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Poesia
Nura
Ponç Pons
Quaderns Crema. Barcelona, 2006

Andreu Gomila

C
al dir-ho d’entra-
da: l’últimpoema-
ri publicat de
Ponç Pons (Me-
norca, 1956),

Nura, és impressionant. Iper
moltes raons. Perquè mescla
amb cura l’erudició i les coses
del dia a dia, perquè manté la
tensió a través dels seus 549
versos, perquè és èpic i és
líric, perquè és arriscat i in-
novador, perquè és, en defi-
nitiva, un poema total, que
parla de l’amor, del temps, de
la seva terra i la de tots, del
passat, del present i del futur,
de lavida ide lamort. Iésque
Pons, d’entrada, es mostra
força ambiciós, tot reprodu-
int un versos del nord-ameri-
cà Robert Frost que definei-
xen què és un poema com-
plet: on una emoció troba el
seu pensament i el pensa-
ment troba les paraules. Això
és el que precisament fa
l’autor, com va fer, per exem-
ple, Feliu Formosa en el seu
Cançoner.

Nura està dividit en set
parts, però que podrien for-
mar un poema sol dividit en
set llargues estrofes. Els ver-
sos són dodecasíl·labs, una
forma no gaire comuna a
hores d’ara. L’autor ens pre-
senta el volum com un rè-
quiem i, de fet, és realment
un rèquiem per Menorca, o
un Tractat d’enyor, que ens
diu tot just començar. Però
no sols per l’illa que el va
veure néixer i on viu reclòs
com un eremita de les pa-
raules, sinó per un món
antic, el de la seva infantesa,
que ja pràcticament ha des-
aparegut, i un món d’avui
que viu ja colgat de cendres.

Crítica

Assaig
Cultura i barbàrie
d’Europa
Edgar Morin
Pagès Editors. Lleida, 2006

Vicent Usó

Edgar Morin és un dels
principals pensadors
europeusdelsegleXX.

De formació pluridisciplinà-
ria, ha defensat la necessitat
d’analitzar la realitat a partir
de la integració de branques
diferents del saber. És autor
d’una seixantena de llibres,
entre els quals destaca El
mètode, on analitza la difi-
cultat de pensar la complexi-
tat del real.

ACulturaibarbàried’Eu-
ropa reuneix tres conferèn-
cies que va pronunciar a la
Biblioteca Nacional François
Mitterrand el 2005. Alguns
dels arguments es ressenten
d’aquest origen i potser no
tenen la complexitat d’altres
estudis de Morin, però, en
general, el text resulta vàlid
com a instrument d’agitació
d’un debat que és cada dia
més urgent. Morin parteix
del fet que les grans civilit-
zacions són les responsables
dels màxims actes de barbà-
rie. Per confirmar-ho, repas-
sa la trajectòria de l’Imperi

Romà, l’Espanya dels Àus-
tries o dels sistemes totalita-
ris del XX: l’Alemanya de
Hitler, la Itàlia feixista i la
Unió Soviètica. I situa com a
punts àlgids de la barbàrie
els camps d’extermini nazis
i el Gulag, sense oblidar el co-
lonialisme. Reconèixer-les i
assimilar-les, assegura, és
una premissa necessària per
afrontar-les amb garanties.
Ara bé, al costat de les ten-
dènciesmésdevastadores,hi
ha sempre una expansió de
les arts i del coneixement. És
el que ell anomena “antídots
culturals”, unes eines que
han permès a Europa de su-
focar la barbàrie.

Entre ells, el més destacat és
l’humanisme, una línia de
pensament que va desembo-
car en la Declaració dels
Drets de l’Home. L’època ac-
tual de globalització, con-
clou, comporta greus perills,
però, així com en el passat
Europa va produir uns antí-
dots que van permetre supe-
rar la barbàrie, ¿no podria,
ara també, generar un nou
humanisme planetari que
permetés encarar els nous
perills? Aquest és el repte
que planteja un text que, de
manera un poc esquemàti-
ca, intenta comprendre el
món actual i donar pistes
sobre el futur.

Pensar la barbàrie

Dins la destrucció

Narrativa
La noche
Antonio Soler
Destino. Barcelona, 2006

Carlos Zanón

Antonio Soler ha deci-
dit donar-nos com a
novetat el primer que

va escriure. Una carta de pre-
sentació més que notable en
aquests termes. Amb l’estre-
na de l’adaptació d’Antonio
Banderas d’El camino de los
ingleses (premi Nadal 2004),
Soler presenta material rejo-

El pensador francès Edgar Morin. CLICK ART FOTO

Confessions d’un home bala

Nura és un llarg udol, una
exhalació de paraules i imat-
ges, un crit rítmic i sense
contemplacions, semblant al
que va construir Allen Gins-
berg fa 50 anys: “He vist les
millors intel·ligències de la
meva generació destruïdes
per la bogeria”.

Tant el llibre del poeta
beat com l’últim del menor-
quí són alhora una crònica
personal i una crònica del
seutemps,comhoés l’Inme-
morian, de Gabriel Ferrater.
Pons, però, beu també d’al-
tres fonts en el seu intent de
desxifrar el món. La més
clara, al meu entendre, és
TheWasteLand,d’Eliot i, so-
bretot, l’últimapartd’aquest,
What de Thunder Said, tot i
que l’autor menorquí cregui
que “no hi ha cap terra ei-
xorca”.

