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Sobre la
taula de
l’Espai Ma-
llorca on ens
hem assegut
hi tenim La
carn que
cruix, premi
Mallorca de
poesia 2008,
amb la seva
nítida porta-
da de Moll, i
Raó blaugra-
na. El Barça
com a filoso-
fia, amb una
xarona por-
tada de Lleo-
nard Munta-
ner. Totes
dues criatu-
res les ha fet
Bernat Nadal
(Manacor,
1950). Així és
com, un matí
primaveral,
ens trobem
parlant
d’aquesta
esquizofrè-
nia literària,
d’aquest
país que
anem fent i
de la poesia
que ens és
útil com les
cursives per
subratllar
moments
clau.

B.N. A Mallorca encara és neces-
sari que ens identifiquem. La llen-
gua pateix, però és la batalla de la
identitat la que encara no està gua-
nyada. Jo no faig poesia política ni
de guerra, però sí que em plau que-
dar totalment identificat. Cultural-
ment em sento català i vull dir-ho
clar, per això ho poso a la solapa del
llibre.

A.C. ¿I amb la poesia què ens vols
dir clar?

B.N. Es tracta de cercar les emoci-
ons, processar-les i comunicar-les.
En aquest cas jo em decanto per la
poesia amb un sentiment, fins i tot
en podríem dir sentimental. No
m’interessa tant la poesia purament
narrativa, que descriu els fets, que
és més freda.

A.C. Com la de qui?

B.N. Bàsicament els anglesos i els
nord-americans. Penso en Eliot, tot i
atorgar-li la grandesa de ser un gran
poeta, però prefereixo llegir Kava-
fis. És un gust personal i no pas que
pensi que la poesia s’ha de fer d’una
manera i no d’una altra.

A.C. I entre els catalans?

B.N. Parcerisas, el Margarit, el
Carles Miralles, que l’he explorat fa
menys temps. I a Mallorca, Blai
Bonet i Miquel Àngel Riera.

A.C. Però si no tenen res a veure!

B.N. No, però jo era molt amic de
tots dos. Crec que Blai Bonet té una
obra irregular però màgica, i el
Riera és més equilibrat, amb una
obra molt ben feta, gairebé útil per
fer-ne un manual. Bonet té alguns
versos de gran força i té la creença
que ell és un profeta. Contínuament
està predicant. I entre els vius, Vidal
Ferrando, Ponç Pons, Hilari de Cara,
Jaume Pomar... Em sento més pro-
per a aquesta generació que no pas
als joves, encara que estan sortint
fornades interessants, com la gene-
ració de Pedra de foguera o els que
ara van cap als quaranta.

A.C.Desmenteixes el tòpic que els
artistes maten els pares, admiren els
avis i espien els néts.

B.N. Sí, jo admiro els germans
grans. Els avis, no tant. Amb Costa i
Llobera, per exemple, hi tinc una re-

lació d’amor-odi. Té un llenguatge
extraordinari que s’ha de llegir,
però és un home ric i insolidari.
S’enamora d’un pi, però no diu res
de l’ésser humà que pateix. Em des-
agraden els poetes que s’amaguen.
El poeta s’ha de comprometre.

A.C. Amb què?

B.N. El primer compromís és es-
criure bé.

A.C. I de l’avi Riba, què me’n dius?

B.N. El sento més llunyà, però no
em fa la mateixa sensació que
Costa. Em transmet un rigor formal
que, a mesura que em faig gran,
cada cop em sembla més bé. Ara em
començo a decantar molt per la mè-
trica: en lloc d’encotillar-me, el que
fa és obligar-me a replantejar tema i
forma. No s’ha de renegar del que
has fet, però els meus primers ver-
sos de rima lliure ara els identifico
com a insegurs. Em sento molt més
bé amb la disciplina.

A.C. És curiós, no ets el primer
poeta que torna a reivindicar la mè-
trica. ¿Creus que aquest retorn al
vers comptat és per distanciar-vos
de la proliferació de poetes que amb
quatre imatges impactants ja en
tenen prou?

B.N. Al segle XXI cadascú ha de
fer el que vulgui, mentre ho faci bé.
Que costi més o menys no és una
qüestió de fer exercicis sinó de vo-
cació. Si ho vols fer, et surt.

A.C. Bé, la voluntat és molt impor-
tant, però si la flauta no sona, no
sona.

B.N. Quan un escriu, ha de tenir fe
en el que escriu i ha de voler que el
resultat sigui útil per a ell i per als al-
tres.

A.C. Utilitat i art no són conceptes
que sempre casin bé.

B.N. Jo he llegit poemes que
m’han estat útils en moments difí-
cils i memoritzar-los ha fet que
m’acompanyin sempre. Aleshores
són més que bons. Crec en la utilitat
de la poesia, encara que sigui un gè-
nere de minories.

A.C. ¿No creus que això és un
tòpic? Aviat a Barcelona se cele-
brarà el Barcelona Poesia i les pla-

ces estaran plenes a vessar de gent
per escoltar els poetes.

B.N. Sí, és cert, hi vaig ser l’any
passat. Jo estiuejo a Cala Morlanda,
i, en un solar, portem gent a recitar i
fer teatre. L’any passat vam fer una
lectura de Mula morta, de l’Alzamo-
ra. Vénen els veïns, unes 70 perso-
nes, i la majoria mai han assistit a
un recital poètic. T’estic parlant de
senyores de 80 anys que encara
pensen que hem de rimar. Tots sur-
ten molt contents i volen repetir. La
poesia impacta, però això no treu
que després els llibres es venguin
poc.

A.C. Amb aquest que has fet del
Barça no deu passar el mateix.

B.N. No, per aquest fins i tot em
truquen les penyes perquè faci pre-
sentacions. És un llibre que agafa
poemes de tots els temps i en modi-
fica els versos perquè sembli que
són del Barça, com “Mon cor estima
el Barça”. A Pollença em penjaran,
però va ser un divertiment.

A.C. ¿No et fa una mica de pena
que el llibre més venut sigui aquest i
no pas els poemaris en què has dei-
xat l’ànima?

B.N. Sí i no. Jo volia aplegar poe-
sia, filosofia i reflexió amb un espe-
rit de nació, i el Barça em va servir
d’excusa per tractar aquestes qües-
tions. Pensava publicar-lo jo, per als
amics, en una versió més curta. Per
nosaltres el Barça és un emblema
de Catalunya i té més connotacions
que el futbol. Sabia que tot el que
fes amb una portada tant culer com
aquesta es vendria. Els llibres de
poesia en què esperes fer una apor-
tació a la teva cultura tenen un
camp més reduït, però això ho
sabem tant els poetes com els mú-
sics experimentals.

A.C. Sí, ja se sap que, com diu el
teu vers, “haurem de viure en la in-
certesa, el signe més precís dels nos-
tres dies”.

B.N. L’ésser humà mai no ha tin-
gut seguretats de res, però crec que
avui ens demanem més què pot pas-
sar, quins perills hi ha i aquí sempre
ens quedem sense resposta. Hi
havia un temps en què els déus ho
resolien, avui ja tot és molt relatiu.

A.C. El Barça inclòs?❋
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