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L’any 2007 Ponç Pons va viatjar a Nova York amb la seva dona, on el van convidar a fer

un recital de poesia a la New York University. Sobre aquesta experiència, n’ha parlat a

més d’una xerrada,  a fi d’exemplificar el seu compromís amb la llengua: entre riures,

recorda que un alumne li va preguntar per què escrivia en català i no pas en castellà, si

en espanyol tindria més èxit. Ell, una mica desconcertat, li va respondre que en xinès

encara el llegiria més, però que no estava interessat en la fama. Com comenta a El

rastre blau de les formigues:  «En la vida, com en la Literatura, convé fugir dels llocs

comuns perquè solen estar plens, saturats de gent». En el cas de l’alaiorenc, el seu

refugi sempre ha estat Menorca, i, més en concret, Sa Figuera Verda. Malgrat el seu

profund arrelament a l’illa, no és cap xovinista: ans al contrari, pensa que «Un és d’on

neix, però també de tots els llocs que estima. L’única pàtria és la vida». Aquest aforisme

d’El rastre blau de les formigues torna a aparèixer a Els ullastres de Manhattan,  el seu

últim dietari, publicat enguany per Quaderns Crema.

El llibre combina les observacions i reflexions de l’estada a Nova York amb un poema

epicolíric d’art menor en què narra la història de Menorca —el títol explicita la fusió

entre aquests dos indrets del món. A més, a diferència dels dietaris convencionals, el

poeta minimitza les marques temporals, perquè prescindeix del sistema de datació

tradicional —es tracta d’una característica que comparteix amb els seus dietaris

anteriors: Pessoanes (2003),  Dillatari (2005)  i El rastre blau de les formigues (2014).

Pel que fa a la forma, el que presenta més similituds amb Els ullastres de Manhattan és

Dillatari, ja que també intercala la prosa amb la poesia. No obstant això, varien molt

quant al contingut. Al seu últim llibre, el menorquí compara la realitat novaiorquesa

amb la vida que du a Sa Figuera Verda, inspirada en el Walden de Thoreau: «A jo, ser

aquí, m’està servint per confrontar dos estils de vida, dos fragments del món, del

paradís» (p. 78). Al nou dietari, descobrim la veu de Pons fora de la seva zona de

confort, atès que, a la ciutat nord-americana, es troba enmig d’una multitud de la qual

voldria escapar-se’n —«em vaig repetint que aquesta vegada no m’he d’enyorar» (p. 7)

— però, en comptes de fugir, decideix viure el seu viatge literàriament: «Vida i

escriptura juntes, unides, alimentant-se l’una a l’altra, formant un tot. Escriviure» (p.

49). Tot inspirant-se en el Canto general de Neruda, el poema que escriu és un antídot

per exorcitzar l’enyor —una espècie de teoria de l’absència, com indica a Nura, quan

cita les paraules de José Ángel Valente: «escribías para no estar totalmente allí. Y luego,

cuando te ibas y estabas fuera, escribías para no dejar de estar totalmente allí».  Aquest

seria un altre punt en comú entre el nou dietari i la seva obra anterior: en tots els casos,

l’escriptura és una forma d’exili per fer front al desarrelament.

Per comprendre la proposta literària que fa al seu últim llibre, primer cal conèixer

l’origen principal de «la pèrdua de la necessitat més important i més ignorada de

l’ànima humana» —tal com definia Simone Weil l’arrelament.  Com que l’obra de Pons

presenta una forma arquitectònica —cada títol es relaciona amb l’anterior, malgrat

creure en la unitat de llibre—,  els seus primers dietaris tenen un pes important per a

l’anàlisi d’Els ullastres de Manhattan. Si bé mai no cita la filòsofa francesa, el seu

pensament és útil per interpretar la literatura. Segons l’autora de La condició obrera:

Un ésser humà té una arrel per la seva participació real, activa i natural en l’existència d’una

co!ectivitat que conserva certs tresors del passat i certs pressentiments de l’esdevenidor (…)

 Cada ésser humà necessita múltiples arrels. Necessita rebre la quasi totalitat de la seva vida

moral, inte!ectual, espiritual, a través dels mitjans dels quals naturalment forma part.

En el cas de l’alaiorenc, les seves arrels són la llengua, el territori illenc i la Literatura.

Les dues primeres es veuen en perill d’extinció a causa de la degradació lingüística del

menorquí i la urbanització turística de l’illa. A tall d’exemple, a poemes com «Els dies

antics», de Dillatari, comenta que

Semblam indis setjats,

aborígens vençuts,

serhumans avortats.

Territori envaït,

veim morir lentament

els paisatges de l’ànima.

