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De propagandista
a protagonista

P O E S I A
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M
olt sovint, a causa
del joc dialèctic
entre les diferents
lleves d’escriptors
que coincideixen

simultàniament al camp de
batalla de la literatura, les ge-
neracions més joves adopten
actituds netament programàti-
ques per tal d’imposar la seva
veu. La generació de joves au-
tors que van emergir als anys
vuitanta no va constituir cap
excepció a la regla general que
acabo de citar. Entre el reparti-
ment de papers que van efec-
tuar, per garantir l’eficàcia de
les gestions per fer-se sentir
com a bloc generacional, a Da-
vid Castillo li va tocar actuar de
crític i propagandista.

Per mesurar la seva efectivi-
tat en el càrrec només cal citar
la seva antologia Ser del segle

(1989), que ha esdevingut un
clàssic de les antologies gene-
racionals, o remenar les pàgi-
nes de diaris i revistes que dor-
men la son dels justos a les
lleixes de les hermeroteques
per trobar el seu sostingut es-
forç com a crític i articulista a
favor de la literatura i dels seus
companys.

Ara bé, a partir dels anys no-
ranta Castillo va començar a
exercir com a creador a més a
més de crític, activista i propa-
gandista. Darrerament hem sa-
but que feia molts anys, com a
mínim des del 1976, que pu-
blicava poemes a revistes i al-
tres publicacions alternatives,
però va decidir retardar la seva
sortida als llibres fins el 1992
quan va publicar el seu primer
poemari, La muntanya russa. (Sà-
via decisió perquè no haurà
d’anar destruint els seus pri-

mers intents immadurs com
molts altres coetanis seus). I des
d’aquesta data inicial no ha
parat de desplegar una obra li-
terària sòlida que abraça la lí-
rica i la narrativa.

En definitiva, a mesura que
ha anat quallant la seva obra
literària, ha anat canviant el
lloc que ocupa dins el seu bloc
generacional, de manera que,
amb obres com Game over (pre-
mi Carles Riba), El cel de l’infern
(premi Creixells a la millor no-
vel·la del 1999) o No miris enrere
(premi Sant Jordi), ha anat pas-
sant de propagandista a prota-
gonista destacat.

I, fa poc, ens ha ofert les pri-
meres visions de conjunt o pa-
noràmiques de la seva obra lí-
rica. Em refereixo a Bandera ne-
gra. Antologia personal (1992-2001),
publicada per Sial Edicions de
Madrid (2001), i En tierra de na-
die. Poesía 1981-2002, editat per
l’Ajuntament de Màlaga (2002).

Els dos volums són edicions bi-
lingües i apleguen versions
acurades d’autors diversos: Al-
bert Balasch, Ada Castells, Jordi
Virallonga i el mateix Castillo.

El primer dels dos reculls és
una tria feta per l’autor dels
seus poemes més representa-
tius, extrets de tots els seus lli-
bres, encapçalada per un pròleg
breu però significatiu on Casti-
llo defineix, a grans trets, els
referents culturals i les coorde-
nades poètiques de la seva obra.
Seguint una pràctica habitual
en el món anglosaxó, els qua-
ranta-un poemes de l’antologia
estan ordenats cronològica-
ment en valor descendent, co-
mençant per una mostra de
poemes inèdits, del recull Doble
zero, i baixant fins al seu primer
llibre. I pràcticament no cal dir
que el nombre de poemes triats
va en augment a mesura que

ens acostem a l’actualitat.
El segon dels dos reculls és

un atapeït volum de gairebé
400 pàgines, que aplega ínte-
gres els seus reculls més signi-
ficatius, és a dir, El pont de
Mühlberg (2000), Game over
(1998), Tenebra (1994) i La mun-
tanya russa (1992). El llibre re-
presenta una proposta ben cu-
riosa perquè En tierra de nadie és,
al capdavall, una antologia de
llibres, ja que Poble Nou flash-back
(1996) i Seguint l’huracà (1999) en
queden exclosos. Com en el cas
de Bandera negra, l’edició és bi-
lingüe, amb els mateixos tra-
ductors, i els poemes també es-
tan ordenats en sentit invers,
amb l’excepció de la mostra de
poemes inèdits dels llibres Doble
zero i Esquena nua, que va al final
i clou el volum.

DOS CONJUNTS
Els dos llibres són documents
representatius de com David
Castillo vol que ens acostem a
la seva obra, tant si només en
volem un tast (Bandera negra)
com si volem entrar-hi en pro-
funditat (En tierra de nadie). A
partir de la tria i l’ordenació el
sentit dels dos conjunts ens
queda clar: Castillo és un poeta
plenament actiu i, com a tal, té
més interès per ell la seva pro-
ducció d’última hora, tot i que
no renuncia a l’anterior perquè
està feta a consciència, produc-
te de la maduresa. Quan filem
més prim, veiem clarament
que, amb el temps, l’obra de
Castillo ha anat guanyant en
coherència interna i externa, i
en força lírica i expressiva, i en
control dels elements narra-
tius. D’aquesta manera, vista en
conjunt, l’obra de Castillo traça
una línia ascendent.

En successius articles i prò-
legs al llarg dels anys i també a
Bandera negra i En tierra de nadie
Castillo ha anat anomenant
públicament els autors que
l’han influït, no per una qües-
tió de fer ostentació d’un pedi-
grí literari sinó com a pistes per
orientar els lectors a l’hora de
llegir la seva poesia tan sincrè-
tica. Per exemple, Descartes, ci-
tat a En tierra de nadie, respre-
senta l’escepticisme general de
Castillo, sovint amb contagis
clars de pessimisme i nihilisme.
Milton, Blake, Yeats, Cernuda,
Vinyoli representen la brutal
sinceritat i autenticitat de la
seva poesia. Aleixandre, Larrea,
Lorca i Vallejo ens remeten a les
seves habituals fugides surrea-
listes. La presència de Keats en
la nòmina ens explica la cons-
tant consciència social del nos-
tre poeta. I Petrarca o Juan Ra-
món Jiménez ens anticipen el
seu soterrat romanticisme.

