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“Tu vienes vendiendo flores
las tuyas son amarillas
las mías de tós colores”

Popular. Adaptat per Enrique Morente

L
a citació l’he treta d’Omega, una
cançó de l’àlbum Omega, un
clàssic del cantaor Enrique Mo-
rente. Si jo fos vostès em com-
prava el cedé, si no el tenen. És

un dels millors que s’ha fet mai a Espa-
nya. La cançó que jo els dic és perfecta: la
veu la posa Morente, la música la posa un
grup punk, els Lagartija Nick, la lletra és
de Lorca, del poema Omega (Poema para
muertos). Cal dir-hi que Morente s’hi salta
algun vers i n’afegeix, per allà al mig,
algun altre de Luna y panorama de los in-
sectos; i a més hi ha la citació amb què
comença l’article, que és un detall de
Morente pels seus estimats flamencòlics
(cal distingir flamencòlics de flamencòlegs)
que no li perdonen que no faci cant pur,
i que s’ajunti amb gent rara: Lagartija
Nick, Veus Búlgares... “Las tuyas son ama-
rillas, las mías de tós colores”, els deixa anar.
No és una lletra innocent. El groc és un
color maleït en el cant flamenc.

Els he de ser franc, Morente no l’he
descobert jo, me l’ha descobert l’amic Joe
(Khoe) de Santa Coloma: escriptor, cinè-
fil, historiador del futbol, flamencòleg...
El meu amic em diu, i jo hi estic d’acord,
que en música, si no investiguéssim, no
hauríem passat de Beethoven.

No s’oblidin del tot d’Omega, en torna-
rem a parlar.

¿Què hi tenen a veure Morente i Cris-
tóbal Serra (Palma, 1922)? Primer que res
són agraïts. Tots dos diuen ser fills d’uns
pares als quals veneren perquè els han
donat el que saben. Els pares de Serra són
Blake, Apuleu, Lao-Tse..., a qui esmenta
sempre que pot als seus llibres; els morts
de Morente també parlen enmig d’un po-
ema de Lorca. Fa feredat, de debò, sentir
dins l’Omega, (que també es diu, recordin,
Poema para muertos) unes veus que arriben
de lluny i tal com arriben es van enfilant
sobre la veu de l’altre. Són els morts. Són
Antonio Mairena, Antonio Chacón, la
Niña de los Peines.

Tenen en comú la investigació, cap
dels dos no s’ajusta a cap norma. Tots dos
són i volen ser inclassificables.

LA MILLOR DEFENSA: UN BON ATAC
I tots dos tenen, i deixem aquí les com-
paracions, una mateixa actitud orgullosa
davant de la crítica. Tots dos creuen que
la millor defensa és un bon atac. Acon-
sella Cristóbal Serra al pròleg de Diario de
Signos “...lanza tus cosas, y a peinar luego los

cuatro piojos de la crítica, que por picarte pi-
ojera es” i encara “Mi honrilla lleva consigo no
poca queja, porque mis escritos patinaron si-
empre sobre la dureza glacial de la crítica”; al
pròleg d’Augurio Hipocampo diu: “Queden
para críticos los reparos
que puedan oponer a una
vida y obra, mal avenidas
con los patrones al uso.
Ojalá sirva mi testimonio
para acallarlos y para que
posibles zoilos dejen de
incordiar con sus críticas,
que sólo sirven para col-
mar el abigarrado alma-
cén de los despropósitos”.
A Efigies no hi he trobat
cap avís per a mi ni per
als companys de la
professió. M’ha estra-
nyat. Potser és que el
llibre no és ben bé
d’ell, perquè deixant
de banda els seus co-
mentaris, es tracta
d’un recull d’aforis-
mes de vint-i-sis autors:
Lao-Tse, Ramon Llull, Wi-
lliam Blake, Vauvenargues,
Juan Ramón Jiménez...

