estimava profundament. 

R. 

Carn de vas 
Efas podrirIes cams dins el/lo vas, 

Ausias March 

Maties Tugores i Garau 

A !a memòria de '·amic i poeta Maties TlIgores 

No comprenc quan tenc un got de vidre entre Ics mans la raó per la qual no cauen un darrere l'altre els àtoms que e l 
formen com s i fossin goles d' argent viu que esclaten sobre e l tasser esventrades en bolles de mercuri. 

No comprenc quan camin sobre les llambordes de pedra viva del carrer i respir l'oxigen, que aq uest no incineri tot e l 
meu cos com a brasa ardent. 

No comprenc com els meus sentiments d 'amor reboten sobre les parets de les cases com a ecos anodi ns. 

No comprenc la 111011 en soli tud, quan el miocardi es xapa i deixa vessar lola la sang de la vida sobre el Irespo l del 
pis sense temps de poder escriure un poema més. 

Àngel Tenon 

Febrer 2010 
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Clarice Lispector 
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Març . Abril ZQ1D 

Nua en la nua 
certesa ardent del text, 
escrius paraules 
que l 'obren en la nit, 
com ulla nafra, 
la quarta dimensió 
i els teus ull s dolços, 
vidents, sexats, j ueus, 
il-lurninen el caos 
on vibra l'a larit 
elern del temps. 

Has viscut sempre Peno 
do coraçtïo salvagem 
i 110 expliq ues, 

no contes, 
no narres, 

no d ius ... 
sortill era reveles, 
sense cap lrama el flux 
del no-res i l' absurd. 

Hi ha un insecte amb el cos 
mi g defora, enganxat 
a la porta que el mira. 

Hermeneuta lunar, 
brasilera d 'enlloc, 
l'escriptura t 'acull 
com un regne sagrat 
on allò sense nom 
es fa càbala i tu, 
feti llera de mots 
sobrevius explorant 
el ll enguatge i l'ango ixa. 
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Cementeri de Highgate 
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Per (l Gregori Mir 

No li havíem comprat flors. 

El vent se' n du ia l' eco gris de seu catecisme. 

Quasi amb indi ferènc ia travessàrem el parc. 

Un estanyol amb ànecs i els vidres trencadissos 

de la utopia eren la nostra dialèctica. 

A mitja hora de Londres, la ciutat 

perdia arq uitectura. Tenia el regust 

teatral d'algun conle 

que nosa ltres llegíem amb ulls cecs. 

A dins el cementeri va començar a nevar. 

Ja no veien cap corb. Una àlgebra d 'arrels 

i d' heures irascibles devastava les tombes. 

Caminàrem, dins una simfon ia d 'epitafis i arcàngels, 

fins a la de Karl Manc 

Férem fOlografies d ' una tri stesa blanca. 

.. 
>. 
e 
¡¡: 

" • ." " -

Antoni Vidal Ferrando 

Dc Gebra als vidres (illèdil) 
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Dama de Negre 
Imagín ta silueta, Dama de Negre, a lti va i segma, 

arri bant, àvida de sang, a cercar els meus secrets, 

e ls camins ignots del desig que encara trontol len, 

pàHids. di ns el meu cor ma la lt que tremola, 

en la vasta tarda que declina, ansiosa de tenebres. 

Et veig arribar amb tal ['estrèpit de l' hi vern 

de les llunyanes immensitats on habites, 

freda , magra, aïrada sempre, mostrant les urpes, 

dansant, ombrivola, enmig tants crepuscles grocs, 

les llàgrimes i e ls somni s arruïnats que xisclen en e l somni. 

Talment un en rosq uit enemic cavalcant els estels, 

l' obscura co lumna de n(¡vols curulls de dol, 

els eixordadors crits de ls innocents que has mort, 

destructiva, batent Ics ales, senyora dels avencs, 

proferim penetrants gemecs de plaer enmig de les flames. 

Quin horitzó més enfosquit l'acompanya, negre ocell, 

transfonnanl en un infern la serena superficie de l'estany. 

Com una sobtada ped regada, fo lla, esbategant, 

calmosa i horri ble sobre lot e l que hem est imat. 

Miquel López Crespi 

(1lIetlil) 

MIQ UE L LÓI'EZ C RESI'! (Sa Pobla, Mallorca. 1946) és novel·l is!a. autor teatml, assagis!3 i poc!a. D'cnçà dcls anys setanta, ha 
publicat més de seixanta llibres de narrativa. poesia, teatre, memòries, novel·la i assaig i ha estat guardonat en moltes ocasions; 

recentment amb el Premi de Narrat iva ((A lexandre Bal1eS!COl 2009 per la novel-Ia E/s crepl/seies li/és pà¡'¡ids; que properament 
serà publicada. Pan de la seva obra s'ha traduït a l'angles. el castellà, el frances i ci romanes. Així mateix ha publicat cen1enars 

d'anic1es de premsa dedicats a la litermura i la his!òTÍa de Mallorca. 
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Qui va escriure La Balanguera? 
Apropa't a Joan Alcover i viu la cultura 

Can Alcover - Espai de Cultura 

visita el web 

ca na Icover. cat 



Joan & Pedro 

ES TALLER 

CANVl D'OLI 
ESPECIALISTES EN FRENS 

CÀ RREGUES D 'AIRE CONDICIONAT 
POSTA A PUN T DE MOTOR 

EQUILIBRATS I PNEMÀUTlCS 
FRENÒMETRE (ITV) 
LI PASSAM LA ITV 

SENSE CITA PRÈVlA 

Telèfon i fax 97 1 75 53 65 
CI General Riera, núm. 28, baixos 

07003 Palma 
Servei de carretera 24 hores 

telèfon971471538 
www.colllereiallllllllorea.com 

I renta-cotxes 

Al vostre servei sempre! 

- Neteja personali tzada i completa 
- Sistema ecòlogic i anti retxades 

Ens trobareu a 

AUTORENTAT 
Joall & Ped,'o 

Carrer Bartomeu Pou, nllm. 50 - 07003 Palma 
telèfon 97 1 - 75 53 65 

Llibreria especialitzada 
. 

en poesIa 

www.Llibreriasagitari.com 

EI/lri li lli I/oslm web i cOl/egui els 
serveis que pOSllll/ li l 'lIbllst dels 
il/teressllls el/ Poesill i Litemtum 

- Llista t I}er autors o títols 
- Llistat de novetats i 

inCOrjlO racio ns a l nostre fons 
- Inform:lc¡il telefònica: 

971 730608 
- Informació i comandes per fax: 

971 283388 
- Informació i comandes per 

correu electrònic 

xlIbru" lIlI/@Jelelil/e.es 

Servei de vend:1 :Hnb lliurement 
contra rccmborSlllllcnt 

Servei de recerca de títols 
de qualsevol especia lita t 

Carrer de JOlllI Miró, 62 
07015 PlIllI/lI de MallorclI 

Pàrquing a 50 metres 
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Absència 

Repasse instants comuns sobre el capçal del llit. 

Una escena de pànic, de foc , d'espès orgu ll. 

Es amb aquesta absència que el sent mes prop que mai. 

Se'm fa present l'absència del teu cos remot i intimo 
Les còpules de sempre, les que són, les que no, 

m'han tornat a un estat mental incomprensible. 

No puc agafar e l son, però si atrapar el somni 

de ten ir frec a frec les mans plenes de tu. 

És com s i així \a vida obrira cada porta 

i no ens deixara veure rere dels seus llindars. 

(Després de lot, la vida és tot allò que ens passa 

~ja ho va di r el rapsode- mentre l'cm altres plans.) 

No pOl dormir qui vol sinó qu i pren la vida, 

fent-la seua per sempre, amb els dilS del desig. 

La moixaina del vent en el canyar del riu. 

Dolça febre d'a fany que em puja per les venes. 

He capturat el somni i no refuse afonar-me 

en les aigües diManes del seu esclat perenne. 

Etername nt per sempre en jaurem a la riba. 

(Inèdits) 

L'àvia 

L'àvia Fina deia que ja havia viscut 

prou i massa i patia pels moments esmerçats 

sense ser-ne prou digna. Era de l'any d ivuit 

i havia corregut gran part del segle XX 

entre espentes i bacs, entre malsons i somnis, 

vanes il']usions i esperances perdudes. 

No sortia al carrer, tal corn acostumava 

per adquiri r la força quc li oferia un àmbit 

de gestes quot idianes i de fac tibles llui tes, 

s inó que romania closa cn ci propi setge 

corn un gos arrupit o un mol'lusc sense closca. 

Era molt seua, l 'àv ia, i cstava tan exhausta 

de v iure sense ganes, d 'esqui var determinis, 

que va penjar els hàbi ts i ens va dir a reveure. 

Tancà totes Ics portes i, bo i fem-se un bolic, 

es retirà capbaixa a les estances fosques 

del dubte i la incertesa. No patiu per mi -deia-, 

no voldria fer pena ni tampoc ser un moble 

en què tOlS entropessen i no saben què fer-ne. 

Recordeu-me com sóc : aquesta pobra dona 

que ha viscut prou i massa i ha corregut a espentes 

gran part del segle XX. I va ser aleshores 

que va fer un somriure, aclucà les parpelles 

i s'adonni per sempre. Adéu, àvia Fina, 

aquestes ratlles són un breu testimoniatge 

del meu record de tu ¡ de la meua estima. 

Vicent Penya 

V ICENT PENYA (Rafelbunyol, l' Horta de València, 1961 ) és l'autor dels llibres de poesia Desig de lerra 
(1998, premi Agustí Bartra), Sense I/li pUIII de record (1998), De la casa estal1l ( 1999, premi Vila de Nu les), 
El joc (2002), El buil (2006, premi Josep Maria Ribelles) i Homèrides (2009, premi Ibn Ha7Jn). Ha publicat 
les noveHes Helena (1995), La perseverança (2003) i Rama (2005) i el llibre de relats Els somllis possibles 
(1997,2' ed. ampliada i revisada el 2008). És autor, a més, dels llibres de literatura infamil i juvenil: Mireiera 
busca les IIOles (1998), El XiCOl de la Taca i Sac de Panxa (2006) i L 'lÍllima viclòria de Tlr(mllo BlallC 
(2008), i del rec ull d 'anides L '(llIura i les cirCl/lllstàllcies (2007). Guardonat amb nombrosos premis, el con
junt de la seua obra literària ha rebut els elogis de la critica. És director de la revista de literatura L'Aljamia. 

* * * 
L 'Aljamia és una revista de creació literària: s'edita per 1'(\AgruP.1Ció Cultural Vianants») a Rafelbunyol des del 199 1 i es distri

buïda en tot l'àmbit dels Països Catalans. Fou fundada pels escriptors Vicem Penya i Calatayud i Manel Alonso i Català, Dur.\Otla pri
mera dècada dels noranta, va estar vinculada a les tenúlies literàries «Les nits màgiques del Django's» de l'uçol: hi van aparèixer Ics 
obres guardonades amb el seu premi de poesia convocades sota el mateix nom de Ics tenúlies. Junt a la revista. tam bé publiquen les pla
qllelfes de poesia Qlladerns de Rafalell- on han edita! obra dc Josep Maria Ribelles i Lloba!. Alexandre Navarro, Alben Calls o Agusti 
Pciró - i la coHecció Els !fibres de l'Aljall/ill on s'han publicat llibres de teatre, de narrativa, d'assaig i poesia d'autors com Mani 
Rosselló, Pasqual Mas i USÓ, Rafael Català i Moros. Manuel Bellver i Bayo o AntOni Roig i Civera, Els promotors i membres del COn
sell de redacció de L 'Alj(lmi(l van crear, l'any 1995, una escriptora imaginariu sota el nom de la qual van editar, a Germania serveis grà
fic s d'Alzira, la novel'la eròtica Jo falllbé la l'aig conèixer. L'any 2003, L 'Aljami(l fou gU:lrdonada amb el XIII l'remi dels Escriptors a 
la difusió cultural. de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). 
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De genis ... 

l
a ra hem llOg ui 
ajuntar la sen-

• • • sibilitat de dos 
artistes que ha donat com a 
resultat el ll ibre que teniu entre 
les mans. S ' han aplegat la sensi
bi litat d 'Amon i GOSI, sensibili
tat que no li cap dins la pel l, i 
q ue per a ixò mate ix en surt fora 
am b una explosió tc l'l úrica que 
es manifesta de moltes maneres, 
ulla de les quals és la poesia. r la 
sensibi lilal de Tòfol Sastre, que 
va de la mà de la d'Antoni , més 
tranqui l-Ja vitalment, però igual
ment explosiva en la seva trans
posició a les pi ntures. El resultat 
de lot això, d'aquesta conjunció, 
és el llibre, Il1Ieriors inverte
brats, que teniu entre Ics mans ¡ 
de l'ed ició del qual l'Assoc iac ió 
Cultura l Arbopàs se sen t molt 
orgu llosa. 

