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JOSEP LOSADA

Sebastià Alzamora ha publicat el seu tercer poemari, ‘Mula morta’

Una enorme metàfora
P O E S I A M E L C I O N M A T E U

Sebastià Alzamora, Mula
morta. Epíleg de Bartomeu

Fiol. Proa. Barcelona, 2001.

M
ula morta, el dar-
rer poemari de
Sebastià Alzamo-
ra, no té un títol
parafrasejable ni

un contingut de fàcil resum:
amb la troballa d’un símbol,
únic i irrepetible, l’autor
aconsegueix de ple i per vies
diferents aquella fusió entre
forma i contingut que s’havia
proposat en lliuraments an-
teriors. El títol ens evoca la
imatge de l’animal híbrid,
herculi i estèril, abatut defi-
nitivament al costat d’una
drecera; un cadàver pudent i
ple de mosques sota un sol
despietat; una imatge no gens
aliena a la Mallorca rural
–però no exclusiva–, que es-
devé alguna cosa més que la
metàfora d’un estat de cons-
ciència. Articulada de manera
simbòlica, la mula del llibre
–no sempre morta, i ni tan
sols sempre mula: un procés
de metempsicosi la transfor-
ma successivament en llop,
en pelicà, en ase o tigre–
porta el lector pels paratges
més aspres i inhòspits, més
entranyables i íntims, des de
la soledat absoluta (“Aquí no-
més hi ha el buit i el seu si-
lenci”), al comiat dels amants
o al consultori d’un psicòleg.
Entre moltes altres coses, els
poemes exposen una escissió
entre instint i consciència
culpable –tan brutal l’un
com l’altra–, un procés de
pèrdua (“el meu fanatisme
pel cruel / amor que m’envià-

reu, i en virtut / del qual vaig
estraviar-me”) i un desig de
redempció que s’acaba bes-
canviant per una autoafirma-
ció del jo (“assumesc / la gra-
vetat de l’hora i de la falta, / i
faig constar el meu rebuig del
perdó”). Alzamora recupera
aquí l’intimisme del seu pri-
mer llibre, Rafel, però ho fa
amb la seguretat expressiva
que ha conquerit amb un se-
gon poemari, Apoteosi del cer-
cle, i amb la novel·la L’extinció,
una obra no gens deslligada
de la imatgeria i la poètica
que impregnen la seva lírica.

Mula morta és un poemari
més breu que els anteriors:
una vintena de poemes, d’en-

tre cinc i quaranta versos, que
es reparteixen en dues secci-
ons –Les Veus i El Cant de la Si-
bil·la–, i un colofó final –amb
un títol que és un homenatge
a Joseph Roth, La Pregària del
Sant Bevedor– on n’hi ha un
centenar. Alzamora se serveix
del poema breu per exposar
totalment despullades imat-
ges impactants i sentències
contundents. No és debades
que Bartomeu Fiol, a l’epíleg,
fa referència “al seu estil de
salvatge, a estones gairebé
blasfem”. L’autor ha fet seva
una poètica del contrast, que
uneix el to de pregària a l’in-
tent de flastomia, i que jux-
taposa les imatges més dis-

semblants: el lent creixement
de l’espiga es compara a la
trajectòria d’una bala, i la
mula, bevedora de sang, s’i-
dentifica alhora amb un
vampir i amb Jesucrist. Els
diàlegs, prou freqüents, s’in-
trodueixen falcats per un
verb de dicció, però sovint en
un context borrós, amb un
resultat quasi fantasmagòric
de ressonàncies eliotianes. El
poema final contrasta amb la
resta per l’extensió, però
comparteix el to dislocat i la
brutalitat de les imatges
(“tothom pregunta per l’amor
/ i jo només sé fer servir el
revòlver”).

Si bé l’escissió entre to i

contingut i el llenguatge vio-
lent tenen sens dubte una in-
tenció efectista, basta mi-
rar-se els poemes amb un mí-
nim d’atenció per comprovar
que no es tracta d’un efectis-
me gratuït. Per una banda la
juxtaposició d’imatges dis-
semblants està ben arrelada
en una tradició de la qual Al-
zamora és bon deixeble i co-
neixedor (i que passa per Ra-
mon Llull, per J.V. Foix, pels
manifestos d’André Breton i
pel T.S. Eliot de The Waste
Land); un cop adoptat aquest
mode, el poeta es permet
beure de les fonts més diver-
ses i sense distincions de
classes (a aquestes alçades
allò del high and low art ja no
és el que era): la litúrgia ca-
tòlica i els còmics per a
adults; el cinema indepen-
dent nord-americà i la poesia
de Miquel Costa i Llobera; el
lèxic urbà i el rural; Bob Dy-
lan i Radio Futura; Blai Bonet
i Josep Maria Llompart.