Però, en definitiva, els tòtems
que ens orienten millor sobre
David Castillo són iconoclastes

CRISTINA CALDERER

Els barcelonins Carlos Zanón i David Castillo publiquen a Màlaga

Entre estacions

P O E S I A

L L U Í S L L O R T

Carlos Zanón, En el parque de
los osos. Ajuntament de

Màlaga. Màlaga, 2002.

E
l primer que sorprèn
agradablement d’a-
quest poemari és el
manifest que fa l’au-
tor. Precedit per un

pròleg de Jordi Virallonga, Car-
los Zanón ja ens diu que l’art és
un país fictici, posa en dubte
que la poesia tingui mercat
propi i ens explica què ha pu-
blicat fins al moment tot con-
fessant la frustració d’haver
hagut d’esperar dotze anys a
veure aquest poemari publicat
tot i que, el 1990, va quedar fi-
nalista del premi Nacional d’I-
run i va obtenir una menció
especial al premi Anthropos.
Per aquest motiu, En el parque de
los osos és un trànsit entre esta-
cions creatives, desordenat cro-
nològicament, però coherent
amb el curs de l’experiència vi-
tal i l’aprenentatge tècnic. Des-
prés d’El sabor de tu boca borracha
(Nínfula, 1989) va arribar Ilusio-
nes y sueños de 10.000 maletas (Li-
bertarias/Prodhufi, 1996), que
el mateix Zanón, prenent una
distància saludable, diu que ha
estat considerat el seu millor
llibre, el que té més ofici i amb
el qual va ser finalista del premi
internacional de poesia Aula de
Poesía de Barcelona el 1995.
Entremig, aquest advocat que
va néixer a Barcelona el 1966, i
que va formar part del grup
musical Alicia Golpea, ha pu-
blicat narrativa (Más historias so-
bre hombres asustados & mujeres
cobardes, 1990), assaig (La impor-
tancia de ser un grupo pop, 1998),
teatre, curtmetratges, articles,
crítica literaria i té pendent la
publicació de la novel·la Tarde,
mal y nunca.

Però tornem a En el parque de
los osos, al manifest, a la frus-
tració: “Siempre he creído que mis
escritos eran mensajes encerrados en
botellas que echaba al mar. Si nadie
los leía no valía la pena haberlos
escrito, haberlos vivido”. Zanón no
vol fer dels poemes un acte ín-
tim i solitari, de fet tem la soli-
tud i ferir els altres involuntà-
riament, no vol tancar-se en ell
mateix, tot i que en algun mo-
ment se li escapa “ser un erizo
como yo, / ser un cactus como yo
también”. Ens ofereix senti-
ments universals tintats d’ac-
tualitat, referents comuns a un
sector, a una generació, els seus
referents personals que beuen
de la nit, esquitxada del marbre
blanc de les taules de bar i del
centelleig del metall d’una for-
quilla que no cal que veiem
clavada enlloc perquè ens faci
por; i beu de la pluja, constant
i de vegades tempestuosa, que
hi ha darrere el vidre entelat
pel baf de l’amor... l’amor, el tu
femení a qui dirigeix gairebé
tots els pensaments del llibre,
nostàlgics, fugissers, agres i
conformats, no per falta d’es-

perit de lluita, sinó per una ac-
ceptació que va més enllà del bé
i del mal, una acceptació de
l’absolut que ens ofega i ens
domina, una gran llosa que té
miratges religiosos amb la veu
de Déu, de Moisès, d’Herodes i,
per què no?, de Nina Simone,
de Barry Lyndon i, esclar, de
Baudelaire.

I la mort. La mort que és l’ú-
nica cosa segura que tenim en
néixer i que, de vegades, perse-
guim pels racons del bosc dels
ossos, de la jungla de la droga o
del desert de la vida. Una mort
omnipresent en els poemes de
Zanón, una mort que és Àngel
de la Mort, que és perill inevi-
table, destí, o que també són
éssers morts que ens precedei-
xen i amb els quals podem
conversar mentre donem voltes
i més voltes. I els petons que ho
mullen tot, que recorren, em-
marcats en llavis, en molts ca-
sos pretèrits, les pàgines del lli-
bre fins que ens obliguen a
aturar la lectura per escórrer la
saliva dolça que regalima del
paper. Una saliva que ens con-
dueix a un record que es pot
transformar en les llàgrimes

que el poeta no ens mostra,
però ens permet intuir.

El llibre conté peces de prosa
poètica en què Zanón ens deixa
amb ganes de més, si bé algu-
nes, com les dues parts de La
recuerdas mala, ja són per si soles
una història immensa d’amor,
de fet, de com s’esmicola l’a-
mor enfonsat en un paisatge
decadent de caos. Una d’aques-
tes proses, En algún momento me
perdí, ens mostra, de manera
amansida l’esquizofrènia de sa-
ber el que els altres saben de tu
i tu no vols saber, no vols ad-
metre. Esclar que el més con-
gruent és perdre’s, tenint en
compte que “todos los caminos es-
tán equivocados”. Si el rock’n’roll
no tingués lletra, seria tres
acords, una melodia en espiral.
Si el rock’n’roll no tingués músi-
ca, podria ser un d’aquests po-
emes de Carlos Zanón.


