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Josep Lluís Aguiló (Manacor
1967), tot i haver publicat
abans tres llibres de poemes,
és conegut del públic afec-

cionat a la poesia pel seu volum
Monstres (2005), un recull molt
ben rebut per la crítica i que va
merèixer una sèrie de premis lite-
raris importants. Allà hi havia,
però, una quantitat notable d’ar-
tifici conceptual que, en aquest
nou llibre, deixa pas a una dicció
molt més lliure i narrativa, tam-
bé d’alè més potent, basada, so-
vint, en un distanciament de l’au-
tor respecte als temes o a les veus
que ens narren l’escenari del poe-
ma. És en aquest distanciament
—en aquest joc de miralls— que
Aguiló enceta amb gran habilitat
i èxit notable una veu molt nova
en la poesia catalana; les seves
possibles filiacions a mi més
aviat em recorden la poesia de
Jorge Luis Borges o de Luis Al-
berto de Cuenca. A poemes com
‘Les normes del laberint’ o ‘Els
paràsits del laberint’ —amb les
“cases veles”, els “llibres repe-
tits”, “la nostra avior”, “el llibre

del temps” o “la volta de les
nits”— podríem veure-hi un re-
cord magnífic de la poesia de l’ar-
gentí, cosa prou difícil perquè
l’adjectivació i la construcció de
Borges sembla (o m’ho semblava
fins ara) molt difícil de traslla-
dar al català. De Luis Alberto de
Cuenca trobo en Aguiló la ironia
sana de la contemporaneïtat cul-
ta i benestant i un cert afany de
presentació historicista que no
evita, quan cal, l’amable toc del
kistch —en serien mostres els
poemes ‘El contracte’ i ‘Tum-
bleweed’.

Cal afegir que Aguiló ha tret
gran partit d’algunes imatges tre-
ballades amb intensitat que són
molt efectives de cara al lector:
la crosta “inevitable” que es for-
ma a la quilla de les barques i
que cal netejar regularment; el
ferrador que ferra la peülla del
cavall; la paradeta de minerals
del venedor ambulant del mer-
cat... En aquests casos el poema
discorre per la imatge amb gran
naturalitat i l’autor ens mena
sense esforç cap al terreny on vol
que els lectors quedem desarbo-
rats. A ‘Minerals’ aquest terreny
és la inesperada conjunció entre
el realisme pròxim a la
repel·lència i la fantasia natural
que descobrim en la mateixa

criatura; a l’excel·lent ‘Malbo-
cí’, les regles absurdes d’urbani-
tat que posen tabús i límits al
capteniment del nen; a ‘Contra-
ban’, les descàrregues il·legals
dels contrabandistes i allò que
trobem al llibre; a ‘Guineu’, la
sorpresa final de la malaltia; o a
‘Estàtica’ —una peça que per al
meu gust ja es podria incorporar
a totes les antologies—, un dur
advertiment final contra tota
pretensió.

Aguiló, sense defugir la prime-
ra persona, recorre amb eficàcia
a la segona persona del singular
o del plural per cercar una més
gran compenetració del lector,
sobretot quan aquest se sent fà-
cilment còmplice de l’estètica
que l’autor li va pautant. A ‘Lec-
tor’, per exemple, el poema ma-
teix serveix —com ja succeïa a la
preceptiva clàssica— d’explica-
ció d’allò que el poema és i de
com cal construir-lo, mentre que
a ‘Tumbleweed’ no és fins al fi-
nal del poema que la descripció
pretesament objectiva permet gi-
rar la mirada sobre l’espectador
que ens ha acompanyat a la ma-
nera de narrador fílmic. Un lli-
bre, doncs, molt madur i que
obrirà a molts lectors tot un àm-
bit de referències poètiques no
gens habituals.

Els catalans del continent, si es pot dir així, tenim un deute
enorme, pel que respecta a la literatura, envers els nostres
pròxims mallorquins. Aquest article mirarà d’explicar-ho,
bo i admetent, per endavant, que no dirà cap cosa que

resulti novetat per als estudiosos de la literatura catalana, tan
contumaços, perspicaços i eficaços. Ja ho deien els noucentistes:
per nassos, Parnasus!

