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Pere Bessó, últim guanyador del premi Vicent Andrés Estellés

Narcís de l’amor i la literatura
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E
ra el tercer intent (un
tir errat, un accèssit...)
i havia decidit no pro-
var-ho més. Però

aquesta vegada Pere Bessó no
quedà, com barrinava, finalis-
ta. El jurat de l’última edició
dels Octubre decidí atorgar-li
al seu Narcís de la memòria el
premi Vicent Andrés Estellés
de poesia. Bessó –50 anys,
professor d’institut– és regi-
dor d’un partit d’esquerres a
Mislata, animador de les ter-
túlies literàries de la Forest
d’Arana i promotor de revistes
de literatura. I també traduc-
tor: de Ronsard, d’Apollinaire,
de D.H. Lawrence, de Günter
Grass... I poeta de llarga dis-
tància. Narcís de la memòria és
la catorzena obra –la dotzena
en català– d’un autor que no
ha sovintejat gaire el palmarès
(tan sols tres premis –a Ca-
tarroja, Beniarjó, i Gandia–
abans dels Octubre), però s’ha
mantingut constant en la pu-
blicació.

Després d’Iteràncies, interfe-
rències i grafitis (1997), més de
dos centenars de versos solts,
apunts lírics i aforismes d’estil
pròxim als epigrames, Narcís
de la memòria és un llibre de
temàtica fonamentalment
amorosa. Per voluntat inicial

de l’autor, per l’abundància
dels poemes d’amor. I també
perquè és en aquest territori
on desborda de sensualitat i
calidesa (“Plou, sempre plou /
quan respire el teu nom, cos /
o engany en pedregar porfi-
ós”), on troba les imatges més
eficaces: “Germinarien / flors
mai tocades junt amb tan im-
mensa podridura”. Amb tot,
l’atenció de Bessó s’atura so-
vint en barres poblades de be-
vedors solitaris, s’entreté en el
record d’amics perduts, es
dispersa entre les volutes de
fum espès que omplen algun
pub (el Maravillas, per exem-
ple) on una dona i un home es
miren i no es veuen. O es
concentra en la remembrança
de la paraula d’altres poetes
(Francisco Brines, Gabriel Fer-
rater, Wallace Stevens, Derek
Walcott, Jaime Gil de Bied-
ma...), en velles cançons (The
Beatles, Eagles, Frank Sinatra,
The Doors...), es dissemina en
proclames, en manifestos, en
incitacions. Però sempre tor-
na, com un Ulisses ancià i
enamorat, al port on l’espera
la metàfora exacta del desig,
tan sovint vinculada a la forest
(amanites, cardamoms, baies,
tells, palometes,...).

UN AMOR INCOMPLET
L’amor que ens descriu Narcís
de la memòria és un amor in-
complet: és desig, és còpula, és
complicitat però també soli-
tud, alcohol, impotència, me-

mòria. Un amor real, més que
no un amor literari.

Pere Bessó reivindica explí-
citament el poder de la pa-
raula (“foc, foc tombant, foc

cec”) i, ella mitjançant, la ri-
quesa del llenguatge. Un llen-
guatge destil·lat a força de de-
purar els versos d’escorça fins
a trobar la textura necessària.

Reivindica la paraula i reivin-
dica el concepte. Però sovint el
concepte es veu embolicat de
voltes i voltes de mots que li
completen el sentit, li l’ei-
xamplen, li’l matisen, de ma-
nera que la perspectiva esdevé
múltiple, polièdrica. A risc,
això sí, d’anar encabint el po-
ema en una mena de caverna
angosta la llum de la qual cal
desentranyar amb paciència
d’arqueòleg, com qui cercara
l’essència d’un perfum ben
preat. Alguns poemes abun-
den en al·literacions (“Si el
talp tupamar el topall topa, /
ho tapa –tip, tip– apa!...”), de
manera que hi ha casos en
què és el mateix joc sonor de
les paraules que determina
l’estructura del poema. Altres
vegades, tanmateix, el vers de
Bessó s’allargassa com un riu
de mots que es despleguen
amb dolcesa uns dels altres, a
manera de nines russes. I,
aleshores, el ritme sincopat,
colpidor, dels anteriors ver-
sos, es torna murmuri caden-
ciós i suau.

És, aquest, un llibre de poe-
mes escrit en la frontera del
risc, ambiciós, divers i culte,
abundant en referències lite-
ràries. Un text construït amb
provisió de conceptes fermen-
tats en el roure pacient d’un
rigor innegociable. Amb vo-
luntat de negar-se a bastir
ponts superflus que faciliten
l’acollida de viatgers despis-
tats, de visitants ocasionals de
la poesia. Un cofre que guarda
alguns diamants que paga la
pena fer l’esforç de cercar.

