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El poeta Bartumeu Fiol va néixer a Palma el 1933
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de Bartomeu Fiol
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U
n llibre de poe-
mes, un bon llibre
de poemes, no
deixa de ser mai
una novetat. En

cada relectura, s’hi cercarà
alguna cosa més que el re-
cord d’una melodia més o
menys familiar: és
molt possible que a
cada envestida el
lector hi trobi algun
matís, alguna imat-
ge o fins i tot algun
poema sencer que el
sorprenen de mane-
ra absolutament no-
vella. En el cas del
llibre que ens ocupa,
però, allò que ens
sorprèn és la ferme-
sa d’un projecte sin-
gular i coherent d’u-
na poesia encara en
els seus inicis. Amb
el títol de Camps de
marina i suburbials,
Bartomeu Fiol (Pal-
ma, 1933) ha aplegat
en un volum els dos
poemaris amb els
quals desitja veure comen-
çada la seva obra poètica (i
ha hagut de deixar de ban-
da, per tant, les publicacions
anteriors que configuraren
el seu veritable aprenentat-
ge); es tracta dels poemaris
Calaloscans (1966) i Camp Rodó
(1973), dos llibres travats
amb precisió en els quals el
poeta ja rebutja tota mena
d’oripells estètics per assal-
tar sense embuts els temes
que considera essencials.
Poesia de combat: directa de
les vísceres a l’intel·lecte.

GEOGRAFIA PARTICULAR
I tanmateix la poesia de Fiol
no és una poesia despullada;
ans al contrari, és més aviat
una poesia fosca i difícil.
Però l’autor refusa tot artifi-
ci verbal destinat simple-
ment a complaure els sen-
tits. Així, la dicció hi esdevé
aspra, més cacofònica que
no pas melodiosa, el ritme
és sincopat i el registre idio-
màtic resulta en veritat una
amalgama (ja ho és en el
primer poemari) de parla
col·loquial i llenguatge es-
tàndard, de cultismes, ar-
caismes i dialectalismes, en-
tre els quals ens sorprèn, de

tant en tant, algun pedrus-
call en estranger. Valgui
com a exemple el tercer po-
ema del volum: “Sense
mans, / sense turistes ame-
ricans, / portam al pit uns
draps blancs / on es llegeix
amb lletra gruixada: / WEL-
COME RUIXADA”.

Calaloscans i Camp Rodó,
com tantes obres de Fiol,
deuen els seus títols a la to-
pografia mallorquina. Ca los
Cans –Camps de marina– és
una caleta de la Colònia de
Sant Pere (Artà); es Camp
Redó –suburbials–, una bar-
riada del nord de Palma. Pe-
rò la geografia real, en Fiol,
es transfigura en una “geo-
grafia imaginària”, i no pre-
cisament en el sentit amb

què Edward Said utilitzà el
terme: els paisatges de Fiol
no són paradisos per a la
imaginació colonial, sinó
paratges colonitzats, balea-
ritzats si ho voleu, pels quals
el poeta es passeja talment
com un turista, de manera
no del tot dissemblant a
com el vell Dant, fa alguns
centenars d’anys, començà
la seva singular ruta turísti-
ca per l’Infern, el Purgatori i
el Paradís. Correlat objectiu
del paisatge humà que l’en-
volta, la geografia que Fiol
ens descriu té indrets tan
salvatges, inhòspits o bells
com el món natural: “La cala
és gran. Bufen molts d’aires.
/ Xisclen les aus al ras de la
tenassa”. És per això que
Jaume Pomar, en el pròleg a
Camps de marina i suburbials,
parla de realisme simbòlic en
l’obra de Fiol: el poeta és tan
realista com el que més –en
el seu moment no va faltar
qui el va adscriure al realisme
històric–, però el seu llen-
guatge és un llenguatge xi-
frat i no fàcilment desxifra-
ble. La poesia de Fiol és l’e-
terna fundació d’un mite:
un paisatge propi, un llen-
guatge particular.

Al costat de Calaloscans,
l’altre poemari que s’inclou
en el volum, Camp Rodó, és
més ambiciós pel que fa a
l’estructura i l’extensió. Hi
ha més poemes –63, Calalos-
cans en té 41– i són més
llargs, però aquí la numera-
ció comença pel LI, continua
fins al LXIII i recomença en
l’I fins a arribar al L. Fiol re-
calca d’aquesta manera la
idea de circularitat que im-
pregna el llibre, evidenciada
també per la reaparició
d’uns temes –la reflexió
metapoètica, la set de justí-
cia, la impossibilitat d’asso-
lir la llibertat individual o
col·lectiva– que, mostrats
així, ranegen l’obsessió. Fiol
que, com Espriu, és abans

un poeta de poemaris que de
poemes, aconsegueix amb
Camp Rodó una de les peces
fonamentals per bastir un
univers líric carregat d’anti-
lirisme. El mateix poeta
s’autorespon en una de les
escadusseres concessions lí-
riques que li coneixem, i al
poema XXXI La rosa hi juxta-
posa el XXXII La rosa bis, on
diu: “No, no us pensàssiu
mai / que hagués cantat / la
rosa. / Tan formosa, / la rosa
em fa nosa”.

