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Ara que aquest diari està a
punt d’encetar una nova
col·lecció literària dedicada

a clàssics de la literatura juvenil
[demà l’expliquem en un suple-
ment que us convido a llegir], em ve
de gust acomiadar-me de la col·lec-
ció de poesia que ens ha acompa-
nyat els últims mesos. Ho faré amb
el títol dedicat a l’eivissenc Marià
Villangómez, que conté els llibres
Sonets de Balansat (1958) i El cop a
la terra (1962), el seu penúltim re-
cull poètic (l’obra completa l’ha re-
editat aquest any Viena). Des del
reclòs i antic món rural de la seva
illa, Villangómez observa enfora
per desplegar un immens món in-
terior. Vents, amors, transparènci-
es, onades, pedres, solituds, cla-
rors, pols, temps i absències donen
forma a “un cor amb vent i pluja, i
trist, i sol”. “El mateix autor no sap
ben bé on acaba el seu món exteri-
or i on comença la seva ànima líri-
ca”, escrivia Villangómez al pòrtic
d’El cop a la terra.

Fill d’una nissaga de farmacèu-
tics i metges, format a les univer-
sitats de la Barcelona i la Valèn-
cia republicanes, Villangómez va
acabar fent de mestre a l’illa, i es
va convertir en una poètica veu so-
litària a l’Eivissa franquista. L’au-
tor em va captivar temps enrere
amb la delicada prosa poètica de
L’any en estampes (1956), un llibre
per assaborir a poc a poc, paraula
a paraula, igual com aquest doble
poemari de l’ARA i Edicions 62.
Diria que la lentitud és precisa-

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

ment una qualitat del món villan-
gomezià, on el temps és un esdeve-
nir cíclic que encara es compta a
través de la contemplació de la na-
tura, pausadament, i on el temps
interior no corre, com si l’home
fos etern, com si tots fóssim Vi-
llangómezs que busquem la pau, la
bellesa i el sentit de tot plegat.

“Es succeeixen llunes en silen-
ci / i apar –passa una noia– que co-

menci / un temps intacte en cada
estació”, escriu a Passeig a Balan-
sat, mentre uns poemes més enda-
vant, a Puig des Molins, arrenca
sensual i transcendent: “Vivim
damunt l’escorça sensitiva / de les
coses. Sobre elles rellisquem /
–passos, palps, mirades. I ara
anem / entre imatges ardents
d’ànima esquiva...” I del segon lli-
bre, uns versos del poema La pa-
raula per acabar aquest tast de Vi-
llangómez en l’any del centenari
del seu naixement, per tancar
aquest breu viatge al seu “airecel”
eivissenc: “I és curt el crit i llarga
l’esperança, / i no arriba la mort si-
nó dins de cadascú, / i rimen blau
i pau, migdia i alegria”.✒

“VIVIM DAMUNT
L’ESCORÇA SENSITIVA /
DE LES COSES. SOBRE
ELLES RELLISQUEM”,
ESCRIU EL POETA

L’airecel
eivissenc de
Villangómez
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El viatge de Pep Brocal
a les profunditats del jo

Pep Brocal (Terrassa, 1967)
va formar part de la jove ge-
neració d’autors de còmic

sorgida a finals dels anys 80. Des-
prés va dirigir la revista Mr. Brain
amb Manel Fontdevila, Padu i
Marcel Piqué. I durant molt de
temps va publicar a Cavall Fort i
Tretzevents. El seu últim treball és
Alter y Walter o la verdad invisi-
ble..., un àlbum insòlit que apareix
en una edició de gran format i amb
llom de tela. És cert que la forma
no sempre fa la cosa, però en
aquest cas la presentació s’adiu
amb un contingut extraordinari.

A Alter y Walter o la verdad in-
visible..., Brocal desplega talent de
principi a final per explicar la his-
tòria d’un home que un matí es lle-
va decidit a abandonar una vida
rutinària i còmoda, però grisa i

sense expectatives. Comença ales-
hores una aventura que té tant de
Caligari i d’expressionista com del
Kafka d’El procés. De fet, és un re-
lat d’expressionisme psicològic
sobre el viatge a l’interior del jo.
Això sí, Brocal fa que el personat-
ge s’enfronti a les expectatives de-
fraudades sense perdre el sentit
de l’humor.

Un dels encerts de l’autor, molt
versàtil en la construcció de les
pàgines, és mantenir el misteri
dins de l’absurd i alhora lligar ben
curt el deliri. Ni el dibuix ni l’es-
tructura narrativa volen sense
control, sinó al contrari.✒
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[ 1 ] Cançons d’amor i de...
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[ 2 ] Wonder
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La Campana
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352 pàgines i 21 € -/1
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Planeta
320 pàgines i 15,90 € -/2
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360 pàgines i 20,50 € -/1
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