La primera cosa que s’ha de subratllar és que la poesia catala-
na no hauria assolit el grau de perfecció formal que va assolir
després de Maragall (no hi comptem Verdaguer, que al segle XIX
ja era boníssim en aquest sentit) sense l’aportació d’una tradició
literària pròpiament mallorquina que va de Pons i Gallarza
(1823-1894) fins a Rosselló-Pòrcel, que va morir, jove, l’any 1938.
Com ja s’ha dit, Verdaguer havia aconseguit reconduir la desorde-
nada i bàrbara tradició poètica catalana cap a una enorme regula-
ritat mètrica; però això no havia estat cap impediment perquè la
generació continental dels modernistes —més actius aquí que a
l’illa— caiguessin en els despropòsits i els disbarats més grans,
llevat de la figura elegantíssima, moralment i políticament parlant
sobretot, de Joan Maragall.

En un discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’any 1904, la
figura probablement més gran de l’anomenada Escola Mallorqui-
na, Miquel Costa i Llobera, va pronunciar aquestes paraules:
“L’obra d’art és, en certa manera, com un misteri d’encarnació, en
el qual el verb intern de la inspiració estètica se revesteix d’un
element manifestatiu adequat, que és la forma. Inspiració [això
venia del Romanticisme, naturalment] i forma [això venia dels
últims classicistes europeus, segurament els parnassians] s’han
d’unir tan necessàriament per l’obra d’art, que, suprimint l’un o
l’altre dels dos elements, l’obra d’art no pot existir”. Amb aques-
tes paraules Costa i Llobera pretenia —així ho admet— retre
homenatge a la teoria maragalliana de la “paraula viva”. Però
aquest discurs, que és interessantíssim, sembla deixar molt clar
que la proposta estètica de Costa es decantava més aviat del costat
de la forma —que és la base de tota teoria classicista de l’art
literari— que no pas del costat de la inspiració, que és element
dominant —malauradament en detriment de la forma— en el cas
de Maragall, del qual els noucentistes no van salvar ni tan sols el
llibre Enllà (1906). En efecte, una mica més avall del mateix

discurs, deia Costa i Llo-
bera: “En què consisteix
lo essencial en la versifi-
cació? En la mateixa llei
de l’eflorescència: el rit-
me, el compàs, el princi-
pi de simetria propi de
l’organisme vivent. Des-
truïu això, i la flor és es-
fullada; alterau això, i el
vers és destruït ... No es
deu admetre, doncs, la

forma desmanyada i grossera”. Només dos anys més tard, Costa
publicaria les seves Horacianes, que comencen amb aquests versos
dedicats al poeta llatí: “Príncep afable de la docta lira, | mestre i
custodi de la forma bella: | tu qui cenyires de llorer i murtra | doble
corona, || ara tolera que una mà atrevida | passi a mon poble la que
amb tal fortuna | tu transportares al solar de Roma | cítara grega”.
És evident que aquests versos no es podrien atribuir mai a Maraga-
ll —que no feia hipèrbatons—, i en canvi podrien ser atribuïts a un
Rubén Darío catalanitzat i, sobretot, a més d’un poeta del nostre
Noucentisme: la revolució estètica classicitzant estava en marxa.

La segona cosa que cal recordar és que els poetes de l’Escola
Mallorquina no van pensar mai que hi hagués cap contradicció
entre una poesia formalment perfecta i estudiada, i el cant dels
elements més bàsics de la naturalesa pròpiament dita, tan ufanosa
a Mallorca. És sabut que Eugeni d’Ors considerava lamentable la
presència de la naturalesa a la literatura —sens dubte per un excés
de males lectures romàntiques: si hagués llegit més bé les balades
del seu admirat Goethe, o Hölderlin, o Leopardi, això no li hauria
passat; i potser també per l’excés de naturalisme en la poesia
catalana de tota la vida, secularment vinculada a les formes de la
poesia popular— i preuava desmesuradament la Ciutat com a seu
de tota elegància, civilitat i bell endreçament dels costums i de la
cosa pública. Però en aquest punt —que sens dubte Joan Alcover
tenia al cap en el discurs, també pronunciat a l’Ateneu de Barcelo-
na, de maig de 1910—, D’Ors s’equivocava de mig a mig, i,
sobretot, menyspreava una de les fonts més genuïnes de tota la
història de la poesia catalana, inclosa la de molts noucentistes,
com Carner o Guerau de Liost. Deia Alcover: “La cultura és
intel·lectualment el medi d’assegurar la plenitud i la llibertat espiri-
tual ... Sí [i ara ressona D’Ors], molta cultura, molta disciplina,
molts d’estudis, molts de viatges, molta civilitat; mes, tot això, no
cal ‘contraposar-ho’, sinó sumar-ho a la naturalesa”.

