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El poeta Damià Pons va néixer a Campanet el 1951

Recuperar Damià Pons
P O E S I A

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

Damià Pons, Mapes del desig.
Epíleg d’Octavi Rosselló.

Editorial Moll.

Palma, 2001.

D
amià Pons (Campa-
net, 1951) vol tor-
nar. Després d’anys
de silenci poètic, a
causa de la seva

honestedat i l’activitat políti-
ca que l’ha dut a ser l’actual
conseller d’Educació i Cultura
del Govern Balear, tot sembla
apuntar que vol tornar-hi a
ser. Almenys, que el número
100 d’una col·lecció tan em-
blemàtica com La Balenguera
–amb 40 anys d’història– re-
culli la seva obra completa en
vers n’és un bon indici. Un
llibre, Mapes del desig, que ens
presenta els tres volums que,
fins ara, havia publicat (Ter-
anyina, Mapa del desig i Territori
d’incògnites), i un d’inèdit (Ras-
tres). Els tres primers escrits en
la joventut dels anys 70 i mit-
jans 80. L’últim, amb poemes
que agafen, sencera, la dècada
dels 90.

Pons va triar, en el seu mo-
ment, escriure sobre poesia i
dedicar-se a la política, quan
portava deu anys i dos llibres
com a poeta prometedor, for-
tament influït pel surrealis-
me, el simbolisme francès i
per Blai Bonet. De fet, Teranyi-
na (1973) i Mapa del desig (1977)
es constitueixen en dues –o
tres, perquè Mapa de desig està
format pel poemari homònim
i Exercicis per a la desintegració–
de les escasses mostres de
surrealisme ben entès produït
mai a Mallorca. Només Damià
Huguet, sobretot amb Ofici de
sords (1976), s’hi ha atansat
amb la intenció de fer-ne un
llibre, de portar-lo fins a les
darreres conseqüències. Des
d’aquest punt de vista cal,
doncs, començar a mirar els
primers versos del poeta, els
quals posen ja la base de tota
la seva obra posterior, unità-
ria, tant en el fons com en la
forma i en la concepció ma-
teixa del poemari. Un exem-
ple d’això darrer el veiem en
començar qualsevol dels seus
volums, engegats sempre amb
un poema que reflexiona so-
bre la poesia. Així llegim com
es transformen les seves cre-
ences i el seu propi vers: de la
poesia entesa com “un camí
tort per arribar enlloc” (Poètica
a Teranyina) a esdevenir el
mitjà per “traspassar els llin-
dars” bretonians (Poètica a
Exercicis per a la desintegració);
de “safareig d’enganys” (1 a
Mapa del desig) a veure’s ell
com el tirà que ordeix aquests
enganys (El poema és incert a
Territori d’incògnites). A Rastres
(1990-2000) romp el costum
per obrir el volum amb un
poema dedicat al seu mestre,
Josep Maria Llompart, que

ofereix allò que substituirà el
surrealisme en l’obra de Pons:
l’accent propi, marcat per la
preocupació per Mallorca
–tacada de Modernisme–, un
cert desencís i la pèrdua d’in-
tensitat.

UN BUIT
Si bé podem qualificar la pri-
merenca Teranyina d’obra molt
vital, surrealista i apassionada
que arriba a la seva màxima
expressió als poemes curts
(Poema: “Les ombres dels ni-
guls no tenen aigua”), no po-
dem dir el mateix de Rastres.
No és que el primer volum de
Pons sigui magnífic i el darrer
no valgui res. Sinó que estem
parlant de dos poetes dife-
rents, separats per un buit.
Una cosa és en Damià Pons
dels dos primers llibres (amb
la poesia com a eix vital, i això
es nota als versos) i l’últim
Damià Pons (amb la poesia
com a cosa secundària). El seu
amic Octavi Rosselló, a l’epí-
leg, diu que, als anys 90, “els
pocs moments de poesia de
Damià Pons sobretot neixen
de la seva voluntat forçada de
demostrar-se que la capacitat
de creació poètica encara no
l’ha abandonat per sempre”.

Aquest buit esmentat, tan-
mateix, té ponts que connec-
ten les dues persones que se-
para, encara que siguin prims
i fràgils. A Exercicis per a la des-
integració, per exemple, tanca
el poemari amb el poema Car-
ta, composició on les imatges
irreals se succeeixen amb la
realitat d’una Mallorca que
s’ensorra, amb el mateix rei

En Jaume que treballa de ta-
xista i sor Tomasseta que can-
ta en estranger. Aquí hi haurà
un pont entre el surrealisme
que en aquells moments l’a-
claparava i el simbolisme Mo-
dernista que atacarà després.

També podem obrar a l’in-
revés i anar al darrer poema
de Rastres, Cinquanta, on amb la
preeminència del realisme i la
desesperança que marquen el
seu últim període dóna entra-
da a un seguit d’imatges sur-
reals. Aquesta composició és,
precisament, la que pot portar
al lector l’esperança d’un Pons
recuperat i amb bona forma,
ja que reviu la intensitat per-
duda i se’ns mostra amb un
mestratge que només donen
els anys. Cinquanta suposa la
autoimmolació: vol recuperar
la passió dels 20 anys, les es-
garrinxades, els fotogrames de
la vida, els cops de puny, els
viatges, els cossos, les parets
robahoritzons, l’escalfor, les
pors nocturnes, els calfreds de
l’amor, la memòria, el tricicle
de la infantesa, els amics per-
duts... bàsicament, vol recu-
perar la poesia. I això que al
poema que tancava Territori
d’incògnites (1988), He perdut les
antigues certeses, assumeix tot
els errors i albira quelcom
d’indefinit: “Ara, només crec
en els camins incerts, / i afirm
rotundament que adoraré els
errors / fins a fer-me soldat del
seu imperi”.