SENSE AVANÇAR RESPOSTES
Per altra banda, en aquest lli-
bre com enlloc, entre un ex-
trem i l’altre s’hi entreveu un
poeta capaç de fer preguntes
sense necessitat d’avançar-ne
la resposta. De fer-les de ma-
nera intel·ligent i en to elevat,
o donant coces enlaire com
una mula. L’encert de la me-
tàfora és gran, perquè ens
mostra en definitiva que una
cosa no és necessàriament
més digna que l’altra, que
poetes i mules són iguals als
ulls de la mort, encara que els
primers deixin damunt la
terra quelcom més que una
carcanada eixuta. Encerts
com aquest, versos com
aquests, justifiquen la seva
existència.

Nous vells temes
N A R R A T I V A F R A N C E S C G U E R R E R O I B O R R U L L

Carles Cortés, Veu de dona.
Columna. Barcelona, 2001.

Sílvia Soler, L’arbre de Judes.
Columna. Barcelona, 2001.

H
i ha dues novel·les
que han esdevin-
gut, amb mèrits in-
discutibles, para-
digmàtiques de la

novel·la catalana de postguer-
ra. Parlo de Mirall trencat, de
Mercè Rodoreda, i de Bearn o la
sala de les nines, de Llorenç Vi-
llalonga. En aquestes dues no-
vel·les la presència de la mort
–del pas del temps, al cap i a la
fi– hi era determinant. En el
primer cas, perquè el lector
assistia a la liquidació frenètica
d’una estirp familiar. En el se-
gon, Villalonga manllevava el
mite del Faust de Goethe per
intentar recuperar una joven-

tut impossible, a les acaballes
ja d’una vida dogmàtica i re-
primida.

Sovint el novel·lista –i també
el lector– d’avui, cau en el pa-
rany de pensar que allò que
pot donar vàlua a la seva obra
és la seva originalitat. Des del
romanticisme fins avui, l’ori-
ginalitat ha estat un dels ob-
jectius de l’obra d’art, i fins i
tot, en alguns casos molt con-
crets, s’havia convertit en un fi
per ella mateixa. Però més en-
llà de trobar una història ori-
ginal (un cop ja ha estat tot
dit), el que de vegades supera
aquest intent de ser –o sem-
blar– original és la forma en
què les històries són narrades.
Isabel-Clara Simó en parla, de
tot això, en el breu pròleg que
dedica a Veu de dona, de Carles
Cortés (Alcoi, 1968). L’autor,
professor de literatura catala-
na contemporània a la Univer-
sitat d’Alacant, aprofita els

seus profunds coneixements
de la novel·la contemporània
per bastir un text on, per da-
munt de tot, destaca la manera
en què ens és narrada la his-
tòria. Premiat amb el 20è pre-
mi de Narrativa Curta 25 d’a-
bril de la Vila de Benissa, Cor-
tés és el narrador que dóna veu
a l’Eva, una anciana de 80 anys
que, a través d’un llarg monò-
leg (dialogisme ocult –Bajktin
dixit–, o monòleg dramàtic)
ens explica tota la seva vida.
Una vida marcada per l’esclat
de la Guerra Civil durant els
anys d’infància i que, necessà-
riament, havien de portar do-
lor, patiment i mancances en
els anys posteriors. A través de
l’Eva anem coneixent tot un
món sencer que no és pas
exempt de personatges i situa-
cions ben atractives, com la
Teresa, germana de l’Eva, que
després d’una adolescència di-
fícil, decideix fugir a Nàpols i

allà enfonsar-se en el somni de
la mort: “La memòria, com la
imaginació i els somnis, és tota
una vida!”.

AMOR I TRAÏCIÓ ALHORA
Sílvia Soler (Figueres, 1961),
autora del recull de narraci-
ons Arriben els ocells de nit (Pòr-
tic, 1985) i de les novel·les El
centre exacte de la nit (Edicions 3
i 4, 1992) i El son dels volcans
(Columna, 1999), escriu un
text basat en un símbol: l’ar-
bre de Judes, també conegut
popularment com l’arbre de
l’amor, l’arbre de Judea o l’ar-
bre de Júpiter. Se’n diu de Ju-
des perquè “diuen que va ser
d’un com aquest en què es va
penjar Judes Iscariot”. Per
tant, la simbologia que asso-
ciem a aquest arbre és, alhora,
l’amor i la traïció. L’arbre de
Judes és una aproximació força
encertada al tema de l’amis-
tat, una amistat entre la Sara

(casa bona, acomodada i del
tot previsible), la Teresa (idea-
lista i romàntica) i l’Andreu
(homosexual solitari, a remolc
de la Sara i la Teresa). Des de fa
anys aquests tres amics es
troben tots els primers diven-
dres de mes al mateix lloc per
dinar. Però un terrible malen-
tès (un amor, una traïció) fa
que els tres personatges vegin
forçada la seva separació.
Narrat en una múltiple pri-
mera persona (els tres perso-
natges prenen aquest punt de
vista en algun moment o altre
de la novel·la), ens acostem a
les famílies de cadascun per
ser testimonis d’algunes me-
diocritats que els empastifen i
que costen sovint d’assumir.
La tensió que provoca, en al-
guns moments, l’escriptura de
Soler (la mort del Tomàs, el
germà de la Teresa, per exem-
ple), és digna de les millors
firmes de la narrativa catalana
actual, i fan d’aquest llibre
una lectura del tot recomana-
ble.


