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Anna Aguilar-Amat, guanyadora del premi Carles Riba de poesia 2000
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Anna Aguilar-Amat, Trànsit
entre dos vols. Pròleg de David
Castillo. Premi Carles Riba

de poesia 2000. Proa.

Barcelona, 2001.

L’
últim premi Car-
les Riba ha recai-
gut en una poe-
tessa fins ara des-
coneguda, Anna

Aguilar-Amat (Barcelona,
1962), que té un llibre inèdit
pendent de publicació, Petro-
lier i Teatre, el qual va ser
guardonat amb l’Englantina
d’Or als Jocs Florals de Bar-
celona del 2000. Poeta d’obra
tardana, que comença a pu-
blicar quan voreja la qua-
rantena, pot inscriure’s sen-
se dificultat dins de les coor-
denades de la poesia de l’ex-
periència en llengua
catalana, tant per l’ús d’un
llenguatge que tendeix a
imantar-se als usos col·loqui-
als, com pel rerefons biogrà-
fic dels poemes, entre la

confessió de fractures emo-
cionals i la plasmació d’epi-
fanies morals. El tret que la
separa de la corba desplega-
da per la poesia de Gabriel
Ferrater és una feminitat
oberta, molt contemporània,
que deixa constància del seu
espai distintiu d’expressió,
no només mitjançant l’evo-
cació d’escenes quotidianes,
com ara la relació amb els
fills i amb la parella, sinó
també amb altres valors de
partida.

NI INSTRUMENT NI OBJECTE
La feminitat aquí convocada
no és la de qui lamenta que
tota dona adora un feixista, sinó
la d’algú que demana no ser
instrument, ni objecte, dels
desitjos dels altres; o que es
deixa arrossegar i encara xo-
par per una tristesa passiva,
escenari propici de la imagi-
nació que es diposita en ob-
jectes mínims però significa-
tius, antagònica a la lluita
per la vida i a la pretensió,
històricament masculina,
d’imposar-se a la realitat. No
hi ha, en aquest cant a la

fragilitat, cap accent irat, re-
bel o tràgic. Més aviat predo-
mina l’acceptació del dolor i
la serenitat davant les ocasi-
ons malmeses: els estralls
d’una pèrdua poden propici-
ar l’inici d’un nou vol; i el
patiment incrustat als plecs
foscos de la ment, que a ve-
gades llasta el present, pot
superar-se quan és revelat.

En la majoria de poemes,
Aguilar-Amat bandeja amb
habilitat els perills més no-
toris de la poesia de l’experi-
ència: l’autocomplaença
amb el propi jo o amb el
món; les anècdotes biogràfi-
ques sense importància; la
dicció afectada, altisonant,
de qui ha descobert llindars
existencials com si hagués
presenciat una revelació de
la veritat, o de qui ha acon-

seguit datar estrats del pas-
sat amb una precisió inaudi-
ta. Formalment, però, utilit-
za estructures mètriques
sense unitat compositiva, ta-
llades gairebé a raig, que l’o-
bliguen a quedar atrapada en
l’espai que converteix la po-
esia en prosa. El vers lliure,
per ser vers, necessita un rit-
me o música interior que el
separi de la prosa: ha de tenir
coherència interna, ha de
lliscar lleument o tremolar
abrupte, segons allò que
pretengui dir o transmetre.
L’estil, aleshores, és sovint
una peça més del significat,
com en la veu tumultuosa i
trencada de Sylvia Plath, que
escapça el ritme del poema i
l’obliga a tenyir-se d’ensopi-
ment i de depressió.

Aquestes petites imprecisi-

ons, tanmateix, són detalls
tècnics que el poeta depura
amb una pràctica reiterada o
amb el record que va sedi-
mentant mitjançant les lec-
tures i les relectures –detalls
com una rima que grinyola
quan diu: “Per a tu també és
juliol i m’he adormit al
sol”–. L’important és un fet
sanguini, capil·lar, un neguit
essencial o una dèria que el
cos necessita segregar, i la po-
esia d’Anna Aguilar-Amat
posseeix aquest instint d’una
manera peculiar, molt com-
passada, com si parlés des
d’una filosofia de vida que ha
anat treballant amb els anys, a
base de pèrdues i de defecci-
ons, sense renunciar mai al
valor dels compromisos, per-
què els compromisos són frà-
gils i la fragilitat és llei.

Allí on l’ull descansa
P O E S I A
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August Bover, En pèlag
d’amor. Edicions Documenta

Balear. Palma, 2000.

J
oseph Brodsky ens va
deixar escrit al llibre
Marca d’aigua (apunts
venecians) que “la belle-
sa habita allí on l’ull

descansa”. El premi Nobel l’es-
mentava al referir-se a la con-
templació del paisatge d’una
ciutat, Venècia, de la qual l’ai-
gua, talment com en l’ésser
humà, és una part inherent i
cosubstancial: pedra i aigua,
granit i fang, com a símbols de
la condició humana. August
Bover ha bastit, salvant les
pertinents distàncies, En pèlag
d’amor en la mateixa direcció,
com a símbol de la calidesa i la
seducció del paisatge balear i
com a metàfora de la bellesa
estreta d’una terra –i d’unes
aigües que l’envolten i li ator-
guen carta de naturalesa i d’e-
xistència– sobre la qual el pas
del progrés, l’especulació, els
beatniks i la mà hipòcrita de
l’home ha exercit, ben sovint,
un influx gens ecològic o asse-
nyat.