No ens hem d’estranyar
que, amb la voluntat de recu-
peració esmentada, Pons opti
per titular el seu retorn Mapes
del desig, plural d’un llibre

–Mapa del desig– que es cons-
titueix en el seu cim com a
poeta. Si pogués tornar a la
força de les paraules i les
imatges suggerides al poema 3
de Mapa del desig –un dels mi-
llors de la seva carrera–, i po-
sar en ordre els seus enigmes
–“una taronja, un llibre, el
sexe i un guant”–, pintats
amb els colors de la paleta que
ha adquirit més tard, tindrí-
em el millor Pons. De fet,
simplement ha de tornar a
dibuixar les siluetes dels mes-
tres apropiats que esmenta a A
cavall del desig i del cervell (Li Po,
Baudelaire, Paz, Rimbaud,

Ausiàs March...), de Rastres, i
escometre’ls amb “imatges ar-
nades que vetlen en silenci la
nostàlgia del passat” com ho
fa al poema 14 de Mapa del de-
sig... Tanmateix, cal celebrar el
100 de La Balenguera. Amb en
Damià Pons recuperat a una
col·lecció que va inaugurar Jo-
sep Maria Llompart amb Poe-
mes de Mondragó (1961) i que ha
ofert la majoria dels títols de
Bartomeu Fiol, alguns de Da-
mià Huguet, Gabriel Alomar,
Miquel Àngel Riera, Marià Vi-
llangómez, Miquel Ferrà i
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Tot
un luxe en greu declivi.

Com ser el rei de la creació
A S S A I G C A R L O S Z A N Ó N

N.M. Rubió i Tudurí, Caceres a
l’Àfrica tropical. Columna.

Barcelona, 2001.

L
a portada d’aquesta
meravellosa edició de
Columna impressio-
na. Un compatriota
nostre (més enllà del

seny i la rauxa, més enllà de la
botiga, l’hortet i la conspiració
perpètua, més enllà del Barça,
molt més enllà) ens mira sota
el salacot, somrient, assegut
sobre un elefant abatut.
¿Dorm, el paquiderm? No! Està
mort. L’ha abatut el nostre ho-
me, amb el rifle que recolza
sobre l’animal, amb un precís
tret entre els ulls. ¿Qui va dir
que els catalans no podíem
matar ningú sinó de pactisme?
Vet aquí l’evidència. Ens mira
el caçador i amb l’orgullosa
mirada d’aquell que posseeix
la veritat sobre el següent:
Darwin i Jahvé s’han conjurat
per crear aquella bèstia enor-

me amb l’únic objectiu que ell,
Don Nicolau Maria Rubió i Tu-
durí, el nostre Clark Gable
època Mogambo, el caci. Així
estaven les coses el 1926.

I un cop el crític –en aquest
cas un humil servidor– fa que
les seves celles retornin a la
zona habitual d’arqueig, i que
la dosi habitual de cinisme
(una o dues tones) destil·lat per
aquests gairebé cent anys de
cultura es dilueixi, arriba la
feina de llegir el present llibre
tal com el va concebre el seu
autor: un manual per a pro-
fessionals de la caça major i
amants del continent africà. I
és que des de la seva primera
edició no és que les coses hagin
canviat sinó que ho han fet
prou vegades perquè la lectura
de Caceres a l’Àfrica tropical sigui
la d’un món ja mort, estrany,
fascinant, cruel i alienígena en
què l’home escollit (blanc,
cristià i ric) era el rei absolut de
la creació. Per damunt, només
quedava Déu. Per sota, els sal-

vatges, les feres ferotges i la
resta d’animals domèstics. O
sigui que si ets dels que creus
que pots acusar Alexandre
Magne de ser un assassí, no
t’apropis a aquests paratges
llibrerscos.

DUES GRANS PASSIONS
¿Què és, doncs, Caceres a l’Àfrica
tropical? L’obra d’un menorquí,
Rubió i Tudurí, arquitecte, ur-
banista i dissenyador de jar-
dins –el 1917 va ser nomenat
director dels jardins públics de
Barcelona–, alhora que pro-
fessor, periodista i literat. Per-
sona inquieta que albergava
dues grans passions: la caça
major i l’Àfrica, el mític edèn
encara per corrompre. Va
tractar d’aplegar les dues en
un seguit de llibres, sent-ne
aquest el primer. Rubió, amb
tot, no va voler fer literatura
sinó un manual per a caçadors,
fent èmfasi, en ocasions, sobre
els aspectes més pràctics de la
caça major a l’Àfrica, desmiti-

ficant a consciència algunes de
les llegendes que circulaven
per aquests llogarrets o indi-
cant la manera d’actuar com
aquells negres, que –proble-
mes derivats de Hollywood–,
tendres, ingenus, animistes i
ganduls, semblen tots sortits
de la mateixa selva en què
udolava Weissmuller.

Però l’apassionament és tal
que la fascinació que l’Àfrica
exerceix sobre l’autor l’arriba a
transmetre en alguns mo-
ments de la lectura. Les seves
claríssimes i funcionals des-
cripcions, la inexistència de
divagacions o de vanitat de li-
terat fan que el llibre continuï
viu després de tots aquests
anys. Se’ns converteix alesho-
res en un testimoni impagable
sobre el món del caçador, l’è-
poca colonial, un continent, i,
en resum, un univers pretèrit
que d’aquí a vint o trenta anys
serà gairebé impossible d’en-
tendre. Un clàssic de la litera-
tura de viatges del nostre país,
resa la contraportada de l’e-
xemplar, el llibre freaky del
mes, sens dubte.


