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“Escriure una cançó
és tirar una pedra al
poder establert”
Pau Alabajos, cantautor
‘Lluc’

“En el fons ja no hi
ha límits entre el
que és internet i el
que és la vida real.
Volem la mateixa
immediatesa”
Llucia Ramis, novel·lista
‘Lletres’

“L’única manera
d’avançar és la in-
correcció, entesa
com a qüestionar les
formes de normalit-
zació que hi ha a la
nostra societat”
Pere Portabella, cineasta
‘Serra d’Or’
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No s’ho hauria cregut ni en els millors somnis. Fins i
tot al final del seva vida, Joan Vinyoli dubtava de si era

poeta o no. No només ho era sinó que ha esdevingut
un dels més influents per a les noves generacions per
davant, en repercussió, d’altres grans artistes de la pa-
raula com Gabriel Ferrater, Salvador Espriu, Vicent An-
drés Estellés o Blai Bonet, quatre genis que no ens

hauríem de cansar de reivindicar. La treballada biogra-
fia de Pep Solà amb què obrim el suplement d’avui és
un instrument més que se
suma a llibres que es poden

trobar a les llibreries, com
la reedició de la seva poesia
completa a La Butxaca, el
volum que uneix Domini
màgic i Passeig d’aniversari

–els dos darrers llibres que
van sortir l’any de la mort
del poeta, el 1984– com a
celebració fa uns mesos

dels 25 anys de la fundació
de l’editorial Empúries, i

l’extraordinari Dos poetes (Columna), en què Miquel
de Palol evocava la seva relació amb Vinyoli i Espriu.

Insistim, però, que el llegat del poeta són els seus ver-
sos resistents i també les cites continuades que
podem trobar en els autors de les noves generacions.
L’últim llibre de versos que hem rebut a la redacció,
Hace triste de Jordi Virallonga, s’inicia amb uns versos

de Vinyoli: “En aquest món tot és relatiu, caòtic i provi-
sional”. No puc evitar encara la impressió que em van

provocar els seus últims lli-
bres quan era un jove des-

pistat als anys vuitanta. Les
ampolletes de cianur de
Vespre a la cafeteria o la in-
oblidable Elegia de Vallvi-
drera, amb el comença-

ment “Per què paraules?”,
formen part dels millors
poemes que he llegit. Po-
ques llengües disposen

d’un patrimoni de tan alta
qualitat.❋

ENTRE
COMETES

Hihaindretsprimigenisones
troben el bé i el mal, llocs

que són especialment inspira-
dors.L’amorvequanvol, ideve-
gadesjanose’ntorna.Iunhome
ésmortalpelsseustemors, i im-
mortal pels seus desitjos.
Aquests són els tres leitmotivs
(el tercer és de Pitàgores) al vol-
tantdelsqualsSebastiàAlzamo-
ra construeix el seu deliciós Mi-
racle a Llucmajor (Proa). Però
naturalment tres idees ocur-
rents, ni que sigui sàviament
combinades, no fan una bona
novel·la. Calen moltes coses
més: una trama versemblant,
geninarratiu,treball lingüístic...

Alzamora en té de sobres, els
serveix amb alegria i ofici, i els
amaneixambuntod’amableco-
mèdia. Quan un llibre es llegeix
d’unaglopada,voldirquealdar-
rere hi ha una feinada. Amb
menys mitificació, el seu Lluc-
majordelsanysvintdelsegleXX
recorda a estones la Mequinen-
sa de Jesús Moncada. Només
que a Llucmajor en Pere de Son
Galls’enlairaiaMequinensatot
s’enfonsa sota l’aigua.

Anem a alguna textura: “Va
passar un àngel i dins el menja-
dor es va imposar un silenci en-
fitós. La llum de la tarda rebota-
va damunt els objectes i feia ba-

llar al seu entorn partícules de
pols en suspensió que sembla-
ven portadores d’incerteses.
Damunt els rostres de na Maria
Boscana i de les dames de la Lli-
ga del Bon Mot havia descendit
una ombra temorosa”.

Alzamora ha tornat a la seva
Mallorca i ens hi fa sentir com a
casa,enfamília: l’alcaldeviduen-
amoradís, l’inventor il·luminat i
també delerós de dona, les se-
nyorescatalanesquevetllenpels
bons costums (en principi lin-
güístics), l’hisendatquelligacur-
talapreciosafilla(ai,Maria,siet
volguessiscasarambmi),elses-
querranososquemuntensarau,

l’esclaridapoetessaMariaAntò-
nia Salvà (homenatge a l’autèn-
tica), el capellà golafre i lasciu...
La galeria de personatges és lla-
minera i l’autor la fa ballar ma-
gistralment al seu compàs.

Com resa el subtítol, perfec-
tamentexacte,“unanovel·laso-
bre la força de l’amor i el desig
de volar”. O, com diu la poetes-
sa, un text que se sosté en tres
pilars: “Memòria, enteniment i
voluntat,quesónsestrespotèn-
cies de s’ànima, allò que mos fa
humans”. En fi, l’artefacte lite-
rari d’Alzamora és força més
evolucionat que el cometagiro-
avió de Pere de Son Gall.❋

A volar amb l’Alzamora
“Qui ho diu que l’es-
port no és política?
El reglament olímpic
explicita que l’esport
és un dret universal,
però a Sud-àfrica
només els blancs
podien competir de
manera oficial”
Dennis Brutus, poeta
i activista. ‘ONGC’
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EDITORIAL

Un clàssic anomenat
Joan Vinyoli

DAVID CASTILLO, coordinador
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