Problemàtica ambiental
del litoral mediterrani
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J
oandomènec Ros, cate-
dràtic d’Ecologia de la
Universitat de Barcelo-
na, ens ofereix a Vora el
mar broix un acurat di-

agnòstic de la problemàtica
ambiental del litoral mediter-
rani. El llibre, allunyat d’ex-
tremismes poc raonats, és una
mostra d’una línia de pensa-
ment de l’ecologia científica
que té en el nostre país el re-
llevant exemple del professor
Ramon Margalef, a qui Ros de-
dica, entre altres companys i
mestres, aquest text. Vora el
mar broix no ens presenta,
malgrat l’exercici professional
del seu autor, tan sols la pers-
pectiva de l’ecòleg, sinó que
introdueix, a més, una aproxi-
mació a la problemàtica ambi-
ental des de perspectives tan
aparentment allunyades com
l’urbanisme, l’economia, la
planificació d’infraestructures
i la cooperació intermediterrà-
nia. Descripció, crítica i peda-
gogia són els tres ingredients
que configuren Vora el mar
broix i, en certa manera, en
determinen l’estructura en
tres parts diferents.

Ros dedica les primeres pà-
gines del llibre a presentar les
generalitats del litoral marí i
de les seves comunitats biolò-
giques i a explicar-ne el funci-
onament en tant que ecosiste-
ma. La segona part del llibre,
que recull la vessant crítica de
l’assaig, està dedicada a deta-
llar les principals amenaces
antropogèniques sobre el medi
litoral. D’una banda, l’autor
enumera sintèticament les
amenaces i pertorbacions cau-
sades per l’acció humana tant
sobre el medi físic i el paisatge
del litoral com sobre les co-
munitats vives que l’habiten.
D’altra banda, Ros concreta
aquestes generalitzacions amb
exemples localitzats al litoral
català ibèric. En aquest sentit,
repassa els efectes que l’activi-
tat humana produeix en la
qualitat ambiental, l’estructu-
ral del litoral i la seva biodi-
versitat. Entre d’altres, Joando-
mènec Ros destaca, a propòsit

de l’enorme llentia que s’estén
davant la costa de Barcelona, la
contaminació per hidrocar-
burs i metalls pesants; comen-
ta els efectes dels vessaments
de petroli i para atenció en les
greus conseqüències d’una
eventual marea negra en la
Mediterrània; assenyala els
efectes produïts per la mal
anomenda regeneració de
platges i per la construcció
d’obra (ports, espigons, passe-
jos marítims); i, finalment,
descriu l’impacte de l’explota-
ció pesquera, la pesca esporti-
va i la introducció d’espècies
exòtiques en la biodiversitat
del nostre litoral.

LES ÀREES PROTEGIDES
Ros no deixa de comentar els
efectes no sempre convenients
de l’establiment d’àrees prote-
gides que sovint disfressen
sense més una oferta turística,
ni tampoc oblida la balearitza-
ció creixent del litoral medi-

terrani, ple a vessar de cons-
truccions hoteleres, passejos
marítims, camps de golf i
parcs aquàtics que degraden i
uniformitzen l’entorn.

La tecera part del llibre
constitueix una proposta cien-
tífica, pedagògica i de gestió
del litoral mediterrani. Ros
formula un projecte d’educa-
ció ambiental fonamentat en
les observacions quotidianes
dels ciutadans i estructurat en
la recerca científica per supe-
rar el model desenvolupista i
economicista del nostre litoral.
Amb aquesta proposta Ros
pretén que la societat prengui
consciència de les conseqüèn-
cies de l’activitat humana, per
així modificar-la. Vora el mar
broix ens fa veure que el litoral
és on s’ha produït la transfor-
mació més profunda del medi
natural del nostre país. L’ex-
traordinària densitat de po-
blació i d’infraestructures i la
creixent pressió d’usos i inte-

ressos han condicionat, asse-
nyala l’autor, un desenvolupa-
ment disharmònic del litoral
que ara és necessari reconduir.

Joandomènec Ros ens pro-
posa en aquest llibre enfoca-
ments diferents als habituals i
els exemplifica amb quatre ca-
sos propers: la problemàtica de
les rierades del Maresme, el
desenvolupament de la regió
de Barcelona, la transformació
del delta del Llobregat i les
perspectives per al delta de
l’Ebre. Les solucions que
apunta Ros passen per aconse-
guir un ús més eficient de l’e-
nergia i de l’aigua, per reduir
la urbanització i preservar les
zones verdes, per minimitzar
la contaminació i establir una
moratòria sobre la construcció
d’obra dura i, també, per una
acció conjunta i coordinada
entre els països riberencs de la
Mediterrània.

L’autor, que malgrat tot ens
diu que hi ha un cert marge
per a l’esperança, ha sabut,
doncs, exposar amb rigor i
contundència el seu diagnòstic
sobre la problemàtica del lito-
ral mediterrani; també fer un
esbós d’algunes possibles solu-
cions. Cal esperar que el llibre
ajudi a crear opinió i a animar
el debat en una qüestió de
tanta importància que, a més,
afecta tots i cadascun dels 450
milions d’habitants dels països
mediterranis.


