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El poeta i músic Sebastià Sansó, quart per l’esquerra, enmig dels Espiral d’Embulls

En l’amor i en les preguntes
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Sebastià Sansó, Era penombra.
Lleonard Muntaner

Editor. Palma, 2003.

Jordi Cervera, Atzavara.
Arola Editors.

Tarragona, 2003.

A
mb el seu primer lli-
bre, titulat La mirada
del cor –aparegut fa
poc més de tres anys
en versió revisada,

amb nous poemes i amb la
faixa distintiva a la coberta del
1r premi del certamen de li-
teratura Art Jove 99 que ator-
ga el govern de les Illes–, Se-
bastià Sansó (Manacor, 1980)
començava a ensenyar com a
poeta uns proveïments més
que ben equipats, sobretot en
les frescors de les seves temà-
tiques predilectes: l’amor i
l’apassionament, no pas deu-
tores d’uns mimetismes con-
vencionals vinguts d’aquí o
d’allà, sinó, ben al contrari,
properes en la seva intenció
als millors mestratges de refe-
rència: de Bernat Vidal, de
Miquel Àngel Riera, de Gui-
llem d’Efak, de Jaume Santan-
dreu i, és clar, de Blai Bonet.
De fet, aquest amor i aquest
apassionament tenen encara
un esment més precís en la
poesia de Sebastià Sansó: l’a-
mor com a desig integrat en el

viure –lligat a tota la seva re-
alitat cromàtica i lluny, en tal
cas, d’unes avinences estereo-
tipades– i l’amor com a pro-
cés intens de construcció per-
sonal justament d’aquesta vi-
da, contemplat també en la
seva màxima dimensió i en
tots els territoris que en ella
conflueixen.

Aquest present Era penombra
correspon al seu segon llibre;
en efecte, el poeta manacorí
continua entregat al seu ritme
de l’amor, i val a dir que hi
assoleix uns resultats subs-
tancialment més potents, a
banda de possibles excessos,
pocs, d’evidències contextuals
en determinats poemes. Sansó
sap treballar el concepte de
construcció i de reelaboració so-

bre aspectes, elements i idees
que per ells mateixos ja ens
semblarien esgotats; i lògica-
ment, els ritmes, la llengua i
les formes juguen un paper
cabdal en aquesta comesa.
Perquè una de les originalitats
de Sebastià Sansó té a veure
sens dubte amb els jocs cons-
tants de forta integració que
s’estableixen entre la sintaxi,
l’estructura lèxica i el discurs
o sentit final dels poemes,
molt sovint revelador de con-
trarietats i plasmador de totes
les preguntes. “El temps em
rovega / aquest tu que duc
dins meu. / Els meus somnis
són de cartró, / els teus de vi-
dre / i estimar-te és un etern
equilibri / amb perill de tren-
cadissa”, fa el poema número

12. I encara un altre, el 15: “I
llavors / quan em trob tan sol
/ enmig del naufragi / me n’a-
don que sempre / estim amb
desesperat / desordre”.

ENTRE EL DUBTE I EL SENTIT
Força distanciat d’aquell Fluix
fluid –premi Miquel Martí i
Pol 2000 i aparegut un any
més tard a la col·lecció Gabriel
Ferrater de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona– haurí-
em de situar la darrera entre-
ga del poeta i crític literari
Jordi Cervera: Atzavara, un lli-
bre dens, escrit lentament,
d’un escriptor que sens dubte
ha preferit la fruïció i el bon
gust de la cuina lenta als es-
tralls de vegades massa soro-
llosos i poc suculents de l’a-

bundància i de l’acceleració.
Atzavara és un llibre ric, ple de
bons ingredients i amb uns
resultats finals elogiables en el
seu conjunt. A través de la
poesia i en la fortalesa desmi-
tificada dels versos, Jordi Cer-
vera deixa clares les seves in-
tencions en referència a les
exigències i expectatives d’un
viatge també entregat a la in-
trospecció i a les preguntes,
plasmat en el curs de les dife-
rents composicions a partir
d’un jo poètic directe i meti-
culós, a través d’un mateix jo
desdoblat i a través ensems
d’un tu amorós, de vegades
còmplice, de vegades més
inundant: “Em donaré amb
neguit al desig de l’aire, / a l’a-
tracció madura del vent / i em
deixaré bressar / com un pol-
viatger, / encarat a la certesa /
dels camins sense voreres, / de
qualsevol artifici absent”. Així
mateix, el sentit del poema i de
l’escriptura pròpia és abraona-
dor, a voltes volgudament
abismós: “Com és que em par-
les de rostres clars, / de poemes
benvolents, / si jo el que vull és
clavar-me / la llibertat al moll
de l’os / i no esgarrapar mai
més / l’estuc d’aquest mur / fet
de paraules irreversibles / i de
lligams incerts. / No em parlis
de llibres polits, / de raona-
ments inevitables. / Parla’m de
jocs senzills, / de somriures
desmesurats”.

