
alguns esdeveniments 
a la poesia de les Illes 

per Josep A Ibertí

En dos articles publicats a «Serra d’Or» * 
vaig provar d’assenyalar, de fer inventari 
més que no d’examinar a fons, les últimes 
tendències poètiques a les Illes. No cal 
dir que una anàlisi detinguda n'és, enca-
ra, gairebé impossible, car el temps no 
ens permet de trobar-nos dins la perspec-
tiva necessària. Ara bé, sí que podem enu-
merar les característiques d’un moviment 
poètic la base del qual i el seu nus es 
troben fortament determinats pels matei-
xos mitjans que els poetes tenen per a 
difondre els seus escrits. No podem en-
frontar, doncs, cap esdeveniment cultural 
sense aturar-nos en totes les circumstàn-
cies que l'envolten. Històriques i estructu-
rals quant a la realització.

És prou evident que dins els Països Ca-
talans, sobretot a les Illes, a partir de la 
data del 20 de novembre de 1975 prolife-
ren les temptatives d'escriure una poe-
sia nova pel que fa a la relació amb els 
precedents més immediats —els que eren 
inserits en el realisme social o hi eren 
influïts seriosament—, i distant alhora de 
les atencions mètriques, o el que per altra 
banda hi és una interrelació: la reflexió 
sobre el poema mateix i el material poe-
titzat, que, a les Illes, en molt pocs ca-
sos denota l’assumpció de les teories 
franceses de l'última dècada estructuralis-
ta. ¿Quins són, doncs, els petits, migrats 
símptomes que presenta la més última 
poesia de les Illes, i en concret de Ma-
llorca?

D'una banda és inevitable parlar d’una es-
pècie d’«autogestió» poètica: han sorgit 
col·leccions, mínimes sèries poètiques que, 
sense pretendre cap competició amb les 
editorials illenques o peninsulars, ens in-
formen tanmateix, amb la seva actitud, 
duna «manca de paciència» —per dir-ho 
d alguna manera— envers els torns de pu-
blicació, les arbitrarietats i altres cover- 
bos de les col·leccions de poesia establer-
tes i recolzades en un muntatge editorial. 
Així tenim un nucli de publicacions diri-
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gides per dos joves poetes: la sèrie de 
carpetes que apleguen poesia i plàstica 
titulada «La Musa decapitada», a cura d'An-
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dreu Vidal i Sastre; la col·lecció poètica 
«Tafal», a cura d’Àngel Terrón, o la revista 
«Blanc d'Ou» —on també s’uneixen plàs-
tica i escriptura— que ha tingut fins avui 
Àngel Terrón com a responsable. Cal no 
oblidar tampoc —i prest en veurem els 
fruits, prou interessants, que ha donat en 
una matèria tan delicada com la plaquet- 
te— les edicions que el poeta Damià Hu-
guet ha confeccionat, en una soledat que 
molt pocs acceptarien, des de la seva vila 
nadiua del sud mallorquí, Campos. Sota el 
títol de «Guaret», ha produït tres llibres 
de la col·lecció poètica i dues plaquet- 
tes que fins a una segona edició no seran 
conegudes: la primera, Poemoteca, de di-
fusió malauradament massa restringida; la 
segona, Com un peix dins el rostoll, des 
de la perspectiva del «quadern».

Aquestes activitats no s’han produït, tan-
mateix, soles. Independentment hom pu-
blica llibres fora de col·lecció, com són els 
casos de Miquel Cardell i Santandreu amb 
el llibre Elegies de grumers, editat en-
guany a Campos i guardonat amb el Pre-
mi Andreu Roig de poesia en la seva si-
sena convocatòria; de Tomeu Mestre I 
Santandreu amb la temptativa singular 
de ...com un aleig enmig de la calitja, etc. 
I també noves col·leccions que tot just 
acaben de treure els primers números al 
carrer: així la «Pantaleu», dirigida per Jau-
me Bover, bibliotecari de la Biblioteca 
March, el primer títol de la qual ha estat 
Cants jubilosos de Miquel Bauçà; amb el 

segell de José J. Olaneta de Barcelona, les 
edicions del Premi Ciutat de Manacor, 
amb Antologia de Pere Rosselló Bover, o 
la col·lecció «Espurnes», amb Gai Saber de 
Bernat Nadal. Afegim-hi les edicions pri-
vades de l’eivissenc Jean Serra —de qui 
coneixíem treballs teòrics a la desapare-
guda revista «Uc»—, o el seu Memòria 
trencada, amb un pròleg de Marià Ma- 
nent, sota el patrocini de l'Institut d'Estu-
dis Eivissencs, i el grup menorquí que 
edita els quaderns poètics «Xíbau», amb 
noms com Gustau Juan, Ponç Pons, Ló-
pez Casasnovas i Damià Borràs, i tindrem 
un panorama que, sense pretensions de 
ser complet, centra les activitats ara i avui 
a les Illes quant a la poesia.