Pons es mou en diferents
àmbits, que són, resumint,
tres: la literatura, el món real
(insular i continental) i
l’amor. Aquest últim és clau
davant dels altres dos i, so-
bretot, del segon, que el
poeta veu podrit i gairebé
sense remei. “L’amor és re-
surrecció”, que va escriure
Robert Lowell. I el nostre

autor ho sap ben bé. Per ell
és un refugi, el pal on afer-
rar-se quan se sent arrosse-
gat per tanta misèria. La lite-
ratura, l’art, al seu torn, és
l’eina que fa servir per inter-
pretar tot allò que l’envolta i
que acaba esdevenint la seva
única pàtria. Menorquí, amb
una llengua que es mor, un
paisatge que va desaparei-
xent –“no és gens fàcil es-
criure / quan et rompen a
cops de vergonya el paisat-
ge”−, membre d’una cultura
caïnita i dins un planeta far-
cit d’odis i de desmemòria, el
poeta no té cap més remei,
diu, de “preservar el temps
d’horrors/ idotardesentit la
bondat i l’absurd”. Pons
acompleix un dels projectes
més nobles de l’home: reve-
lar l’ànima del món. Tot i ser
conscient que és una ànima
envilida amb genocidis,
Rwanda, Sarajevo, Ausch-
witz, enveges, misèria, su-
pèrbia i l’intent d’amagar la
realitat. “Del que no es pot
parlar, ¿cal guardar silenci?”,
es demana a la segona part,
Teoria de l’absència. Unes
pàgines més enllà, a Insulà-
ria, respon: “Del que no es
pot parlar cal fer-ne poesia”.

Malgrat tot, Pons no perd
l’esperança i, com Eliot,
cerca “adjectius resplen-
dents que l’ajudin a creure”.
L’amor és on s’agafa per tirar
endavant. Ho diu als últims
versos de la millor secció de
Nura, L’obscur errant: “Vol-
tat d’ombres t’escric [al seu
amor] per saber que existesc
/ ivullcreureestimantque la
vida és vivible”. I ell, tot assu-
mint la seva condició de lli-
bertari –com la de tot poeta
que així s’autoqualifiqui–, ai-
xeca un cant contra la de-
vastació.

Fins ara, Ponç Pons se’ns
havia mostrat com un esteta
de les lletres amb un món
força personal, i més aviat
decantat cap a un lirisme
profund i conscient, capaç
d’ordir metàfores precises i
belles.Nuraésunaaltracosa
i és el mateix, multiplicat per
cent.Ésunautènticdodepit
majestuós. En uns moments
de crisi com els d’avui, so-
bretot a les Balears, aquest
poemari és el rèquiem per
Menorca. El de Mallorca el va
escriure Sebastià Alzamora
a Mula morta. Pel d’Eivissa
potser ja és massa tard.

El poeta menorquí Ponç Pons presenta un nou llibre. XAVIER BERTRAL

venit. Soler és un autor més
mimatper jurats icríticaque
pel públic. Els seus lectors
tenen més de fan que de se-
guidors. I és que el seu estil
no permet tebiors. O et posa
dels nervis o et quedes enllu-
ernat enmig de la carretera.

Nascut a Màlaga el 1956.
La seva carrera va discórrer
entre col·laboracions perio-
dístiques, guions per a la te-
levisió i premis aquí i allà. El
seu desembarcament a Ana-
grama amb Los héroes de la
frontera (la seva millor
novel·la?) va arribar amb
pudor de sofre. Vet aquí una
nova veu, un univers dife-

rent lluny dels Kronen i al-
tres aigües menors. La seva
següent novel·la, Las baila-
rinas muertas, li va signifi-
car el premi Herralde del 96
i el de la Crítica del 97. El pa-
roxisme estilístic de Soler no
tenia mesura: novel·la llarga,
concessions mínimes al lec-
tor. A partir d’aquell mo-
ment, un discórrer més con-
vencional fins al Nadal.

Amb Soler presenciem el
vell debat. ¿Un bon prosista
és necessàriament un bon
novel·lista? El seu estil sem-
pre inspirat, poètic en ocasi-
ons fins a l’atrocitat, intens,
és exuberant. Tot això ¿no el

porta a una certa indolència
pelquefaa lestrames,eldes-
enllaç o a la configuració dels
personatges? És com si, en
ocasions, Soler fos el seu pit-
jor lector.

La noche, il·luminat amb
fantàstiques il·lustracions de
Riki Blanco, és un esplèndid
llibre de maduresa. Encerta
en el to al·lucinatori d’aque-
lla nit en què passa tot. En els
flaixos poètics, la truculència
d’uns personatges i la situa-
ció, en la mesura de llibre
breu. Encerta en l’esperpèn-
tic univers de nans malvats,
homes bala sords i elefants
morts suspesos per corrioles.

És curiós que el territo-
ri freak per on van a de-
ambular les seves se-
güents obres sigui ja aquí,
en el seu primer llibre.
Però falla en la pretensió
de metàfora social, en una
narració predictible tot

just començar, en la intro-
ducció de la trapezista
–una Jessica Rabbit més
que una Lauren Bacall— i
en el fet que, per molt que
ens repeteixi que és una
nit de malson, nosaltres
no ho sentim així.

Soler amb Antonio Banderas. BALLESTEROS (EFE)


