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Un tren atapeït que surt de l’es-
tació siriana d’Alep. Un viatge
xafogós, entre deserts, amoro-
sit només pels glops d’aigua

de dàtils... Qui no recorda l’extens poema
que obria El tren de Bagdad, amb què Ma-
nuel Forcano va obtenir el premi Carles
Riba? En aquell viatge, el jo poètic escolta
des del comboi com “els camperols canta-
ven: / Què és l’amor / que ens fa veure més
altes les palmeres?”. Un lustre després, és
com si tot el recull Llei d’estrangeria fos la
resposta a la pregunta d’aquells càntics.
Com si encara fos possible definir un sen-
timent que barreja mudesa, palpitacions i
esgarrifances i que des que el va descriu-
re Safo fa dos mil·lennis i mig ha trasbalsat
més que cap altre l’ànima dels poetes.

L’estratègia de Forcano ha estat buidar
de contingència, d’èpica i topònims el món
d’El tren de Bagdad i, sobre el fons d’una
mateixa sensualitat meridional, depurar
uns poemes que parlen de desig amb una
superior nitidesa, amb la naturalitat que
no per atzar associem a la lírica dels pobles
àrabs. En la seva aposta entusiasta per la
metàfora troba Forcano el moviment ima-
ginatiu més rendible, fins al punt que ana-
logies tan ben trenades com les de Cata-
clisme (repetida en La nostra història), Hi
ha amors, Contemplació i Els records pro-
mouen fàcilment aquestes peces al rang

de més memorables del volum. És doncs
amb imatges com la d’una illa que naufra-
ga, o d’un mar ofegat dins un vaixell o com
la que cita el meu títol, que el poeta basteix
la seva gramàtica de paradoxes, tan esca-
ient per retre compte de les contradiccions
de la passió amorosa, i tan gràfica com la
mateixa noció d’estrangeria, que ens mos-
tra “sempre emigrant al cor d’algú” tot re-
cordant-nos, però, que l’asil que ens pres-
ta l’amor té tanta caducitat, per desgràcia,
com un permís de residència.

Un jo poètic vulnerable i humà
Amb estil segur i una manera molt kavafi-
ana de lligar pretextos clàssics a històries
personals (i el remarcable homenatge del
poema Call al Sol de la tarda de l’alexan-
drí), amb ressons que poden anar de
Mahfuz (en les interessants peces en
prosa) fins a Vicente Gallego, Forcano ha
dibuixat aquí un jo poètic vulnerable i
humà, que sap que “en amor passen
compte enrere / els dies”, però que no per
això deixa d’esperar delerós, disponible,
la plenitud d’un encontre feliç. Una expec-
tació i un lliurament que poemes com ara
Sents el cos i Per fi presenten de manera
tan joiosa com afortunada, acreditant una
veu poètica molt sensible però –com ella
mateixa diu dels amors que vindran– ar-
mada fins a les dents.❋

El port
que arriba
a un vaixell

Poesia❚ Pere Ballart

És molt impressionant observar el moment precís en
què un poeta descobreix la seva autèntica veu i passa

de ser un autor discret a ser un autor determinant. En el
cas del poeta Miquel Cardell (Llucmajor, 1958), el moment
va ser el 2000, quan va publicar Sota la volta de ferro, i
ara, amb Les terrasses d’Avalon, no ha fet altra cosa que
confirmar la bona direcció de la seva obra. Indubtable-
ment, el nou poemari de Cardell és un dels llibres més
destacats de l’any poètic en curs.

D’entrada, Les terrasses d’Avalon guanya la nostra ad-
miració per la seva ambició intel·lectual. Cardell no es talla
gens i posa la llegenda del rei Artús i la mítica illa d’Ava-
lon com a elements unificadors del poemari. És molt fàcil
fer el turista intel·lectual i omplir un poemari de referèn-
cies culturalistes, però és molt difícil agafar un motiu de
pes de la cultura universal i utilitzar-lo sense desmerèi-
xer, com ho fa el nostre poeta.