El volum se’ns presenta di-
vidit en dues seccions, Atzavara
–que dóna el títol al conjunt–
i Rutes, dues senderes que si bé
es complementen en tant que
comparteixen aliments i vege-
tacions, també és cert que per
raons justament de vida prò-
pia ben segur que haurien su-
mat potències i brillantor des-
preses una de l’altra, ni més ni
menys que com dos volums
perfectament autònoms.

ROBERT RAMOS

Vinyet Panyella

Els tornassols
P O E S I A
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Vinyet Panyella, Dins del cercle
d’Orfeu. Finalista premi
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U
na certa estranyesa,
en els límits d’una
percepció mistèri-
ca, acompanya
qualsevol missatge

xifrat que provingui del nom
d’Orfeu. Dins del cercle d’Orfeu
cau dins d’aquests límits i en
el seu pou hi ha nocturns,
ombres, interiors, desolació.
En el teixit tramat que és la
història de la literatura, la
imatge del creador immers en
les aigües fetilleres no és pas
gens estranya: des de l’època
clàssica, passant pel Dant fins
a textos més recents i esplèn-
dids com pugui ser l’Omeros, de
Derek Walcott, els poetes sor-
geixen del pou. En la poesia de
Vinyet Panyella, aquest pou té
tornassols, provoca l’oblit ex-
prés de la llum, i dibuixa les
ambígües llengües líquides
del lago Edén de Lorca: “Però
m’atreu, encara més, la fosca /
en l’obscur aiguabarreig dels
tornassols”.

El poemari de Panyella es
publica amb fotografies que es

llegeixen com poemes, sovint
pedres amb fractures que in-
sinuen una senda obscura i els
signes d’un alfabet. El mateix
Walcott, en un text sobre Phi-
lip Larkin, defineix la poesia
com un brollador angost, fred,
del qual no hem de témer-ne
l’estretor, si és que en perse-
guim la claredat. La poeta
nostra ens obre un pas ben
estret en què trobarem l’íntim
aiguaneix que a poc a poc
transforma la lectura en un
acte de coneixement. El camí
de Panyella se’ns representa
des del quietisme, des de la
intenció de representar el
pensament a través de la idea
abstracta.

Dos trets fonamentals s’hi
endevinen i confirmen una
trajectòria: el viatge com a
anàlisi i alhora pal·liatiu del
dolor, i el desplaçament de la
mirada poètica cap a la pin-
tura, és a dir, cap a les formes
artístiques estàtiques. Aques-
tes característiques van brillar
en el llibre de París-Viena però

Dins el cercle d’Orfeu s’han esta-
blert com a referents molt
més conceptuals. Fins i tot els
colors han arribat al seu punt
màxim de contrast en la sec-
ció La calç i l’heura roja. De tota
manera, aquest dolor es resol
d’una manera molt vinyolia-
na, a partir del contrast deso-
lació-vitalisme. No s’ha d’obli-

dar que la de Vinyoli, entre les
ombres, és també veu que ce-
lebra. És, d’altra banda, un te-
ma que l’autora no ha esgotat
en els llibres anteriors: Tríptic
obert a París-Viena. O la divisa
que figura en un poema de
Jardí d’ambre: “Escric només
per a l’ombra”. Ara bé: quina
és la qualitat d’aquesta om-
bra? Es tracta d’ombres que
han cremat en viure, fruit de
pell i cendra com ens diu en
una versió d’Els veïnatges de van
Gogh, de René Char. La impor-
tància dels paisatges adquirits
–aquells que s’han forjat en la
trajectòria cultural d’una per-
sona i que es visiten amb vo-
luntat de reconeixement– ha
estat una característica seva
constant. Ara, a Dins el cercle
d’Orfeu se’ns proposa la mirada
al límit, la direcció de lectura
no és llegir cap al jo, sinó
l’espai en què, el que ha estat,
es transforma en una altra
cosa: a aquest món de traça
clara –el perfil de plom de la
carena– hi oposa “la vall pro-

funda de les cisternes”. D’altra
banda, ja en la segona secció,
formalment molt variada, el
que es planteja és la tria agò-
nica entre l’escriptura i la ple-
nitud, que desembocarà en
una tercera part, Hotel Roma, la
més existencial del llibre. Aquí
el binomi “dèria i neguit” de-
fineix del tot la veu dual de
Vinyet, una dualitat que a més
no es vol resoldre a favor de
cap de les dues opcions. A Ai-
gua secreta descobrim el sentit
del descens cap a la fosca: un
camí que s’emprèn cercant la
rosa i una lectura pictòrica de
la solitud contemporània, Do-
ble retrat de Hopper.

DOS CAMINS DIFERENTS
Finalment, la doble entitat
que trobem en la poesia de
Vinyet Panyella dóna peu a
pensar que desenvoluparà dos
camins diferents en la seva
escriptura: aquella que s’en-
dinsarà cada vegada més a
conceptuar la fractura inti-
mista i la que, buscant refe-
rents icònics de la solitud
contemporània, desplegarà
tot un catàleg fecund del tema
de la despossessió i el neguit
de la paraula. L’escletxa per
on hem pogut entrar al llibre
ara es tanca, com uns llavis
muts, i estem obligats a seguir
aquesta advertència.