Parlem de l’estil. L’estil
de Cristóbal Serra és el seu:
personal, intransferible i
amb una marcada marca
de la casa. És un estil estu-
diat però procurant que no
es noti, tot ha de semblar
molt clar, el relat ha de ser
molt amè i molt profitós,
com la lectura d’una faula,
ha de ser entenedor com
un conte infantil. De vega-
des sembla que s’enyori del
segle XIX, però no és criti-
cable, sap fer-s’ho anar bé
perquè el relat agafi un ai-
re malenconiós i plaent.
Comparant diré que
aquests són el llenguatge i
l’estil que busca i no troba
don Blas Carreño, aquell
personatge creat per Baro-
ja per a El árbol de la ciencia
“que a sus criados y labriegos,
les llamaba galopines, bellacos,
follones, casi siempre sin fun-
damento, sólo por el gusto de
emplear estas palabras quijo-
tescas”.

I creant estil hi ha les referències. Els
poso un exemple, que té a veure amb
l’actitud que adopta davant de la crítica.
A mi insultar-me m’han insultat més
d’un cop, encara que sóc de Santa Colo-
ma no sempre tinc tractes amb gent
educada, però això de zoilo no m’ho ha-
vien dit mai. En la vida. ¿Què és un zoilo?
No m’ho ha sabut dir ningú, així que me
n’he anat a l’Espasa i hi he trobat que
“Zoilo era un sofista y crítico griego (s. IV aC).
Célebre detractor de Homero”. Ves per on.
Doncs com aquest exemple, uns quants
més. Cometem aquests tres llibres un per
un.

Efigies. Publicat el gener del 2002. La
veritat és que no sé què fa dins de la
col·lecció Marginales. Cristóbal Serra és un
autor realment original, diferent, però de
marginal no en té res. No escriu sobre la
marginalitat ni parla des de la margina-

litat. No és un Bukowski o un Burroughs.
Cristóbal Serra surt dels paràmetres pe-
rò fa una literatura assenyada, educada
i erudita. Efigies és un llibre molt perso-
nal, m’atreveixo a dir que és el més
personal d’aquests tres. Personal és la
tria d’autors i de citacions, personals
són els seus comentaris. I també ens re-
vela quin és el seu caràcter, és com si ens
digués, com Morente, “aquí hi ha els
meus morts, són aquests: Lao-Tse,
Xang-Tsu, Heràclit, Marc Aureli, Novalis,
Juan Ramón Jiménez, William Blake...”,
i fixin-se que fa fora Gracián, perquè
opina, al contrari del que diu l’Espasa,
que màxima no és pas un sinònim d’a-
forisme. Que quedi clar.

Diario de signos. El llibre va publicar-se
per primer cop l’any 1980 i la darrera
edició és de l’any 2001. Llegint-lo, em

trobo algun cop amb
uns aires que em
semblen prestats, de
La Galatea, El árbol de la
ciencia, Les faules d’Isop,
Les metamorfosis d’Apu-
leu (llibre XI. L’ase d’or),
El llibre del Tao, fins i
tot de Les bonhomies de
Carner, però em penso
que és coincidència.
Hi ha de tot. El llibre
és irregular, i en dir
irregular no vull dir
que la qualitat fluctuï,
vull dir que l’autor
salta com vol d’un te-
ma a l’altre. El llibre
és pausat (no avorrit)
amb un to malenconi-
ós. És un llibre con-

templatiu, erudit.
Augurio Hipocampo.

Aquest llibre es va publi-
car l’any 1994, la segona
edició és de l’any 2001. Els
aires prestats són els ma-
teixos que els de Diario de
Signos; si de cas subratllin
L’ase d’or i afegeixin els
fragments conservats de
Sobre la natura, d’Heràclit, i
les Confessions, de sant
Agustí. També és un llibre
irregular, contemplatiu,
erudit. La novetat és el
personatge d’Augurio Hi-
pocampo, un home que
busca, un autodidacte que
acabarà investint-se ru-
cò(la seva autominibiogra-
fia es titula Confesiones de
un asnólogo barbiponiente).
També s’investeix diarista
i crític aforista.

