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David Castillo durant la manifestació dels veïns del Carmel. FRANCESC MELCION

Poesia
Menta i altres poemes
David Castillo
L’Esguard
Santa Coloma de Gramenet, 2005

D. Sam Abrams

M
enta i al-
tres poe-
mes és un
clar expo-
nent del
que pot ar-

ribar a ser una antologia
d’autor quan es planteja
d’una manera seriosa i crea-
tiva. Normalment les anto-
logies que fan els autors de la
seva producció solen ser poc
més que una tria, ordenada
cronològicament, dels poe-
mes que per una raó o altra
el poeta s’estima especial-
ment. Per això les antologi-
es d’autor no han tingut
gaire èxit. Però, certament,
aquest no és el cas de la tria
més recent que ha fet Casti-
llo de la seva obra.

Dic la tria més recent
perquè Castillo ha tingut
dues experiències anteri-
ors: Bandera negra (2001)
i En tierra de nadie (2002).
Bandera negra, segons el
subtítol, era una “antologia
personal”, mentre En tierra
de nadie era una mena
d’obra reunida. I ara ens ar-
riba Menta i altres poemes.
De fet, el pretext del llibre
és donar-nos a conèixer un
recull, Poblenou flashback,
que havia circulat en una
edició molt restringida feta
per Eco l’any 1997. Castillo
ha aprofitat l’ocasió per cor-
regir el llibre a fons i canvi-
ar el títol a Nou Poblenou
flashback. La cosa es podia
haver quedat aquí en una
reedició corregida d’un lli-
bre pràcticament descone-
gut i introbable. Però l’autor
ha preferit tirar cap a un
altre cantó més original i
més creatiu.

L’antologia té tres parts
molt ben marcades. D’entra-
da, trobem dues peces fona-
mentals de La muntanya
russa (1993), corregides
també, que serveixen de pre-
faci o pòrtic. Aquestes dues
peces, El riu i La muntanya
russa, posen sobre la taula,
respectivament, dos temes
fonamentals: la creació ma-
teixa i la persistència de la
memòria. Després, trobem
la secció central del llibre,
que conté el recull Nou Po-
blenou flashback. I final-
ment, com a epíleg, trobem
els cinc poemes d’una suite
inèdita, Una lectura de Mor-
rison Hotel i dos poemes
més, un d’El pont de Mühl-
berg (2000) i un de Game
over (1998).

Ara podem veure perfec-
tament la triple missió de
Menta i altres poemes. Per-

Crítica

metre’ns disposar de mate-
rials poètics impossibles de
trobar. Oferir-nos noves ver-
sions corregides de molts po-
emes en un intent d’actua-
litzar i renovar els textos.
Procurar-nos un itinerari a
través de la seva obra poèti-
ca, un itinerari que té com a
finalitat fer-nos saber com
s’ha construït i com s’ha de
llegir. Els nous lectors de
Castillo hi trobaran una
bona introducció a la seva
poesia. I els lectors veterans
hi trobaran una clara de-
mostració de la lògica i cohe-
rència interna de l’obra poè-
tica de Castillo.

Ara bé, tant nous com ve-
terans els lectors hi trobaran
una bona mostra de la sin-
gular i sòlida obra poètica de
David Castillo. Una obra es-

crita des dels límits, des de la
perifèria de la ciutat, un
punt de vista que permet
que el poeta observi la trans-
formació de la societat i la
cultura dels darrers vint
anys. De fet, el rerefons de la
poesia de Castillo és el pas de
les darreres esperances
d’una revolució que portés la
justícia social fins a l’arrela-
ment definitiu del tardoca-
pitalisme i la societat de ben-
estar, un pas que ha signifi-
cat la derrota i la marginació
de molts. I no cal dir que els
personatges de Castillo se si-
tuen al costat dels que han
sofert la desfeta.

Com a contrapunt, la nos-
tra societat i la frustració i el
dolor dels marginats, el
poeta sempre col·loca una
història d’amor que fa la fun-
ció d’eix vertebrador i ele-
ment humanitzador del con-
junt. A més, l’amor, l’erotis-
me i el sexe per Castillo són
la darrera arma de la qual
disposa per lluitar contra
una situació desesperada i
assolir l’alliberament. I Cas-
tillo projecta tota aquesta
construcció analítica i poèti-

La felicitat
i la misèria

ca cap al lector a través d’un
discurs lírico-narratiu que va
fluint de manera incessant,
com una salmòdia, carregat
d’imatges amb contagis del
surrealisme, del barroc i de la
cultura més radicalment
contemporània.

