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El poeta i crític lleidatà Jaume Pont ens acosta la literatura andalusí

N O U P O E M A R I D E J A U M E P O N T

El manuscrit trobat
À L E X B R O C H

Proa publica ‘El

llibre de La

Frontera’, una

aproximació que

Jaume Pont ha

fet a la poesia

dels límits del

món andalusí,

on actualment

estan situades

les terres de

Lleida

A ‘Divan’, el
1982, Jaume
Pont ja
adaptava la
seva veu a
l’esperit i
imatgeria de la
poesia
andalusí

E
ns trobem davant
d’un llibre insòlit i
important. No hi ha
dubte. Un llibre
obert a moltes refe-

rències i suggeriments. Un lli-
bre que és tant el que és com
tot el món intel·lectual, cultu-
ral i històric que hi ha al seu
rerefons. Una experiència de
cultura que madura amb els
anys i que no pot ser mai
producte d’una improvisació
sinó d’un treball d’investiga-
ció pacient i constant. Investi-
gació històrica però també
d’expressió poètica, temes,
llengua, imatges, to. Presència
d’un món històric, social i
cultural que va existir quan
Catalunya es va construir com
a nació i que es va desenvolu-
par en terres que avui són ca-
talanes i que, aleshores, no-
més eren terres de frontera
del món andalusí que ocupava
la major part de la península
ibèrica i va desenvolupar una
cultura brillant que després el
cristianisme, en un exercici de
superposició religiosa –com
ha fet en tots els dominis cul-
turals que ocupa–, es va en-
carregar d’esborrar en la nit
de la història passada. Aquest
és el món que ens recupera El
llibre de La Frontera de Jaume
Pont. L’interès de Pont sobre el
tema el poden datar, com a
mínim, des de fa vint anys.
Potser sense aquest temps i
aquesta dedicació no seria fà-
cil entendre el resultat que ara
avala la qualitat i l’interès del
Llibre de La Frontera.

Amb Divan (Tres i Quatre,
1982), escrit entre els anys
1980 i 1982, Jaume Pont gua-
nyava el premi Vicent Andrés
Estellés d’aquell any. A Divan,
sense cap tipus de màscara,
Pont, en un llarg viatge per les
fonts de la poesia –algú diria
com un “mèdium”–, adoptava

i adaptava, per primer cop, la
seva veu a l’esperit i imatgeria
de la poesia andalusí. Ell era
ell i no era. Destil·lava en la
seva poesia tot un món cultu-
ral que havia assumit o que
estava assumint. I deixava ben
clar el seu centre de referència
geogràfica. Dividit, Divan, en
vuit apartats temàtics, un
d’ells, sota el títol d’un dels
poemes, La meva terra, dóna el
referent del món i l’espai que
recreava en la seva poesia: la
terra dels Beni-Hud a la plana
del Maski-Kan, és a dir, la pla-
na de Lleida al llarg del segle
XI sota el domini de la taifa
dels Beni-Hud. I amb aquesta
declaració s’iniciava la histò-
ria que, vint anys després, ens

ha portat fins a aquest relle-
vant Llibre de La Frontera amb
una breu parada, però, a la
revista Urc (núm. 1, Llei-
da/Tàrrega, 1989, p. 73-75), on
publicava uns primers dos
poemes del llibre ara recent-
ment editat.

EMBOLCALL FASCINANT
Però tota aquesta història, que
ara es dóna a conèixer, té un
embolcall literari fascinant.
Jaume Pont despersonalitzant
la seva veu i per assolir un més
gran sentit de versemblança i
realitat, per fer guanyar a
aquesta aventura poètica i
cultural un més alt sentit his-
tòric, per donar més vida als
catorze poetes –onze homes i
tres dones– que crea, recorre
a l’artifici del manuscrit tro-
bat. I no caldrà, imagino, ex-
plicar a aquells que saben al-
guna cosa de literatura en què
consisteix aquest procés lite-
rari. Entre d’altres raons per-
què qui millor ho explica és el
mateix Jaume Pont al pròleg
sota el títol de Algunes notes so-
bre la història d’aquest llibre. I ens
presenta aquest recurs i pro-
jecte literari amb tanta pro-

funditat, versemblança i rea-
litat que tots, com ell, espe-
rem trobar i conèixer el pro-
fessor Mohamed Omar Sumi
per agrair-li i felicitar-lo pel
treball de traducció que ha fet
i per la troballa, quan era in-
vestigador i bibliotecari a la
Universitat d’al-Azhar, i de
manera fortuïta –com quasi
sempre sol ocórrer en aques-
tes coses–, del manuscrit de
començaments del segle XIII
(1218) que portava com a títol
Kitab al-Zurg o, en traducció,
Llibre de La Frontera que ara
Jaume Pont edita i presenta.
Esperem, com probablement
també Jaume Pont, ja que ell
sol no ho ha aconseguit, que
les autoritats acadèmiques

d’aquest país s’interessin per la
personalitat i localització del
professor Mohamed Omar Su-
mi perquè ens doni més pistes
sobre el manuscrit, o intervin-
guin també davant les matei-
xes autoritats acadèmiques de
la Universitat d’al-Azhar per a
la localització del manuscrit i
l’antologia feta per Musa ibn
al-Tubbi que ara es troba per-
duda entre les pàgines d’un
tractat de gastronomia arabi-
goandalusí. Esperem, doncs,
més tard o més d’hora, cele-

brar la troballa d’aquest ma-
nuscrit, que ens mostraria com
la ficció literària és tan real
com la pròpia irrealitat o la
distància entre projecte i rea-
litat literària és tan curta com
la que hi ha entre el projecte i
la realitat real.

