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El poeta José Carlos Llop descriu la ciutat de Palma

“Tota la meva vida
es lliga a tu...”

P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Qui vulgui saber
què era Palma des
de mitjans del segle
XIX fins a la meitat
del XX ha de llegir
el primer poema
de ‘Quartet’

José Carlos Llop, Quartet.
Edicions 62 / Empúries.

Barcelona, 2002.

J
osé Carlos Llop aconsegueix
amb el seu primer poemari
en català, Quartet, una cosa
que només està a l’alçada
dels millors poetes: donar la

qualitat de mite a un indret sense
caure en la ximpleria. Ho va fer Bor-
ges amb Buenos Aires, Salvat-Papas-
seit amb Barcelona, Bréton amb Pa-
rís, Pavese amb Torí, Espriu amb
Arenys de Mar... Es tracta, simple-
ment, d’oferir al lector la dimensió
d’un temps i d’un espai, tot recupe-
rant l’essencial per projectar-ho i ai-
xecar-ho fins a on l’autor vulgui, ja
sigui a través d’una passejada histò-
rica o d’un cop d’ull en els propis
records. Amb la lectura d’aquesta
mena de poemes, el lector ha de po-
der capbussar-se en les imatges que el
poeta li suggereix com si, realment,
fos un déu omnipresent capaç d’olo-
rar, palpar, escoltar i fins i tot con-
versar amb els carrers, els personat-
ges, els monuments del poble o ciu-
tat que se li obren de bat a bat.

Llop, en el cas de Palma, tot sigui
dit, tenia el camí força aplanat, ja
que, com ell mateix reconeix a les
notes que tanquen aquest Quartet, la
presència del poema Auca, de Rosse-
lló-Pòrcel –mai prou reivindicat–, li
va donar la guia imprescindible per
descriure poèticament la seva ciutat.
De fet, el primer (Ronda de nit) i l’úl-
tim poema (Agenda d’hivern), sobretot
el primer, són la composició de l’au-
tor d’Imitació del foc farcida amb els
mites propis i algun altre que com-
parteix amb Rosselló com, per
exemple, el cardenal Despuig i les
lleones de Born. L’un, l’any 1935, i
l’altre, l’any 2002, repassen la histò-
ria i la vida d’una ciutat que ja no
existeix. En els temps de Rosselló, la

Palma de Mort de dama, de Llorenç
Villalonga, terriblement decadent i
démodé; en els de Llop, una ciutat to-
talment desapareguda, vivent només
en la memòria dels més vells i en els
llibres d’aquell temps, com un fan-
tasma que circula i que tothom veu,
però que tothom ignora, tot restant,
únicament, en la ment del poeta. “A
la Riba no hi queda ni un vaixell i la
ciutat s’enfonsa / per sempre més.
Santa Catalina pregau per nosaltres”,
es clou, de manera força aclaridora,
Ronda de nit.

Harold Bloom segurament diria
que Llop ha viscut en carn pròpia
l’angoixa de les influències, cosa que
és totalment normal si intentem
fer-nos propi un poema com Auca.
Tanmateix, l’autor de La oración de Mr.
Hyde (2001) i El canto de las ballenas
(1996) transforma aquest suposat
patiment en autèntica joia: la visió
d’una ciutat morta no esdevé neguit
o frustració, sinó ironia i diversió
quan apareixen Valentino cardant
amb Natasha Rambowa, el mateix
Rosselló-Pòrcel flirtejant amb una
corista, Alcover ballant un minuet
amb Rubén Darío, Miquel dels Sants
Oliver disfressant-se d’arquebisbe de
Ciutadella i Errol Flynn tocant el pi-
ano a l’Hotel Mediterráneo. Aquí, a
Ronda de nit, també hi ha la nostàlgia
–“les cendres del que jo era”, que diu
Llop– i el racó menys divertit de la
història local, com els germans Vi-

llalonga vestits de
falangistes o el dès-
pota comte Rossi,
l’esperpèntic italià
que va intentar
fer-se seva Mallorca
durant la Guerra Ci-
vil... De fet, tot
aquell que vulgui
saber què era Palma
des de mitjans del
segle XIX fins a la
meitat del XX ha de
llegir el primer poe-
ma de Quartet.

Si a Ronda de nit,
Llop eixampla el
mite de Palma sota
la mirada atenta de
Rosselló, els altres
tres poemes del vo-
lum es mouen amb
més autonomia. L’E-
dat d’or és un cert
homenatge a la do-
na i a les figues, un
cop passada la jo-
ventut més activa i

assumida l’experiència. A elles li deu,
potser, els millors moments de la
seva vida. Estiu, en canvi, ens mostra
el Llop més intimista i líric, el poeta
que ens parla de l’estació de l’any
pròpia de la infantesa i les sensacions
que aquesta li desperten: “L’estiu és
una illa de nopals, mosques, garba-
llons / i savines”, comença el poema,
per donar-nos, més tard, les impres-
sions de la mar (catifa i frontera), la
terra (olor agredolça), el sol (lluent
com al desert) i la nit (territori ani-
mal i prohibit). Tot amb un ús acurat
de les imatges; estil que combina la
precisió de Ferrater i la cadència
d’Auden.

