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Una obra que ens 
acosta la història i la 
llegenda d’aquest rei 
mític.
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Un viatge inoblidable 
per un paratge em-
blemàtic, de la mà de 
Joan Fuster.

Una seductora 
història d’amor i 
misteri en l’Istanbul 
del segle XVI.

Una visió clara i 
sense tòpics de 
l’amenaça ambiental 
en el nostre entorn.
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Josep Manuel Esteve ha tornat
d’Eivissa a la península amb dos lli-
bres. El primer, Travessera, fou publi-
cat a l’editorial illenca Can Sifre el
2006 amb pròleg de Marc Granell i
il·lustracions de Vicent Boïl. El segon,
L’entretemps perdut, ara, a Brosquil, en
guanyar el premi Vila de Puçol.

Travessera confirma, com després la
secció «Sense abrils cruels» del segon
llibre, que Esteve és un dels nostres
millors poetes eròtics. A excepció d’al-
gun poema de temàtica social, el tema
amorós esdevé omnipresent i confereix
al poemari un fort sentit unitari. Malgrat
les cinc seccions que té, el poemari és
en realitat un sol poema, un dietari
íntim o bé una llarga carta d’amor d’un
jo hiperlíric que viu sensacions, viatges,
unions i distàncies i que envia a la seua
Elsa particular, Alícia, des de més enllà
de l’espill mediterrani. El llibre arranca
amb bellesa evocadora: «Naix el meu
cor al teu país de lligaboscos». Els poe-
mes són poc puntuats perquè circulen
fluids i s’allarguen i acaben amb versos
contundents i resplendents: «Dins teu
sóc peix i sep, foc i aigua neta» o
«sang bullent carn suau cos etern».
L’estil estevià continua amb les avant-
guardistes associacions de termes
maquinals aplicades a l’amor, sobretot
a la secció «Cruïlla»: descobrim que els
cossos radien i que la memòria escane-
ja, i que en el fons de la superfície rau
«el desig de guardar en làser l’orgas-
me». Granell a la seua introducció en
fa una tria personal. La nostra és aques-
ta: a banda dels finals esmentats desta-
caríem l’emotiu poema dedicat a la
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mare (pàg. 26), el poema de la pàgina
30 i els tres apunts amb què acaba la
secció «Voral d’urgència». Quins en
trieu vosaltres?

L’entretemps perdut és molt més com-
plex. A l’inrevés que Travessera, és un
llibre no unitari, un aplec de huit pla-
quets, un altre inventari d’exilis. Front
als poemes del primer llibre comentat,
tornen en l’obra esteviana els poemes
en prosa. Esteve empra cadascun dels
recursos i textos lingüístics per eixir del
solipsisme de la llengua i crear un cali-
doscopi de com és el món en el primer
lustre del s. XXI: un món injust, caòtic i
superficial que cal canviar abans que
no ens canvie. El jo líric és cansat de
malviure i pateix un malestar general i
particular per aquesta geografia que

cal repensar ara i ací, com a «Les
torres de l’imperi». Al text final d’a-
questa secció, tota una declaració de
principis, trobem l’Esteve més polemis-
ta, el partidari d’«argumentaris»,
aquell que disparava fins fa poc als
diaris d’Eivissa, un tocacollons que
cita Brecht i... Trotski! El temps entre
guerra i guerra no pot ser el de la pau
només. El present sense futur de l’eco-
logia i l’oratge titula el llibre i ocupa,
a més a més, seccions senceres com
«Primavera de caixmir»; aquesta
acaba amb un repàs meteorològic de
desgràcies que cínicament s’obliden.
Entre les diverses reflexions i notícies,
abunden els termes i genis físics com a
«Principi d’incertesa», que es clou amb
un clam contra els pseudocientífics a
sou: «Que potser no heu pensat que ja
n’hi ha prou?» (pàg. 80). 

El llibre recupera les «autoCon-
traindicacions» (pàg. 64) contra qual-
sevol poder opressor: front a l’alienació
de les «Realitats virtuals», la «dolça con-
jura dels hackers» (pàg. 51); front a la
monarquia, la paràbola de la pàgina
10. Torna com sempre l’Esteve més
anarcoeròtic, aquell que defensa el
sexe malgrat la sentència de Pessoa
(pàg. 41), aquell que inventa un acudit
misogin políticament incorrecte (pàg.
42). El jo líric, doble d’Esteve sempre
està per la diferència, per l’art degene-
rat, per la llibertat o l’amor i és que, al
capdavall, «l’única propietat que
podrem conservar és el lleu caliu de la
pell que s’abraça» (pàg. 76).

Pere Císcar


