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DISSABTE, 19 DE DESEMBRE DEL 2015 ara   

Assajar és assajar-se. Ho va 
deixar establert Montaigne. 
Escriure és escriviure: ho diu 

i ho practica Ponç Pons. ¿En reali-
tat, existeix alguna literatura que no 
sigui del jo, que no surti de ben en-
dins? A part de memòries, dietaris, 
epistolaris i autobiografies, el jo, 
més o menys ocult, senyoreja sem-
pre pertot. El poeta menorquí no 
només no l’amaga, sinó que s’hi fa: 
“Estic fet de Literatura”, escriu a les 
notes finals del seu nou llibre, Camp 
de Bard (Proa), premi Miquel de Pa-
lol 2015. 

El lector, l’amant, el mestre, 
l’amic, el pare, el fill... Tots hi són 
convocats. I amb ells, com si també 
fossin de la família, com a autèntics 
companys de vida, una munió d’es-
criptors –Paul Celan, Virgili, Clari-
ce Lispector, Seamus Heaney, 
Emily Dickinson, Issa Kabayashi, 
Jean Giono, Albert Camus, Unga-
retti, Quasimodo, Montale...–, de 
pintors –Courbet, De Kooning, Sou-
tine, Veermer, Wyeth, Goya, Van 
Gogh, Gauguin, Doré, Rothko– i de 
músics –Bach, Saint-Saëns, Albino-
ni...–. A través de tots ells, i en estret 
contacte amb la natura del seu ra-
có menorquí de Sa Figuera Verda, 
un tros de camp on té el refugi de 
fusta en què escriu, llegeix i escolta 
música, va construint-se dia a dia, 
vers a vers, envoltat d’ullastres, ga-
llines, moixos, cans i vent. 

Dedicat al desaparegut Jaume 
Vallcorba, el seu amic editor, Camp 
de Bard arrenca amb una cita de Ro-
bert Graves: “Un volum de poemes 

ha de formar una seqüència dels 
moments més intensos de l’autobi-
ografia espiritual del poeta”. Una bi-
ografia que Ponç Pons comença pel 
principi. “Sóc perquè escric i escric 
perquè vull ser escrivint aquell al·lot 
d’un petit poble d’una illa que feia 
versos dalt les golfes i tenia un som-
ni: ser poeta”. 

El somni ja fa temps que es va fer 
realitat. I des de llavors l’autor no ha 

deixat de somniar endavant, endar-
rere i sobretot endins, escrivivint, 
buscant-se a si mateix en les parau-
les, en la terra menorquina, en els 
amors. L’amor al pare i la mare, als 
quals finalment ha pogut dedicar-
los un poema: “El món era alegre i 
segur / perquè em daves sa mà pes 
camí de sa vida [...] i no vull que te 
moris, mon pare, mai més”. L’amor 
a la Lara-Julie Cristie de Doctor Zhi-
vago. L’amor a la vida: “Som hu-
mans i amb l’ajut / solidari de l’art 
/ hem de dar-li sentit / a la vida es-
timant”. I tots ells concentrats en 
l’amor a la literatura: “No hi ha cel 
ni pàtria / sense Literatura”. “La Po-
esia / és ètica i és art. / Siguem-ne 
dignes”.✒

“LA POESIA 
ÉS ÈTICA I ÉS ART. 
SIGUEM-NE DIGNES”, 
ESCRIU L’AUTOR 
MENORQUÍ

Ponç Pons, l’art 
d’anar ‘escrivivint’ 
l’autoretrat

RUTH MARIGOT
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I LES COSES
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ARAGAY

Xacres, atzagaiades i altres 
lliscaments semàntics

Ala contra d’ahir Xavier Bosch 
citava una sàvia frase d’Emili 
Teixidor: “Com més paraules 

tenim més humans som”. La frase 
em dóna peu a preguntar-me: què 
vol dir tenir paraules? Vol dir, ho 
deia Bosch, tenir-les tan endreçades 
que les trobem quan ens facin falta.  
Però també vol dir copsar plenament  
el que signifiquen, el que denoten i 
connoten. És a dir, compartir-ho 
amb la comunitat de parlants cultes. 
No les tenim si en fem ús partint del 
que només creiem que signifiquen, 
perquè llavors, lluny de servir-nos 
per comunicar, sembren confusió. 

