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Si no conegués el 
poeta de la Pobla 
de Farnals el vol-
dria per amic. La 
seva llengua poè-
tica, macerada 

per la llum de llevant, la flaire de 
taronja i luxuriant d’exotismes, 
desprèn una simpatia instantània, 
en una mescla d’espurna i de savi-
esa, com una maleta plena d’admi-
nicles odissencs.  

Miquel Bezares, a l’epíleg, parla 
d’aquests poemes del recorregut i 
del retorn, i de la metàfora de la re-
sistència a morir, a ser devorats, 
com devora el temible morrut que 
buida tantes palmeres del nostre 
entorn… “Com la larva que antici-
pa l’insecte que ens ha de consumir 
el cor”. Pau Sif, que ja ens va sor-
prendre amb un llibre magnífic pu-

Dels ‘locus amoenus’ a la jungla d’asfalt
blicat a la col·lecció Ossos de Sol 
(gran Adia Edicions!), Arnes, no és 
un nouvingut, i el seu trajecte és 
dels que farà forat. Quina potència 
persistent, inestroncable, la que ens 
arriba, ja des del vell Ausiàs, de les 
terres del País Valencià!  

Un poeta que inicià de manera 
lapidària el llibre Arnes: “Aquest sol 
d’octubre de 2013”. Sembla banal, 
però no ho és. És petrarquista, i en-
llaça amb una llarga tradició inter-
textual, la que immortalitza amb 
data i lloc l’ara i l’aquí, que ja no és 
ni ara ni aquí, però que és el que fa 
que la poesia sigui l’instrument mà-
gic que transforma el verb en una 
cosa que ens depassa, que eternit-
za. I el poeta va datant, puntual, ara 
i adés. Tot i el nihilisme proverbi-
al (i prou adequat): “Només l’oblit 
podrà brollar dels somnis / entre 

l’homenatge a Umberto 
Saba descrivint la lli-

breria de vell que du 
el seu nom, on “les 
papereres vessen 
de paraigües” (hi 
ha lectors, o com a 
mínim tafaners de 
llibres!), hi ha (do-

nant-se permís po-
ètic per vulgarismes 

atuïdors) “la modorra / 
del faune havent dinat” 

(amb divertida picada d’ullet 
mallarmeana), hi ha formulacions 
expressives felices: “i s’acumulen 
aeroports / com qui menja boques 
de metro”. I troballes stevensianes 
genials: “Hostils bombolles asclen 
rocs ingràvids”. Si no el coneixíeu, 
apresseu-vos a llegir-lo. Sereu 
amics.! 
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els rostolls que m’han 
de sebollir”, tot i el 
punyent i refinat ex-
pressionisme que 
gasta (amb mesu-
ra però amb con-
tundència), hi ha 
també “personat-
ges que s’afanyen a 
reviure”, i arriba a 
“l’ample sender de la 
besada”, en un exercici 
magistral d’el·lipsi de 
l’aventura amorosa, xifrada 
únicament en un paisatge. 

L’experiència del viatge 
En el seu viatge odissenc Sif desple-
ga tot un ventall de recursos, els 
propis de la poesia, que vibren enri-
quits per l’experiència del viatge. Hi 
trobem “l’enveja dels crepuscles”, 

“No tinguis por: 
l’illa és plena de 
sons i d’aires 
dolços plaents i 
no feridors”, ex-
plica Caliban el 
salvatge en un 

monòleg famós de La tempesta. La 
història de La senyora Caliban 
desprèn aquesta dolçor i aquest 
plaer de l’illa shakespeariana. Els 
sons no feridors se’ns van ficant 
endins a mesura que llegim, fins 
que ja no sabem si estem sols o em-
bolcallats pel monstre amable i de 
color verd que un bon dia se’ns va 
presentar a la cuina de casa. Per-
què aquesta és la premissa inicial 
d’una novel·la de l’any 1982 que 
narra el que podria ser una histò-
ria d’adulteri normal i corrent pe-
rò tocada per la presència d’un ho-

El monstre que et  
mormolava a cau d’orella

me llangardaix de dos metres que 
aconsegueix que una dona a qui la 
vida ha colpejat amb massa força 
recuperi les ganes de viure. L’es-
tructura és ben bé la de La bella i la 
bèstia: un King Kong i una dami-
sel·la viuen un afer tòrrid d’amagat 
d’una societat que no tolera bé la 
diferència i que tortura i perse-
gueix aquell qui gosa no ser com la 
resta. 

Marits absents i amigues confi-
dents alcohòliques que acaben te-
nint, elles també, secrets inconfes-
sables, casetes amb jardí, platges 
de Califòrnia a la nit i una televisió 
en blanc i negre a l’habitació de 
convidats gràcies a la qual un ésser 
amfibi pot aprendre a ballar com 
Merce Cunningham: el món fan-
tàstic mai no ha estat renyit amb la 
quotidianitat, això ho han sabut 
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que van passar junts funciona com 
un llast que no els permet sortir 
del pou.  

La història es clou en un clímax 
també sorprenent i dramàtic, que 
no fa feliç a ningú. Tothom ha 
mentit i tothom ha estat infeliç, 
ben bé perquè en Larry pugui fer 
les preguntes que Rachel Ingalls 
(Boston, 1940) vol fer als lectors i 
al món: per què no suportem els 
qui no són com nosaltres i els hem 
de perseguir i aniquilar? Per què 
preferim viure mentides que mi-
rar la veritat de cara? Per què no 
fem sempre allò que volem fer? “...i 
llavors, mentre somiava, els nú-
vols del meu pensament s’obrien, 
i em mostraven tot de riqueses a 
punt de caure’m a sobre, tantes, 
que només despertar-me vaig ar-
rencar a plorar perquè volia tornar 
a somiar”, clou el monòleg del Ca-
liban de La tempesta. El món on la 
senyora Caliban i el seu monstre 
podien ser feliços junts només po-
dia ser el dels somnis, o el d’un lli-
bre com aquest. Una petita faula 
amb lliçó ecologista i romàntica: 
què més volem per Nadal?!

sempre grans escriptors com Italo 
Calvino, però no sempre ho haví-
em llegit dins una història típica-
ment nord-americana en què les 
dones fan galetes mentre esperen 
uns marits que, misteriosament, 
cada dia fan una mica més tard tor-
nant de la feina. El llibre funciona 
a base de sorprendre’ns, perquè 
mai no acaba de ser el que ens es-
perem: la manera com Ingalls des-
criu l’inici de relació entre els dos 
enamorats, la Dorothy i en Larry el 
llangardaix, és brusca i molt sexu-
al; després comencen a conèixer-
se i a tractar-se com a marit i mu-
ller, fins que arriba un punt en què 
en Larry ja és gairebé independent 
i ha perdut la por. Això fa de mirall 
de la relació que la Dorothy fa anys 
que manté només per inèrcia amb 
el seu marit, perquè la desgràcia 


