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Sebastià Alzamora va guanyar els Jocs Florals de Barcelona amb ‘El benestar’

El malestar
P O E S I A
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E
l retrat de la deca-
dència del món occi-
dental no és una co-
sa que Sebastià Alza-
mora (Llucmajor,

1972) s’hagi inventat. Baude-
laire, Rimbaud i els expressio-
nistes alemanys ens van treu-
re la bena dels ulls que ens
havia col·locat el Romanticis-
me per deixar-nos veure el ca-
mí fatal que havia pres la
nostra civilització. A Catalu-
nya, no ho vam veure fins a la
postguerra, forçats per motius
massa evidents, cosa que va
fer que aquella visió fos tan
curta com el xoc rebut; però
no menys profitosa (uns certs
Riba i Espriu, Màrius Torres).
No ha estat, però, fins
als darrers 25 anys
que hem recollit
l’herència dels grans
poetes europeus i
nord-americans. Així
que els catalans no
s’han hagut de preo-
cupar gaire per l’as-
soliment d’una mica
de llibertat, han co-
mençat a aixecar el
cap i observar què ens
estava passant, no
només a nosaltres, si-
nó a tots els occiden-
tals. Aquí és on tro-
bem la millor pro-
ducció en vers de Blai
Bonet, l’autèntic
punt de connexió en-
tre el tremendisme
de la postguerra i els
nous corrents actu-
als, Bartomeu Fiol,
l’últim Joan Brossa,
Maria Mercè Marçal,
un cert Enric Casas-
ses, Andreu Vidal i,
sobretot, Màrius
Sampere.

L’excel·lent últim
llibre d’Alzamora, El
benestar, no és, doncs,
un fet aïllat, un feno-
men que se circumscrigui
únicament a alguns dels ano-
menats imparables, tot i que sí
és una passa endavant força
significativa que ja apuntava
el seu anterior recull de títol
igualment suggerent, Mula
morta. Si llavors l’autor ens
donava un plànol general, ara
ens ofereix cinc seqüències de
la seva visió de la vida, de la
societat decadent. I la novetat
respecte als seus antecessors
rau en un sarcasme cru, sense
fissures, clar i directe. Un estil
que, sense la violència lin-
güística d’Alzamora, és he-
rència d’un altre corrent, més
proper al realisme, que encar-
narien figures com ara Joan

Vinyoli, Gabriel Ferrater i
Marta Pessarrodona. D’aquesta
manera, no seria gens menys-
preable que comencéssim a
anomenar la generació d’Alza-
mora i Hèctor Bofill com la del
realisme cru –per oferir una
possibilitat–, en lloc de la dels
imparables, terme massa cir-
cumscrit al moment i que no
tindrà cap sentit d’aquí a 25
anys. Poetes com ara Manuel
Forcano, Susanna Rafart i Mel-
cion Mateu no segueixen la
mateixa línia, cosa que no els
fa menys interessants.

El benestar és, per ell sol, un
llibre de poemes particular.
Està format per cinc episodis i
una mena de pròleg inicial
–Una atmosfera (potser un esbós)–
que esdevé la clau de volta de
tot el que passarà després. Ens
ofereix l’eix amb què haurem
d’estabilitzar la nostra inter-
pretació posterior: introdueix
la confusió que provoquen els
extrems (“Del fred a la tempe-
ratura / del malalt, on queda el
terme mitjà”), cosa que s’anirà
reproduint al llarg del volum.
A partir d’aquí, els cincs capí-
tols –no li podem dir recull–
ens posen al davant els dos
protagonistes i l’actriu secun-
dària d’aquest poemari novel-

lat a través de l’ús dels prismes
més diversos. De fet, el llibre es
desenvolupa com un film grà-
cies a l’ús del muntatge paral-
lel al primer i últim apartat,
Barcelona i L’escenari del crim.
Enmig hi trobem el que po-
dríem anomenar tres monò-
legs: el de na Marta (la mort), el
d’en Roberto (l’home que ha
perdut el seny, desgastat per la
vida, el vagabund urbà) i el
d’en Jaume (l’home confós, el
farsant que ja no sap mentir
més).