Vul l agrair a les inst itu
cions que han fe t poss ible 
aquest projecte, i a la Impremta 
Gelabert la seva paciència ... els 
genis van per uns camins di fe
'rents de la resta de ls mOli a Is. I 
An toni i Tòfo l ho són. 

I acab am b una dita: 
"Llibre tancar. món perdw i 
amic silenciat". 

Antoni Torrcns i Gost 

Fragment de la seva 
introducció al pocmari 

Inferiors i llverfebrals 
publ. per Edicions Albopàs 
Sa Pobla. ¡"'Iallorca (2009) 

Malt ~ Ahrll U1tD 

Només puc dir 
D'A llIoni Gost i de Tòfo l Sastre només puc dir: 

Q 
ne Antoni Gost és un pintor d ' efim ers, int ensos, 
encegadors llampecs de text ures que estremeixen. 
Que adm inistra e ls pigments com si fossin pólvora 

de colors ue, quan esclaten, tenye ixen el firmament de lumi 
niscències: iHuminen, durant un segon etern, la foscúria de 
dies i vespres. Que Ics seves pi ntures lenen l'ac idesa de l'atze
rola verda dins la boca. Que dibu ixa sensacions que provenen 
de la memòria madura de la desmemòria. Que dins la brevetat 
d ' un traç encabe ix la tendresa sentimenta l d' Ull univers que es 
rovella. Que és un orfeb re que treballa meteors. Que té a la 
paleta Ions que procede ixen del primer foc de l' home. Que usa 
tintures per tenyi r de màgia les pedres de ls torrents. Que és un 
alquimista que busca l'e lix ir de curta vida. Que beu dissolvents 
per espess ir la pint ura. Que és un pa isatgista que construeix, 
amb cal'l igra fies, les fràg ils estances de l futur. Que té músiques 
d'ocres i vermel ls per decorar les façanes de l'ànima. Que és, 
en fi, un pintor extraordi nari que, com que no sap pintar, empra 
la paraula per encendre te les de pasta de paper. 

Q
ue Tòfol Sastre és un escriptor de IIcnguatgcs 
misteriosos. Que usa els regalims de les paraul es 
per adjectivar la suor dels seus relats. Que transfor-

ma e l I e 'ualge de signes en complexes escenografies, apa
rentment caòliques, amb la lectura de les quals hom pot inter
pretar l'oracle de les tempestes. Que trans fereix a la taca cI 
valor del codi xifrat. I a l' inrevés. Que sublima e ls lími ts de les 
Frases amb l'amplària dels diccionaris visuals. Que mai no 
accent ua e ls grocs esdrú ixo ls. Que, passant e ls palpissos sobre 
les pagines de Ics seves literatures, les línies tenen vo lum, 
gruix, àdhuc crostera, en el cas que es tracti de textos amb fe ri
des d' accident. Que recorre itineraris neològics per abastar el 
c im dels significats subterranis. Que s'esmerça a traduir en ver
sos lliures les turbulències de les emoc ions. Que beu tinta per 
aclarir les tenebres de Ics llengües que provenen del món sub
conscient. Que invenla abecedaris iridescents per transcriure 
l'èxode dels jeroglí fi cs d'arena. Que és, en fi , un escriptor 
extraord inari que, com que no sap escriure, empra els colors de 
la matèria per provocar incendi s a ls quadres. 
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Ingràvids COlli cossos buils, 
peJlerofes de somnis de generes 

La nil colorflgajlol; 
11110 grapada de xinxeles 

escorrinx€n {es distàncies 
dels meteor;ls que 11/ 'el1vio el li/e ll (11110/: 

--~--

perdl/des pels clivells de la serena 
pels udols que rOlJuell a {a meva porf{l. 

Asl/'Ol1omia de desitjos d 'agost. 
Obr IIl1l1 porra i començ {/ córrer. 
que III 'encalça la meva memòria. 

Toni Cost 
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Coberta de Maria Carbonero 

I 

Enclosos entre la franja 
del temps i de la realita\, 
volem existir més enllà de les fOOlles, 
Volem que les parau les 
ti nguin sentit més enll<'! del temps, 
contradient els mestres, 
i que una pllU a groga 
ens incendïi les nits 
i ens il ' lumin i les fa içons del silenci, 

/I 

El so l que rodola per esca les vermelles 
va il ' luminant veritats, esculpint imatges certes, 
Corres de pressa, perquè saps que el tem ps 
és el gran destructor i el teu temps tmnscorre: 
-Ara! 

III 

Tu, que rebutges la pluja 
perquè associes la pluja amb la mort 
i no ets Espriu, 
no oblidis que la pluja 
ens ha rentat la cara, 
ens ha fet caure la màscara 
que ens ocultava el rostre 
i que ens tenyia la cara, 

Rere la màscara 
A NTÒNtA ARIJON¡\ I SM!lT¡\I\!¡\R IA (Sóller, 1970), lla publica! 
els pocmaris Teories d '{¡IIIO/' i desig (Ed, Moll. 1992), Tcr/'{¡ i cend/'{¡ 

( Ed, r-.'to ll , 1993), Murodes de sensaciolls (Ed, Moll. 1995), 
Cadèllcia (UIB i ((Caixa de Balears)), 1998), MOliS (Ie ('arboni (Ed, 
Moll. [999), Gèllesi (Lleonard Muntaner, Ed .. 2000), S.1'l1Ihe,fis (Ed. 
Moll, 2000), Singàmia ( UconMd Muntaner, Ed., 200 I), l'anys CII la 
penombra (Lleonard Muntaner, Ed., 200 I ). El cromatisme dels IIIO/S 

(El Tall Ed., 2002). Territori ,, 'enell/ses (Lleonard Mun1aner. Ed .. 
200S). La l'(! rirat i el !imil (Lleonard Mun1aner. Ed .. 2007). 
Canelobres (11Ie ell"IIC/'IICII (Lleonard ¡ ... Iuntaner, Ed" 2008) i Rere /a 
mllscam (Lleonard Muntaner. Ed., 2008). La seva obra ha obtingut 
diversos premis arreu dels Països Catalans; el 2006, 1"Associació de 
Belles Arts de Balears li va atorgar. el "Diploma d ' Honor" en la 
modali1at de Poesia. Ha publicat els llibres d'assaig La poesia de 
Bar/vmCII Fio/. Sense decol'/II/I a /a n'Cerca (Ie /a \'(!r ;wt (Lleonard 
Muntaner. Ed .. 2000). que és la seva memòria d'investigació, i els 
estudis La poesia de Jmlme POIIUII'. E/ poderos exorcisme f/e hi 
meuifortl (Lleonard Muntaner, Ed .. 2002) i Lli poesia de Miquel 
AI/gel Riera i Miqllel BOl/çà (Lleonard MUn1aner, Ed .. 2004). llicen
ciada en Filosofia i L1ctres, per la secció de Filologia Ca1a lana 
(1997), té el Diploma d'Estudis Avançats (2002) i ci tito l de post¡;rau 
d'Expert Universi tari en Teoria i practica de la Traducció Literaria 
(2009). Actualment cursa el Màster Univers itari en Llengua i 
Literatura Catalanes: Orolitat i Escriptura i prepara el Doctorat en 
Arts i Humanitats, amb la tesi titulada La generació poètiCll 1IIl/llor
quina dels anys .reixolllo ; se/all/a. Qulltre miL"n"ms e),1JOl/e!lfs: 
Miquel Angel Riera. Bartomeu Fio/. Miqlle! B(( lIçò i Jml/I/e POlllar, 

IV 

És una màscara groga 
que es decanta del negre, 
de l'esclat del negre 
oi recordes, que si re ll ueix l'or 
es perquè el negre li es contrast. 
Tu ja ho sabies, 
ho havies llegit en algun lloc, 
sempre llegi nt, 
sempre buscant cami ns in útil s-, 
perquè tu no ets Quasimodo ni Baudelaire, 
i bmndeixes roses negres 
dins l'àmfora etema de la nit. 

v 

Glaçades les parets 
d'aquest etern silenci, 
ningú no s' interroga 
si encara ens ca l l' existència? 

Antònia Arbonn 

De Rere la màscara 
Lleonard MUn1aner Editor 

Palma, 2008 
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Manual d'instruccions 
Aquest som jo, contra les cordes. 
Aquest som jo, en el punt de mira. 
Perdent la meva fe. 

Paràlisi de la pedra 
obra alqu ímica, 
mi steris, rondal les, 
fredor de llum hermètica. 

*** 

Ara respira sobre elll/ur. insOli/ne 

Joan Perucho 

Oració futura 

I edificarem un mur inexpugnable 
defensat per gàrgoles form idables 
que prendran fo rma de poble en la pedra. 

I arribada sia [' hora dels justs, 
expulsarem les obtuses veus 
dels sacerdots dogmàtics 
del temple sagrat de la pàtria. 

I no demanarem perdó per dir el tcu nom. 
Ni cercarem excuses vanes pcr no anomenar-te. 

*** 

Variació sobre Ull 

poema de Novalis 

Sovint no puc sinó plorar amargament 
perquè et mors, i molts dels teus fill s 
¡'obliden mentre encara ets viva. 

*** 

Un petit homenatge a A lbert 
Ràfols-Casamada que ens 

ha deixat (1 7/12/2009) 

110 hi ha pro/esta vàlida 
lli racons 011 llil/agar el dolor d'aquest paisatge 

Albert RMols-ensamada 

** * 

Un altre crit perdut 

Boiroses imatges 
d 'esquinçats paisatges. 
Un crit silent 
s'escapa pe ls marges. 
Un altre crit perdut, 
que no escoltarà ningú. 
Per sobre d ' aquest llenç, 
prest passarà una allra autopista. 

A Gerard MlI/{fs. pimor 

JOHn Alfons Marí i Torres 

Del poernari inèdit 
""{¡1I11l11 d·!IISIl·lIcciQI1S 
(agost 200S·febrer 2001) 
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L'adversitat no ve cavalcant cavalls alats, 
ni toma murades amb el so de les trompetes 
i la seva veu no és una paraula revelada. 

No, l'adversi tat viatja en bicicleta que grinyola, 
toca el timbre electromagnètic de la porta del darrere 
i parla amb el mot agre i el deix vulgar del carreró. 

L'èxit de la tragèdia grega que t' imagines 
no està feta per a tu, figuro de la teva llar; 
per a tu el revés casolà i la soledat immensa. 

* * * 

Només Déu té la virtut de callar sempre; 
l' home que lama, pel cap alt, rel el camí a la veu baixa. 
L' insti nt de la veu es més fo rt que la raó del silenci. 

L'única manera de sobreposar-se a la llum, 
rau en fitar el sol o en consagrar-se a la ràbia. 
Només Déu te la fortalesa de fracassar sempre. 

* * * 

Alçaràs la copa dins la capella obscura, 
oferiràs vi obert al déu del silenci 
i beuràs atentament totes les seves aromes 
sense mes company ia, ni vell, ni presencia 
que l'ampla consciència de ser, con tothom, sol. 

Alçaràs el calze com si fos un trofeu 
i tot l'estadi serà el buit de la misèria 
i tot l' honor la vasta pastura del desert 
i tota la glòria el tel d 'un oceà balmat. 

Alçaràs la copa dins la capella obscura, 
fru iràs tots i cada un dels seus 1lla\isos 
sense que res no t' absenti dels teus senlits. 

Alçaràs el got cònic corn un senyal de victòria 
i tot el temple serà un infern sense àn imes. 

Si algú et veiés creuria que ets un sacrific i. 

