
Nikolái Gógol
El capote
Nórdica Libros, Madrid, 2008

En este re-
lato publi-
cado en
1842, Gógol
creó al míti-
co persona-
je Akaki
Akákievich
Bashmach-
kin, funcio-
nario de
bajo rango que se ve ultraja-
do por las injusticias sociales
y la indiferencia de los favo-
recidos. Nórdica Libros pre-
senta esta lujosa edición ilus-
trada por Noemí Villamuza.

ANAQUEL

Dylan Thomas
El nadal d’un nen a Gal·les
Viena, Barcelona, 2008

Dylan Tho-
mas evoca
com eren
els dies de
Nadal en un
poblet de la
costa de
Gal·les a co-
mençament
dels anys
vint, tal com
ell es va viure: coberts de neu,
poblats de gats i carters amb
el nas roig com una cirera,
amb l’olor del rostit que eixia
de les cuines... Una edició
il·lustrada per Pep Montserrat.

J. M. G. Le Clézio
L’africà
Edicions 62, Barcelona, 2008

L’últim pre-
mi Nobel
de Literatu-
ra recrea en
aquest lli-
bre —pu-
blicat l’any
2004— l’ex-
periència
radical i for-
madora
d’un doble encontre: amb el
pare i amb Àfrica. Un relat ín-
tim i sensual que il·lumina tota
l’obra d’aquest autor, escollit
el més gran escriptor viu en
llengua francesa el 1994.

Bruno Schulz
Madurar hacia la infancia
Siruela, Madrid, 2008

Este volu-
men contie-
ne todos los
relatos de
Bruno
Schulz, uno
de los mayo-
res escrito-
res del siglo
XX, publica-
dos por pri-
mera vez con las ilustraciones
originales del autor, el sorpren-
dente cuento con imágenes El
libro idólatra y los escritos teó-
ricos y críticos, algunos de ellos
encontrados recientemente.

José Saborit
Flor de sal
Pre-Textos, València, 2008

Antoni Gómez
La poesia del pintor, poeta i crític
cultural José Saborit (València,
1960) cisella les emocions del lec-
tor com si foren un fang informe
que modela en cada poema amb
una saviesa que commou per la
seua colpidora bellesa. Una be-
llesa que és fruit de les exigèn-
cies que demana una poesia de
les emocions basada en l’ètica del
creador que ha sabut fer del seu
estudi un taller demiúrgic d’on
brollen símbols estètics i verbals
de gran calat humanista. Hom
pot veure d’antuvi que entre el
pintor i el poeta s’ha establit una
fecunda relació estètica malgrat
tractar-se de disciplines creado-
res ben diferents en la substàn-
cia i en la forma. Al capdavall, el
creador és únic i ambivalent. Sa-
borit, amb gran lucidesa, ha sa-
but trobar la llum pictòrica dels

versos amb la depurada tècnica
del poeta, del creador d’imatges
verbals equilibrades, asserena-
des i plenes de suggeridors ma-
tisos metafísics.

El lector només ha de deixar-
se dur per les paraules que bro-
llen de l’estudi del pintor/poeta.
Un estudi que li permet la con-
templació del pas del temps per a
reflectir com va canviant la llum
de la vesprada: «Las hojas de los
árboles / que eran limpio recorte,
luz y sombra, / bajo el brío solar del
mediodía, / atemperan ahora / su
verde en la penumbra», o en el cas
del poema Celaje, «Manchado de
pintura tu reloj / pasa ya de las sie-
te, / y esa luz cenital / que ilumi-
na tu mesa y tu paleta / se va des-
vaneciendo muy despacio». El pin-
tor ha comprés que la naturalesa
creadora de la poesia cal buscar-
la en la matèria verbal, que cal
buscar la llum en una expressió
poètica nítida i harmònica, trans-
parent, com la llum cenital del seu
estudi. Una llum que de seguida
ens fa partícips del seu ritme emo-
cional. Flor de sal és un llibre ex-
traordinari, d’aquells que ens aga-
fen des de les primeres pàgines,
un llibre que sorprén gratament
per la fèrtil maduresa, la intel·li-
gència i l’elegància de tots i de ca-
dascun dels seus poemes.

Cal dir-ho perquè tot i que és
el primer poemari que l’autor pu-
blica la seua poètica respon a un
món creador assaonat en la ple-
nitud de la reflexió estètica, una
plenitud que abasta la pintura, la
crítica cultural i, en aquest cas, la
poesia. Que abasta la composició
retòrica dels versos, la materiali-
tat de les imatges, la serena però
càlida reflexió intimista: és la sub-
til ironia que acompanya el lúcid
filòsof que escriu sobre el pas del

temps, sobre la infantesa i els
seus paisatges, sobre els éssers
estimats, sobre els misteris i els
enigmes de la vida, al capdavall.
I ho fa des de la consciència de
l’artesà que coneix les limita-
cions de la creació estètica: «al
ver la luz precaria, desertora, / fu-
gándose entre nubes y ventiscas /
del marzo vagabundo que nos lle-
va, / has bajado la cara con ver-
güenza / comprendiendo lo ab-
surdo del empeño / que movía tus
manos sobre el lienzo».

Poesia serena, doncs, que va
calant la sensibilitat del lector
amb un penetrant simbolisme: és
el plovisqueig emocional que
causa la remembrança dels pai-
satges de l’ànima des de la sàvia
contemplació del poeta: «Sabinas
duras, / resistentes sabinas del ol-
vido, / no supo veros el muchacho
aquel, / aquel que tan erguido, /
ignorante del tiempo y sus doble-
ces / de lejos os miraba». És el cas
també del bellíssim poema Mu-
erte entre los pinos, del qual paga
la pena transcriure aquests ver-
sos: «los cortados de rodeno, las
higueras, / el lentisco y el olivo, las
pinadas, / no has podido contener

el sentimiento, / al afecto renova-
do hacia lo tuyo, / y te has dicho
sin pensarlo: / “Esto es mío, este
paisaje pertenece / a mi linde, a
mi confín, a mi memoria, / esto es
mío para siempre: va conmigo”».