Agenda d’hivern, finalment, ens
ofereix la Palma del poeta. No la
històrica, sinó la ciutat pròpia, la
que Llop ha viscut i ha vist, des que
va néixer, des de tots els punts de
vista possibles. Així, trobem la Pal-
ma popular (la del mercat), la ben-
estant (la que va a missa a Sant Mi-
quel), l’obscura (la de “les putes
adormides a les / pensions”), la sen-
timental-intel·lectual (la de les ter-
túlies del Bosch), la beata (la que ve-
nera Sor Tomasa), la històrica (la de
la seva biblioteca) i la pròpia: “Palma
és una vitrina amb porcellanes de
Meissen, / ventalls pintats d’escenes
galants i un cocodril penjat”.

El camí de Llop és, salvant les dis-
tàncies entre un poeta i l’altre, el
mateix que va fer Àngel Terron amb
Cementiri modernista i Oda a Palma amb
mirall d’escates, inclosos a Geometria
descriptiva (1999). Tots dos mitifiquen
una ciutat (“una manera de viure i
una cartografia sentimental”, segons
Llop) i repeteixen uns dels dos versos
més coneguts de la poesia mallor-
quina, que també són de Rosse-
lló-Pòrcel: “Tota la meva vida es lliga
a tu / com en la nit les flames a la
fosca” (Mallorca durant la Guerra Civil).
Llop demostra que la revisió intel·li-
gent d’un clàssic no vol dir repetir-se
ni no ser original, ans al contrari. Vol
dir ambició literària i reiventar-se un
mateix. És a dir, obrir nous camins.

A S S A I G

Res no és
com sembla

A N N A M . G I L

David Glover i Cora Kaplan, Gèneres i identitats
sexuals. Traducció de Miquel Casacuberta.

Eumo Editorial. Vic, 2002.

L’
estudi dels professors de filologia
anglesa a la Universitat de Sout-
hampton David Glover i Cora Ka-
plan, publicat a la valuosa –perquè
posa al nostre abast els darrers i

més significatius treballs de teoria crítica– i
encara poc coneguda col·lecció Capsa de Pandora,
dirigida per Neus Carbonell, segurament no
tindrà el ressò de llibres com els de la provo-
cadora i mediàtica Camille Paglia. Això no
obstant, Gèneres i identitats sexuals aprofundeix
amb calma i mètode en alguns d’aquells temes
que el Vamps & Tramps de la Paglia tracta de
manera estrident i caòtica. El discurs pagà, es-
tètic i cultural, i el personatge mateix de la re-
bel i dionisíaca Paglia, qualificada per alguns
intel·lectuals del món gai espanyol de “lesbia-
nota, masclista i misògina”, i hereva de l’este-
ticisme de Baudelaire, Wilde, Proust, Capote i
Warhol, ressona una i altra vegada en aquesta
rigorosa anàlisi dels diferents discursos socials
i culturals que han anat construint les identi-
ficacions sexuals.

El gènere, ens diu una cita de Judith Butler
a la Introducció, no representa una identitat es-
table, s’hauria d’entendre, més aviat, com un
producte mundà de “gestos corporals, movi-
ments i estils de diverses menes” que, en rei-
terar-se, creen la il·lusió d’un ésser amb carac-
terístiques permanents. La qüestió està a l’or-
dre del dia: la teatralitat de moviments polítics
com Queer Nation, les modes d’art corporal, la
visibilitat de les minories eròtiques –assenya-
len els autors– mostren la cada vegada més
obscura i fortuïta distinció de gèneres. I, per
exemplificar aquesta plasticitat, fan referència
al provocador estudi de Halberstam, Female
Masculinity, basat en la idea que les mateixes
dones han col·laborat en la creació de la mas-
culinitat moderna tot desenvolupant persona-
litats masculines pròpies i diferents. En totes
les èpoques –diu Halberstam– ha existit el
gallimarsot, l’esposa que porta els pantalons o
el cavallot, però també hi ha les dones del medi
rural o les vaqueres nord-americanes que, des
d’una visió urbana que relaciona determinats
treballs manuals amb els homes, es poden
considerar masculines, i que no tenen a veure
amb cap tipus d’homosexualitat. Però també hi
ha opinions contraries. I Glover i Kaplan deixen
parlar tothom: crítics, filòsofs, escriptors, ar-
tistes de tota mena. Ordenadament (el llibre
s’estructura en quatre capítols que donen una
visió àmplia i diversa sobre el tema), aclarint
idees (la Introducció explora les raons que han
fet del gènere una paraula imprescindible i
problemàtica del lèxic crític contemporani, i
en la Conclusió es deixen les portes obertes a
nous discursos), exposant i desmuntant teories.
Glover i Kaplan exploren el concepte de femi-
nitat en la ficció escrita per dones i la crítica
feminista, fan un repàs historicocultural a la
noció de virilitat, parlen de la desaparició de la
masculinitat, a través de l’obra de Wilde, Kafka
i Hornby, i tot resseguint els orígens i el canvi
dels diversos termes referits a l’homosexualitat
masculina, expliquen el naixement i l’evolució
de les comunitats interpretatives de lectors i
espectadors i remarquen el seu paper en la
disseminació i fixació d’idees i conductes.

El llibre informa (és, sens dubte, una refe-
rència imprescindible sobre el tema), desmiti-
fica i sorprèn (quan, entre d’altres, analitza
l’obra de Jünger i el paper de la novel·la i el cine
popular). A més, parafrasejant un dels capítols
més recomanables i divertits, segur que, en
molts aspectes, toca la pera dels capellanets i
les capellanetes del políticament correcte.


