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Un
presagi

Antoni Vidal Ferrando situa la seva
d a rrera poesia en un encreuament de
camins. Passats vint anys com a
poeta públic, el mallorquí arriba a
aquest cap de cantó amb un pre s a g i
i, així, on anuncia la fi d’un sender
m a rca la més probable de les ru t e s
per al futur.

No és casual que Vidal Ferrando
obri el seu darrer treball publicat mar-
cant els límits físics i espirituals d’un
present estàtic. «Exili», el poema que
obre el recull, és una imatge congela-
da del jo, un retrat de límits amb la
profunditat ambigua de l’obscuritat.
Tampoc és casual, de la mateixa mane-
ra, que, a tall d’epíleg, el poeta clogui
el llibre amb un «Inventari de béns», el
pas previ a la propera etapa del camí.
Fins aquí i amb aquest bagatge.
Aquests són els dos murs que contenen
el riu de poemes, que transcorre des-
igual, amb etapes ràpides i també amb
algun meandre.

D'aquesta manera, si Vidal Ferrando
atura el temps present d’una sola veu
en una fita del camí, el llibre pren el
moviment del passat, d’una infantesa
de postguerra, contradictòria però dià-
fana, una «infantesa d’arlequins i
metralla». Uns paisatges que Vidal
Ferrando s’obstina a pintar amb tota la
gamma dels liles i a través dels quals
projecta el futur en què ara es troba
instal·lat, alhora que es recrea en un
somni a voltes sentenciós. Tota una
munió de personatges diversos desfila
per aquestes postals del passat de
Vidal Ferrando, des de contrabandistes
i corsaris fins a cantants i actors del
Hollywood daurat dels cinquantes. Tot
plegat delimitat per uns contorn s
líquids, l’aigua que és principi i fi.
D’una banda la pluja que escampa la
mort i la mar que envolta l’illa de la
infantesa i per la qual naveguen el
pare i l’avi, mariners fins a indrets
màgics i suggeridors que alimenten la
imaginació, però també tan descone-
guts com ho pot ser la mateixa mort
(«Dins l’aigua de l’enyor hi neden cri-
santems / Te’n vas cap a les selves
estrictes de l’edat / Cap on et duu la
nit amb el vaixell de l’avi»). De l’altra,
l’aigua de vida, propietat exclusiva de

la mare i de l’àvia, principi de la ten-
dresa («La mare, amb els seus besos i
amb aigua de colònia, / em curava les
crisis asmàtiques»).

Antoni Vidal Ferrando dibuixa una
x a rxa moral en un diàleg amb El jardí
de les delícies de Hieronymus Bosch a
través d’un poema en tres temps que
m a rca un canvi de ritme a dins del C a p
de cantó. Resulta interessant seguir el
relat amb una re p roducció al costat
d’aquest retaule gòtic perquè il·lustra el
m a rc simbòlic i cromàtic dels poemes,
alhora que, en la mesura d’allò possi-
ble, Vidal Ferrando hi projecta un ideal
ètic. «En el jardí de Hieronymus Bosch»
és un treball de precisió lèxica i mètri-
ca, en què l’escriptor mallorquí re i n t e r-
p reta la famosa pintura re p ro d u i n t - n e
l ’ e s t ructura: dedica una part de disset
versos alexandrins al paradís, una
segona part de tre n t a - q u a t re alexan-
drins al món terrenal i, de nou, disset
alexandrins a l’infern. És potser aquest
el súmmum mètric del recull, ja que a

p a rtir d’aquest poema Vidal Ferr a n d o
opta per variar els metres; passa dels
retalls de prosa als haikús i trenca la
disciplina dels alexandrins, en algun
cas partint-los per la meitat i en altre s
combinant-los amb versos
anisosil·làbics. Tot plegat per re f o r ç a r
la sensació de desord re oníric d’aques-
ta segona part del recull, amb poemes
que freguen el surrealisme, com «La
casa de los espíritus». Alhora, aquest
cara a cara amb el Bosch li serveix per
i n t ro d u i r-hi la condemna original de
l’espècie humana, tant en la dimensió
celestial com en la terrenal. Així, tanca
el seu particular tríptic de les delícies
assegurant que «Ells són els seus bot-
xins: s’engataren d’orgull / quan ere n
l l i u res sota la majestat dels astres». Una
idea que reforça i expandeix en la
composició «Australopithecus»: «Ell
e x p ressa el dolor de saber-se a merc è
de les ombres amb un crit episòdic [...]
És aquest crit, l’inici d’una polseguera
de llum adimensional. S’aixeca en la
tenebra, i algú l’escamparà quan arr i b i
l ’ h o r a » .

En canvi, en la primera meitat del
recull, abans del joc amb el Bosch, el
poeta desenvolupa la seva escriptura
més límpida, més senzilla potser, en la
qual apareix més brillant i on el missat-
ge és tangible i directe. Aconsegueix la
nitidesa precisament a través d’una
constància formal on governen les tira-
des d’alexandrins i on el vers-idea
domina la majoria dels poemes, de
manera que confereix una agilitat
re m a rcable a la lectura. En casos
e x t rems, com ara «Solstici», la depura-
ció és tal que desapareix la puntuació i
la pausa sintàctica la marquen el prin-
cipi i el final de vers. Aquesta primera
p a rt exerceix de preàmbul, i en cert a
manera de localització, del vessament
p o s t e r i o r. Un bloc que no oculta, però,
re re la claredat l’obscur avenir.
E n t ronca directament amb la primera
p a rt, la del paradís, del tríptic de les
delícies, on malgrat la placidesa i la
calma aparent «Hi ha un presagi de lli-
ris morts en la silueta / del mussol que
s’oculta dins la nit d’una esfera».
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