El benestar no és només sin-

gular per l’estructura, també
ho és per la forma. I és que Al-
zamora torna aquí al seu ori-
gen, a Rafel, en què va fer una
demostració del bon estat en
què es troba el decasíl·lab entre
la poesia contemporània. El
segon (Onada de fred) i tercer
capítols (Poc abans de sopar amb
ell per darrera vegada) són d’una
execució brillant: l’un a través
de 34 tercets encadenats i
l’altre amb 18 dístics. El vers
lliure s’imposa a la resta del
volum amb total desimboltu-
ra i s’adiu perfectament al to
que empra l’autor. Alzamora
sap jugar amb la forma: s’en-
cotilla quan dos dels seus
personatges es confessen,

quan se’ls descriu tot sols,
parlant amb ells mateixos; i
s’allibera quan pretén passar a
la narració, contar-nos uns
fets concrets, tot introduint
acotacions i partint versos per
marcar millor el discurs.

EXERCICI D’AUTOREPRESSIÓ
Amb tot, l’autor, a Barcelona
estant, ens posa a l’abast un
llibre que fa una agra crítica
del món occidental. I ho fa, no
obstant, amb un dur exercici
d’autorepressió –sembla ser
que una primera versió del

poemari contenia noms i cog-
noms d’alguns personatges de
la vida cultural nostrada– fins
al punt que paraules com polla,
cony o llet ens esclaten a la cara
amb forma de dards enveri-
nats, perfectament integrades
al conjunt, sense que aquest
perdi força i alhora guanyi
contundència. Aquesta cruesa
és allò que separa aquest vo-
lum d’altres com ara Teatre del
gran verd i El poder i la verdor, en
què Blai Bonet ens narrava di-
verses històries en vers, moltes
vegades dures o amb una iro-
nia especial. En comú tenen,
tanmateix, allò de l’escriptor
de Santanyí quan deia que no
el cerquéssim als seus poemes.

Però Alzamora ens fa dubtar:
“De la vulgaritat a la cruesa, /
quina distància hi ha? Quina /
de la carícia al maltracta-
ment?”, es preguna. Altrament,
els ossos de sèpia (la poesia) es-
campats per terra, la desorien-
tació de l’home i la dona d’avui,
aquest malestar, ho trastoca tot
davant la dificultat que tenim
d’objectivar-nos, problema que
en Roberto, per exemple, resol
a través del consum abundant
de narcòtics i alcohol. És ell qui
troba “el peix tan gran del ves-
pre”, la bellesa, els “ulls serens”,

la recerca dels quals és
l’obsessió de l’artista
contemporani. Una
operació que acaba
inevitablement en
frustració davant el
panorama que se’ns
presenta al davant.
“L’infern d’aquest /
món és l’infern que
s’obre amb cadascun /
dels nostres actes”, diu
l’autor. En Roberto,
mentrestant, pensa
que queda “el noble
vestigi, / la formulació
de la venjança”. I amb
això s’enfronten ell i
en Jaume: el primer
caminant entre pasti-
lles i vodka; l’altre,
amagat en un prostí-
bul mentre dóna plaer
a homes i dones. Són
l’actiu i el passiu, tots
dos abocats a l’abisme.
El benestar es troba,
finalment, en la re-
núncia a la humani-
tat, a l’animalitat de
l’ésser humà. S’asso-
leix a través “d’unes
poques mesures pre-
ventives”, com anar
amb els pantalons

descordats perquè siguin fàcils
d’abaixar. Per sortir-se’n, el
poeta advoca pel canvi cons-
tant, per l’avantguarda, ja que
“hi ha una llum que mai no
s’apaga”.

L’últim llibre de Sebastià Al-
zamora s’acosta molt a volums
com Howl, del poeta beat Allen
Ginsberg, tot i que sense el to
d’oració d’aquest, i té molt a
veure amb el malestar que ex-
pressa T.S. Eliot a Four quartets,
amb el neguit de Baudelaire a
Les fleurs du mal, i a la decepció
d’Andreu Vidal a L’animal que
no existeix. És una mena de crit
que expressa na Marta a Onada
de fred quan exclama: “Prou
d’aquest declivi!”.