Per a Pons, el desarrelament és fruit del capitalisme depredador que amenaça les

particularitats culturals de la seva pàtria. Com planteja Simone Weil, «Fins i tot sense

conquesta militar, el poder dels diners i el domini econòmic poden imposar una

influència estrangera fins a provocar la malaltia del desarrelament». És per aquest motiu

que la defensa ecolingüística de Menorca esdevé un tema central en la seva literatura,

especialment als primers dietaris. A Els ullastres de Manhattan, per contra, aquest

assumpte queda en un segon pla —encara que, evidentment, l’esmenta—, perquè ja

assumeix els perills als quals s’enfronta la seva identitat. A Nova York, la causa

principal del seu desarrelament és ser fora de l’illa: «agaf aquest quadern on vull

escriure la història de Menorca en versos per sentir que la duc dintre, que, a pesar de la

distància, encara hi sóc i l’estim» (p. 10).

Interpretar el territori des del desarrelamentInterpretar el territori des del desarrelament
Tant a Pessoanes com a Dillatari i El rastre blau de les formigues, el poeta fa dialogar

l’ètica amb l’estètica a fi de problematitzar el territori menorquí: «Ètica rima amb

estètica i hem creat paisatges immorals» (El rastre blau de les formigues). Tot i que a

Els ullastres de Manhattan no profunditza en el tema ecolingüístic, és important

conèixer la interpretació que fa de Menorca des de l’illa (és a dir, en els primer

dietaris), ja que la seva mirada sobre Nova York està condicionada per les seves arrels

—la cita de Camus amb què encapçala el llibre ho demostra: «Mai no he escrit res que

no estigui relacionat més o menys amb la terra on vaig néixer» (p. 5). Al parlar del

viatge a la gran metròpolis, el menorquí exposa que

la realitat és un estat d’ànim, un pensament, una idea, una sensació, i tot depèn de la nostra

mirada (Heidegger filosofava que hem desaprès a mirar i denunciava un esvaniment de la

significativitat del món, dels altres, del propi jo) perquè en el fons veim el que duim a dins (p.

94).

Per tant, és impossible que no tingui Menorca com a punt de referència a l’hora de

passejar-se per Nova York. Quant a la seva pàtria, relaciona els seus paisatges amb els

de la Grècia mítica: «Sóc un nòmada, un explorador, un aventurer que recorre

enamorat aquests set-cents quilòmetres quadrats que té Menorca. Sóc un Ulisses que

vol regressar a l’illa de la seva infància» (El rastre blau de les formigues). En aquest cas,

la interpretació del territori lliga amb la noció d’espai poètic plantejada per Anthony

D. Smith: aquest constitueix «la llar històrica de la gent, el depòsit sagrat de la seva

memòria».  A més, la identificació de Pons amb l’heroi de l’Odissea li permet adherir-

se a una tradició literària mediterrània que té la Grècia clàssica com a mite comú de

descendència, i que interpreta el personatge d’Homer com un home que encarna el

discurs humil i humà de la civilització occidental. Així doncs, vincula el paisatge

menorquí no urbanitzat amb un comportament virtuós. Tanmateix, Menorca és un

paradís perdut —en el fons, l’adhesió a la Grècia mítica, lligada als records de la

infantesa, és un reflex del seu desarrelament, perquè, segons Simone Weil: «El

desarrelament engendra la idolatria». En conseqüència, per fer front a la pèrdua dels

signes identitaris de l’illa, es refugia a Sa Figuera Verda —propietat privada del poeta,

no gaire lluny d’Alaior—, on pot modificar positivament el paisatge al seu antull i, així,

retornar imaginativament al paradís de la seva infantesa. És per aquest motiu que a El

rastre blau de les formigues afirma que «No necessit himne ni bandera. Només un

territori amb camp i mar, on poder viure, hospitalari, obert al món, en la meva pròpia

llengua». En el fons, quan al llibre d’aforismes defensa que «l’única pàtria és la vida»,

vol dir que, més enllà de les diferències, tots els ciutadans tenen el mateix dret a ser

homes arrelats. Si repeteix aquesta frase al seu últim dietari, significa que l’estada a

Nova York li permet comprendre el desarrelament des d’una perspectiva diferent.

A Els ullastres de Manhattan, la influència del món clàssic mediterrani torna a fer-se

present. Aquest fragment n’és una bona mostra:

Ristos crea el concepte de la «grecitat», Seferis creu en l’he!enisme i parla de l’Acròpolis com

l’expressió de la cultura comuna, dels seus «marbres romputs com pedres d’encenedor», i jo,

que estic enamorat de la nostra illa, el seu paisatge, la seva llengua, el seu ritme natural de vida,

reivindic la menorquinitat (p. 78).