Aquestes són les bases del millor Noucentisme que ens ha
quedat, que és el de Josep Carner, no per atzar situat avui, segons
el Cànon General de la Literatura Catalana, en el lloc més alt de la
poesia nostrada del segle XX. La forma hi és pulcra —Costa
havia definit la literatura com una mens pulchra in corpore
pulchro—, la civilitat no hi manca i la naturalesa té el lloc que li
pertoca, amb un deix d’ironia i de deport (Guerau) que l’aparta de
l’insuportable sentimentalisme enxaronat. I vegeu: tot això gràcies
als mallorquins!

FRANCESC PARCERISAS

ELS VOSTRES CLÀSSICS

El llegat mallorquí
JORDI LLOVET

Miralls de tinta

Detall d’una vinyeta de Pere Joan del volum col·lectiu Cada dibuixant és una illa, de l’Institut d’Estudis Baleàrics i Inrevés.

Ulisses II
Ignasi Mora
Moll (Premi Mallorca
de Narrativa 2007)
192 pàgines. 15 euros

De debò que massa sovint cer-
co el llum de casa a la capça-
lera del llit d’un hotel de
Taormina i una finestra que

dóna al mar, en un refugi d’alta mun-
tanya”, escriu J. V. Foix. El poeta mos-
tra com el món conegut pot convertir-
se en un lloc estrany, en un laberint de
passos incerts. A diferència de la peti-
ta prosa de ‘No saben ni on són ni on
viuen’, als viatgers d’Ignasi Mora
(Gandia, 1952) no els preocupa gens
trobar el camí cap a casa. Ulisses II,
l’últim llibre del prolífic escriptor, pe-
riodista i assessor de màrqueting elec-
toral, és un creuer que navega ben
lluny de qualsevol rumb cap a Ítaca.

El vaixell alberga els fugitius que
es poden permetre salpar cap a l’abso-
luta llibertat. S’hi pot menjar i beure,
tenir sexe i morir, tot de manera exqui-
sida, a la carta. Només compta el pre-
sent, aquesta és la lliçó. De lectura
amable, fluïda, fa venir ganes de viu-
re. S’hi menja amb deler, les descrip-

cions dels plaers culinaris són minu-
cioses i sentides. I com correspon a
un relat que té present el cos, l’erotis-
me fuig de la llum tamisada i dels
eufemismes.

El més valuós del llibre, però, és el
combat amb la mort —la bella dama
ret visita just abans del trenc d’alba,
quan la foscor és més profunda. Hi
ha només aquest petit impàs que cal
salvar cada nit. La vellesa, traïdora,
tampoc no té cap poder en aquest
oasi de felicitat. Ulisses II és l’arca
plena de parelles escollides que conté
el missatge ufanós de la terra prome-
sa...

Fins aquí l’optimisme fa passar
una bona estona, però per què cal
barrejar-hi uns companys de viatge
tan fantasiosament immorals? Enlloc
d’una crítica de la societat, aquestes
criatures fan que la banalitat ho inun-
di tot. Els camps d’extermini són
comparats amb la vida matrimonial:
“Per què no atacaven els guardians,
encara que moririen tots? Tant li feia,
no?” No cal pas llegir els gruixuts
volums de Hilberg, n’hi ha prou amb
l’Infern de Treblinka de Grossman,
un reportatge periodístic, per saber la
resposta. Que irreal que es pot tornar

tot, oi? El sender de l’oblit va ser
traçat en el seu temps per feixisme,
desenvolupat pel nazisme, però
aquest camí encara sedueix. El futur
brillant anul·la tot el que hi ha hagut i
fins i tot un genocidi pot semblar una
faula més aviat increïble.