Víctor Gayà 

(Poemes del llibre inèdit Porla /ancada) 
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L'ENTREVISTA 
x Pau Vadell i Vallbona Josep Maria 

SALA -VALLDA URA 

H
e quedat amb un gran home. Ve de Lleida, una de les 
perifèries del país i de la poesia. He decid it citar-lo 
en l'ambaixada d ' una alt ra perifèr ia, - a 1'«Espai 
Ma llorca») - , en el cor del Rava l Barcelonès. 

Un nou 
recull de 

• 

Josep Maria Sa)a-V¡IUdaura (Girone lla, 1947) és poeta, assa
g ista i professor d ' universitat. La seva evol ució en el lleng uatge 
poètic durant aquests anys li ha merescut un ll oc destacat dins la 
poesia del pais. Acaba de treure un nou llibre Flors i carboni a 
«Jardi ns de SamarCandID), una editorial petita. però amb la seva 
etiqueta persona l. Apareix també en Jaume C. Po ns A lorda ; par
lam de les editorial s perifèr iques, de la bona feina que Fan i de la 
nova embranzida que tenen. Parlam dels nO LIs lectors, de si ara es 
ll egeix més que abans amb la fOl1ferÍa d ' Internet i de la sobre
informació. Dinam. preocupacIOns 

"No penso en el que he escrit, sinó en 
el que estic escrivint o vull escriure" 

-Qua" ja llas publicat més tJ'wUt dotzelHl de llibres de 
poemes, què e~l)ere¡,' de la poesia? 
-Són quinze, si es conten els llibres de poemes per a 
in fants. Vull intentar mil lorar, expressar tot allò que jo 
vull allar dient. Tots aquests llibres han estat la conse
qüència d' una manera de veure el món i de viure' I. 
Espero poder continuar veient-lo i vivint-lo amb prOll 
fo rça i prou curiositat per tal de continuar escrivi nt- lo i 
escrivint-me. No penso en el que he escri t, sinó en el que 
estic escrivi nt o vu ll escriure. Ti nc l'ambició de ser més 
exacte. 

-T'tlj/ula escriure? 
És una forma de vida. Hi ha, en els poemes, una cons
trucció de la manera de viure. 

-De l 'últim, Flors i carboni, què e" pols tlir? 
-Recull Ics preocupacions que ti nc, les preocupacions 
dels darrers anys, tant les que tenen a veure amb el món 
i les seves desigualtats soc ials i hipocresies mora ls corn 
les relacionades més di rectament amb mi: els canvis en 
els meus desitjos, la manera de viure l' amor, d 'entendre 
les dones, i també el pas del temps, com una memòria, 
un oblit, una amenaça ... Intento constru ir els poemaris 
d' una manera, amb parts, però de vegades es barreja tot 
una mica, va relacionat amb aquesta preocupació per la 
natura, com a persona que hi està ficada. Així els ele
ments s' hi barregen. 

- /-li IHlIIII Josep Maritl mtis !lmitl t/iliS tl(llle.~1 t/(lrrer lli
bre. 
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-Potser sí. Hi ha una part que és potser una mica mes 
intima, i llavors una al tra que s'allunyi una mica del '~o" 
com a subjecte poètic. Tot ha de parlar a través de la poe
sia i intento donar veu a les altres coses, però és clar, 
també hi ha poemes mol t personals i subject ius. 

Però quil1 llibre ,'/HI fet més gràcia public(lT? 
Segurament sempre fa més gràcia el primer, fa més 
il·lusió. Cada llibre que he publicat m'ha fet gràcia i la 
repercussió de cadascun depèn d'on s'hagi publicat ; 
quasi mai depèn de si el llibre és bo o dolent. 
Normalment és per la distribució ... les circumstàncies 
que apareixen Iol sovint. 

Diuell que e/s 1111 (Iels poe/es m és reltol'lI/S i el'o/lIcio
Utl/S ell e/llel/gllll/ge poètic tlCIIUl/. Que t 'h{ls a(/tlpf(1f 
p erfec/ttmel1/ (I/ 'tlc/II{1lirat ... Per què? 
No ho sé. Procuro, això sí, créixer com a poeta en cada 
llibre: ampliar la visió, la vida, el món, i to l"S els meus 
poemes són sotmesos a posteriori a un seguil de proves, 
des de [es que afecten al ri tme i al con tingut fins a les 
que analitzen el s significants, els espais en blanc o si[en
eis ... Si penso que no di c el que penso de debò, llenço e[ 
poema. Sobre això de ['actua litat, no sé en qui na actua
litat visc; suposo que n'hi ha unes quantes a lhora i que, 
a més a mes, són diverses. 

-Vflre.'i ser 1111 de/s coni de !'(lIIf% gi" Les d:l rreres tell
dències de [a poesia cata lana, qllè ell recort/e.\· de/ pro
cés i de l 'exu//ució (l'uquell momellt? 
-Vivíem la poesia les vint-i-quatre hores, en parlàvem 
constantment, era ja una manera de vo ler viure. En 
Vicenç i jo, després d 'una tertúlia a Barcelona, esperà
vem un tren dc mati nada per a tornar a casa i, tot parlant. 
va sorti r la idea de Les darreres lel1dêl1cies .... Jo cm vaig 

traslladar a casa seva i vàrem posar tiJ a l'agulla. Es lrac
tava de donar un mostrari, un 1l10nstruari -dèiem-, de tOl 
e[ que es feia en la poesia jove, sense exclusions, i de 
parlar-ne. La introducció, que també vàrem escriure ple
gats, ens va permetre viatjar a Ciulat de Mallorca, a 
València, pertot arrcu, a la recerca de dades i llibres, a 
conèixer l' activitat i l'efervescència que hi havia. Ho 
vàrem redactar corn si escrivissim una narració intel·lec
tual, fug int de la idea d'antologia, que ens semblava un 
frc , un entrebanc al di namisme del que estavem vivi nt. 

-Com ¡'U ser mJlIes' l'iutge,, /l1(lllorc,,? Crec que VtI ser 
fructífer, IlO ? 
-Dèiem que anàvem a cercar infonllaeió i va ser una 
manera de cercar informació molt agradable. Va ser quan 
vam conèixer Andreu Vidal, Àngel Terron, Albertí, 
Bartomeu Cabot, Iota aquella colla que, en aquell 
moment, estava treballant lant i tant. Poc després, també 
hi vaig conèixer en Damià Huguet. L'activitat era total
ment transversal. El que fe ia un era compat ible amb el 
que feia l'altre i l'altre, també amb la plàsti ca d'Andreu 
Terrades ... 
Eren una punta de llança per [a literatura, lot i que cada 
un d'e lls era totalment diferent. Al final va ser una llàs
tima que acabassin barallats. Crec que rerror fou una 
mica apuntar les crítiques als amics en comptes de fer-ho 
cap al món. El poder a tombar no estava en els amics que 
criticaven, estava fb ra i era palpable. 

-Hi l'eus algll/UI cOllllexió (1mb l '(mtologi" Pedra 
foguera ? 
-Si, lambé té el mateix caracter dinàmic i obert, pel nom
bre de poctes, tcndències, per la idea de Països Catalans 
-que molts altres no utilitzen gaire-... I perquè el discurs 
de Pedra foguera és també poèti c i no pas assagístic. Ni 
el nostre llibre ni el vostre volen canon itzar, probab[e
ment perquè la realitat actua l és polièdrica, rizomàtica, 
multiforme, plural, i no hi ha cap pressa per a se leccio
nar. 

-Tmllbé l 'ha "grm/ut purltlr d'al/res (lIIttJrs: Vill)'oli ... 
É!i fàcil fer (/e jutge i lel1ir mili creacM prlJpill també II 
debut? 
-Jo no sóc jutge, jo sóc delinqüent. Vi nyoli era, i és, un 
dels poetes que més m'interessaven. Per aprendre d'ell, 
que era amic meu, va ig fer ci llibre. Mentre el feia, va ig 
deixar de veure' I, perquè ell patia i volia explicar ijo no 
vo lia que m' influís. 
La critica literària? Es tracta d 'una visió complementària 
de la meva obra poèt ica. L'ú ltim llibre, El1lre el simi i 
Plalo. Pel curs poètic contemporani, m'aj uda a entendre 
[a modernitat poètica, el meu concepte de poeta i de poè
tica, el que subjeu darrere Vidrefilll/al i F/ors i carboni. 
No vull tenir la raó, sinó ampliar la meva raó i compren
dre-la millor. En un país normal, aquesta críti ca d'autor 
serviria per a ampliar [es raons d'un debat sempre desit
jable. 
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Josep Maria Sala- Val/daura. foto: Pau V3dell (Barcelona, novembre 2009) 

-Què ell pel/ses de la poesia eròtica? 
-Perquè n'estava escrivint, vaig real itzar l'Antologia de 
la poesia eròtica catalana del segle XX. És un lema cab
dal, perquè es una de les forces que ens permeten viure ... 
Jo n'he escrita intentant seguir el rilme del coit, per 
exemple. I com tota allra poesia, n' hi ha de tota mena i 
casta, molt variada. També en qualitat. És un tema que 
ha crescut força. 

-Trohes el ''fet poètic" enlloc més que ell els llibres i 
poe,e~'? Tol és poes;a? 
-Sobretot en el cinema. Ara, els motius del fet poètic són 
pertot arreu, en la vida i en la literatura, en les arts en 
general. No pas tOl és poesia, però tot pot tenir una mira
da poètica, que vol dir que tot pot teni r un proces de con· 
creció, d'essencialitZ:1ció, de comparació, d ' ironització, 
etc. poètiques. 

·1 la poesill oml? 
·La poesia oral es un gènere. A mi m'agrada molt la poe
sia oral que també es sustenta en el paper. Hi ha molta 
poesia ora l que es perfecta rítmicament, fonèti cament, 
pêrò que quan tu la llegeixes ... Un bon poeta ha de 
suportar les dues proves. I-Ia de ser oral i ha d'agradar 
quan un en Fa una lectura a la intimitat. També hi ha poc· 
s ia parateatral, està molt be. Sempre hi ha hagut cle
ments intermedis entre els dos arts. Les connexions que 
tenen i algunes perforrnance funcionen molt be. 

-Em sembla que també has treballat molt en teatre. 
-Com a proFessor, sóc especialista en teatre del segle 
XV I1 1. M'hi he dedicat molt i és el que ensenyo. He 
publicat algunes coses sobre el teatre de l'època, a 
Barcino, a Eumo i tambe coses sobre sai nets. He estat 
quaranta anys treballant en això. 

-Feres /11/ article sobre le!i I/oves teclIologies i tle COlli 

fer compatible Iu cl/ltura, hi tleie!J' tllle " It/ 1I01't/ era (Ie 
Iu il/formució IIlI ctlllviat el temps, l 'e!J,/Jlú, Itl ve!ocitut, 
Itl percepció, Ili ¡'¡rlllt/lilul ... " 
-Sí. Pel que Fa al concepte mateix de literatura, l' ha ober
ta. La quantitat d'estímuls que reben és molt mes barre
jat del que pod ia ser abans. Els mateixos conceptes de 
cànons i generacions se' n va anar en l' aire. Ara un noi de 
vint anys pot escriure igual que un home de quaranta, tot 
està barrejat. Cada vegada serà més diHcil compartimen
tar les idees. Com a suport, jo crec que evolucionarà, 
però seguirà coexistint amb el paper. AI princi pi obri rà 
un altre camí, s'enriquiran un a l'altre i, sobretot en poe
sia, jo crec que es segu iran ed itant moltes coses en paper. 
No s' ha de ten ir por a la tecnologia. Es com ten ir por al 
cinema quan es va descobri r, O a una imatge d' una Foto
grafia quan la gent s'h i veia renectida per primera vega
da. Simplement és un canvi de suports que ajudara per 
algunes coses i les ressituarà totes. 

-Ell (I"è treballes aclml/melll? 
·He enllestit un ll ibre, Daltabaix, que aplega els l)Demes 
dels tres (¡ lt ims anys. Sortirà publicat en francès a 
l'Arbre à parole.\·traduït sota elt¡tol de BO/lleverSelllel1fs 
i en català, encara no se on: espero la resposta del lloc on 
l'acabo d'enviar. M'han demanat que faci una antologia 
de la poesia catalana del segle XX I també en francès, i 
que la Faci segons el meu gust, sense que vulgui ser 
representativa de tot el que hi ha. N'estic escri vint una 
introducció molt breu. Sortirà durant el 20 Il. 