És clar que, tret del que he anotat 
—aquesta quantitat d’iniciatives que gai-
rebé funden entre nosaltres durant els 
últims temps la voluntat de la llibertat 
més absoluta quant a'«fer» la poesia i 
«publicar» la poesia—, continua l’activitat 
de la col·lecció «Balenguera». Ara, amb la 
incorporació d’un jove poeta menorquí: 
Pere Gomila, potser el més complet dels 
companys seus que he citat, encara que 
Ponç Pons —tot i la seva desigualtat, de-
guda a mancances de visió en la tria del 
seu quadern «Xibau»— sigui qui manten- 
gui, pel que conec, un interès més proper 
a Gomila. El llibre d’aquest poeta es titula 
Regió afòtica. I continua, encara que mas-
sa lentament, la col·lecció «La Baldufa», 
de l’editorial Berenguer d’Anoya, d'Inca, la 
qual ara mateix ha protagonitzat un fet 
sòcio-literari prou interessant que encara 
no ha estat estudiat. L'aparició del llibre 
El disc, d'Antoni Alomar i Perelló, ha pro-
piciat uns fets mai no vistos a Mallorca. 
Si repassau les col·leccions dels diaris 
mallorquins de 1978, hi veureu de tant en 
tant la notícia del corresponsal d'una vila 
qualsevol que anuncia la presentació del 
llibre d'Alomar. La poesia, doncs, arriscant- 
se •—i sobretot un llibre que no fa cap 
concessió fàcil a la demagògia social— a 
la incomprensió d’un poble sotmès per l'a- 
nalfabet'sme convenient al centralisme, ha 
sortit, més que al carrer, a la ruralia, a 
una extensió de terra verge quant a actes 
culturals. Alomar ha presentat el seu lli-
bre i ha cantat poemes seus i d’altri —car 
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això ha estat un fet decisiu en la comu-
nicació, en aquest trencar el gel entre el 
poema i el públic— davant gent pagesa 
que ha comprat el seu primer llibre de 
versos, realment notable, en una assump-
ció de significats que encaixa prou amb 
una confecció lliure.

Hem de tornar enrera, tanmateix, per fitar 
algunes de les estructuracions de publi-
cació més coherents dins la realitat poè-
tica illenca. Vegem, en primer lloc, la sè-
rie «La Musa decapitada». Es tracta d’una 
idea nova dins el panorama editorial illenc, 
emparentada d’alguna manera —encara que 
amb unes altres dimensions i uns altres 
resultats: potser més rodons, més demos-
tratius d'una voluntat de donar a conèixer 
alguns dels més joves, més arriscats 
dels plàstics i poetes. Amb un format com 
el d’un llibre normal, «La Musa decapi-
tada» consta de dos cartons lligats amb 
vetes, a l’interior dels quals els fulls van 
solts, tret dels dos primers números dels 
cinc que han aparegut: Aixall hictic d’An- 
dreu Vida! i Sastre, Insecticida de Jaume 
Sastre i Font, Ningú (Transparències) de 
Miquel Mestre i Genovart, Els Nans d’An- 
dreu Cloquell i Vich i Noema d’Àngel Ter- 
rón i Homar. Es publiquen des de 1977. 
Unió, doncs, d’obra gràfica —al primer el 
mateix autor; al segon, Bartomeu Cabot;
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al tercer, el mateix autor; al quart, Gerard 
Matas, i al cinquè, Joan Palou— amb es-
criptura, aquestes edicions han de ser for- 
çadament d'una tirada breu —un cente-
nar d’exemplars com a mitjana. Tanmateix 
a!xò no impedeix que un bon nombre de