La càmera oculta ha gravat com
la filla demana més i més sexe al seu
pare que passa llargament de la
seixantena. La morbositat, es veu,
ens ha d’excitar. No sé si gaire gent es
complauria davant de les imatges que
mostressin Elisabeth Fritzl als braços
del seu pare Josef. Els fets ocorreguts,
de nou, no existeixen. La crema d’uns
emigrants de pell colrada en una casa
de pisos miserables també ha quedat
al continent, lluny, com una anècdota
més. La iaia a qui Razkolnikov va
esberlar el cap sembla que tampoc no
ha servit de res. Quant d’esforç inútil
per reflexionar sobre el mal —els es-
criptors de la felicitat treballen incan-
sables per esborrar tota aquesta
herència.

Viure bé, realment bé, només és
possible si som disposats a oblidar
tots els escrúpols. Aquesta educació
per la indiferència, com diu mestre
Foix, “em ve sempre de nou”.

El dia que es va acabar el món
SIMONA ŠKRABEC

“Les bases del millor
noucentisme es troben

a l’Escola Mallorquina”

La pell cultural de Balears / Lletres
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Les observacions del
falconer de l’aeroport
Felip Trobat, la veu narradora i
protagonista d’aquesta novel·la,
treballa d’ajudant del falconer de
l’aeroport —es dedica a espantar
gavinots—, i des d’allà observa la
realitat extrema de la Mallorca
contemporània. A partir de les di-
vagacions d’aquest personatge —ja siguin records
familiars que li vénen a la memòria o pensaments
sobre els companys de feina—, Sebastià Perelló
construeix una novel·la intel·ligent amarada de sen-
sibilitat poètica i escrita amb una prosa refinada.

Pèls i senyals. Sebastià Perelló. Empúries. 190
pàgines. 16 euros

Cercant en jardins aliens
Per confegir els seus jardins, Climent
Picornell ha “cercat en ca d’altri”. O
en l’obra d’altres autors. Així ha cons-
truït Jardins d’altri: un recull d’im-
pressions curtes, en què s’entremes-
clen “les citacions ostentoses amb les
elucubracions banals”. Picornell,
doctor en Geografia, professor uni-
versitari a les Balears i ex director de
la revista cultural El Mirall, ha realit-

zat, tal com va fer Adolfo Bioy Casares al seu De
Jardines ajenos, una compilació d’iròniques i sàvies
reflexions sobre escrits d’altres autors, frases escolta-
des que l’han impressionat, una conversa, una cita...

Jardins d’altri. Climent Picornell. Ensiola. 152
pàgines. 18 euros

De la submissió a la barbàrie
Una reflexió sobre la submissió a l’autoritat com a
instrument de la barbàrie. Això és
el que proposa aquest assaig sobre
el cas d’Adolf Eichmann, és a dir,
sobre l’home que és còmplice actiu
en la mort de milions de persones.
L’assaig, que l’editor mallorquí
Lleonard Muntaner publica en ca-
talà (traducció de Yael Langella i
Arnau Pons) va seguit del guió de
la pel·lícula Un especialista. El film
es basa en el judici contra Eichmann (1961) i els autors
d’aquest llibre en són el realitzador (Eyal Sivan) i
l’adaptador (Rony Brauman).

Elogi de la desobediència. Rony Brauman i Eyal
Sivan. Lleonard Muntaner. 201 pàgines. 15 euros

La realitat imprevisible
El comportament humà no sem-
pre és previsible i situacions ben
normals que creiem controlades
poden acabar d’una manera inespe-
rada. Això és el que passa en el
seguit d’històries quotidianes que
explica l’autor de Manacor Tomàs
Bosch, protagonitzades per una pa-
rella que està a punt de casar-se, un

home a qui se li ha mort l’esposa, una dona que intenta
repartir l’amor maternal entre el fill i el chihuahua...

