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El lector que el conegui trobarà a 
Camp de Bard molts dels seus 
temes: l’amor dolgut per Menorca, 

el culturalisme, l’entusiasme per la 
poesia...

—Sí. Però, més enllà dels temes, açò és 
un llibre que he anat refent, polint i 
corregint durant anys amb la intenció de 
crear una obra capaç d’ampliar la forma de 
mirar i veure les coses, d’enriquir la 
sensibilitat, verbalitzar noves formes 
d’expressió, plasmar emocions i senti-
ments, desvelar mons interiors, fer pensar, 
reflexionar... Sempre a partir de la meva 
més profunda menorquinitat.

—Però això deu ser també el que 
pretenia en els llibres anteriors, o no?

—Sí, però aquí he intentat ampliar-ho. 
L’origen del llibre és una cita de Robert 
Graves: “Un volum de poemes ha de 
formar una seqüència dels moments més 
intensos de l’autobiografia espiritual del 
poeta”.

—Aquests moments intensos, els 
escull i poetitza des de la intuïció?

—La poesia és intuïció, però també 
reflexió. Cada poema ha de passar per un 
intens procés d’elaboració formal. Un no 
s’ha de deixar enredar mai per la facilitat 
ni la rapidesa.

—Fa molts d’anys que escriu poesia. 
Se sent més segur o bé en poesia sempre 
s’està a la intempèrie?

—Jo sempre m’he considerat un 
estudiant, un aprenent. El que he intentat, 
cada cop més, és clarificar el vers i 
essencialitzar el llenguatge a fi que, en el 
poema, no hi sobri res i tot hi sigui 
necessari. Res de jocs d’artifici. Es tracta de 
sentir, però sobretot de fer sentir, i aquí la 
tècnica és important. Per jo fer un poema 
és com fer “paret seca”, cada paraula ha 
d’encaixar perquè el conjunt no s’esfondri. 
Un bon artesà ha de dominar l’ofici i la 
mètrica t’obliga a repensar-ho tot.

—Té un món poètic molt personal. Ha 
patit mai per si queia en la reiteració?

—No. L’escriptura és el camí que 
traçam per obrir-nos als altres i jo escric 
per a un lector invisible que té les faccions 
mesclades de tots els autors que admir. Ho 
dic en una frase d’El rastre blau de les 
formigues. Per a mi, escriure és compartir 

passió i coneixement. Visc obert a altres 
mons, no vull viure tancat, i encara tenc 
molt per aprendre i explorar. Més que els 
meus versos, el que vull és que perdurin la 
llengua i l’illa en què han estat escrits.

—Poetitza la malaltia i la mort dels 
pares, en alguns poemes. S’han fet 
gairebé sols o han estat particularment 
difícils?

—Són poemes plens d’autenticitat, però 
molt treballats. No he deixat mai que 
l’emoció enteli un poema. Vull trobar la 
contenció justa perquè el poema transme-
ti allò que vull. Un poema també és 
construcció. Tot i que són poemes molt 
íntims −el de mon pare està escrit 
dialectalment−, darrere hi ha una feina 
implacable de construcció verbal.

—La majoria de poemes els ha escrit 
a Sa Figuera Verda. Com és aquest lloc?

—És un tros de terra al camp, verge i 
salvatge, on tenc una cabana de llenya i on 
els capvespres vaig a llegir, a fer de pagès i 
a escriure. Quan es fa fosc, hi escric entre 
espelmes. Un dels meus mestres és 
Thoreau, l’autor de Walden. Sa Figuera 
Verda és el meu Walden, el meu refugi 
contra la banalitat i les tempestes del món.

—El llibre està dedicat a Jaume 
Vallcorba.

—En Vallcorba era un humanista i un 
savi que estimava profundament els llibres 
i que es llegia tots els que li enviaven. Un 
sibarita de la cultura. També era un editor 
sever, estricte i rigorós en el millor sentit de 
la paraula, dels que agraeixes tenir. En 
sabia molt, de literatura i del seu ofici. 

—Hi ha poemes en gallec, italià i 
francès. Escriure un gènere tan íntim en 
un idioma que no és el propi deu ser 
difícil.

—Si escrius en un altre idioma és 
perquè també el sents com a propi. L’italià, 
el francès i el gallec-portuguès formen part 
de la meva identitat com a poeta.

Camp de Bard 
Ponç Pons
Edicions Proa 
Barcelona, 2015
Poesia, 140 pàgines

Ponç Pons

«Sempre escric a 
partir de la meva 

més profunda 
menorquinitat»

Ponç Pons (Menorca, 1956) 
és autor d’una extensa obra 
poètica. Camp de Bard, que 

va ser guardonat amb el Premi 
Miquel de Palol 2015 i que ha 

publicat Proa, és el seu nou 
llibre. La de Ponç és una poesia 

que vessa de devoció per la 
cultura i que no es concep a ella 
mateixa si no és com un híbrid 

entre la vida i els llibres.

Entrevista de Pere Antoni Pons
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