lectors accedeixi a «La Musa», i que l'a-
ventura ens interessi pels pressupò-
sits i per la realització. «Tafal», en can-
vi, és una col·lecció poètica formalment 
més convencional. El que ens ha do-
nat fins avui, tanmateix, demostra que l'a-
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nàlisi i el coneixement de la poesia a les 
Illes són correctes pel que fa a la seva 
connexió amb una zona tan decisiva com 
la visual —sistemàticament oblidada per 
les col·leccions establertes. Els tres títols 
que hi han aparegut són: Iniciació a la 
química d'Àngel Terrón, Exercicis de des-
població d'Andreu Vidal i Palma, 9 Km. 
d’Andreu Terrades. Si el primer ens assa-
bentava d'una personalitat vertaderament 
rara dins tota la poesia catalana d'aquests 
últims anys: un químic que fa entrecreuar- 
se tots els seus discursos, que fa poesia 
de la química i a l’inrevés, que davant 
molta irresponsabilitat sota coartades 
més o menys polítiques esdevé rigor i 
exactesa, el segon ens ofereix un breviari 
de decadència i destrucció en l’excés dels 
quals hi ha el joc fort a tot o res, decan- 
tant-se decididament de les melositats i 
els tributs fàcils. El tercer, però, és un 
dels membres de l’avantguarda —per en- 
tendre’ns ràpidament— plàstica mallorqui-
na, i el seu llibre, com dos més que han 
tingut una escassíssima circulació, poua 
un material quotidià i alhora meravellós: 
tot tipus de signes —integrats o pura-
ment històrics— que envolten una auto-
pista com és la de Ciutat-Aeroport. D'una 
fredor desconcertant, el llibre de Terrades 
em sembla un dels testimonis socials amb 
més validesa, entre nosaltres, sense que 
l'autor hagi fet ni una sola concessió a la 
demagògia.
Parlar de «Blanc d’Ou» no és gens fàcil 
atesa la seva vida, quasi underground. Les 
dades tècniques es poden resumir dient 
que des de gener de 1977 n’han sortit 
cinc números, confeccionats a mà, de ti-
rades breus, tret dels dos últims, impre-
sos, i que tenen la forma de carpeta de 
mida quartilla. És aquí on han donat els 
primers poemes Jaume Sastre —que amb 
el seu Insecticida ens forní de la crueltat 
i la lluentor de la infantesa i l’adolescèn- 
cia—, Terrón, Cloquell... Tanmateix, tot i 
aquesta varietat de mitjans, a «Blanc 
d’Ou», o en un altre lloc, els nostres poe-
tes més recents haurien d’haver-se res-

ponsabilitzat amb la teoria, amb el text 
que analitza, descriu o s’autoanalitza. Gai-
rebé ningú no ho ha fet. Fet i fet, aquesta 
és una perspectiva que no reïx dins la li-
teratura catalana. Tenim pocs creadors que 
integrin discursos tan fonamentals com 
la crítica dins llur propi discurs.

Les publicacions que he esmentat, fora 
d’aquest grup —«Musa», «Tafal», «Blanc 
d’Ou»—, sembla que també es troben dins 
la tirada menor, si és que pertanyen a 
col·leccions amb voluntat de continuar llur 
tasca. Hem de veure, pèrò, les intencions 
d’una col·lecció com «Pantaleu»: el rescat 
de textos i la publicació d’altres de nous, 
breus i des d’un caire proper a la biblio-
fília. El primer, Cants jubilosos de Miquel 
Bauçà, ens ha fet retrobar el Bauçà 
d'Una bella història (1962), car es tracta 
d’un llibre premiat el 1959 en un certa-
men religiós del poble de Bauçà. Inèdit 
fins ara, Cants jubilosos se'ns presenta, 
a través dels anys, amb més validesa pot-
ser que l’etapa posterior al primer recull 
editat. Tant pel sensualisme, que aprofita 
els mites religiosos —amb un cert eco de 
Blai Bonet—, com per la formació de la 
seva pròpia expressió, la qual es va anar 
decantant vers altres solucions menys ori-
ginals a partir del recull El noble joc 
(1972). Pel que fa als llibres de Rosselló 
Bover i de Bernat Nadal, dins col·leccions 
que acaben d’aparèixer, cal aclarir que el 
primer és l’estrena del seu autor, mentre 
que Nadal ja és prou conegut i els seus 
llibres no són pocs. Rosselló publicà a 
«Blanc d'Ou» peces que s’inclouen a An-
tologia i que deuen ser les més aconse-
guides tot i la voluntària contenció quant 
a radicalitats. Nadal, en canvi, ha vol-
gut replantejar-se la pràctica poètica i 
Gai Saber és un breu poemari desenfa-
dad contra-transcendental, amb ganes 
d'humor, és a dir, l’altra cara del que 
fins avui ens havia ofert. La temptativa, 
emperò, és en part frustrada, al meu en-
tendre. Nadal s'ha compromès molt no- 
blement contra l’opressió que pateix l’ho- 
mosexual; tanmateix, els poemes no arri-
ben a moure's amb l’agilitat que caldria, 
els gags no informen d’una revolta signi-
ficant que seria més adient a un tema que 
—i això per ventura és el punt més dis-
cutible— l’autor no identifica amb el seu 
cos. L'aventura, ben segur, haurà de ser 
profitosa a Nadal, ja que l’atur en una si-
tuació textual és el que provoca l’es- 
clerosi.

Finalment, només dos mots saludant dos 
llibres fora de col·lecció: el de Cardell i el 
de Mestre Sureda. El primer —encara que 
l’edició deixi molt a desitjar— anota una 
sensibilitat allunyada dels tòpics reiterats 
de tantes obres primes, mentre que el 
segon, amb el seu caire absolutament ex-
perimental, pateix d’alts i baixos; tanma- 
te!x s’oposa gairebé visceralment al con-
vencionalisme. Una nòmina, en fi, nascu-
da durant els anys cinquanta —alguns a 
finals—, que estrena escriptura, omplint 
un buit que s'anava fent més estrany cada 
dia. — JOSEP ALBERTÍ.
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