 L’advers marc social del català fa 
que sovint triem per expressar-nos 
paraules molt nostrades sense tenir-
ne una clara intuïció. Ens agrada tant 
com sonen que no valorem prou si 
volen dir el que pretenem que diguin. 

En posaré dos exemples. D’un 
temps ençà tots aquells mals socials 
que eren plagues o flagells, com ara la 
violència masclista, han passat a ser 
xacres. Ja ho vaig dir  fa quatre anys: 
en diem  xacres perquè ens sona més 
català, però en aquest ús hi pesa la 
interferència somorta de lacra, un 
mot castellà que en part vol dir  xacra 
i en part plaga. És una  interferència 
disfressada de genuïnitat. 

L’altre exemple és més recent  i té 
camp per córrer. És un ús estrany  
d’atzagaiada que els tensos debats  

polítics d’aquests dies incrementen. 
Una atzagaiada és només una acció 
irreflexiva. No és, per tant, res que es 
pugui dir sinó que es fa. I tampoc és 
cap mena d’atac contra ningú. És 
cert que, literalment, vol dir cop 
d’atzagaia (una llança curta), però el 
seu sentit figurat és només el que 
hem dit i, afegint-n’hi un altre, obrim 
la porta a malentesos indesitjables. 

I algú em dirà: “¿I l’ús creatiu de 
la llengua? Tot evoluciona!” Sí, tot 
evoluciona i, com deia en l’últim tast,  
és feina dels poetes recrear el sentit 
de les paraules. Però si alguna cosa es 
pot demanar a un poeta, perquè sigui 
digne d’aquest nom, és un profund 
coneixement del lèxic. Si qui porta el 
timó és la ignorància, pot ben ser que 
els lliscaments semàntics serveixin 
per desendreçar (per no tenir) mots 
que alguns van viure per salvar.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

TENIR PARAULES TAMBÉ 
VOL DIR COMPARTIR-NE 
PLENAMENT EL SENTIT 
AMB LA COMUNITAT 
DE PARLANTS CULTES

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Vae Victus 
AALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

528 pàgines i 24,90 €             1/4 
 
[ 2 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         2/28 
 
[ 3 ] Diamant blau 
CARE SANTOS 
Columna 

432 pàgines i 20 €                    6/7 
 
[ 4 ] El que no et mata... 
DAID LAGERCRANTZ 
Columna 

600 pàgines i 22,50 €          7/16 
 
[ 5 ] La maledicció dels... 
RAFEL NADAL 
Columna 

404 pàgines i 20,50 €          3/15

[ 1 ] 1 de cada 4 
DIVERSOS AUTORS 
Llegir en Català 

192 pàgines i 10 €                   1/5 
 
[ 2 ] Economia en colors 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

296 pàgines i 16,90 €            4/2  
  
[ 3 ] Barcelona 
ENRIC CALPENA 
Edicions 62 

832 pàgines i 23,90 €            7/3  
 
[ 4 ] Prou! 
PILAR RAHOLA 
La Magrana 

224 pàgines i 15 €                  3/6 
 
[ 5 ] Converses de neu 
ANTONI REAL 
Cossetània 

192 pàgines i 28 €                  2/6 

RRànquing setmanal  
Dades facilitades per Librired

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El secreto de la... 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 

320 pàgines i 18,50 €            2/7 
 
[ 2 ] Vae Victus 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
La Campana 

528 pàgines i 24,90 €            1/4 
 
[ 3 ] Los besos en el pan 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

320 pàgines i 19 €                  3/6 
 
[ 4 ] El regreso del Catón 
MATILDE ASENSI 
Planeta 

608 pàgines i 20,90 €         4/11 
 
[ 5 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

500 pàgines i 19,50 €            1/3

[ 1 ] A mi manera 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

464 pàgines i 22,90 €           5/6 
 
[ 2 ] Grandes recetas... 
RTVE 
Espasa Libros 

216 pàgines i 21,90 €              -/3 
 
[ 3 ] Los supervinos 2016 
JOAN MARTÍN 
Los Libros del Lince 

192 pàgines i 15 €                 1/15 
 
[ 4 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós  

224 pàgines i 9,95 €         3/130 
 
[ 5 ] El libro prohibido... 
FERNANDO TRIAS DE BES 
Espasa 

248 pàgines i 19,90 €            4/7