Pau Vadell i Vallbona 

Raval de B¡¡rcclona, novcmbre-dcsembre '09. 
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Obres de Josep Maria Sala-Vall daura 

Poesia 

Mitoclàstia. Taroldequinze. 1975. 
Tor ex/rem vole/' . Barcelona: El Mall, 1977. 
Camp d'esvorancs. Barcelona: El Mall, 1980. 
Reixes d'aigua. Palma: Tafal, 1980, 
Gual de camills. Barcelona: El Mall , 1985. 
En aquest dOli del foc. Barcelona: La Magrana, 1987. 
EIS (¡l'l'el traIa i de vol: .~elZe poemes. Ei vissa: 
Institut d ' Estudis Eivissencs, 1990. 
Ets arrel d'ala i de vol. Barcelona: Ed icions 62, 1991. 
Passeig de dills. Vic: Eumo - Cafè Central, 1992. 
SeqlÏêncies i mòbils. Lleida: Pagès, 1998. 
Cardiopatia. Barcelona: La Magrana, 1999. 
El cigne cec. València: Perifèric, 2005. 
Vidre/ullia/. Barcelona: Proa, 2006. 
Flors i carboni. Vic: Eumo-Cafè Central, 2008. 

Poesia infanti l i j uven il 

Tl'ell de paraf/les. Lleida: Pages, 1997. 
Disfresses. Barcelona: La Galera, 2002. 

Novel'la 

A la vam dellJOII . Barcelona: Edicions 62, 1989. 

Crítica literària o assaig 

Amologia de /a IJOesia eròtica cafa/ollo del segle XX. 
Barcelona: Proa, 1977. 
Les darreres fendències de la poesia calalano (l968· 
1979) (amb Vicenç Altaió). Barcelona: Laia, 1980. 
Joan Vin)'oli. Barcelona: Empllries, 1985. 
L 'aglll/a ell e/ fil: poesia cala/alia (l980·1986). 
Barcelona: Abadia de Montserrat. 1987. 
Lafotografia de ulla sambra: inslallf(Ílleas de fa 
generación poérica de fos cinCl/ema. Barcelorm: 
Anthropos, 1993. 
El saillefe ell la seguI/da mi/ad del sigla XVIII. La 
ml/eca de Talía. Lleida: Universitat de Lleida, 1994. 
L 'escriptllra i la vida. [amb Marta Gine]. Ll eida: 
Pagés Editors, 1998. 
Càllonlilemri: ordre i sl/bversiÓ. [amb Jaumc PomJ. 
Lleida: Institut d'Estudis llerdencs, 1998. 
Car/ellera del Teafre de Barcelo/Ja (1790- 1799). 
Barcelona: Curial/Abadia de Montserrat, 1999. 
EI,eall'o en Barcelona. elllre la Jlllm'ac;ólI)' el 
ROlllalllicisl/lo. Lleida: Editorial Milenio, 2000. 
Teafre burlesc cafala del segle XVIII. Barcelona: 
Barcino, 2007. 
EIJ/re el simi i Plató. Pel curs poètic camell/poral/i. 
Palma: Moll, 2007. 

Nau de començamellfs del segle XVI (grnval) 

S'fsdqp Núm. 5t1 • 1I lpoaJ - Any IX Marr . Abril 2J1tD 



S'Esclop <, 

--
'';.1'' --_ ... -, 

i '-~--
~ ~ ;~ ----,---a 

1 
<::I S'Esclop .-.. ' -- • -, 

20 

I s'esgrogueïen els noms, 
en el fet cal lat de venir i anar·sc ' n 
per Ics vies lentes del calendari. 
Com J' ombra de la flama 
d ' un llumí di scret i pietós, 
aliè a místiques declamatòries, 
quan t' imagines escoltant i sols és l' eco 
d ' un desembre fugitiu entre les persianes. 
Anotes, vas anotar, les xifres 
de les puntes, dels recessos, 
e ls ll ibres mal venuts amb e l bolígraf d' oiar-te, 
la mercaderia esquerpa i el dringar afòn ic, 
les escales cruixents de la vergonya, 
potser estrafo làries en aq uell minut. 
[ anotes els noms, vas anotar. 
lla llibreta podre ix un dibuix sarcàstic . 

Òscar Aguilera i Mestre 

(Inèdit) 
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Biografia 

Perquè la nit es tanca sobre mi massa sovi nt. 
Perquè jugo possiblement amb foc ( lambé destrosso punyals a l'alba). 
Perquè llegint Clarice Lispcclor trobo la raó de ¡'existència. 
Perquè cerco amb tenaci tat ci silenci, maleïda dansa que cm desborda rilmes. 
Perquè cerco en pells desx ifrar alfabets. 
Perquè la saliva em resol enigmes. 
Perquè sé de mi tan poc en l'esguard dels altres. 
Perquè uns llavis em recorden injusticies. 
Perquè altres llavis em condueixen al veTi. 
Perquè sang Ilunar m'agennana. 

Perquè tants perquès no m'asseguren la pregunta ni em resolen les respostes? 

A voltes tene por. 

Després de la tempesta 

Un nigul de Magrittc 
trempa el cel amb un punt d'astúcia. 

L'esquena del vent s' ha aj upit 
pe r deixar, fi la fi , descansar els arbres. 

Arrapes el pit de la tardor 
com si desfessis magranes 
per poder extraure tot el carmi 
de la bellesa. 

Però recorda, 
la catifa de pètals que la tempesta deixa 
no serà mai un camí de roses. 

Àngels Ca rdonll 
(lI/edils) 

ÀNGELS CARDONA PALMER (l'alm3 195 1). Dc pro
fessió, és mestm de primària i. com a sindicaliSIa. respon
sable de la Secretaria de la Dona. Com a acli \'ista culturnl. 
fOMa part dcl grup escamot de poesia FART D'A RT 
(1I'II'wf artdart.comJ. Té publicats articlcs a Pissorra. El 
guix i Escucla i col, labora. des dels inicis, - 1999 -, amb 
SEM/Op. És la autora de Poètica corpQral, publicat per 
Editorial El Tall 1999): //fadefoc, accêssit al Premi Rei en 
Jaume de Calvià (2000): T/'('s camills. 1111 v;mge, 2n. premi 
de poesia «Vila de Lloseta», (2003) publ icat per Ed. Di7 -
Ajt. de Lloseta (Mallorca); Ir. premi de poesia «Àgora») 
2003; Ir. premi de po!..'Sio (( ROS.1 d'or d'Algaida)), premis 
Castc llitx (Mallorea) Cicle (Icl curbo,,; publicat per 
Editorial El Gall. Fllllcio púb(I)icl', Editorial Can Cifre. 
Dolles d ·ahir. dOllcs (/e lleil/à (acompanyat d'una proposla 
didàctica, adreçada a Ics professionols de I"ensenyamcnt.) 
2007: PersJX'cth'o cibemèt;co (relnt cun) dins ((Una mim
da als reptes del segle XXI», 2007: co]-]abor.i en lo expo
sició fotografica ((El rostre de Ics oliveres)), exhibida a 
Can Alcover, l'alma, 2007. Ha eStat antologada 11 
Erafiques i despcwitmdes. d'Arola editors; a Emfll mlju lo 
"iel l/e/ desf!t), Ed. Siles de poesia (en catala, gallec i cas
tellà) i a Sel de 11011. Ed. Hcpta5Cvcn. 
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Quatre mots sobre 
D'un cànon socarrat 

F 
a cinquanta anys fc ia enquadernar bona part 
de les meves esburbades p/aquelles d'ales
hores amb la indicació, en e l ][0 111 de l volu
met resuliant, de Bordelf de flames, sota la 

innuència - però a cent anys llum, és clar - de la 
Imitació del Joc, de Bartomeu Rosselló-ròrec!. Per 
descomptat, la quali ficació de 'borde ll' mostrava a Ics 
c lares qu ina cra la valoració que podia fer-ne. 
Valorac ió que les ha excloses de la meva obra reco
neguda - reconeguda per un servidor, s'entén - durant 
tot aquest temps. 

Marr - Abril UllO Núm. 9 -11 ipoaJ - Any IX. 

Aquest est iu darrer, m'he trobat embar
cat en l'estranya comesa d ' intentar aprofitar 
aquells materials de 1957 i 1958 per a retre 
homenatge, in memoriam, a un bon amic 
que sempre va figurar en la lIi sl'a dels com
panys i lletraferits notables destinataris d 'a
que ll es p{aqlleffes publicades per mi 
mateix , fora de comerç, a la impremta 
Mossèn Alcover, amb tipus Bodoni i en 
paper de fil o paper d 'estrassa; un bon amic 
que - per què no dir-ho? - sempre va aco llir
Ies cordialment, fent-se' n una mica còmpli
ce o corresponsable, d ' alguna manera. 

Per descomptat, la tasca de provar de 
revisar i red reçar aquells esvalotats inlents, 
romasos en la inòpia durant tants de quin 
quennis, no ha tingut res de normal i hauria 
de provocar en e l lector els mateixos o sem
blants recel s i dubtes que han provocat en 
mi. Però també és cert que tots podem algun 
moment plantejar-nos el mate ix interrogant 
que es planteja Pietro Civitarea le en 
Mi/ografle e atIro I; "¿Dc què parlar si no 
és de temptati ves I encaminades al buit , I 
d'a llò que les parau les I no han sabut dir?". 
Malgrat potser el vertader problema no 
siguin exactament les paraul es sinó nosal
tres, els seus emissors, e ls que les emeten, 
va l a dir els autors, i també e ls receptors, va l 
a d ir els lectors o oients. 

Per descomptat també, e l fet que hagi 
batejat el llibre resultant amb el sarcàstic 
titol de D '1111 cànon socarrar em sembla que 
prova que no he deixat de moure'm dins la 
mate ixa òrbita, no especia lment agraciada. 
Però aquest fet no hauria de tenir ga ire 
im portànc ia per a l lector. Perquè cap discurs 
meu ni de ningú pot substituir exactament la 
lectura de D '1/ 11 cànon socarrar. O a ixò és el 
que crec . Tot i que potser jo tenc una fi xac ió 
amb aquest text, que altres c inquanta anys -
o menys- faran del tot inj ustificada . 

Bartomeu F io) 

16-19fcbrcr.2010 

11 En la traducció de Ll uís Servera 
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A mics. per desgnicia del 
món de la cultu ra, cns hu 
deixat, de manera inespe

rada , Maties Tugores i Garll u, 
amic, pocta, traductor i inte l'[cctual 
de primera fila , que, potser per 
aquest darrer motiu, per esser pos
seïdor d ' Ull bagatge cu hural extraor
dinari en aquests temps incerts, que 
ens ha locat viure, i també per dedi
car gran pan dels seus esforços als 
a ltres, -no només en benefici propi-, 
no va ser tractat tan bé com es 
mereixia en vida per les rorees de 
poder del nostre país, que controlen 
qui són els qu i convenen i qui són 
els qui no. per mantenir una soc ietat 
moll per Sala dels llindars mín ims 
d ' autointcrrogació i d' autoexigèn
cia. Com molts de vQSnllreS sabeu, 
la vida de l nostre amic Maties va 
estar marcada per l'amor i la passió 
per les ducs grans cu ltures que el 
constituïen materialment i cogn iti
va: la Crancesa i la catalana. Maties 
va néixer de pares mallorquins, pcrò 
no ho va fer a l' illa natal dels seus 
progenitors. s inó a Va leneiennes 
(Nord de França) on va cursar estu
d is ad minist ra tius, comptab les i 
d'un dramàtic amb el director d'cs
cena Paul Pla isanl. També era diplo
mat en Llengua Francesa per diver
ses institucions universi tàrics. No va 
ser fins al s vi nt anys, però, que tomú 
am b els seus parcs a Mallorca, on 
s'establi fins al dia que ens dcixti, i 
des d 'on escrigué poes ia inspirada, 
sobretot, en e ls déus de l'Olimp i en 
Shakespeare. 