Així tot comença amb la
publicació de Divan, llibre que
arriba a coneixement del pro-
fessor italo-egipci Omar Sumi,
que, ateses les característiques
del llibre, es posa en contacte
amb Jaume Pont per desco-
brir-li la troballa que ell ha fet
a la biblioteca de la Universi-
tat d’al-Azhar del Llibre de La
Frontera, antologia de catorze
poetes de llengua àrab que
habitaren, entre els segles X i

XII, al districte o les terres que
avui són la plana de la Lleida
natal de Jaume Pont. Omar
Sumi es compromet, davant
Pont, a enviar-li la traducció
dels poemes aràbigs en una
llengua accessible a ell perquè
aquest faci la versió catalana.
Passaren anys. Els dos primers
poemes que rebé són els que
es publicaren, el 1989, a la re-
vista Urc. Davant la insistència
lògica de Pont, Omar Sumi
sempre responia amb la ma-
teixa divisa: “L’obra ben feta
bé val una vida”. I potser cal-
drà creure-ho perquè Sumi
trigà set anys més a fer-li arri-
bar a Pont, des de Nova York,
els setanta-set folis que cons-
titueixen el Llibre de La Fronte-
ra. Era un dotze de desembre
de 1995. Cinc anys més, doncs,
ha trigat Jaume Pont per a
donar forma catalana als poe-
mes enviats per Omar Sumi i
redactar, en extens, les breus
notes biogràfiques que el pro-
fessor italo-egipci li facilità
sobre la vida, personalitat i
obra dels catorze poetes anto-
logats per Musa ibn al-Tubbi.

Llegir el pròleg és, doncs,
descobrir tot aquest llarg i

complex procés fins a arribar
a la publicació del llibre que
ara celebrem. Però el pròleg és
molt més. El pròleg, com a
bona introducció del llibre
que presenta, i atenent a la
condició professoral de Pont,
és una lliçó sobre la poesia
arabigoandalusí. Hi ha una
descripció temàtica de les
constants més recurrents i
una consideració sobre la
llengua poètica que és, als
nostres ulls, un dels elements
que més sorprenen en llegir
aquest tipus de poesia. Més
descriptiva que metafòrica és
una llengua, lírica o èpica, que
presenta i crea imatges de les
situacions que poetitza. La
imatge, el suggeriment de la
realitat que presenta, l’apunt
quasi en clau de miniatura, és
on rau la bellesa d’aquesta
poesia que Pont ens diu que se
sustenta en “una estètica ba-
sada en la sorpresa, l’esbalaï-
ment i la torbació”. No és una
poesia conceptual sinó direc-
ta, clara i transparent. Insis-
tim, suggereix la imatge més
que conceptualitza la metàfo-
ra. I aquest to poètic fa dife-
rent aquest tipus de poesia de
la nostra tradició occidental
on el joc conceptual de la
metàfora és un eix central i
dominant de l’expressió.

Com hem dit, el Llibre de La
Frontera és una antologia de
catorze poetes que visqueren
entre els segles X i XII a la de-
marcació de Lleida realitzada
per Musa ibn al-Tubbi, que no
sabem si en fou l’autor o no-
més simple copista, i que el
professor Omar Sumi sugge-
reix que era “probablement un
cal·lígraf reputat de Lleida”.
L’antologia, probablement per
mantenir la memòria dels po-
etes entre el resta de la pobla-
ció morisca en una època his-
tòrica canviant, i en molts ca-
sos sembla que recollits de
tradició oral, fou feta l’any 615
de l’hègira, és a dir, a comen-
çaments del segle XIII, concre-
tament l’any 1218 de l’era
cristiana.

SOBRE POETES I POEMES
El llibre és una antologia poè-
tica, però en aquest cas ens
sembla del tot rellevant re-
marcar una doble importàn-
cia que dóna al llibre encara
un més gran interès. I és l’obra
poètica dels autors antologats
però també les notes biogràfi-
ques dels autors que encapça-
len la seva obra. Ens sembla
indestriable una cosa de l’al-
tra. I en relació amb aquests
textos, sabem de segur que les
notes biogràfiques pertanyen
a l’editor del llibre, a Jaume
Pont, que, partint de les breus
notes del professor Omar Su-
mí i de l’antòleg Musa ibn
al-Tubbi, construeix el context
històric i biogràfic de cadas-
cun dels poetes i de les poetes.


