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Pont recrea l’amor i la fidelitat a la terra

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

Catorze veus
poètiques com
les que recull
el ‘Llibre de la
Frontera’ és un
mostrari ampli
de mons, vides
i sensibilitats
ben diverses

Són aquestes notes, reforçades
en bibliografia històrica –real
o apòcrifa–, les que ens per-
meten intuir una època, una
forma de vida, un entramat
social, un temps històric, tot
allò que el llibre ens desco-
breix d’una cultura que, ara
més que mai i després de la
lectura del llibre, ens incita a
descobrir. Jaume Pont ha sabut
recrear i ens transmet un es-
perit d’època i temps i aquest
és, probablement, un dels en-
certs més importants del llibre.
Les biografies relacionen, fins i
tot, personatges, amics que
visqueren a la mateixa època i
que les seves vides estan inter-
relaciones per destins que
s’influencien, com és el cas de
l’Ali ibn Jalaf al-Laridi (mort el
1132), i el balaguerí Abu Bark
al-Balagi (mort, també, entre
1132 i 1133 a València) i im-
pulsors, tots dos, del cercle de
poetes de Balaguer coneguts
com els Escollits de la Lluna
Vermella, creadors d’una poe-
sia de marcat to eròtic. Tots dos
hagueren d’exiliar-se de Bala-
guer cap a terres valencianes
amb l’entrada a la ciutat, l’any
1105, del comte d’Urgell. Entre
totes les biografies i els poetes
cal remarcar la presència de les
tres poetes que recull l’antolo-
gia: Zaynab bint Yusuf
(994-1072), Jalwa al-Abbar
(morta el 1064) i Gayat
al-Waydy-ya (morta a la fi del
segle XII), testimoni clar, amb
veus ben diferents, de la pre-
sència de la dona en els àmbits
culturals de la poesia andalu-
sina i d’Al-Andalus.

Catorze veus poètiques com
les que recull el Llibre de la
Frontera és un mostrari ampli
de mons, vides i sensibilitats

ben diverses. Impossible sinte-
titzar-ho, però, com esmenta
Pont en el pròleg, en parlar de
les temàtiques d’aquesta poe-
sia, hi trobem com a temes
nuclears l’amor i la fidelitat a
la terra. La presència de l’amor
és ben ampli i tant pot fer re-
ferència a l’amor heterosexual
com l’homosexual. Les modu-
lacions de l’amor són tan
obertes com el sentiment i va
des de la contemplació, pleni-
tud o nostàlgia, fins al despit
més cruel representat per la
poeta Zaynab bint Yusuf amb
el seu dur i sarcàstic Sàtira a
Hassan, anomenat el Pardalet.
La presència i exaltació de
l’estimada té un punt àlgid en
el poema La gasela dedicada a la
beduïna Hafsa i escrit per un
dels primers poetes del segle XI
lleidatà, Sulayman Ibn Ham-
mud. La veu femenina que
parla de l’enamorat el trobem
al poema Com una abella, de la
jueva conversa Gayat al-Way-
diyya, que, com recorda Ibn
al-Tubbi, era coneguda per to-
tes les terres de la Frontera per
la seva gran educació –conei-

xia l’hebreu, l’arab i el llatí– i
la seva delicada tendresa. Però,
lògicament, altres registres es
manifesten al llarg de l’anto-
logia i així el concepte metafí-
sic del pas del temps es mostra
a El vell, d’Ahmad ibn Suhayd
al-Ansari –de qui se sap que
morí l’any 1119–, que fou l’ú-
nic poeta de l’antologia que
abandona la confortable vida
d’estadant establert entre els
favors de la noblesa andalusí
per ser poeta itinerat i viure,
de manera lliure, sota la volta
del cel.

ARRELATS A LA TERRA
L’altra part poètica dominant,
la que fa referència a la vida
heroica, militar, arrelada a la
terra que va veure néixer i
viure als poetes, també té una
rica presència amb poemes
com Elogi d’Abd-Allah ibn Izad, de
Abd al-Malik ibn Rizq, que ha-
gué d’exiliar-se de les terres de
Lleida quan aquestes foren
conquistades pel comte de
Barcelona i príncep d’Aragó
Ramon Berenguer IV. El poema
és una exaltació a la condició
de guerrer del caid almoràvit
de Lleida, Abd-Allah ibn Izad.
Del mateix poeta Abd al-Malik
ibn Rizq, sens dubte un dels
més importants de tota l’anto-
logia, és el seu cant a la ciutat
de Lleida present al poema Fum
des de la Suda. La veu d’Abd
al-Malik ibn Rizq també és la
veu del dolor, de l’exiliat que
ha de marxar, de l’home que
veu com s’esfondra el seu món
i ha de peregrinar cap a nous
destins i noves terres deixant
darrere seu una vida i una
cultura en unes terres que ja
mai més no seran seves. L’ele-
gia d’aquest dolor es concentra
en el darrer poema del llibre
Adéu al Maskijan, un dels poe-
mes més bells i sentits de tot el
conjunt. Un poema impregnat
d’una nostàlgia tan feridora i
soferta que bé poden dir que
ell, tot sol, val tot un llibre.
Recordarem aquest Adéu al
Maskijan com un dels poemes
de dolor humà davant la terra
perduda que més ens ha colpit
de tot el llibre, i recordarem el
vers de la seva pregària: “Occit
em veus, Senyor, amb passa
lenta i cor eixut”.