No subestimeu el poder dels karaokes. Tomàs
Bosch. Bromera. 144 pàgines. 9,50 euros
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L’amor de les Tres
Taronges
Una rondalla de mossèn Antoni Alco-
ver adaptada per Rosa Maria Colom
i il·lustrada per Nívola Uyá
Editorial Moll / Institut
d’Estudis Baleàrics
72 pàgines. 20 euros

Per explicar una història, fins i
tot quan es tracta d’un
idil·li, el millor és posar
exemples. I el llibre L’amor

de les Tres Taronges suposa, mai
millor dit, un il·lustratiu punt
d’arrencada del que passa a les Illes
Balears, concretament a Mallorca,
convertida en fàbrica de dibuixos.
Aquesta obra, una rondalla d’An-
toni Maria Alcover adaptada per
Rosa Maria Colom i estampada
amb traços de Nívola Uyá, va
guanyar el II Premi Punta del Lla-
pis d’Il·lustració convocat per l’Ins-
titut d’Estudis Baleàrics. I és en
això on les illes fan una especial
enveja, perquè és difícil de trobar
un altre lloc on els autors de còmics
i de llibres il·lustrats tinguin un su-
port institucional tan eficaç. Per
tant, més que l’obra (molt recoma-
nable per als nens, als quals va
adreçada), el que ens interessa aquí
és el context: una realitat que deixa
clar que l’aparell industrial del no-
vè art manté la seva capitalitat a
Barcelona, però que bona part del
seu talent —i sobretot de la seva
cantera— té accent balear.

Això va quedar molt clar a la
darrera edició del Saló del Còmic
amb una iniciativa que es va concre-
tar en un àlbum imprescindible: Ca-
da dibuixant és una illa, un treball

col·lectiu on diversos autors de vin-
yetes expliquen la seva trajectòria.
Malgrat absències sonades, com la
de Rafel Vaquer (el pare de Johnny
Roqueta), allà hi ha professionals
ja consagrats, com Max o Pere
Joan, i creadors que es mereixen
una major atenció de la que han
rebut fins ara, com Alex Fito.

Cal dir, com es reconeix en el
prefaci, que no estem davant d’un
grup estilísticament homogeni,
com va passar amb l’Escola Valen-
ciana dels anys vuitanta. Però sí
que hi ha, com a mínim, un parell
de trets que permeten tractar-los
com una autèntica escena. D’una

banda, els autors de les illes han
demostrat reiteradament el seu in-
terès per les avantguardes comique-
res, quelcom que va donar com a
fruit l’excel·lent revista (malaura-
dament ja desapareguda) Noso-
tros Somos los Muertos, impulsa-
da per Max i Pere Joan. Aquesta
publicació ha estat una de les ma-
jors contribucions que s’han fet
darrerament a l’àmbit del còmic i
la il·lustració més radicals, conver-
tint-se en la porta d’entrada al nos-
tre país de propostes que semblen,
ai, no tenir cabuda als circuits co-
mercials.

L’altre element d’unió té un cai-
re més humà, gairebé hippy. Els au-
tors de les illes han establert una
xarxa de relacions personals entre
ells que trenca barreres generacio-
nals. “Com és habitual a Mallorca
els autors continuem passant-nos
treballs els uns als altres. No conce-
bo una situació tan cordial en el
món editorial”, escriu Pere Joan en
una de les seves vinyetes. Moltes
vegades he sentit els més joves repe-
tir unes paraules semblants, com
una mostra d’agraïment per tot
allò que han après dels seus refe-
rents en trobades informals on els
protagonistes del tema de la conver-
sa són Chaland, Hergé, Chris
Ware...

En definitiva, un petit paradís
de l’art del llapis que gràcies a les
noves tecnologies no pateix ja les
antigues barreres de difusió que im-
posa la insularitat. De nou, és ne-
cessari referir-se a l’impuls de les
administracions locals, que fins i
tot han llençat un web amb el títol
Navega pel còmic de les illes (www.
iebalearics.org/comic) on es troben
les biografies i els treballs dels au-
tors més destacats d’origen balear,
des de pioners com Benejam, el
creador de la família Ulises del
TBO, a iconoclastes com Linhart.
Molts d’ells, a més, tenen un peu en
el còmic i un altre a la il·lustració o
l’humor gràfic, perquè les historie-
tes no sempre donen per guanyar-
se la vida. En qualsevol cas, fóra bo
que la cosmopolita i urbanita Barce-
lona aprengués alguna cosa del que
s’està fent bé a les illes i del feliç
flirteig que es viu allà amb el di-
buix... fet a casa.

