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■ Pere Ballart

Va explicar-ho el 1800
Friedrich Schiller, al seu
assaig Sobre poesia in-
gènua i sentimental: la

poesia dels nous temps delata, al-
hora que una nostàlgia per la felici-
tat i perfecció de la natura, una per-
manent disconformitat amb un món
que s’ha tornat artificial, ara repre-
sentat sota el signe de la tensió i del
conflicte. No és ociós recordar el
dictamen d’aquell il·lustre romàntic
en el moment d’obrir El tàlem, de
l’eivissenc Manel Marí; per a qui ja
conegui reculls anteriors, com ara
Deshàbitat i No pas jo, no resultarà
desconeguda la sensació de ser da-
vant d’un jo que viu problemàtica-
ment el seu encaix en un ordre so-
cial, civil, urbà.

Qui diu aquests poemes es pre-
senta amb “la veu masegada, els
punys afònics”, i, llevat del fugaç pa-
rèntesi asserenat que suposen algu-
nes composicions amoroses, la tes-
situra principal del llibre recorda
aquella desafecció que retratava
Eliot al primer dels seus Quatre
quartets, aquella “eructació d’àni-
mes malaltisses / dins l’aire dèbil i
ensopit, / duta pel vent que escom-
bra els llòbrecs turons de Londres”.

La primera de les tres seccions
d’El tàlem és Cinc marines, com-
posta per cinc poemes breus, vi-
nyetes portuàries que dibuixen
una intempèrie adversa i que reve-
len les millors qualitats d’aquesta

Un lloc desafecte
Poesia❚

Manel Marí és l’últim guanyador del Ciutat de Palma de poesia

El tàlem

Manel Marí
Premi Ciutat de Palma
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■ El darrer poemari
de Manel Marí està
dictat per una voluntat
de lluita contra l’esma
i la deshumanització
de la vida urbana,
ben representada en
un to poètic colpidor
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MIGUEL LORENZO
fa temps que cap déu no afavoreix;
en la mirada que Marí els adreça,
corrosiva de tan descarnada, hi
creiem sentir els accents del sim-
bolisme francès més reticent a
l’esperit de la metròpoli, el seu
mateix spleen: “Hi ha les flegmes
espesses dels tallers / sobre el tel
de quitrà d’una albada precària / i
un reflex emfisèmic que entreté
les ullades / al simulacre d’astres
d’un fanal”.

La “metàstasi urbana”
La darrera part, que dóna nom a tot
el recull, confirma que és enmig de
la “metàstasi urbana” allà on el jo
poètic ha trobat el refugi d’un tàlem,
metàfora que veiem algun cop bes-
canviar per la del clot i la trinxera.
Tot plegat provaria que, tot i l’incen-
di de l’amor i de la seva recreació
escrita, el personatge poètic no pot
mitigar la seva ràbia davant la inèr-
cia d’una vida mancada, del tot ali-
ena al que un dia van cantar, com
deia Schiller, els poetes ingenus.
L’única objecció que podria fer-se al
llibre és que la dicció aïrada de Marí
(“les meuques, eh, les meuques”)
anteposi tan sovint una eficaç sug-
gestió emotiva, fruit de l’entonació
i d’un toc dirty, a la delineació clara
d’alguna situació concreta: buidat
de tota anècdota i abdicant alhora
de cap metafísica, un sentiment re-
voltat que mai no acaba per atacar
ningú en particular pot córrer el risc
de fer pensar que qui tant l’exhibeix
és un rebel sense causa.❋

escriptura: el profit del vers ben es-
candit, l’aspror calculada del to, el
recurs ocasional a una imatge an-
gulosa i punyent. El motiu del port
com a recer se salda aquí en una
evidència de fracàs: entre ender-

rocs i brutícia, al poeta, tocat pel
privilegi de “copsar que el món
caurà tant com el dia”, no li resta
sinó el conjur de les paraules.

La segona secció, Atributs del
suburbi, descriu uns escenaris que

■ Carlos Zanón

Menéndez Salmón (1971) esclatà
amb La ofensa, la seva

novel·la anterior. Aquell llibre no
podia amagar l’escriptoràs que era el
seu autor. Ara passa el mateix, però
les sensacions ja són confuses. El seu
estil continua tallant com un bisturí.
És magistral com fa servir la lletra i
(també i sobretot) els silencis. I això,
en un tema com el que tracta Der-
rumbe no deixa de tenir el seu punt
aterridor. El Mal com a força primà-
ria sense necessitat d’excuses ni ar-
guments. La indefensió de l’innocent.

El llibre està fracturat –de manera
discutible– en tres parts. I portat cap
a llocs ja postmodernament rutinaris.

Novel·la❚
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Ricardo Menéndez Salmón
Seix Barral
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Preu: 17,50 euros
Pàgines: 190
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Psicodandis
Acceptem que Hannibal Lecter ja és
com de la nostra família. Els Ameri-
can Psycho, Scully & Mudler, CSI i tota
la cruenta sèrie Z de llibres i pel·lícu-
les serveixen el psicòpata com a últim
baluard del que és autèntic. El dandi
sofisticat i individualista.Unartistava-
lent que a qualsevol preu crea l’Holo-
caustenpisos IKEA.Lesvíctimessem-
pre són vulgars, grises, prescindibles.
El serrell nazi no oculta aquests nens
assassins, fills de puta inadaptats, els
nostres herois pixelats.

En l’excel·lent primera part, un
assassí s’obre pas a força de trucu-
lents crims barrocs. Diàlegs Cor-
mac McCarthy, ambient Seven o
Easton Ellis. En la segona, inferior,
en deute amb el Club de lluita de

Palahniuk, la globalització YouTu-
be vol adquirir trets de desespera-
ció adolescent. I la tercera, histriò-
nica, tanca el cercle en un diàleg-
abisme entre pare i filla.

Menéndez Salmón és potent quan
és personal. La incursió en terreny
mandrosament transitat i deutor
d’altres fronts fa que ho llegeixis bé,
sí, però que, a vegades, la seva lite-
ratura no et sembli honesta. Que
com ho escriu no sigui suficient. Que
encerti i t’incomodi la falta de cober-
tura (im)moral de l’horror. Que pal-
pis el tacte viscós del Mal. Però que
tinguis la sensació que tot això ja ho
has llegit i vist altres vegades i que
també, llavors, ho vas trobar més
modern que necessari.❋

Ricardo Menéndez Salmón ha
escrit una novel·la sobre el mal
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