El Llibre de la Frontera és una
de les experiències d’alta cul-
tura més important que ens
ha donat la poesia catalana
d’aquests darrers anys. Com
Josep Piera al País Valencià,
Jaume Pont, a Catalunya, i
com a homenatge al passat de
la seva terra, s’ha endinsat en
l’estudi i el coneixement d’u-
na cultura que ocupà el terri-
tori de l’actual Catalunya i de
la qual ben poca cosa sabem.
Usant tots els bons recursos
d’un poeta i d’un investiga-
dor, ha sabut construir una
xarxa de referències cultes i
mites poètics personals per tal
de fer-nos creure que la veritat
supera l’artifici. I després de
llegir atentament el llibre i
emmirallar-nos en la seva
profunditat i bellesa volem
creure més en la realitat que
el llibre desprèn que no pas en
l’artifici intel·lectual i literari
que amaga.
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El extramundi y los papeles de
Iria Flavia. Número 23.

Fundación Camilo José

Cela. La Corunya,
tardor, 2000.

A
questa revista cultu-
ral trimestral va ser
fundada i està dirigi-
da pel premi Nobel
Camilo José Cela. En

aquest número, Cela resumeix
en dotze punts els deures del
periodista alliçonant, de mane-
ra burlesca i desacreditant l’es-
tament periodístic, sobre com
–pensa ell– s’ha d’escriure i
informar en premsa. A més
d’aquesta sorneguera entrada,
hi trobem: il·lustracions de
John Ulbricht; una tria de poe-
mes dels anys trenta a cura
d’Alfonso López amb peces de
Juan Pastor i Juan Carlos Su-
ñén; una sèrie de notes i idees
disperses d’Antonio Fernández
Molina sobre Salvador Dalí; i
un diàleg teatral d’estil surrea-
lista titulat El ciego de Gondar,
escrit per Pedro Manuel Víllora,
entre d’altres articles. Això sí,
cal agrair que la poca publicitat
de la revista estigui concentra-
da a les pàgines finals.

Llatinoamèrica
Revista de Libros. Número 46.
Fundación Caja de Madrid.

Madrid, octubre, 2000.

E
n aquesta ocasió la
Revista Libros dedica
una part del seu
contingut a Llatinoa-
mèrica amb un re-

cull d’articles com ara el del
professor de dret Mariano
Grondona, en què reflexiona
sobre el llibre d’Antonio Re-
miro Brotons, El caso Pinochet.
Los límites de la impunidad, i el
del professor i director del
Centre d’Estudis de Mèxic a
Europa, Pedro Pérez Herrero,
que ens parla sobre Pobresa i
distribució de la riquesa a Mèxic.
Altres articles destacables són
el de l’acadèmic Francisco Ro-
dríguez Adrados, que comenta
els enigmes ligüístics de l’in-
doeuropeu. Partint de tres bio-
grafies (Carolina de Brunswick,
Victòria d’Anglaterra i Isabel II
d’Espanya), Isabel Burdiel revi-
sa l’essència de les biografies
com a gènere i el paper histò-
ric de les monarquies. I, com
sempre, també hi podem llegir
les seccions de crítica i nove-
tats editorials.

Consolidar la pau
RE. Número 24. Editorial

Murtra. Barcelona,
octubre, 2000.

R
e, és la sigla de realis-
me existencial. Aquesta
és una publicació de
pensament i opinió
que tracta temes que

pertanyen a l’ésser humà, des-
envolupats interdisciplinària-
ment des d’un plantejament
realista i existencial. El núme-
ro d’octubre conté un mono-
gràfic sobre la consolidació de
la pau, amb articles com ara:
Vers una cultura de la pau: una
contribució des de la Carta de la
Pau, de Josep M. Forcada, La
cultura de la pau, una utopia a
l’abast, de Fèlix Martí, Sociologia
de la pau, de Fidel Molina, La
prevenció de conflictes, de Leticia
Soberón, Treure obstacles, de Jor-
di Cussó, L’atzucac del diàleg in-
terreligiós, d’Anna-Bel Carbo-
nell, entre molts d’altres. A la
secció Què opina, Raimon Pa-
nikkar, Francesc Grané i Teresa
Losada, entre d’altres, respo-
nen a la pregunta: Com es pot
contribuir a la cultura de la pau? A
més de les seccions habituals
de fòrums, aules i notícies.

Ópera actual. Número 42.
Ópera actual. Barcelona,

novembre-juny, 2000.

L
a revista especialitza-
da en el món de la lí-
rica obre amb una
entrevista al baríton
gal·lès Bryn Terfel, de

33 anys, un dels cantants ac-
tualment de moda en tots els
escenaris operístics del món.
Un breu dossier ens parla so-
bre la figura de Giuseppe Ver-
di, el compositor italià d’òpe-
ra més conegut de tots els
temps i de qui es commemo-
rarà el centenari de la seva
mort el 27 de gener del 2001.
Un reportatge descriu l’ano-
menada joia acústica de París, el
Théâtre des Champs-Élysées,
l’únic teatre dedicat a l’òpera
que hi ha a la capital francesa.
El director Luis Antonio Gar-
cía Navarro ens parla en una
entrevista del nou muntatge
d’ Il Trovatore. La revista comp-
ta també amb les seccions ha-
bituals de crítica, tant de dis-
cos com de representacions
internacionals, i amb les no-
vetats discogràfiques i el ca-
lendari d’actuacions.