Tots tres són llibres molt
poc comuns. Se’m fa es-
trany que Cristóbal Serra
no sigui un ermità. No ho
és. Durant aquests vuitan-
ta anys s’ha relacionat
prou amb el món, ha estat
professor de literatura i ha
publicat un grapat de lli-

bres. També ha traduït: Lao-Tse, Blake,
Melville i Michaux. Llavors la pregunta
és: on hi ha la influència dels escriptors
del seu temps? Jo no sé veure-la.

Cristóbal Serra és un autor sorpre-
nent. Llegint aquests llibres tindran la
impressió d’haver llegit alguna cosa re-
alment diferent. No fa literatura plana,
i en aquests temps que corren això és
molt d’agrair.

Llegeixin Cristóbal Serra. Comencin
per aquests llibres, que potser són els
més accessibles. Es trobaran amb un re-
creador de primera, coneixeran uns
personatges realment curiosos. Apren-
dran molt. Crec que els pot interessar
molt el món de Cristóbal Serra. Passa
que voldran endinsar-s’hi més, els caldrà
trobar-ne més llibres, els d’ell i dels lli-
bres què ens parla. Que no els faci
mandra, serà molt gratificant. Jo ho faré.

P O E S I A

D’un mirall
en fragments

ROGER COSTA-PAU

Vinyet Panyella, París-Viena.
Edicions 62 - Empúries.

Barcelona, 2002.

E
l caràcter diguem-ne
itinerant del títol, Pa-
rís-Viena, d’aquest dar-
rer llibre de Vinyet Pa-
nyella (Sitges, 1954)

podria fer-nos pensar, d’entrada,
en unes notes viscudes de viatge
adaptades a la matèria poètica.
Pot ben ser així en determinats
aspectes, però també és cert que
hi ha una intenció de fons força
més suggeridora que es fa evi-
dent des del poema primer que
obre el volum. Se’ns presenta,
efectivament, un itinerari in-
trospectiu que neix d’un desig de
relectura –fonda i inicialment
subjectiva– d’unes determinades
obres d’art, moments i escenaris
concrets que en el seu conjunt
hem d’entendre relacionats amb
un univers perfectament delimi-
tat d’inquietuts artístiques, vitals
i humanes que la poeta anirà
desvelant en la mesura que es
depleguen els poemes. Així, que-
da entès, per exemple, que els
mestres Jeronymus Bosch, Ludo-
vico Bréa, Vermeer, Modigliani i
Matisse són alguns d’aquests re-
ferents que la poeta utilitza per
al seu objecte d’atenció i de des-
coberta...

Amb uns acompanyants de
primera fila en les seves cites
(Màrius Torres, W.H. Auden,
Margarita Ballester, Rilke, Anna
Akhmàtova i Màrius Sempere),
Vinyet Panyella ens proposa un
viatge prou singular. Un trajecte
que busca una seducció i també
la complicitat. I en el qual van
apareixent de manera progressi-
va unes fórmules interessants
d’alternança –pensades com un
diàleg incessant– entre el jo po-
ètic, la veu impersonal i la veu de
l’altre, és a dir, l’atribuïda a l’al-
teritat. Amb un to i un punt de
vista pràcticament sempre uni-
direccionals, així s’esbossen al-
guns fragments de realitat, com
s’explicita en aquest poema titu-
lat Repòs: “Dia rere dia / visc /
bastint-me una vida / construïda
per fragments, / materials d’en-
derroc que em configuren l’ésser:
/ el pensament, / uns quants
mots, / alguns desigs profunda-
ment guardats dintre d’un som-
ni / bressat per un batec / del cor
fatigat, / ja, de per vida”.

Val a dir que en el trajecte,
prou fructífer, que va d’aquell
primer Memorial de platges de
1993 fins a aquest París-Viena d’a-
vui, Vinyet Panyella ha anat fent
emergir la veta de la bona fusta.
Ha sabut vèncer amb escreix
aquell ensopiment i una certa
opacitat d’etapes anteriors per
concentrar-se en una elaboració
manifestament més sagaç. I és
interessant constatar –tot sigui
dit– que en aquest avenç han
pogut reeixir justament les sin-
gularitats i els bons atributs de la
seva poesia.