Aquest any que se’ns acaba, en fa cinquanta que va
morir Llorenç Riber. Sacerdot, poeta, traductor i ho-
me de lletres. Va néixer el 1881 a Campanet, en una
família d’economia més que discreta —els seus pares

tenien una botiga de queviures i ja ens podem imaginar com
era, a Campanet, el 1881—, va tenir accés a la cultura gràcies
als seus estudis sacerdotals i aviat va despuntar com a poeta.
Ordenat sacerdot, va ser professor del seminari: retòrica i poèti-
ca. Però, de cop, va decidir dedicar-se a la cultura. Es va
instal·lar a Barcelona i vivia d’escriure a la premsa i de les
traduccions. La seva vocació sacerdotal es va limitar a ser
capellà de monges. Josep Pla el recorda a l’Ateneu, on feia
vida. Hi arribava embolcallat amb un manteu de plec elegantís-

sim. Allà es feia afaitar i, polit, pentinat pulcrament,
s’instal·lava a la biblioteca, demanava un cafè, i treballava.
Quan la Real Academia de la Lengua Española va decidir
incorporar corresponents regionals, el van nomenar acadèmic
per les Balears, cosa que a Mallorca va causar sensació i que,
anys a venir, l’ajudaria a resoldre la vida, o una part. El dia 17
de juliol de 1936, com feia cada any, va sortir de Barcelona cap
a Mallorca per passar-hi l’estiu. La guerra li va impedir tornar.
La Mallorca espanyolista el va anar guanyant, sobretot perquè

era un home d’ordre. Els rojos, diguem-ho així, li havien saque-
jat el pis de Barcelona i li van destruir llibres, papers i manus-
crits, entre els quals una traducció d’Horaci. Acabada la gue-
rra, ja no tornà a Barcelona, tampoc no es va quedar a Mallor-
ca, on no podia viure de la seva dedicació a la cultura. Es va
instal·lar a Madrid i allà, académico com era i, a més, sacerdot,
va tenir les seves oportunitats. Va escriure articles inflamats, en
la llengua de l’imperi, plens de fullaraca retòrica nacional. Va
traduir tot de clàssics llatins al castellà, per a Aguilar, tal com
abans de la guerra ho havia fet, al català, per a la Bernat
Metge. De tota manera, la recuperació de la cultura catalana, a
la postguerra, no li va fer pagar res, segurament perquè enten-
gué que el cas de Riber no era el d’una traïció, sinó el d’una
simple qüestió de supervivència. I així, el 1948, l’editorial Selec-
ta li va editar un volum amb la poesia completa.

Com a poeta, tot i tenir moments inspirats, no arriba a la
grandesa de Costa i Llobera. Riber té gràcia quan és petit.
Quan té aspiracions es queda curt. Costa havia estat el contra-
ri de Riber. De família rica, format culturalment abans de
decidir ser sacerdot, va acabar abandonant la literatura per
dedicar-se a la predicació. Riber, que es va atrevir a continuar
el famós poema de Costa ‘El pi de Formentor’, segurament
no sabia que estava parlant de Costa —que va morir fulminat
mentre predicava— quan va escriure: “car Déu, qui en la
tenebra lluentejant camina, | el visità amb el glavi amb què els
cimals fulmina | i el consagrà amb son foc.” Riber sempre va
ser un poeta de bany maria.

COLLS I PUNYS

Un capellà
a Mallorca

NARCÍS COMADIRA

Un idil·li amb el dibuix
ISRAEL PUNZANO

LA REBOTIGA

Detall d’una il·lustració de Nívola Uyá a L’amor de les Tres Taronges, de l’editorial Moll i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Els ‘comiquers’
de les Illes han difós
les avantguardes del
món de les vinyetes
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