S'Esdop 

La perdua del concepte vi tal 
que representava el nostre homenat
jat poeta serà molt dificil de suplan
tar, sobretot perquè cra un home que 
treballava mo lt per als altres, i 
aquest Cet, per desgracia, no sov inte
ja tant com pertocaria en una soc ie
tat corn la nostra que requereix dels 
esCorços de tothom per encaixar i 
contrarestar els em!J., ts de l'estult í
c ia i de la mediocritat. Corn ja 
sabeu, col, laborava amb S'Esclop Cent 
traduccions al català de poetes fran
cesos, essent , per tant, un pont 
necessari entre dues cu ltures prope
res i necessitades d ' interrelacions 
personal s. Tam bé Ceia el mateix a 
França: col, labora va amb diverses 
revistes del pais veí i hi traduïa e ls 
autors catalans que e l seu acurat cri
teri prenia en consi deració. Aix í 
mateix, col, laborà amb la revista 
Segell, ded icada a la cultura j ueva, 
amb articles sobre la repress ió del 
Govem de Vichy i dels nazis. Estava 
en un moment creati u especialment 
interessant : el 2006, publicfl Curolla 
del mallorqllí dadà; e l 2007, 
Vauvenargues. obr(l selecta, escri ts 
amb estreta col'laboració amb el seu 
esti mat i adm irat amic Cristòfol 
Serra, amb qui compania l'amor a la 
literatura i l' admiració pels escri p
tors francesos; i, el desembre del 
2009, a l' AlIiance Française de 
Palma, Quil1ze veus Sl/l'realistes 
f ral/ceses va ser prese ntat per 
Miguel Magnier (cònsol de França), 
Àngel Terron (poeta i director litera
ri d'El Tall Ed.) i Per/ccto Cuadrado 
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(poeta i tmductor i catedrútic a 
l'U IB) i pel mateix autor. I e ls dos 
projectes més immediats, que ja no 
pogué acabar de resoldre, Coren, 
d'una banda, una Allfo{og;a de poe
tes de les Balears (en edició bil in
güe cata là- Crancès) que s' havia d'c
ditar a París, amb la que estava espe
cialment il ·lusionat. i que, li hores 
d ' ara, resta pendent de publicació i, 
d 'a ltra, la presentac ió d'un pocmari 
d ' lsmaCl AH DjaCer, 

Així, amb motiu dcl seu sobtat 
decés, degut a l'apreci que molts 
sentiem per ell, una part del món 
cultural, • l'All iance Française de 
Pa lma, e l Centre Cultural Capa ltard, 
Es Pinzell , Illa de Ll ibres i S'Esclop, 
- decidí retrc un record a la seva tra
jectòria vital i literària i a l seu taran
nà aCable i encormjador. L'acte va 
ser el 26 de gener a la sala d'actes 
del Conscll Insular de Mallorca 
(C IM ), a La Misericòrd ia, i va pren
dre la IOfl1m de lectura poètica. 

Entre coneguts, amics i si mpa
tilz..1nts, tant de la seva persona com 
de la seva obra, s' hi congregà un 
considerable nombre de persones. 

L'acte va ser conduït per Joan 
Fu llana, acompanyat per Vicenç 
Calonge, Florence Tricoi re i Ànge l 
Terron: va tenir un caràcter oben a 
la pan icipació de tothom, de manem 
que tots els que ho van voler pogue
ren dir un poema, però també varen 
poder expl icar una vivència o 
expressar e ls seus sentiments envers 
Maties. Fins i tot hi va haver poetes 
que no hi pogueren assistir que 
enviaren pocmes i missatges per ser 
llegits aquella vesprada, com va ser 
en el cas de Joan Perelló, Miquel 
López Crespi, Ponç Pons, Alfo ns 
Navarret, Banomcu Ribes Guasch, 
Anton i C lapés, etc. 

L'acte tengué un caràcter mol t 
especial, perquè cada intervenció 
era cspecialment sincera i especial
ment si ngular. A ta fi, comparegue
ren les llàgrimes, Llàgrimes de tris
tor per la perdua d'un home dc com
bat poêtic que trobarem molt a Cal
lar, molt Ceiner, el qua l sentia molt a 
prop dues llengües: la catalana i la 
Cranccsa. 

.foSC I) Pil::'1 i Vida l 
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Arca 

cam ines a Ics palpentes - travesses arena ls pinedes garrigues maresmes 
una avinguda d'oms - un camí d'aire 

les fosques aigües de la memòria 

en llà de l' itinerari albires una clariana lluminosa 

creus haver arribat a l'i ndret d'on vas partir 
i COI11 més t' hi atanses més sembla all unyar-se't 

habila just a Ja ll inda 
de la paraula allí on la llum 

és invisible i tot esdevé visible 

Ja paraula t'allunya del real - anunc ia però no de-limila 
in-fonna - dóna fonna al so de la llum 

al so d' un ind ici 
al so d'un pensament 

al s ilenc i 

ci bu it trasllada la llum - la llum trasllada el buit 

entre l'instant i l'elem 
la bellesa inesperada d 'una volva de pols 

suspesa 
en una retxa de llum 

la llum traspassa tala frontera - s'atansa al límit 

MtI1Ç · Ahrll ZII1t1 

es perd : no pas en una altra banda ans en el teu interior 

esborrar-sc de mOls - ca llar 
dir el gran i subl im s ilenci 

mentre la llum incendia l' absent 
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la mirada et transporta fora de tu - enllà de tot 
aquest esclat de ll um que arriba a un altre - del qual no en coneixes res 

di ssolts en la ll um 
els mots del silenci - escriptura en blanc 

gotes de rosada - penjant d' un fil d'acer 
traces de silencis antics - d'absències recents 

al desert tan sols ll um i pedra àrida 
silenci i so litud - aïllament 

el buit que ho conté tot 

buidar - buidar-se 
desconèixer - deseixir-se 
ni posseir ni ser posseït 

desaparèixer dins l'obra - confondre-s'h i 

capella abandonada 
lent silenci polsós 

murs leprosos - biaix de ll um malalta 
que frega la penombra 

d'aquesta so litud de por 

reconèixer tan so ls la música 
del silenc i que t' habita 

la mirada retalla fragments de di scurs 
reescriu 

els afaiçona els perfil els 

la llum del poema brilla en la tenebra 
sense ce l 

núvol que recorre un cel ras 

l'empremta del s ilenci en et paper 
el so d'aquest paper caient a terra 

i l' infi nit no-res 

ta ll um reposa damunt la mirada cansada - rencxos de res en el no-res 
(un res que no vol ser ni no-res) 

Antoni Clapés 

Núm. SD - 11 /¡Mal ' Any IX. 
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Correspondència entre Ferrà i Villangómez (V) 

A
questes cartes adreçades a Ferra - escrites a Eivissa, entre agost de 1945 i maig de 1947. - fan rclèrència, sobretot, 
a la publicació dels seus poemaris Sonelos Mediterrólleos, Elegies i paisa/ges. i Terra i sOli/IIi pel qual demana un 
pròleg a Ferrà. Ell l'hi va escriure, però ja no el veié publicat a causa de la censura. Aquesta qiiesl ió i la de l' id io

ma en el qual escriu el poeta eivissenc, són recurrents i van estretament ll igades. Villang6mez li manifesta que desitjaria 
que SOllelOS M edire,.,.ólleos fos escrit en c:.ltab, però la censura no ho permetia. Hi vei m, aix i mateix, que Vi1langómez 
demana opinió al seu mestre Ferril i es deixa corregir per ell. Malgrat això. hi ha una profunda valoració i respecte de Ferrà 
envers ci seu deixeble, el qual accepta, fins i tot, la correcció de minims detalls, com es veu a la darrera carta, escrita només 
mig any abans de la mort de Ferra. Les poesies, que Vi llangómez deia que li enviaria a la darrera cana, és probable que les 
portàs en un dels viatges a Palma, quan conta que el va trobar moll desmillorat i que rou la darrera vegada que el va veure. 
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Francesc Lh,dó i Rotge.-

Eivissa, 4 d'agosl de 1945. 

Senyor En Miquel Ferrà. Mallorca: 

Distingit senyor: Tenc el gusl d'enviar
vos un exemplar de "Sonelos mediterr:ineos", 
que he acabal de rer imprimir a Barcelona. 
¿A qui el dedicaria amb més plaer que a vós, 
que tan amablement heu acull il sempre els 
meus versos? Jo sé que si alguna cosa de bo 
està eontenguda dins aquests hendecasil-1abs 
-amagada, segurament, sota una rorma 
imperrecta- vós millor que ningú, amb la vos
tra fina sensibil itat i la vostra coral dererència 
envers els que aspiram a crear una mica de 
bellesa, sabreu descobrir-la. Ja coneixeu gai
rebé tOlS aquesls sonets, però m'és grat orc
rir-vos-els de nou ara que han pres cos i ror
men ci meu primer llibre. Jo hauria volgut 
que aquest llibre, el constituï!¡sin les poesies 
escrites en la nostra llengua matema, amb el 
que, endcmés, iniciaria Ull ordre cronològic. 
No ha pogut ésser aixi. Heu de saber que, 
contràriament al que us havia dit, amb motiu 
de la publicació a " Ibiza" de sel sonets cata
lans, la revista rebé després ordres de 
Mallorca de no publicar res més en català. 

Enric Fajarnés ha publicat tambe un lli
bret de versos gerrmi del meu i pensa ellviar
vos-ci. Hem ret una curta edició privada per 
a regalar als amics. Els dos ens hem animat 
l' Ull a l'altre i hem portat a terme aquest 
designi polser una mica quixotesc. 

Envio Iambe un exemplar per a don 
Gui llem Colom. Desconec la seva adressa i 
no conec cap altre miljà sinó la vostra media
ció per a rer-Io arribar a Ics seves mans. 
Perdonau aquesta molêslia. 

Estic ja a Eivissa, passant unes vacances 
en les <Iuals no es deixa sentir gnire la inspi
ració poètica, ara que cm vagarin per a rer-li 
el cas deguI. 

El voslre amic que us estreny la mà 

Marià Villangómcz Llobct. 
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Eivissa. 12 d'abril de 1946 

Senyor Miquel Ferrà. Mallorca 

Distingi t amic: Tcnc ci gust d 'enviar· 
vos els versos cata lans escrits després de 
"Sonctos mcditcm'tncos", Els he aplegat 
en un conjunt que, amb ci temps, podria 
éSSèr un llibre amb cI titol de "Terra i 
somni", Ja coneixeu Ics primeres d'aques
tes poesies. que vaig enviar-vos l'any pas
sal. En general , crec que segueix la matei
xa linia poètica de sempre. Si hi ha un 
procés evolutiu, deu tractar-se d ' Ull pro
ecs Icm, i aques!O nova elapa no estarà 
gaire lluny de Ics "Elegies i paisagcs", de 
fa Ires anys. Més m'inleresS3ria saber si 
s' hi pot veure algun petit perfeccionamellt 
de tècnica o de fons. Per:l la meva pròxi. 
ma obro en calaltl, que Icndr1i segurament 
unti estructura JlOCm¡\tica. sobre un lema 
únic -al mateix temps aniri escrivint algu
na poesia castellana-, pens sepamr-me 
una mica de la poesia anlerior. Encaru no 
l' he comcnçada, i no sé, en realitat, que 
sortirà, perque no sempre la real it7.ació 
respon al propòsit. 

Molt ugmït per l'atenció envers els 
"Sonetos" que demostmva la vostm Jlelr.l 
del 7 d 'agost ultim. M'hauríeu de perdo
nar que restàs fins avui sense resposta; 
però tenia desig de contestar-Iu i enviur
vos a la junta alguna nova composició. 
Després vaig pensar que seria millor 
enviur-vos ci recull sencer, el llibre aca
b:lI, d ' una sola vegud:!. 

Jo m' he passat tOl l'hivem a Eivissa. 
Fins el primer de juny no he de ser a 
Barcelona: de manem que a darrers de 
maig p..1Ssaré per Mullorca. Aquesta vega
da procumré allargar l'estada dos o tres 
dics. Tendré molt de gust en venir u salu
dar-vos. Vaig llegir, u la revista del Cerele 
de Belles An s. uns records vostres sobre 
Gabriela Mistm l. Això és l' unie que he 
sabut de vós d'una temporada ençà. 
M 'alegmria molt que seguissiu bé com 
sempre. 