No és gens estrany, doncs, que Pons identifiqui un bell paisatge amb les condicions

d’«integritat, harmonia, lluminositat, que segons Tomàs d’Aquino ha de tenir la bellesa

per reflexionar sobre l’ètica d’alguna estètica urbanística» (p. 77). És evident que Nova

York no compleix amb aquest ideal de bellesa, però el poeta tampoc no prejutja la seva

estètica —en aquest punt, també es diferencia dels dietaris anteriors, on comenta que

«Les ciutats són iguals | sols s’hi pot sobreviure» («Estrangeirado», Dilletari). Tant a

Pessoanes com a Dillatari i El rastre blau de les formigues, les ciutats són no-llocs, és a

dir, espais on, segons Marc Augé, «no poden llegir-se ni identitats, ni relacions ni

història»,  i que, per tant, s’oposen als espais poètics mediterranis. En canvi, al nou

dietari, aprofita la seva passió per la literatura, el cinema i l’art per comprendre el tipus

de mentalitat que provoca l’urbanisme novaiorquès. És per això que, entre els tipus de

viatgers que proposa Todorov a Nous et les autres, s’identifica amb el filòsof —aquell

que «viatge per aprendre»— i l’impressionista —el que «s’interessa pel paisatge, els

éssers humans i sobretot la cultura» (p. 14).

Pel que fa al paisatge de la gran ciutat, bona part del seu temps, el poeta té la sensació

de trobar-se en un cercle dantesc: «Tot era gent, cartells, pantalles gegants, lluminosos

rètols de publicitat i espectacles… Semblava un cercle de la Comèdia de Dante, un

maesltrom de neó» (p. 28). Per tant, descriu l’illa de Manhattan com un entorn agressiu

i sense valors humans. Aquest fragment en què descriu Wall Street ho demostra: «Una

llarga bandera plena de barres i estrelles ocupa tota la façana del seu edifici principal:

la Borsa de Valors. | ¿Valors? ¿Quins valors?» (p. 61-62). A més, aquest tipus

d’urbanisme també provoca l’alienació de l’individu, els ciutadans «adopten els patrons

comportamentals de la massa i experimenten un sentiment d’ansietat que els porta a

dur una vida sense autenticitat en què l’individu s’aliena, es perd a si mateix» (p. 95).

Aquests apunts sobre Nova York serveixen per confirmar una altra idea de Simone Weil:

«Qui està desarrelat desarrela. Qui està arrelat, no desarrela». Per aquest motiu, quan ja

fa dies que passeja per la ciutat, s’adona que l’ambient novaiorquès li ha reforçat la seva

menorquinitat —«i jo aquí em sent més menorquí que mai» (p. 37)—, perquè se sent

orgullós dels valors amb què relaciona la seva pàtria. De fet, si bé al poema epicolíric no

fa referència a la Grècia clàssica, menorquinitza Déu:

Déu estava tot sol.

amics ni coneguts.

Fart de l’eternitat

avorrida i tediosa,

va fer el món en sis dies

i després descansà,

tranquil i satisfet,

jagut sota un ullastre (p. 8).

Així doncs, a Els ullastres de Manhattan, representa Menorca com un territori sagrat

que, al llarg de la història, ha estat sotmès a diferents conquestes. En el fons, el viatge li

serveix per entendre l’origen del capitalisme depredador que amenaça la seva illa, per

no prejutjar-lo i també estimar aquells racons de la ciutat que el reconcilien amb la

vida, com ara Central Park, el MOMA o la Biblioteca Pública Nacional. Pons defensa la

coexistència de dos tipus de modernitat —la de Nova York i la de Menorca— i, en

conseqüència, el dret de tot ciutadà a ser un home arrelat. Com indica la cita de

Novalis que encapçala el llibre: «El Paradís està dispers per tota la terra, per açò no el

reconeixem. Cal reunir-ne els fragments escampats» (p. 5). Per tant, el poeta no nega

els espais de bellesa de la ciutat nord-americana ni tampoc la influència que han tingut,

en la seva formació inte!ectual, el cinema estatunidenc i els escriptors que van estimar

Nova York, ja que «Hi ha una identitat que va més enllà del lloc on has nascut. La

cultura t’obre les portes al món» (p. 59).
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(Barcelona, 1995). Graduada en Estudis de Francès i Espanyol, màster en

Estudis Hispànics. Ha treballat com a lectora de català i espanyol a l'Université

Paul-Valéry, Montpellier 3.
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