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l’ombra, de les obscures arrels, de «la
p rofunda vall on viuen les cisternes» —
sabedora que el dolor augmenta amb
la resistència al dolor— un cert consol i
fins i tot una nova oportunitat. Al costat
d’aquesta desolació esperançada, la
bellesa densifica l’atmosfera del llibre i
els poemes avancen amb lenta majestat
—com la de les palmeres que l’autora
veu des de la seva finestra. Un pro f u n d
sentit de l’estètica, gairebé en diria sen-
timent de l’estètica, domina els poemes
i els imprimeix una mena de bellesa
antiga i freda com la dels mites que
s e m p re han esdevingut per a l’autora
miralls de marbre: s’hi equilibra l’ano-
nimat somort de les ombres amb la con-
tundència dels colors, de la música,
dels arbres, de les plantes i de les
p e d res —tots amb nom propi— que les
acompanyen; l’aferrissament silenciós
de les arrels —amb les quals l’autora,
sovint, s’identifica, com també amb la
t e rra o els jardins— fa costat a la fragi-
litat de l’ésser que es pregunta qui és i
on és i per què no encerta el cant; el
t remolor dels enyors es deixa sentir sota
una veu poètica que guarda les distàn-
cies, potser emmirallada en el gest altiu
i re s e rvat dels mites o potser perquè la
s e renitat —l’altre clar component de
l’atmosfera del llibre— comporta sem-
p re un cert distanciament: fins i tot les
q u a t re fotografies que encapçalen
cadascuna de les parts, no crec que
p retenguin apro p a r-nos als poemes sinó
és a través d’amplificar-ne l’enigma.
D’altra banda, els límits d’aquestes qua-
t re parts en què el llibre es divideix
m’han semblat imprecisos, potser difu-
minats per la fosca que tot ho envaeix:
a «Nocturnal», cal oblidar la llum que
s’ha tornat obstacle, a «La calç i l’heura
roja» —i és significatiu que l’heura ro j a
sigui la que s’hi torna abans de morir—
hi ha «nocturns que es clouen al darre r
c repuscle». A «Hotel Roma» els miralls
es fan presents, misteriosos, responent o
callant davant d’uns ulls que, com els
n o c t u rns, també es clouen perq u è
«només la fosca els aconsola», i final-
ment apareix «L’aigua secreta». Al cap-
davall, re re tota bellesa freda deu
h a v e r-hi un secret —el darrer matís de
l’ocult— i així doncs, «l’aigua obstina-
da i secreta fa el seu curs. / Persistent
en la fosca s’endinsa solcant els vials
del cor i les arrels. / Vida obscura i
latent. / Segueix el camí que inaugura
el seu pas dins del cercle d’Orf e u » .
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Som el que llegim. Cadascuna de les
paraules que ingerim passa a formar
part de la nostra estructura vital, men-
tal, emocional i espiritual. Ens carre-
guen de vitamines les bones històries,
païm gustosos els bons poemes que
més tard, potser quan ja dormim, ens
re t o rnen el gust. Algunes vegades
patim una digestió pesada o, directa-
ment, una indigestió. De tot hem de
menjar en aquesta vida... 

El nou llibre de Ponç Pons ens ofereix
proteïna poètica de primera qualitat,
d’aquella que confegirà el nostre
(in)conscient literari i ens permetrà la
suau conversa que ell mateix estableix
amb Fernando Pessoa, a qui adreça
les seues paraules. Pessoanes és més
que un homenatge, més que una nova
mostra de l’assimilació de l’obra del
p o rtuguès. P e s s o a n e s re p resenta el
diàleg íntim i personal del nostre poeta
illenc amb Fernando i les seues màsca-
res a través de cartes i postals plenes
de complicitats, reflexions vitals i con-
sells amistosos. Dues experiències
vitals oposades que Ponç Pons cobreix
amb un vel d’amistat fraterna, separats
pel temps, l’espai i les circumstàncies
—detalls sense importància, al capda-
vall—, però units pels sentiments i per
una filosofia vital: «volíem ser poetes i
som dos homes que fugen».

Amb aquestes paraules enviades en
afectuoses epístoles, Pons recorre el
seu propi univers artístic al mateix
temps que hi introdueix bocins de la
seua vida, com han de ser les cartes
que s’envien als vells amics que ens
preocupen quan se sotmeten a un evi-
dent procés autodestructiu. Així trobem
constants tendreses de la mà de Pons:
«Tanta saudade i tant male di vivere /
no ens menaran enlloc. Deixa’t de car-
tes / astrals. Llegeix, escriu... / No
beguis tant, Fernando!» Més tard li ofe-
reix el seu oracle: «amb tanta carta

astral i tant d’horòscop / encara no
has vist clar el teu futur? / aprofita
aquests anys, escriu, perdona / el jurat
i no estiguis ressentit. / Tots ells són
contingents; tu, necessari. / Quan
siguis mort diran que vas ser un geni».

Des de l’espai literari compartit se’ns
escola la poètica de Pons: «Tu saps que
la poesia és un refugi contra el mal de
v i u re, una illa solitària enmig del mar
del desassossec. [...] La poesia és una
indigestió de callos a la manera de
P o rto [...] La poesia és aquest text incert
que al volant del meu Peugeot faig men-
talment pel camí de Binifamís mentre
vaig enlloc i torn, pelegrí cansat, de tots
els llibres del món».

Abunden les referències que l’han for-
mat com a escriptor i pensador. Se’n fa
acompanyar en un cercle de converses,
més enllà d’erudicions i re t ò r i q u e s
banals, per tal de re p re n d re alguns dels
temes que ja el colpien en anteriors
reculls. D’aquesta manera, es mostra
p reocupat per la seua illa i pels seus
estius malmesos i va teixint el seu atles
personal d’escriptors i paisatges.

El seu paisatge inclou l’aire, les per-
sones, la llengua, la mar... i s’hi encas-
ta directament mitjançant aquell tros de
t e rra adquirida, «Sa terra verda», com
ell l’anomena, «un poètic paisatge
m e n o rquí», on pot fer d’eremita, escriu-
re els versos i les històries, sembrar i
penjar nius per als ocells: «Sé que açò
és ser feiç. / Podaré les figuere s » .

I amb aquesta mateixa delicadesa
de l’eremita que adoba la terra mentre
observa la mirada de Tolstoi torna a
adreçar-se al seu poeta de Lisboa i li
consola la tristesa per la mare morta o
pel treball amagat al fons dels baguls
m e n t re, paral·lelament, ens ofere i x
e x t r a o rdinaris poemes d’amor com
«Getsemaní», en què l’estada de la
seua dona a l’hospital serveix com a
eix de reflexions amoroses.

Ponç Pons ja ens posa sobre avís a
l’epíleg, quan ens explica la seua con-
vivència amb morts que són vius i amb
vius que semblen morts. I és a partir
d’aquesta convivència que es basteix
la seua obra. La convivència que va
més enllà de l’homenatge, que és l’as-
similació mateixa de les estructures lite-
ràries i vitals dels poetes que acom-
panyen el camí del menorquí, orgullo-
sament aïllat i extraordinàriament pro-
per des del fons de les seues lletres a
Pessoa, a cadascú de nosaltres. 
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