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La poesia de Ma-
rin Sorescu és
una poesia del
desbordament, la
d’un d’aquests
homes que no en
tenen prou amb

una vida, i saben que no hi ha més
multiplicació que la paraula, la fic-
ció de ser altres o ser el mateix, pe-
rò d’una altra manera. La d’algú que
és capaç, com passa en el poema ti-
tulat Amics, de començar convidant
els amics a suïcidar-se i acabar, des-
prés d’un periple per l’infern i el
purgatori, suggerint al senyor Déu,
per què no, deixar-ho tot a les
fosques.

Marin Sorescu, nascut a Bulzes-
ti el 1936 i mort a Bucarest el 1996,
és la figura cabdal de la literatura ro-
manesa del segle passat, cosa que
potser a més d’un li semblarà que no
és gran cosa, i no ho seria, si no fos,
també, perquè és un dels grans poe-

L’omnipotència lírica
de Marin Sorescu

tes europeus, a l’altura de qualsevol
il·lustre autor publicitat francès o
anglès. Probablement Sorescu no és
conegut perquè mai no va ser un
dissident: a partir dels anys 70, la
qualitat literària dels escriptors del
bloc soviètic es mesurava pel temps
que havien passat en un camp de
concentració (construccions que,
segons Juan Benet, quedaven més
que justificades per la sola existèn-
cia de subjectes com Aleksandr
Soljenitsin), i no per consideracions
merament estètiques. Sorescu no
només no va ser perseguit, sinó que
va participar activament en la vida
intel·lectual romanesa com a poeta,
pintor, crític, traductor (de Poe i
Eliot), dramaturg. Va tenir èxit, va
estrenar les seves obres i mai no va
ser perseguit, però no trobarem als
seus poemes lloances del poder, ni
odes a Stalin (com la que va escriu-
re Neruda) o a Ceaucescu. Senzilla-
ment perquè la seva poesia no ex-

President de l’Obra Cul-
tural Balear, professor
universitari, conferen-

ciant i assessor literari, Josep
Maria Llompart (1925-1993)
ha estat un dels defensors més
actius de la llengua catalana a
Mallorca durant la segona
meitat del segle XX. La seva
obra poètica, que passa per lli-
bres com Mandràgola (1980)
i Spiritual (1992), és d’una sin-
gularitat considerable: arren-
ca des d’una estètica realista,
però de seguida se n’allunya,
primer pel camí de la ironia, i
més endavant per la reflexió
–severa però no afectada– so-
bre la mort, acompanyada
d’una cadència rítmica que
convida a llegir els poemes
com qui es llança precipici
avall. En la secció Raval de se-
nectut hi trobem textos com
aquest: “debades / recordes /
debades / filaves / fusades / de
l’ombra / debades / esperes /
albada / crestall / onada en / la
roca / les negres colomes / tre-
molen / travessen / la fosca /
badalla la / tomba / –Un pic,
quan era infant... / –No m’in-
teressa”.

Spiritual, l’últim poemari
de l’autor, va precedit per una
nota introductòria en què la
veu lírica es proposa deixar
testimoni d’un amor perquè
“serveixi d’exemple”. Amb el
primer vers, Llompart acon-
segueix posar-se el lector a la
butxaca: “Amor et dius, i Mort
dir-te voldria”. Si arribeu fins
a l’últim hi trobareu un “cap-
vespre de setembre” a “la mà
dreta” de l’estimada.✒
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“Mort dir-te
voldria”

treu les seves arrels de la resistència
política, sinó de la resistència a ac-
ceptar les limitacions de la vida, de
negar-se a ser només un home po-
dent-ne ser dos, o una petxina, o una
muntanya, o l’astre solar, podent es-
morzar al matí “una fina llesca fina
de vida amb mantega”. La seva po-
esia viu per sobre de les contingèn-
cies de la vida quotidiana, per sobre
dels dies fats que podem omplir
amb la nostra imaginació i eixam-
plant-nos cap a les coses que ens ro-
degen. Davant la qüestió mai resol-
ta de com va ser la creació, ens pro-
posa la creació vertadera en dos po-
emes, Shakespeare i Dant.
“Shakespeare va crear el món en set
dies”, comença el primer, i a l’altre
Dant és un faraó que crea la piràmi-
de dels nou cercles de pecats, em-
balsamant el món mortal “per no
quedar-se sol també a l’eternitat”.
Marin Sorescu no creu en el jo, o al-
menys en un jo únic. Els seus poe-
mes, o faules o paràboles (hi ha qui
les comparen amb les de Borges), es
desfan dels lligams físics. La seva as-
piració és la següent: que “totes les
coses” el “coneguin”. Abunden els
poemes anomenats Visió perquè
aquesta és la seva missió: fer uns ulls
cada cop més grossos perquè no se li
escapi res, per parlar-nos, potser,
d’aquest món tan gastat on ja no
neixen nens nous.

Il·lusió de canvi
L’any 1981 es va publicar a Visor un
llibret de poemes de Sorescu de
menys de 80 pàgines traduït pel po-
eta xilè Omar Lara. El seu Sorescu
tenia un aire a Pablo Neruda, però
aquesta versió catalana ens farà
pensar més en Pere Quart. És un lu-
xe comptar amb aquesta magnífica
traducció de Corina Oproae i Xavi-
er Montoliu Pauli, que n’han fet
també una selecció equilibrada i
il·luminadora, llum a la qual s’afe-
geix la que ens aporta Francesc Par-
cerisas en un pròleg al qual aquestes
ratlles només volen ser una invita-
ció. Sorescu no és un poeta efímer,
ni de modes, sinó un amic que sem-
pre fa pensar, fa riure, emociona.
“La poesia no canvia res –va dir en
una entrevista–, però produeix una
il·lusió de canvi, i l’home necessita
les il·lusions”.✒
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Després de la mort de la mare,
l’Alessandra torna a classe de-

cidida a passar desapercebuda per
evitar la compassió dels companys.
Asseguda al costat del Gabriele, que
porta el sobrenom de Zero perquè és
el noi menys apreciat de classe,
l’Alessandra comença a sentir-se’n
atreta. Paolo Predicatori, que ha tre-
ballat durant anys en el món edito-
rial i actualment és bibliotecària, de-
buta amb una novel·la jovenívola,
d’una gran intensitat.

Un hivern a
Zerolàndia
PAOLA PREDICATORI
Bromera
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Per què ens deceben l’home o la
dona amb qui ens casem, la ca-

sa que hem construït, el fill que hem
tingut, la comunitat, el Déu en qui
creiem i fins i tot nosaltres matei-
xos? Pablo d’Ors, novel·lista i assa-
gista, vol oferir una resposta sobre
l’arrel de les decepcions a Biografia
del silenci: “El problema està, doncs,
en aquella idea que ens havíem fet. El
que decep, en conseqüència, són les
idees. El descobriment de la desil·lu-
sió és el nostre principal mestre”.
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Una de les experiències més
traumàtiques de la infantesa és

quan cauen les dents. Encara bo que
la recompensa després del tràngol és
la visita del ratolí Pérez. A l’últim lli-
bre infantil d’Eduard Márquez
–il·lustrat per Marta Balaguer–,
l’Oriol descobreix el rosegador en
plena feina i s’ofereix a continuar re-
partint els regals perquè el pobre Pé-
rez està molt refredat. Aquest és
l’inici d’una colla de peripècies, amb
bruixes incloses.

L’Oriol i el
ratolí Pérez
EDUARD MÁRQUEZ
Cruïlla
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