Sa ludau de pan meva. si vos plau. la 
vostra germana i els amics de per uquí. 
Disposau de l vostre am ic 

M. VillangómC"z Llobct 

Transcripció liIeral dels documents per Franccsc Lladó i Ro,ocr • 
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Sr. Miquel Ferrà. 
Mallorca 

Eivissa, 28 d'abril de 1946. 

Disting it amic: He de donar-vos una notícia per a mi 
molt agradable. AI mateix temps que us enviava còpia dels 
meus ultims versos, vaig enviar-ne una altra al Sr. Francesc de 
B. Moll. M'ha contestat que desitjava publicar-los a "Les Illes 
d'Or", ara que hi ha una major tolernncia per part de la censu
ra. Jo he acceptat la proposta. Em pregunta si cal posar-hi prò
leg i, en tal cas, qui hauria de ser el prologuista. Em dóna, 
doncs. una idea que potser convindria acceptar. Ara bé, el nom 
que immediatament se m'acudí, fo u el vostre. M'haureu de 
perdonar la gosadia de demanar-vas-el. Només us deman que 
cm dediqueu una petita part del vostre temps lliure: no m'atre
viria a demanar-vos res que us costés més que això. Si ara no 

teni u ganes d'escriure o hi ha algun altre inconvenient, el llibre 
podria sortir sense pròleg. On dic pròleg, s' ha d'entendre, és 
clar, unes curtes línies de presentació. 

A Ics poesies que us vaig enviar de "Terra i somni" hi 
afegiré, per a la publicació, dues poesies més que vagaven 
entre aquest llibre i el primer, i que vos ja coneixeu. Així, 
"Elegies i paisatges", si arri!>'1 a publicar-se algun dia, quedara 
una mica més descarregat i més proporcionat, quant a volum, 
al meu segon llibre, que ja veieu que sortirà el primer. 

Cas que escrigueu el pròleg, potser vós mateix ci 
podríeu enviar al Sr. Mol l. No sé si té molta de pressa; però el 
procediment seria, indubtablement, més r:ipid. 

Us saluda cord ialment el vostre bon am ic i servidor 

M. Villangómez Llobet 
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Senyor Miquel Ferra. 
Mallorca. 

Benvolgut amic: He rebut la vostra llet ra, amb les modifi· 
eaciOlIS proposades. Tol cm sembla bé. En ci darrer vers, efec
tivament, el mot "alta" no aregeix cap idea nova i "nostra" pre
cisa més un sentit que podria quedar obscur. En ci quart vers, 
el mot "nostra" ja no és lan necessari: l'allura no pot ésser més 
que una. En canvi, "tanla" sumava, potser, noves dimensions a 
la poesia. Judicava no sols una idea d'admirada consideració, 
sinó tam bé de distància, en comparació amb la pròpia baixesa. 
Es tractava d'exposar, tal vegada amb una mica de gosadia, 

• 

aquests matisos que ci poeta ha de comunicar màgicament. per 
les virtuts ocultes dels mOlS. Sens dubte, "vOSlnl ahura" és més 
normal; però "tanta altura" (hi sobren ICS, però en "voli vers 
vostra" sobren ves) va més carregada d'intencions. Amb 101, 
faceu ci que volgueu. 

Ja us escriuré, avial, les ültimes poesies que he escrit. No 
moltes, pcrò ara vaig fe nt. 

Disposeu del vostre amic 

M. Vi llangómez. 

Eivissa, 26 de maig de [947 

Transcripció literal dels documents per Francesc L1adó j Rotger 
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Poesia italiana 
/ Irene Baccarini 

IRENE B ACCARINl és una destacada poetessa i estudiosa de la literatura italiana. Actualment desen
volupa el doctorat en ita1ian istica a la Universitat de Roma "Tor Vergala" . Ha tinguI cura en les seves 
recerques i investigacions principals de poetes com Dante Alighicri, Gi3como Leopardi, Giuseppe 
Ungaretti, Maria Luzi i Giuseppc Conte. entre d 'altres. Ha publicat les seves poesies en diverses al1lolo
gics Trinità 11011 risa/fa, in A.A. V.Y., /0 Seriva, Roma, Giulio Perrore EdilOrc, 2007; Amor memo,., in A.A. 
V. v., AII/OI"e. I gl'Gndi lemi delia poe.çia. Con l/na poesia di Gabriel/a Sica, Roma, Giulio Pcrronc Editorc, 
2008; Mell/emo li/ori. in A.A.V.V., DlIlmal1oscrilo a/libm, Roma, Glulio Perrone Edilorc, 2008, (finalis
la de l' homònim premi); Raccoglierò i IlIoi passi in A.A. v.v., DedicalO a .. Poesie pel' ricordare, 
Guidon ia (RM), Aleni editore, 2008. 

Les poesies, ara publicades i traduïdes en llengua catalana per a S'Esc/op, estan extretes de la revista 
italiana Polill/nia. Trimeslra/e di Poesia fra/iaI/a mim. 17-18 gennaio-giugno, Roma, 2009. (pp. 72-73). 

Che lraca sia viaggio, 11011 rilorno. 
Non hai pili paIria, 
né //17 Oio l 'liti promesso I/IUI lerr(l. 
Perché adessa III sai. 
e ogl/i sem. 
qual/do Vel/ere chiama la I/olte, 
dalla prt/a ri ririri ne/ht sriva, 
aI/goJo buio di l/orri so!itarie, 
caldo rifugio da l'emi e temporali: 
nessul1a r()(fa piit va/e 
che traeciasfi iI giorno prima. 
Dimenrica i sogni rimasli nel casserro. 
aecalllo ai segreli che li disrurbono. 
Fai la coma delle provvisre. 
l/ viaggio si compie call quello che hai. 
Se 1(llI/orte l 'azzardaul1o scherzo, 
1/11 inganno. 
ferma l'auimo. 
Perché adesso IU sai: 
sai fe ferre che hai !asciato 
e quel/e che 11011 hai. 
Fingi del II/are la sressa !ibe,.rà. 

••••••• 

Ci hai raccolfo la vira 
in clessidre pi(lIIfale al/a ferra. 
che 1I01l/)IIoi pili girare. 
E polvere ritomeremo. 
- Tu l 'hai t/erro -
Se illl/o pugno si schianla sui piccofo velro, 
Im crepare di eoeci e pili IIlIlIa. 
Chissà a q¡¡aleFeddo piallera 
o deserto ci soffierai. 
Tu Parola e noi pofvere che 170 /1 fa rumore. 

Irene Baccarini 

Que haca sia viatge, no relorn. 
No tens més pàtria, 
ni un Déu t'ha promès una terra. 
Perquè ara tu saps, 
i cada capvespre 
quan Venus crida la nit, 
de la proa et ret ires vers la bodega, 
cantonada fosca de nits soli tàries, 
esca lfat refugi de vents i temporals: 
cap ruta que traçares 
el dia abans et val. 
Obl ida els som nis estesos en el ca laix 
al coslal dels secrets que el destorben. 
Fes el recompte de les provisions. 
El viatge es com pl eix amb el que Iens. 
Si la mort gosa rer-te una broma, 
un engany, 
atura l' instant. 
Perquè ara tu saps: 
coneixes les lerres que has deixat 
i aquelles que no et pertanyen. 
Fingeix del mar la mateixa Iliberlat. 

••••• * • 

Ens has aplegat ta vida 
en clepsidres plantades en la lerra, 
que no pots capgirar més. 
I pols retornarem. 
-Tu hohasdi l-
Si el tell puny s'estavella sobre el petit vidre, 
un esqu inçar-se de boci ns i desprês no-res. 
Per vemura a un fred planeta 
o desert ens soFriràs. 
Tu, Paraula, i nosaltres pols que no fa remor. 

Llllis Servera (trad.) 
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Darrera cucavela 

FACEM una darrera cucave la. 

O mi llor ta l volta 
Ja penúltima. Agafa'm 
les mans amb força 
i giragonsa 
una vegada més 
sobre el teu propi eix; 
capgira, si cal, 
cen ituds i evidències, 
mostra al món 
la teva agilitat sense parell, 
rom p el mite 
de la tradició i les bones maneres 
i vola, 
sent·te 
meteorit o astre 
o simple avió de paper 

" qllan s iguis en laire, 
ingràvid, 
esparge ix la llavor 
de l teu nom 
sobre els erms camps del si lenci. 

(A I mel/fill L/l/is) 

Miquel Àngel Lladó Ribas 

De la pan titulada Terri/ori de silenci del poemari L'inquilí del ge!, publicat 

a 13 coHecció Et Turó (2002), premi de poesia \(Guillcm Colom i Ferrà)) (2001) 
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Sant Jordi 
És el vidre que s'estella en mi l fibres 

i reneix com l'au fènix per les coses . 

Ja s'acaba el sojorn de les roses 

i s'albira e l reialme dels llibres. 

Són quelcom més que la ll etra impresa, 

el paper estimula els sentits; 

quan un l'acaricia amb els dits, 

en poua secrets i brins de bellesa. 

Són portes obertes a tot el món 

i a tots e ls tem ps ... Parles amb Odisseu, 

i amb Curial, i amb Werther que ben trist seu. 

La fantasia tots els somnis fon 

d ins un món nou que és, un poc, corn aquest. 

I és que llegir és Ull vell, i bell, gest 

que fa, com cal, renéixer la paraula. 

Amb un poema, o amb una faula ... 

Jaume Vidal Fo.-teza 

(Inèdit) 
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L'alegria 
no viu ni a la planla baixa 
ni al gratacel de Burj Dubai 
sinó en el Sol i l'Aigua de cada dia 
in iciant, ingènua, la travessia 
amb la compli citat del vent 
i la sinuositat de la triSlor 
amb ull s oberts d'aprenenta. 

Ulls oberts d' aprenenta 
que modificarà l' esguard 
a mesura que el Temps 
les seves petj ades imposi 
en la inluïda església 
on el s poetes del Sol i l' Aigua 
es revolten, escriuen i repassen, sàviament, 

els esdeveniments. 

* * * * * 

Era vulgar el capvespre, 
incipient ombra d' aixella, 
de grises plomes el cel, 
sari de Clcopatra i Marc Antoni 
besant-se entre vianants 
que caminen o corren per fer salut, 
skales, cans que s'afuen 
¡ eguinar de bicicletes. 

De co lor negre la Moixa 
besava el tigrat Moix 
i tot era soroll de vaixell s, 
copes d ' ambrosia plenes 
i eunucs quc pictosament cantaven 
mentre cu irasses en contacte 
de sang es tenyien per la mentida empesos 
en canviar la vida pel paradís. 

Vicenç Calonge i Gustà 

(1I1etlil# 
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L 'amic de les paraules 
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J ugaves encara ahir 
amb les paraules. 
era un acte sublim, 
un cam í de pedres en l'arena 
que t ' havia vist nàixer 
i que ara és una soledat petita 
voleiant com la bandera 
d ' un horitzó desvalgut 
a llò, e l poc, que ens queda, 
i és l'absència i tOl menys tu. 

com unjoc 
vas fer front a tanta vida. 

miraves lluny 
en l'escalfor 

que la pell d'aquest bresso l recollia, 
am 
el buit, no hi és 
e n l' ànima, parets com llibres 
amuntegats 

en cambres 
on la tristesa ho va ocupant tot, 
però et recorden les paraules, 
en el somriure hi ha una certa bellesa 
que vas regalar al món, aquest vol 
d'un cel sense núvol , aquest futur 
que ens has fct un poc més amable. 

Alfons Navarrct 

(Inèdil) 
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Perpètues paraules 

Presentació d'Aina Ferrer del poemari Perpèll/es Paraules de 
Joan Cabalgante, al clauSlre de SI. Domingo d' Inca (16-12-09) 

e om a preà mbul, he de 
fer referència, en primer 
lloc, a la satisfacció que 
Icnc d'estar aqui i que 

prové, essencia lment , de dos àmbits. 
El primer és ci de l'amist¡n ja que 
conec en Joan de fa estona; la seva 
poesia i la seva sensibilitat no passen 
desapercebudes per ats qui l'escol
ten, el llegeixen o comparteixen amb 
ell la dèria de confegir parau les. 
Escriure és l' eina del poeta, la seva 
e lecció per a no passar debades per 
la vida. Per al tra b.lnda, com a per
sona nascuda aqui a Inca, avui és lot 
un privi legi poder presentar e l lli bre 
guardonat en aquesta primera ed ició 
del Premi «Pare COIOIlUl de poesia. 