ACOLLIDA I RECEPCIÓ
Si bé és cert que la poesia de
Bartomeu Fiol no és de fàcil
accés –els lectors han de
vèncer pas per pas una sèrie
de dificultats: la insòlita ri-
quesa idiomàtica, la inter-
textualitat dins i fora del
mateix corpus poètic, la
densitat conceptual d’un
poeta que refà constant-
ment el propi discurs–, no
és menys cert que, a hores
d’ara, el lector mitjà ja té a
l’abast tots els instruments
necessaris per endinsar-s’hi.
La difusió de Fiol ha patit
durant molts d’anys les li-
mitacions de la seva condi-
ció de perifèric, però amb la

publicació, fa un parell
d’anys, de l’antologia Tot jo és
una exageració (Proa), es po-
sava a l’abast dels lectors
una primera visió de con-
junt d’una obra poètica que
té tant d’experimental com
de realista. L’obra de Fiol ha
trobat definitivament una
bona acollida editorial: a
aquell volum el seguí el de
Cròniques bàrbares; obra poètica
2, del qual ja vaig parlar en
les pàgines d’aquest mateix
suplement (15-6-2000), i és
d’esperar que al que ara ens
ocupa s’hi afegeixi un tercer
volum que aplegarà els dar-
rers poemaris de l’autor, so-
ta el títol genèric de Canalla
contra Establishment; obra poè-
tica 3.

Segurament l’ordre en el
qual va apareixent la poesia
completa de Fiol (2-1-3) no té

res d’aleatori, i cal
veure-hi un intent de
fer-la més accessible
sense desvirtuar-ne
el contingut. Tots els
volums van acompa-
nyats d’un pròleg
introductori, i el que
Pere Rosselló Bover
va fer per a l’esmen-
tada antologia cons-
titueix una visió
succinta de la trajec-
tòria literària de Fiol
i un repàs de les se-
ves actituds més ca-
racterístiques.

També cal tenir en
compte l’assaig que
Antònia Arbona ha
dedicat a l’obra de
l’autor, La poesia de
Bartomeu Fiol; sense de-

còrum a la recerca de la veritat,
publicat a Palma per Lleo-
nard Muntaner Editor. Arbo-
na fa un recull exhaustiu de
la recepció crítica de Fiol i en
fa una descripció llibre per
llibre, des de Calaloscans fins a
Catàleg de matèries (1998).
Aporta, a més, interessants
informacions de primera
mà, la majoria extretes d’en-
trevistes amb el poeta; en
repassa els referents literaris
i fa un primer esbós de les
línies generals que travessen
la seva obra. Com sol passar
en assaigs derivats d’estudis
acadèmics, de vegades l’acu-
mulació de materials i cites
va en detriment de la fluïde-
sa de la lectura; també es
tracta, encara, inevitable-
ment, d’un assaig molt prò-
xim a l’òptica de l’autor,
sense la distància crítica in-
dispensable per objectivar-ne
la perspectiva. Però, malgrat
tot, l’assaig d’Arbona és un
treball meritori i ple de rigor
que esdevindrà un referent
ineludible perquè ha trencat
el gel en favor d’una aproxi-
mació crítica a l’obra de Fiol:
una obra poètica innovadora
i coherent de la qual resten
moltes coses a dir.
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Ana Planella, El niño que amaba sus
pies de pato. Col·lecció Les Idiotes. H2O.

Barcelona, 2001.

L
a galerista barcelonina Ana
Planella, després de publicar
dos llibres de relats, Los ánge-
les viejos i Télora, les novel·les
juvenils Robavientos i Paula

dospulgares i la novel·la El jardín botá-
nico, s’ha decidit ara a embarcar-se en
la seva obra més ambiciosa fins al
moment. El niño que amaba sus pies de
pato és una novel·la que arrenca d’un
dels relats escrits amb anterioritat
per l’autora i que, en combinació
amb una col·lecció de narracions
curtes que va escriure amb destinació
a la revista Art, han acabat configu-
rant la base, el punt de partida d’a-
questa novel·la.

Fent honor a la dedicació professi-
onal de l’autora, l’art té un paper fo-
namental en tot el desenvolupament
de la trama, i no d’una manera for-
çada ni pedant com no és gens es-
trany que passi en algunes obres, sinó
que s’hi integra amb una habilitat
subtil, barrejant-se amb el fet diari
dels personatges i convertint-se, com
un alè de vida quotidiana, en una
peça més de tota la història, en un
element que, de fet, s’acaba revelant
com a fonamental a l’hora de buscar
les claus reals que ajudin a entendre
les evolucions dels personatges, les
seves obsessions i les seves personali-
tats. De manera ben travada, Ana
Planella porta els seus coneixements
del món artístic, del que es veu, del
que s’intueix i del que només poden
arribar a coneixer els professionals
que es mouen pels seus laberints i per
les seves rebotigues, a l’univers de les
històries i fa que tot es desenvolupi
amb una naturalitat que sovint falta
en algunes novel·les que es mouen a
l’entorn de l’art o dels artistes.

Una família gens corrent que neix
d’un procés d’introspecció, de recerca
del passat, un exercici de memòria
que acaba conduint a una vida pla-
gada de personatges que entren i
surten i que marquen el teló de fons
d’una infantesa que s’acaba desenvo-
lupant a base de rebre influències
constants d’un món que resulta sor-
prenent als ulls d’un nen i que per-
met establir aquest doble joc de pas-
sat i present, amb la qual cosa l’au-
tora pot jugar amb l’aspecte puntual
dels records i les seves impressions
posteriors, establint un factor de va-
loracions posteriors que acaben do-
tant la narració de molts més ele-
ments de judici. Jugar en dos temps li
permet, a més de fer un exercici lite-
rari ben trenat, matisar alguns dels
aspectes dels records infantils i do-
nar-los el punt just de maduresa que
només es pot aconseguir a través de la
recordança serena.

Vides que es mantenen lligades
encara que les cordes utilitzades no
siguin gens convecionals, però el que
compta és precisament aquesta capa-
citat per disseccionar la vida i per
convertirla en material narratiu on
tot té la seva funció encara que sigui
mantenint l’equilibri inestable que es
pot aconseguir damunt d’uns peus
d’ànec.


