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‘Antonio & Canales’,  
a l’Auditòrium
Antonio Canales presenta el seu treball en so-
litari, Antonio & Canales, a l’Auditòrium avui 
a partir de les 21.30 hores. Antonio hi mescla 
la seva faceta més genuïna com a intèrpret 
amb la del bailaor que sempre l’acompanya. 
Aquesta proposta s’assentarà en un monòleg 
sobre la vida agredolça.

Es Baluard acull el IV 
Campionat Poetry Slam
Avui a les 20 hores tindrà lloc a Es Baluard la fi-
nal del IV Campionat Poetry Slam Espanya. El 
Poetry Slam Mallorca és un projecte cultural 
basat en la poesia en escena i l’espectacle de la 
paraula. Avui es decidirà, entre 12 slamers, qui 
és el campió de l’Estat, que el representarà el 
proper any en les competicions europees.

“Avui en dia, un 
optimista és un beneit  

o bé un impostor”
imposades. De vegades hi ha gent 
que critica Cioran acusant-lo de ser 
un pessimista. Però és que, tal com 
va escriure ell mateix, “el pessimis-
me és la fe a la qual tenen dret els 
damnificats”. 

Era un nihilista amb humor. 
No es reconeixia un nihilista. Deia 
que era un escèptic. Una de les coses 
més interessants de Cioran és que fa 
una revisió crítica de la història. 

Definia la història com una “mescla 
indecent de banalitat i apocalipsi”. 
Si miram enrere, podem dir que la 
història sempre acaba donant la raó 
a Cioran. Perquè, ¿què se n’ha fet, de 
l’eufòria que va prendre Europa just 
després de la Segona Guerra Mun-
dial? O en l’àmbit de l’estat espa-
nyol, ¿on ha acabat l’eufòria genera-
da per la Transició? 

Cioran considerava que ser opti-
mista era ser beneit. Els vostres 
poemes bateguen amb una indig-
nació que fa pensar que hi estau 
d’acord… 
Avui en dia un optimista és un be-
neit o bé un impostor. Basta sentir 
el que diuen els neoliberals, que són 
els que han provocat la crisi, però ai-
xí i tot ens repeteixen un pic i un al-
tre que la crisi és una oportunitat 
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Jaume Vicens Escandell (Palma, 
1956) és membre de la junta directi-
va de Jubilats per Mallorca i col·la-
borador de l’Obra Cultural Balear. 
També ha publicat quatre llibres de 
poesia: Dècada primera, Poemes ne-
gres, Propagació de l’estiu i el recent 
Salutació a Cioran (Documenta Ba-
lear), on fa una lectura creativa de 
l’obra i la figura d’Emil Cioran, un 
dels pensadors més rupturistes i lú-
cids del segle XX. 

Amb Salutació a Cioran, inter-
pel·lau al pensador romanès o més 
aviat en seguiu l’estela? 
La intenció no era interpel·lar a Ci-
oran, sinó fer poesia a partir dels te-
mes que tractà: el dolor, la mort, la 
malaltia… Amb els textos, Cioran 
desmitifica allò que el poder ha mi-
tificat fins a convertir-ho en una 
moral hegemònica, que, alhora, per-
met als poderosos d’exercir un con-
trol social, un domini sobre la gent. 

Cioran critica –desmitifica–, però 
no planteja alternatives. 
Perquè no era revolucionari, sinó 
subversiu. Cioran era un insubmís 
de les fes, els dogmes i les veritats 
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per fer coses bones, tirar endavant, 
estar millor... Qui se’ls pot creure? 

Tenen un rerefons polític els vos-
tres poemes? 
Els poemes sempre es limiten a sug-
gerir a l’espera que els lectors els in-
terpretin a la seva manera. Per tant, 
que cada lector digui si els meus po-
emes són polítics o no. La veritat és 
que només he pretès fer literatura… 

Com casa l’admiració per Cioran     
–destructiu, nihilista, pessimista– 
amb la militància sociopolítica? 
Cioran reconeixia estar carregat de 
contradiccions. I una de les més im-
portants era, segons deia, que no po-

dia conciliar allò que sabia amb allò 
que sentia. Idò a mi em passa el ma-
teix. Jo voldria ser insubmís de tot, 
no creure en res, però sent que he de 
fer coses, que m’he de comprome-
tre, que he de militar… Per això mi-
lit a favor del país i d’una idea pro-
gressista de la societat. 

En la introducció del llibre, deis 
que el vostre ideal seria assolir un 
pur estat contemplatiu. Així i tot, 
els vostres poemes són virulents, 
agitats, nerviosos… 
També s’explica per la impossibili-
tat de conciliar el que sé amb el que 
sent. Ara bé: la coherència també és 
un concepte moral imposat.e

Sociopolítica 
“Voldria ser 
insubmís a tot, 
però sent que 
he de fer 
coses, m’he de 
comprometre”

Joan Pons rep emocionat l’última 
ovació del Liceu

nistes amb els quals ha entusias-
mat tant el públic de Barcelo-
na com el d’altres coliseus 
de primera línia, amb el 
Met de Nova York com a 
punt destacat. 

L ’ o r g a n i t z a c i ó  
d’aquesta mena d’ac-
tes sempre queda a 
mercè de l’agenda dels 
possibles participants, 
la qual cosa no treu mè-
rit a tots els amics i 
col·legues que hi van in-
tervenir: la Capella Davídi-
ca on Pons va fer les prime-
res passes, José Julián Frontal 

(un Ford d’última hora), Simón 
Orfila, Carlos Chausson (in-

comparable en el registre 
buf), Fabio Armiliato i Da-

niela Dessì, Josep Ruiz, la 
sempre explosiva Dolo-
ra Zajick i Josep Bros 
(un sorprenent Don 
Alvaro).  

La veu, d’una fer-
mesa encara notable, 
de Joan Pons va evi-

denciar en algun mo-
ment l’allau d’emocions 

que l’envoltaven, per això 
encara va ser doblement 

trist certificar que aquest era 

Homenatge a Joan Pons  
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“Sono in casa mia”. 
Aquesta rèplica de 
Falstaff resumeix a 
la perfecció la rela-
ció, intensa i fructí-

fera, entre Joan Pons i el Gran Tea-
tre del Liceu. Enlloc com a casa per 
retre homenatge al baríton menor-
quí, la carrera del qual va progressar 
gradualment des del seu ingrés el 
1970, encara com a baix, en el cor de 
la casa, per passar a assumir petits 
papers abans del salt als rols protago-

Crítica
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l’últim cop que escoltàvem en viu el 
seu immens Falstaff. 

Malgrat tot, un gran de l’escena 
com el baríton menorquí hauria me-
rescut un acompanyament d’or-
questra, encara que una de les pia-
nistes en acció fos la seva filla, i una 
presència institucional per part ca-
talana (els illencs sí que van complir) 
més notable.  

Al final, tots els solistes, amb l’afe-
git de Dalmau González i Enric Serra 
(de l’anunciat Jaume Aragall ningú en 
va dir ni ase ni bèstia), es van afegir a 
les veus de la Capella Davídica i el Cor 
del Liceu, reforçat per un bon grapat 
de cantaires veterans, per atacar el cè-
lebre Va pensiero. Joan Pons va tornar 
a les seves arrels, al cor, en una imat-
ge de gran càrrega simbòlica que tan-
cava el cercle de la forma més elo-
qüent possible. Moltes gràcies per 
tantes nits memorables.e A. BOFILL 