Que s' hagi incorporat aquesta moda
lilat és moti u de ce lebració ja que 
cOnlribueix a tenir en compte una 
expressió li tcrària que no té res de 
parenla pobra i amb la que la nostra 
c iuta t c reix des del moment que 
va lora la poesia CO I11 a mitjà de 
coneixement que ens aproxi ma a la 
veri tat i a la bellesa. 

Avui dia s' acostuma identificar 
els prem is importants amb els que 

S 'Est:Jqp 

tenen major ressò mediàtic . Els bes(
sellers proliferen al costat de guanys 
ràpids i prioritzant la perspect iva del 
negoci per sobre de la qualitat. El 
veredicte dels premis no estó exempt 
lam poc d 'ombres i potser convé 
recordar que, així com les intrigues 
proliferen com més fort és el boti, e ls 
prem is locals representen avui dia 
un respir de neutrali tat que va lora la 
lasca ben feIa per sobre de qualsevol 
temptació de converti r la literatura 
en un hoste de l'audi ència. Les 
inrraestructures de venda estan 
immerses en una cursa per a imposar 
e l que sembla per sobre del que és i 
d ' això no se'n escapen, tampoc, e ls 
llibres. Cal anar en comple perquè 
els llibres bons no són ni de bon tros 
els que tenen més difus ió i que tenir 
esmeni a ls autors que trepitgen la 
mateixa terra que nosaltres suposa 
saber veure la vólua del que tenim a 
prop sense perdre' ns en reclams fic
ti cis ni en modes de temporada. 
Premis corn el que avu i ens rcuneix 
aqui són els que ens ajuden a pro
moure valors tan importants corn el 
de la reflexió o el de l' exercici crític 
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que tot c iutadà ha d 'assolir. Perquè 
la poesia és una mirada atenta sem
pre al que passa. La poesia cerca en 
qualsevol lloc aquelles coses que 
nonnalrnent no tenim el costum de 
mirar o que, de tant veure-Ics, ja no 
Ics tenim en compte. La poesia des
cobreix i al hora ens permet desco
brir-nos a nosa ltres des d'una nova 
perspectiva per la que passàvem de 
llarg. 

En una entrev ista a Wislawa 
Szymborska, Premi Nobel de 
Literatura del 96, clla adverti fi qui 
l'entrevistava de tres coses: que no li 
agradava parlar de poes ia, que no li 
agradava parlar sobre ella i que no li 
agradava parlar de polit ica. Què que
dava? idò parlar d 'an ima ls, de plan
ICS, un poc sobre l'amor i un poc 

sobre l'amistat. Tanmateix això no 
es compli del to t durant l'entrevista. 
I la quantitat de temes que van sorgi r 
des d 'aquesta aparent censura fou 
sorprenent . 

Aquesta referència em va bé per 
començar a comentar Perpèwes 
Pm'olltes, que es ci títol del llibre 
d 'en Joan. On fixar el punt dc pani
da? Des d'on el poeta comença a fer 
Ics primeres passes? L'entre-vista 
que fixa un pUllt en e l carn i perquè 
després un cert gmu d 'ordre - o de 
desordre - guiï Ics passes ... ? Hi ha 
uns pri mers poemes que podríem 
s ituar en la conti nuació de l seu ante
rior poemari Les veus manllevades. 
Tol i que l'homenatge a la fi gura i al 
pensament de grans autors és una 
constant en tot el llibre. Hi ha tantes 
vides fora de la nostra! tants de relats 
d 'aquells que ens han preced it. Vides 
que encara alenen i que no podem 
deixar de banda i que l'autor ncces
sita evocar-Ics per fer-Ics d 'a lguna 
manera presents. A traves dels pri
mers poemes, tant podem sentir a 
Dragut remar fins a l'exten uació 
com acompany:lr Paul Ce lan 
moments abans de llança r-sc al 
Sena. Fugir amb Dalile perseguida 
per Apolo quan reclama l' ajut de 
Zeus o a la necròpoli de Son Real 
acompanyar el viatge de l' últim fen i-
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cI. Aquests són nomes els motius 
d 'alguns dels poemes, però alerta!, 
perquê el poeta té la particularitat 
d'anar-se 'n a viure amb els seus 
motius, de treballar-los tan profun
dament que acaba per confondre's 
amb ells; com en una segona pell , 
l'ordre es subverteix en un canvi 
d 'adjudicació. Perquè, si bé és l'au
tor que llaura el camí de les parau les, 
aviat seran aquestes les que acabaran 
per apropiar-se del creador, propor
cionant-li el tonmveu necessari per a 
descobrir-sc a ell mateix en un efec
te boomerang. Qui cerca veritable
ment, es troba en allò que cerca. Qui 
fa una raguera als déus es veu a ett 
mateix en camí. 1 corn tot allò que té 
quelcom de sagrat, els versos queden 
coberts d'una rara intensitat que 
demana al lector lentitud i ritual. 
Les paraules que diuen molt en poc 
són solemnes i així els versos ens 
donen l'oportunitat de fugir de les 
presses i d'anar a poc a poc. 

part d'un cicle que cs repeteix i es 
perllonga. Qui escriu sap que té un 
temps d'ex istència limitat, però sap 
també quc les paraules són signes 
que teixeixen una xarxa més enllà 
del temps i de l'espai. 

Les baules són una representació 
d' una recerca expansiva que cerca 
lligams i consolidació. El poeta 
escolta el que han di t altres veus: Gi l 
de Biedma, John Donne, Miguel de 
Unamuno, Garcilaso de la Vega, 
Joan Alcover. I basteix una cruïlla de 
camins: de pols, de boira, de tornada. 
Però no només existeixen Ics veus 
cèlebres, sinó que també la contem
plació d'un paisatge és ja en sí 
mateix una veu que ressona amb la 
mateixa intensitat que algu quc ens 
deixa. El que resta existeix perquè 
hi ha una altra part que fuig i a través 
de les notes d'una absència familiar 
el poeta dóna per conclosa la primc
ra part del seu poemari. 

Però, a la segona part, les baules 

crcades en els anys 50 al Japó. Eren 
les danses de l'obscuritat que enmig 
del desastre anaven a cercar una 
nova consciència t1sica. Aquesta 
dansa és una reflexió sobre el cos i el 
lloc que ocupa en el Cosmos. Un 
petit racó es congria, com un refugi. 
En aquest punt, el poemari comença 
a recuperar-se dels matisos obscurs i 
en el poema "Meditació" sorgeix la 
nuesa de l'home sotmès a la turbu
lència del corrent vi tal. Com si fos 
l'arbre alcoverià el poeta després 
d' un cert 10 elegíac cerca encara 
l'anhel i el desig en un món que s'es
fondra. En el poema "La navalla i el 
pinzell" conti nua el canvi que espera 
desprès de la tragèdia algun indici de 
claror. D'això tracta l'art quan la 
representació plàstica o literària s'u
tili tza gai rebé com un conj ur que 
in voca la transformació de la realitat. 
Una saviesa que, per una altra via, la 
tradició popular també ha cu ltivat. 
Cap el fi nal de la segona part d 'a-

" ... les paraules són signes que teixeixen 
una xarxa més enllà del temps i de l 'espai" 

Hi ha una citació que l'autor res
senya de Giacometti que diu: "L'art 
m' interessa, però la veri tat m'inte
ressa molt més". L'autor segueix la 
gu ia d'aquest enunciat i es manifesta 
en una recerCa constant. Qua lsevol 
art neix de la mirada que feim a tot 
allò que ens envolta. Quan en Joan 
titula a un dels seus poemes "Els 
camins de l'escriptura", sap certa
ment que allà on cal anar a cercar les 
paraules és en la vida i que en ella hi 
connueix sobretot l'experiència que, 
juntament amb la vollllll'at d'elabora
ció, ' fa possible l'art. Aquí el pintor 
o el music o el poeta, es convertei
xen en l'home quotidià que es preo· 
cupa per cercar la veritat o la be lle
sa dins l'ordre dc les seves accions. 
Maldament el caràcter efimer de les 
coses, de les situacions, de nosaltres 
mateixos, hi ha connexions que ens 
enllacen i baules que travessen el 
temps. L'autor ho diu amb contun
dència: "Sóc un poema i he vingut 
per restar". 

Les estacions passen perÒ formen 
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es transformen. Ja no són d'argent 
si nó de nacre, han perdut consistèn
cia. Hi ha pors i temors i la fragilitat 
de qui viu en un pai satge inhòspit. El 
to greu augmenta i el poeta sent un 
cert paral'lelisme amb la figura de la 
mà de Dant quan comença el viatge 
a l'infern en la Divina Comèdia. La 
Selva obscura són els boscos de 
Bellver, la ciutat, el drac de na Coca, 
perquè la devastació és a l' interior i 
Ull patrimoni ardent acompanya l'és
ser que pateix. L'autor plany la di s
sort interior amb la que ha de sobre
viure. Són freq üents les referències 
a la destrucció d 'on sobresurten 
imatges apocalípt'iques. Hi ha colors 
Chopin i Poe torna envoltat de negre. 
Però, gota a gota del dolor propi, 
tam be s'estenen baules. Les emo
cions ens uncixen al patiment dels 
altres i els versos troben en la di stàn
cia Nagasak i i Hiroshima i s' hi unei
xen en el rastre del dolor. Però cal 
tornar alçar-se per segui r endavant. 
Així el poema 811no fa referència 
precisament a Ics tècn iques de dansa 
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quest poemari, el poeta torna per 
cercar la casa, la terra on ha nascut, i 
acompanya la tornada una cita de 
Josep Maria Llompart j uns versos 
que diuen: "Malgrat tot, sobre la 
corda de llum faré l'i ntrèpid salt del 
trapezista: si caic al buit, espero que, 
del dolor, al manco, en surtin ales". 
L'autor ret un homenatge a Miró i 
torna novament la imatge de "La 
nava lla i el pinzel"; l'existència que 
vaga entre un crit tallant i la paraula 
i que és també el pOllt que travessa 
les pors a través de l pinzell de l llen
guatge. 

La tercera part del llibre està 
constituïda per sis poemes que, al 
meu veure, marquen un interval on 
l'home es retè de l'avanç. L'habitud 
del capt iveri ens du a la sensació de 
qui es marceix en l'espera. Un episo
di en el que, tanmateix, la mirada 
s'entretén en Ics fo rmes alades que 
circulen prop del refugi de ls dies. 
En realitat no cal mirar gaire lluny, 
perque en les proximitats és repetei
xen les formes que ens enlluernaven 
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en la distància. El més gran és en 
realitat present en el més petit com 
la fonna en espira l d 'un amanites la 
qual es també present en Ics galàx ies 
i en la ronnac ió de les estrelles. El 
poema "Galàxia Amanites" emer
ge ix resplendent des del cor d' una 
poma fi ns a Orió O Casiopea. El lloc 
de l' home és també una baula de 
temps erimer entre les mans que 
se' ns escapa. En l'ú lt im poema es 
toma a repetir l'estructura anterior. 
Mori d'ull nisprer és, de nou una tor
nada, Quan el temps s'acaba l'autor 
té la necessitat d 'anar cap als paisat
ges coneguts i els recers pròxims, 
Però fi ns i tot la inrància és com l' ar
bre del nisprer que va desaparèixer 
quan algú un dia decidí l'allar-lo. 

La darrera part del llibre Cadelles 
que 110 pesell és confegeix al vol tant 
de la certesa de qui sap que al fi nal 
de tot no hi ha cap llum. El poema 
" Bram de Clapham South" és la pri
mera estació. Però encara que no 
pesin Ics cadenes no deixen de rer
mar-nos. Tant fa que sigui com di u 
en Joan "al gest cansat del desig o a 
l'ombra de l fum, o al fum de la teva 
ombra", No tenim poder per veure
hi clar, la nostra percepció s'estén 
per la boira. Només la llum pot fer
se dins la nostra ment. Tornen els 
homenatges que al llarg del llibre 
sempre han estat una constant. Les 
pors i l' incertesa han habitat Ics veus 
de la lilCratura . AI poema la 
Pregària de Praga Kafka retorna a 
partir d ' uns versos de Bartomeu 
Fiol. La terra promesa no mira ja 
cap al rutur és més aviat un retorn al 
I)tlradis perdut de la infància o al lloc 
de Ja memòria que encara la serva. 
Unn mar vella des d 'on sobrevé l'en
yor. Lla vors no hi ha ni estrèpit, ni 
derrota, ni patiment. Podem anar
nos tranquils a l'embat de Ics ones 
I>crque la paraula sobreviu escrita. 
Com diu en Joan en el darrer poema 
la veu deixa una empremta. És ga i
rebé perpètua. És paraula de marès. 