Per construir aquesta alhora
càlida i reflexiva visió sobre el
paisatge i la cultura de les Illes
Balears, el professor de litera-

tura de la Universitat de Bar-
celona August Bover (Barcelo-
na, 1949) deixa entreveure un
seguit d’intertextualitats ben
implícites i suggerents, un
ventall que ens és guia del seu
goig i del seu desencís –a me-
na tant de pinzellada impres-
sionista com de vers simbolis-
ta– des d’uns versos del Llibre
d’Amic e Amat lul·lià fins a un
seguit de reminiscències clàs-
siques grecollatines, com ara
de Nikos Kazandzakis, la cançó
popular mallorquina i un pre-
ludi de Chopin. Contràriament
al que es podria esperar de
Bover, força vinculat al món
anglosaxó tant com a professor
a Saskatchewan (Canadà) i a
Berkeley (Califòrnia) com a
editor de la prestigiosa Catalan
Review.

Parlar de la interrelació pro-
funda entre paisatge i amor,
entre terra i cos, pot resultar,
és clar, tòpic i emfàtic, dins
d’una tradició lírica com la
nostra. Això sí: depèn sempre
de com es faça. I Bover ho fa
des de la seducció, l’amor i la
meravella que la genuïna per-
sonalitat que les cultures

illenques li han provocat. Tal
com fa palès l’autor en man-
llevar els mots de Llull amb
què explicita que “per abun-
dància de cogitar en la cosa
que hom ama, creix e multi-
plica l’amor”. El llibre esdevé el
mitjà d’una nova descoberta
lírica d’un món, l’illenc, que és
també el nostre a través de la
contemplació i l’experiència
quotidiana.

Diversos han estat els poetes
que, de la Renaixença ençà,
s’han referit al paisatge balear,
des de l’emmirallament ro-
màntic o noucentista fins al
dolor, el goig i l’esperança per
quelcom perdut dels poetes
actuals com ara Llompart,
Pons, Terron, Vidal Ferrando i
Alzamora, per exemple. Bover
s’hi afegeix, com a barceloní
captivat per tot un entramat
de sensacions i de records, com
ens diu al poema Plany per Cala
Llonga: “Del teu areny, en vam
fer un paradís / limitat per la
mar i les savines. / Tots els
nostres somnis adolescents /
corrien descalços damunt la
sorra / [...] / Ara els meus re-
cords jeuen sota tones / de ci-

ment, vora la mar ultratjada”.
I per fer-ho no sols contempla
des d’una talaia un paisatge
que esdevé sensació o ideolo-
gia (en forma de bondat, es-
cepticisme, record o estralls)
sinó que poua tant en la seua
experiència vital, enyorant “El
rostre de Tànit” i recuperant el
temps en què “tot just comen-
çàvem un llarg camí” com en
la posada en escena de diversos
personatges ben identificables
amb ses Illes, com ara el ma-
teix Llull, Abd ’Allah al-Tarqu-
man al-Mayurqi, la Sibil·la eri-
trea, l’Arxiduc, Botticelli i
Chopin.

POESIA DE MIRADA NETA
Dividit en quatre parts i amb
un total de 35 poemes, Bover
ens evoca –a través també d’un
itinerari existencial– cadascun
dels quatre espais geogràfics
en què es divideixen les Bale-
ars, Eivissa, Formentera, Menorca i
Mallorca. I ho fa amb una poe-
sia neta, delicada, sense barro-
quismes ni estridències. Pul-
cra, humil, honesta, profunda,
assossegada, sincera i seducto-
ra, ni més ni menys. Una poe-

sia que no amaga la senzillesa,
sinó que en fa un mitjà de
transmissió d’una transparèn-
cia estilística i d’una seducció
que en cap moment embafa o
esdevé tòpica i supèrflua. Un
primer llibre de poesia d’Au-
gust Bover que en cap moment
denota ni cap mancança d’ofi-
ci ni cap possible ingenuïtat
verbal o incontinència expres-
siva. Ans al contrari: en el fons
de tot s’hi entreveuen moltes
hores de neteja dels versos, fins
deixar-lo net, transparent i
profund, com el fons de l’aigua
o com els indrets que tan inci-
tadorament evoquen. Tant de
bo que aquest primer llibre
tinga, ben prompte, altres
nous lliuraments.

Una poesia, per tant, que en
cap moment vol ser una la-
mentació paralitzant del para-
dís perdut sinó que ens recon-
cilia amb el que encara queda
dempeus dels desficacis d’un
turisme desmesurat i agressiu
que esquilma les petges anti-
gues i profundes de la terra.
Com ben bé diu Jaume Cabré
(AVUI, 12-X-2000) “en poesia,
les paraules són bales directes
al cor”. Com ben bé proclama
netament i incitadorament
Bover amb la seua poesia. Una
poesia que no vol ser sinó
aquell lloc, meravellat, càlid,
habitable o conscient, on en-
cara l’ull i l’ànima hi volen –i
desitgen– descansar.