Per Cardell, Avalon representa una mena d’absolut al
qual els éssers humans aspirem mig sabent que no hi ar-
ribarem mai. De fet, el llibre de Cardell està construït
sobre tres nivells de vivències humanes que s’entrella-
cen: el nivell absolut representat per Avalon, el nivell
del desig que ens esperona en tot moment i el nivell de
la realitat que ens envolta, sense subterfugis. El nostre
poeta, d’una manera punyent i emocionant, ens demos-
tra que al llarg de les nostres vides ens debatem entre
aquests tres nivells i sovint ens perdem en la dialèctica
i deixem passar moments de bellesa i felicitat sense ado-
nar-nos. En definitiva, la vida està en el joc, sense que
ens arribi a superar.

Les terrasses d’Avalon també ens guanya pel seu
mestratge artístic. Un mestratge
artístic que es manifesta de dues
maneres que es perceben a cada
pàgina del llibre: un domini insòlit
de les possibilitats expressives de
la llengua i un domini d’una de les
formes més difícils, el poema llarg.

Creguin-me, no deixin que res
els deturi de llegir aquest magnífic
llibre!❋

Poesia❚ D. Sam Abrams

La realitat i el desig

Silencis culpables

Suso de Toro és un dels pocs que
han protestat contra unes paraules de
George Steiner en una entrevista de Juan
Cruz al suplement dominical d’El País, en
què, parlant de llengües minoritàries,
distingia el català com una gran literatura
de prestigi i deixava de banda el gallec,
com si el menystingués. L’escriptor gallec
ha respost al mestre amb un article ple
de seny, de justícia, de dades i de
coratge. Em sembla que Steiner s’ha
excusat per la seva lleugeresa. I De Toro
deia, amb raó, que com era que des
d’altres llocs del país, sobretot des dels
que s’omplen la boca contínuament amb
frases com “la riquesa de les llengües
d’Espanya” i “la diversitat enriquidora” i

coses per l’estil, no hagin protestat per
aquest menyspreu a un dels nostres
tresors.

Ja deia Martin Luther King que el
que més el preocupava no era pas la
maldat dels dolents, sinó el silenci dels
bons. I Julien Benda va dir el mateix fa
temps al clàssic La traïció dels
intel·lectuals, que consistia sobretot en el
silenci. Segons ell, la debilitat de la
democràcia era el silenci culpable davant
de les grans causes: la justícia i la veritat.
Benda no va callar ni en temps dels nazis
ni en temps de De Gaulle, i es va oposar
al perdó dels col·laboradors. “La història
riurà quan pensi que aquesta humanitat

és la mateixa per la qual van morir
assassinats Sòcrates i Jesucrist”, va
escriure.

En temps del franquisme, aquí va
arribar la veu de Sartre i d’altres que
predicaven el compromís com a obligació
dels intel·lectuals i recomanaven als
escriptors que abracessin fort la seva
època perquè és l’única oportunitat que
tenen. No tots els escriptors o pensadors
ho havien fet, i ell mateix criticava Balzac,
per no haver fet cas de la revolució del
1848, i Flaubert, perquè no havia entès
els fets de la Comuna de París. Ara, amb
el triomf de la literatura d’evasió, molts
lamenten que amb els problemes que hi

ha ens haguem quedat sense veus, sense
models. Sense exemples. Amb la
universalització del vot, sembla que
també s’hagin igualat totes les opinions.
Tothom té veu i vot. No imaginem ara un
J’accuse!, com el de Zola. O, quan
pensem en les figures de Riba o Espriu,
amb el respecte que inspiraven, es fa
difícil trobar veus amb la mateixa
autoritat. Ara només escoltem la veu del
mercat. L’audiència. Artista és sinònim de
divertiment. I amb la burocratització de la
cultura, hi ha la tendència a pensar que
ja tenim funcionaris que cobren per
defensar-nos. La veu de Suso de Toro
contra un menyspreu inacceptable és
reconfortant.❋
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Les terrasses
d’Avalon

Miquel Cardell
Moll
Palma, 2008
Preu: 8 euros
Pàgines: 70
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Llei d’estrangeria

Manuel Forcano
Proa
Barcelona, 2008
Preu: 13 euros
Pàgines: 104

Amb el rerefons
lluminós del paisatge
del Pròxim Orient,
Manuel Forcano
celebra la
inexhaurible
capacitat humana
de fer de l’amor
l’única raó de viure
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