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Sa Figuera Verda deu ser amb
tota probabilitat un dels territo-
ris literaris més mítics de Me-
norca. És el refugi de Ponç
Pons, que acaba de ser nome-
nat escriptor de l’any per al 2011
—l’escriptor menorquí repre-
sentarà al llarg de l’any la litera-
tura illenca a Balears i al món—,
prenent així el relleu així a Bal-
tasar Porcel i Carme Riera.

Amb el seu nomenament es
reconeixen aspectes que fins
ara no s’havien tractat: el poeta,
sí, però també el narrador per a
infants i joves i el traductor. Fins
ara havia estat el torn dels
novel·listes. La designació de

Pons com a escriptor de l’any
també vindica el paper de Me-
norca en el marc de la literatura
en llengua catalana. Pau Faner,
Maite Salord, Josep Maria Quin-
tana, Joan Pons, Esperança
Camps o la presència de la poe-
tessa Margarita Ballester, con-
formen una plèiade d’autors
que publiquen amb regularitat
en algunes de les millors edito-
rials del país i que incorporen
Menorca a la llista de territoris
on es fa una excelsa literatura
amb tota normalitat.

“Ho he consultat molt amb la
família i finalment ells m’han dit
que havia d’acceptar el reconei-
xement”. En Ponç Pons, a
banda de poeta, és una bona
persona, i es vanta de ser-ho.
“De fet, és una cosa en la qual

metaliteratura, les referències
constants, els jocs amb els ver-
sos manllevats dels poetes i amb
les seves històries personals. I
en aquest sentit s’aixeca com a
cim de perfecció un dels seus lli-
bres més aconseguits, Pesssoa-
nes, que ens aboca a una altra
de les connexions importants
de Ponç, la literatura portugue-
sa. El responsable —com gairebé
sempre que hi ha un illenc apas-
sionat per Portugal i per les
seves llengua i literatura— és el
professor Perfecto Cuadrado,
amb qui l’uneix una gran amis-
tat. Ponç dialoga amb Pessoa, el
fa partícip del seu dia a dia amb
una quotidianitat que amaga
una gran poesia. I del portuguès
són les seves versions de Quatre
poetes portuguesos i sobretot
l’antologia de Sophia de Mello.
La tercera pota de la poesia de
Ponç és Roser, la seva dona,
present a bona part de l’obra
poètica. Sense Roser no es po-
drien entendre alguns dels mi-
llors llibres de Ponç Pons. Ni
sense Menorca.

“Jo som un home senzill, que
somiava ser poeta i que supòs
que qualque dia ho aconsegui-
ré”, diu el nou escriptor de
l’any amb una humilitat que té
alguns dels seus moments més
feliços en el dia que José Sara-
mago va ser a la taula de la seva
cuina, durant dues hores, amb
Perfecto Cuadrado, amb un
tassó d’aigua fresca i xerrant de
la vida i només un poc de la lite-
ratura. O que és capaç de fer-ho
tot per un vers, com quan va
anar a un bordell menorquí per-
què hi havia una prostituta por-
tuguesa i ell havia de saber ex-
actament el sentit d’una parau-
la que estava traduint. Eren els
temps on Internet no estava po-
pularitzada i els diccionaris no
n’entenien, d’argots. Eren els
temps heroics de les traducci-
ons tocades per la Tramuntana.

“L’important és anar fent la
feina, preocupar-se de fer-ho el
millor possible i intentar no fer
mai mal a ningú. I si a sobre es
pot ensenyar a qualcú a estimar
la literatura, millor que millor”,
em va dir un dia, en una de les
nostres converses, ja no sé si a
Mallorca, a València, a Barcelo-
na o a Lisboa.

Amb Pons ens hem trobat per
tot arreu, però mai a Menorca.
Ara que l’han fet escriptor de
l’any només cal rellegir-lo per
fer-se una altra idea d’aquesta
illa. Estic content perquè han
fet cosa una bona persona i això
no passa sovint. Tant de bo que
el millor regal sigui una magnífi-
ca i bella edició de la primera
part de l’Obra Completa.

m’hi he esmerçat tota la vida”,
assegura. Per això els seus
amics l’aprecien pel que és.
Però al darrere d’aquest home
que va tenir el rar privilegi de
poder escollir el nom del carrer
d’Alaior on viu —li va posar
Ramon Llull— hi ha un home
amb una obra literària sòlida
iniciada el 1977 i que s’ha conso-
lidat de manera exponencial

amb el seu darrer poemari,
Nura.

L’obra de Ponç té alguns trets
que permeten acotar-la fàcil-
ment. D’una banda hi ha l’esclat
de la lluminositat Mediterrània.
Hi planen els referents grecs i
els francesos i també la llum de
Menorca, perquè Ponç aspira a
escriure el món, i el món, per a
ell, és Menorca. Després hi ha la
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Poeta, bona persona...
i escriptor de l’any

PONÇ PONS Escriptor

« Jo som un home senzill,
que somiava

ser poeta
i que supòs

que qualque dia
ho aconseguiré »

L’obra de Ponç té alguns trets que permeten
acotar-la fàcilment. D’una banda, hi ha l’esclat

de la lluminositat mediterrània. Hi planen
els referents grecs i els francesos i també la llum

de Menorca, perquè Ponç aspira a escriure el món,
i el món, per ell, és Menorca