Poesia de recerca espiritual,
d’experiència de coneixement.
De condensació conceptual, sim-
bolisme i sensualitat: «Flor de sal,
/ rocío duro, / sabor salaz, / sa-
piencia extrema, / cristal de au-
mento / de los saberes todos». O
com en el significatiu poema Las
formas del enigma: «Y sólo queda
entonces / esa vieja abisal sabidu-
ría / que admira sin saber / las for-
mas del misterio, / esa chispa de
luz que va prendiendo / fogatas de
frontera donde arde / la enigmáti-
ca flor, la flor de fuego». Flor de sal
conté també poemes dedicats als
éssers estimats del poeta escrits
amb emoció i senzillesa, com el
dedicat al fill: «Y ahora que te es-
carpas monte arriba / sólo quiero
pedirte que me dejes / caminar
junto a ti de vez en cuando, /
aprender ese mundo / que a la luz
de tus ojos va creciendo / y mos-
trarte a la vez / el mundo que
aprendí mientras crecías». Però,
en definitiva, allò que fa que
aquest poemari estiga entre les
millors obres de poesia publica-
des els últims anys és l’aparent
senzillesa de la reflexió metafísi-
ca, malgrat que el calat dels seus
versos és intens i conceptualment
penetrant. És la primera regla del
classicisme. És com aquell ins-
tant en que copsem la difusa i en-
igmàtica llum boirosa sobre el cel
dels grans cims. Saborit ha sabut
copsar la màgia d’aquell instant
únic i irrepetible amb aquest poe-
mari. És un instant amb gust de
sal. És un enigma. És un enigma
que és la sal de la vida.

Saborit ha escrit una poesia equilibrada, serena i suggeridora al seu primer poemari

La sal de la vida

Lluís Alpera
Hi ha llibres que, en rebre-los,
et causen un cert impacte per la
bellesa formal —o ornamental,
hauríem de dir?— amb què el
contingut líric el trobem envol-
tat. L’antologia (1973-2008) del
poeta de les Illes, Ángel Terron,
es presenta ara sota el títol ben
lul·lià Art breu. El mateix Terron
que ha fet la tria justifica «breu-
ment» tant el títol com la selec-
ció dels poemes en base als tres
espais següents de significat: «el
personal i humà, el dels fets ex-
perimentals i la ciència amb ma-
júscula i el món dels símbols de
la cultura humanística».

Ángel Terron (Palma de Ma-
llorca, 1953) és un conegut pro-
fessor de Ciències Químiques
que ja ha publicat set poemaris
amb un fort ressò dins el pan-
orama de la literatura catalana
actual. Pertany, per tant, als
poetes que al marge de la seua

professió, s’apassionen, així ma-
teix, per la creació literària, tal-
ment com han fet els arquitec-
tes Joan Margarit o Gaspar Jaén
Urban o el metge alacantí Emi-
li R. Bernabeu. Ho vinc a dir
perquè en el cas de Terron els
seus poemaris demostren sem-
pre una gran ambició intel·lec-
tual i artística així com una so-
lidesa estructural producte en
gran part de la seua formació
científica. A més, d’altra banda,
els llibres de d’A. Terron es tro-
ben plens de referències histò-
riques —especialment de la his-
tòria de la ciencia—, literàries i
artístiques.

Personalment, des dels seus
primers llibres de versos —Ini-
ciació a la química, Llibre del
Mercuri, Ternari— sempre he
cregut que la lírica de Terron
resolvia amb encert aquella re-
cerca de laboratori amb què els
poetes formalistes de la gene-

ració dels setanta s’endinsaven
sovint en una dicció poética for-
ça confusa i estreta clarividèn-
cia. El poeta mallorquí, partint
del suport del coneixement i del
lèxic científics a les imatges,

contribuïa d’una manera sòlida
i artística a una nova dicció poé-
tica que perduraria en els segü-
ents poemaris, tot incorporant
noves preocupacions temàti-
ques així com noves experièn-
cies vitals. El resultat ha estat,
en part, la publicació d’aquesta
bellísima antología on À. Ter-
ron va escollint poemes dels
seus set llibres, amb un nombre
decreixent car comença triant
onze poemes del seu primer lli-
bre per acabar tan sols amb qua-
tre d’un colofó que titula «Ma-
terial inèdit».

Podríem tancar aquesta nota
crítica amb uns versos del seu
poemari De bell nou, que esde-
vé un cant de confiança en la ne-
cessitat de la poesia: «Prosa per
al Poema? / Els homes no viuen
de prosa. / Una poesia entene-
dora per a molts? / Ulises ja no
solca les aigües, / ni l’aurora es-
tén els dits de rosa, / ni Roland
canta abans de morir / els seus
formosos monorims, / ni el vi en-
ardeix els homes / que amb as-
trolabi mesuren el pas dels estels,
/ ni cap alosa assenyala cap per-
fumada sendera».

Una antologia d’Àngel Terron

La necessitat del vers
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LLIBRES

Àngel Terron
Art breu. Antologia 1973-2008
Ed. del Salobre, Palma de Mallorca, 2008

❙❙❙

Destaca l’aparent
senzillesa de la
reflexió metafísica,
malgrat que el calat
dels versos és intens
i conceptualment
penetrant