A imt Ferrer Torrens 

Presentació de Perpètues Paraules de 
Joan Caba lgantc Guasp. a Inca 16/12109 
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Meditació 

Sota om ombrívol, vora d'un torrent 
veia que groc brancam esdevenia 
co furna de fulla dentada i bate.nt. 
Era l'escorça que l'oratge fe ria, 
engronsava la jovencsa 3lnatent, 
eco de còdols, mineral alegria. 
L'aigun temptava la meva peresa, 
passaven els raigs com llambreigs d' incertesa. 
L'arbre assacià sets que no s'acaben 
més que en vertígens de vetus tes veus 
vibrants que en tocar les arrels arriben 
al solc aï rat que la terra fa seu. 
Però fo rta corrent i el llOt el tomen, 
no sosté la branca el record de neu, 
s'endu la tempesta el tronc muti lat 
de l'om, la recança de ma soledat. 

Bram de Clapam Sout" 
Vide11l lls mmc per espeCII/II111 

Joan Roís de Corella 

I e/ mi,.(lI/. ara. IQI ho deso,.bila 

Juullle Pornar 

El metro esbudella el ventrell de Clapam South 
i el meu rostre és l'estació més fosca; 
no hi ha cap punt de llum a la fi deltunel. 
Ja fa temps que el còmput venç el somri ure, 
que calculem el dígit de percepció, 
que inventem pindoles per a la son; 
el sexe va ser un pUllt d' inflexió 
i en mira lls, a través del quals ve iem la fonna 
dels nostres somn is, rau la felicitat . 
Si ens tanquen, imaginem una clau. 
Si ens separen, podem vèncer el dolor. 
Ja fa molt de temps que els rellotges 
han esquarterat la nostra paciència, 
i que hem decidi t comprar grams d 'oblit 
per oblidar el temps que, lent, ens avança. 
Ens ecl ipsa el sol quan sorti m de l'ou, 
i així i tot volem tenir la porta oberta 
viv int a una illa enrocada i deserta 
en el mar. Roquers tots, cercarem ca lor 
en aquest hivern. Tot i que bé ho sabem: 
no hi ha cap punt de llum a la fi del tunel; 
no hi ha cap punt de llum a la fi ; 
no hi ha cap punt de llum; 
no n'hi cap, no. 

Joan C:tbalgan te GlI asl1 

De PeI1Jèlll€S Pm'(lu/es, (I r. Premi de Poesia Mediterrània l'are Colom. 
2009). Publicat per Lleonard Muntaner. Editor. dins la COHl~ció ((La 
Butzet3ll, amb presentació de l'ere Rotger i Llabrés. b.111e d'Inca, i prò
leg de Sebastià Serra l3usqucts. president de l' Institut d'Estudis Baleàrics 
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Himnes homèrics 

E
is 1·limnes homèrics formen una coHecció de cants en honor dels déus, composts 
en hexàmetres, que els grecs ant'i cs van atribuir al mes gran dels seus poetes, Homer. 
Contencn tots una invocac ió i un elogi dels déus, i molts narren hi stòrics protagoni tzades 
per ells, alhora que ens introdueixen en un món diví ll uminós i feliç, però també molt 

humà. Aquí en tenim un exemple referi t a Dionís, ct déu del vi, de les aparences i Ics transfonna· 
cions. Va ser recreat per Robert Graves en el seu poema "The Ambrosy or Dionysus and Semelc". 

Vil A DIONís 

Fart! memòria de Dionís. cI g loriós fill de Sèmele. 
de com va aparè ixer a la vora del mar sense fruit, 
en un promontori end insat dins mar, fenl-se 

[semblant a un noi 
en la primera jovenesa. AI seu entorn onejaven 

[fonnosos rulls 
d'una cabellera bruna, i duia un man!ell de porpra 

[sobre les robustes 
espatlles. De sobte s'acostaren ràpidament, amb 

[una nau ben guarnida de bancs, 
uns homes, uns pirates tirrens, per la mar de color 

[vinós; un mal destí 
els portava. Ells, en veure' l, es feren senyes e ls uns 

[als al tres 
i de seguida van saltar a terra; a l punt, agafant-lo, 
el van llançar d ins la seva nau, satisfets en el cor, 
ja que creien que era fill de reis nodrissons 
de Zeus. El volien fennar amb lligams terribles, 
perà els ferma lls no van retenir-lo, sinà que els 

[vímets de mans i peus 
van caure lluny, i e ll resta assegut, amb un somriure 
en e ls ulls negrosos. El pilot, quan se' n donà compte, 
al punt va cridar els seus companys i va dir: 

"Desgraciats, qui n de ls déus és aquest que 
[heu agafat i esteu fennant, 

tan poderós? Ni tan sols la nau ben treballada pot dur-lo. 
I és que ell, o bé és Zeus o Apol' lo de l'arc de plata, 
o bé Posidó, perquè no s'assembla als homes 
mortals, s inó als déus que posseeixen les estades 

[o límpiq ues. 
Vinga, deixem-lo lliure sobre la negra terra fenna 
tot d 'una, i no li poseu les mans damunt, no sigui que, 

I encolerit , 
aixequi vents difíci ls de suportar i una g ran tempesta". 
Aix í digué, però el capità va increpar-lo amb aquestes 
dures paraules: 

" Desgraciat! Mira el ven! i aixeca amb mi la vela 
(de la nau, 

agafant tot el cordam junt; d 'aquest, se n'ocuparan 
(els homes. 

Arribara, espero, a Egipte o bé a Xi pre, 
o als Hiperboris o més cnlla encara, però al final 
potser ens parlara de ls seus amics, de tots e ls béns que té 
i dels parents, ja que una di vin itat l' ha ll ançat entre 

[nosaltres". 

Parlant així, va aixecar l'arbre i la vela de la nau; 
el ve nt bufà enmig de la vela i als costats, el cordam 
es va tensar. Però de sobte, sc' ls van mostrar uns fets 

(admirables: 
primer de tOl, per la negra nau veloç va rajar amb soroll 
un vi grat de beure i perfumat, de l qual pujava un aroma 
ambrosíac; i l'espant s'emparà de tots e ls mariners 

[en veure-ho. 
De seguida, a dalt de tot de la ve la es va estendre 
una parra, de banda a banda, i en penjaven abundants 
raïms; entorn del pal s'enroscava una heura negra 
plena de fl ors, i un fruit encisador hi sort ia a damunt, 
ntentre que tots els escàlems tenien garlandes. Ells, 

[en veure-ho, 
aleshores ja van manar de seguida al pilot que s'apropés 
a terra; però el déu se' ls trans fornlà, d ins la nau, 
a la popa, en un lleó terrible que rugia fort, i enmig 

[d' aquesta 
va fer sortir una óssa de coll pelut, mostrant-la com 

[a senyal. 
Es posa dreta, furiosa, mentre que el lleó estava 

[dalt de l pont, 
amb una mirada feroç i terrible; e lls van córrer 

[a la proa 
i s'aturaren vora el pilot, que tenia un ànim prudent, 
esporugui ts; però el lleó es va llançar de sobte 
i va agafar el capita. Els ho mes, tractant d ' evitar 

(e l mal desti, 
en veure-ho van saltar per la borda, tots alhora, 

[a la mar divina 
i es van transformar en dofins. El déu, compadint-sc 

[del pilot, 
va reteni r-lo i el va fer molt venturós dient-li 
aquestes paraules: 

"Tingues ànim. bon mariner que has estat grat al 
[meu esperit! 

Jo sóc Dionis de rugi t potent, i la mare que em va infantar 
fou Sêmelc, filla de Cadmc, unida en amor a Zeus". 
Salut, fill de Semele de bell rostre! No és possible 
compondre bellament un dolç cant a qui s'oblida de tu. 

Tradllccióde Mal'ia Ros •• Llabrés Ripoll 

D' Himnes homeric:s, publ. Edicions del Salobre (Pollcnça. 2(09) 
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M ARIA R OSA LLABRÉS RIPOLL. Llicenc iada 
en Filologia Clàss ica i en Psicologia per la 
Uni versi tat de Barce lona (UB), és catedràtica 
de Grec de Batxillerat. 

És l'autora de dos reculls de poemes: La 
interrogació vermella (Llibres de Capaltard, 
Palma, 2003) i L'ocell rebel (Edicions Can 
Si fre, 2007) i del llibre d'assa ig Robert 
Graves i el món clàssic (Lleonard Muntaner 
Editor, 2006) . El 2007, fou guardonada amb 
el Premi «Ciutat de Palma» de crítica literà
ria. Així mate ix, en la seva joventut, va obte
ni r un Premi nac ional universitari de poes ia 
(València, 1972). 

Després d 'haver publicat dues traduccions 
de poesia grega: Poeres /iries de la Grècia 
amiga (1999) i Safo. Callis (2006), ambdós a 
Edicions de la Magrana, de Barcelona, les 
seves obres més recents són les trad uccions 
d'Himnes homèrics (Edicions del Salobre, 
Pollença, 2009) i de COllira el fel de menjar 
carn, de Pl ularc (Lleonard Muntaner, Ed., 
Palma, 2010). També ha col' laborat en dife
rents revistes, !"al s com Auriga (dedi cada a la 
divulgación del món clàssic), Lluc i S'Esclop. 
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Gotes suïcides 

Plou. 

S'escola l'aigua 
a la finestra. 
S'aferra al vidre 
abans de lliscar, 
descompassar-se 
i desfer la fesomia. 

Tremolen les gotcs 
com carn VIva, 
resistència de pegel lida 
al clarobscur del cercle 
minúscul , 
per sobreviure, 
el seu darrer instant. 

Noves gotes 
assolei xen el traç, 
resistir i caure, 
resistir i caure, 
rc-s is-t ir i 
e 
a 
u 

r 
e, 
acomplint un designi . 

PàNides besades 

Porto besades pàl-lides 
davall els limfòcits. 
S' ha fet de neu la meva sang. 
He tomat aigualida. 
Qualsevol podria anorrear-me. 

A bracem, tu, 
ara que sóc tola aigua 
cap a la mar. 

Omple'm de sal, 
com un bapti sme, 
ll um que m'estripes la mirada 
i m'estimes. 

Morr - Abril 2010 

Indicis 

Esmola l' aire la cua d'oreneta, 
una gi lette d 'acer, 
vot geomètric que fereix, 
les ungles de Pcrsèfone 
aferrant-se a la vida. 

Dibuixa atzars i tangents, 
incerts trajectes, 
l'escriptura d' un enigma, 
una remor de tornaveu, 
efirnera, 

L'alzina amolla 
brots molt tendres, 
quasi de mantega, 
damunt les fulles velles, 
fosq ues, corn l' absència negra. 

Hi veig indicis de canvi 
al boci quallat de s ilenci, 
suspès a l' arbre d 'ombres 
que no es deixa abatre. 

Ocells clandestins 

Han arribat els ocells clandesti ns. 
No els esperava. 
No és el seu temps ni el seu lloc, diuen. 

Sento e l seu batre d'ales, 
inquietant, darrere la porta. 
Esperen que els obri . 

Encara no he llevat la pols, 
ni he estès la bugada d'ahir nit, 
encara no he adesat els meus somnis 
ni he llegit els poemes del calaix. 

No poden esperar. 
Obro la porta. Desolada, 
només hi trobo plomes, 
i aquella olor d'escorxador 
i mort evitable. 

Amago el plor, covarda, 
sota una ala. 

Maria Victòria Secall 

Poemes del recull inèdit Els dies i la por 
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Pablo R. Bueno: SIT. (fragment de mural pintat sobre rajoles; fotografia: Joan. Ciutat. abril de 2009) 
Per cortesia de Tomeu Morey, de Norma Còmics, llibreria espcciali7..ada en còmics (I/ormamora.com) 
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