El volum Menta i altres
poemes va acompanyat d’un
CD, Menta, que recull les
composicions del brillant
músic David Mengual, que ja
havien col·laborat en el pre-
miat disc Deriva. En aquesta
ocasió, el conjunt de jazz de
Mengual Free Spirits 500 mg
compta amb Jon Robles al
saxo, David González al con-
trabaix, Dani Domínguez a la
bateria i les veus de Laia Ca-
gigal. Les set composicions
de Mengual en el disc estan
escrites a partir de poemes
de Castillo, i el mateix poeta
i Núria Martínez Vernis reci-
ten tres dels poemes que
han inspirat la música. El CD
és el complement perfecte de
l’antologia perquè ens per-
met veure David Castillo tal
com és en realitat: un artista
entre dos mons, el món de la
música i el de la poesia.

‘Flash-back’ poètic

El poeta argentí Carlos Vitale. FRANCESC MELCION

El grup firma el CD poètic

Poesia
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Pròleg de Luisa Cotoner
Editorial Candada
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Conté CD amb la veu de l’autor

Concha García

El llibre comprèn l’obra
poètica de Carlos Vi-
tale (Buenos Aires,

1953, resident a Barcelona
des del 1981), escrita entre
els anys 1976 i 1997: Códi-
gos (1981), Noción de reali-
dad (1987), Confabulacio-
nes (1992) i Autorretratos
(2001). Aquests textos
s’amplien amb les seccions
Bretaña i Ocio y negocio,
completament inèdita. Sor-
prèn el pols unitari d’aquest
poemari, amb afany d’agafar
allò que no és evident. La
cita que obre el llibre és
d’Eliot i n’inicia l’itinerari:
“Donde estás es donde no
estás”. Aquesta poesia, com
escriu al pròleg Luisa Coto-
ner, assoleix la línia de pura
essencialitat. Mancat de re-
tòrica, un jo s’interroga
sobre el que no sap, el que
no posseeix, el que no és i on
no és: “Quién dirá / lo que
callen mis palabras / lo que
no diga mi voz / lo no nom-
brado”. L’exquisida percep-
ció d’aquesta altra realitat
dibuixa un entorn de boni-
ques i a vegades enigmàti-
ques paraules, que trans-
met, i torno a remetre’m a
les paraules de l’autora del
pròleg, una sorprenent ca-
pacitat de concentració en
universos tancats de gaire-
bé una dotzena de paraules.
La depuració sintàctica i
conceptual d’aquests poe-
mes no ens fa distingir les
diferents etapes per les
quals habitualment transita
un poeta. Ja des del seu pri-
mer poemari, Códigos, el jo
fragmentat, solitari i desori-
entat, a penes present,

capaç de percebre els més
ínfims moviments de la rea-
litat, marca un itinerari de
reflexions paradoxals, en
construccions textuals que
prescindeixen de tota pun-
tuació. “Nada ha cambiado
/ Sólo el sitio / el que mi
cuerpo cae”. El poema
s’alleugereix, però no per-
què Vitale vulgui prescindir
d’imatges fins a la total de-
puració, això a vegades és
un perill, es corre el risc de
no dir absolutament res.

Hàbilment, també la cul-
tura és motiu per a aquesta
poesia, la secció Seis apun-
tes de Grecia és excel·lent.
Alternen en dos versos títol i
poema. Un sense l’altre per-
dria sentit. Es tracta d’ob-
servacions més que de refle-
xions, de cops d’evidència
més que necessitat de liris-
me. Un exemple: “En la
tumba de Agamenón / Cuí-
date de quien te ama”. La
secció inèdita que tanca el
volum Ocio y negocio està
formada per una sèrie d’afo-
rismes: ¿En qué fuego arder?
Val la pena adduir a aquest
per deixar-se emportar per
aquesta pregunta carregada
d’evidència i, no obstant, ple-
nament poètica. El que és
poètic, al meu parer, no és
necessàriament allò que a
través d’un llenguatge deter-
minat arriba disfressat, i el
que vibra no és el que diu
sinó el seu ressò. El que és
poètic, potser en aquests
temps, és el que és evident:
“El día no distingue felicidad
de miseria”.

Carlos Vitale ha traduït
els poetes italians contem-
poranis Campana, Montale,
Ungaretti, Saba, Baldassar-
ri i Penna. Traduir i escriure
poesia sovint van de bracet.
Se li nota el pols equilibrat
de qui es mesura també a
través de la veu dels autors
traduïts. L’autor ha rebut
prestigiosos premis recent-
ment com el del ministeri
italià de Relacions Exteri-
ors, o el de traducció Val di
Comino.


