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Biel Mesquida

 
“Hem de cercar els 
moments que ens fan  
la vida lenta”

Escriptor

Palma
Cristina Ros

Amb Ramon Llull o amb Blanca Llum 
Vidal, amb Miró o amb Cesare Pavese, 
amb Rodoreda o amb Philippe Jaccot-
tet, amb Juan de la Cruz o amb Kavafis.  
A Carpe momentum, el vuitè llibre de 
poemes de Biel Mesquida (Castelló de 
la Plana, 1947), l’escriptor estableix un 
diàleg amb totes aquelles veus que ali-
menten la seva escriptura. Publicat en 
la col·lecció Jardins de Samarcanda de 
l’editorial Cafè Central/Eumo, mostra 
un Mesquida madur, segur de si mateix, 
que amb un sol gest pot expressar la be-
llesa i alhora la complexitat del món. 
  
Carpe momentum conté tres llibres –El 
recordador, escrit el 2009; El llegidor, 
del 2017, i El sentitdor, del 2020– i un 
Ars Amandi com a tancament, en una 
estructura calidoscòpica i polifònica. 
L’heu concebuda així? 
Quan acabes una feina com aquesta, ne-
cessites una certa perspectiva per veu-
re-la, i jo encara no en tenc gaire, de  
perspectiva. Ara bé, si la poesia és l’art 
de desfer, puc dir que m’he desfet de la 
meva idea del llibre. I 
he passat dels dos pri-
mers llibres, que són 
com un preludi, a la gran 
polifonia del tercer, per 
acabar amb una traca, 
explosiva, el grand finale 
que és l’Ars Amandi.  

Per l’extensió dels lli-
bres, diria que el record 
és breu, que el llegidor té 
poc espai i en canvi la ma-
jor part del joc l’estableix 
el sentitdor. Què n’heu vol-
gut dir de cadascun? 
El llibre primer ens recorda 
que els humans som éssers 
de llenguatge. El llenguatge 
ens fa, ens consola, ens ajuda, 
ens ajunta amb els similars.  El llibre se-
gon –El llegidor– ens diu que llegir, com 
viure, és sentir i trobar sentit. El sentit-
dor és un cant polifònic als sentits, sen-
tir i crear sentit. El poeta és un ‘sentit-
dor’, un creador de sentit. Anam a ell 
perquè ens mostri sentits nous d’allò 
que sovint tenim davant els ulls, perquè 
ens obri nous horitzons. 

I l’Ars Amandi? 
L’Ars Amandi trenca amb la forma dels 
altres tres llibres. És la follia lul·liana, 
faulkneriana, hölderliniana, la de tots 
els grans amadors de la literatura. El po-
eta aquí es despulla davant del lector i 
li mostra part de les seves pulsions, de-
sitjos, amors, dubtes i pors. 
 
El gruix del llibre està escrit el 2020. 
Com definiu aquest moment? 
Tot el 2020 ha estat paradoxal per mi. 
M’ha costat molt escriure per la pressió 
de la presència constant del dolor i de la 
mort. També per la necessitat d’estar 
amb els altres, per l’enyorança dels al-
tres. Però alhora m’ha mostrat que, en 
escriure damunt negre, surten més co-
lors, i prenen força i vivor. Així que en 
aquest llibre, que en bona part està fet 
al mig d’una gran pena, sabent que te-
nim mil motius per sentir pena, jo vaig 
dient una vegada i una altra: alegria. I he 
volgut crear colors, músiques, danses, 
lletres, olors perquè ens acompanyin. 
La meva obra vol fer companyia, ajudar 
a sentir la força de la vida.  IS
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Aquest és un llibre vitalista. 
És una celebració de la vida i de tot allò 
que ens ajuda a viure. És un llibre que 
canta a la vida i canta a l’amor, com un 
festival de Benidorm! [riu]. En tot cas, 
sentirem la força de la vida si cantam a 
les coses senzilles. Això és Carpe mo-
mentum: hem de cercar els moments 
que ens fan la vida lenta. Hem de reva-
loritzar els valors. I fer-ho des de la im-
portància que és estimar i ser estimat. 

Carpe momentum ens remet a la mú-
sica de Bach, de Ravel, a André Breton, 
a Catul, a Flaubert, a Rilke, a Cézanne 
i a Miró, entre centenars d’altres amb 
els quals dialogau. Us definiu a través 
dels mestres i obres que incorporau als 
vostres poemes? 
Escriure és llegir el text del món. El po-
eta és tan llegidor com el lector. I quan 
llegesc Llull, jo som Llull; si llegesc Ro-
doreda, som Rodoreda. En tot cas, totes 
són veus que m’envolten, que em fan 
pensera, discutiguera, xerrera, em ser-
veixen de parets mestres i em fan de fo-
nament. Són l’ansiolític dels meus tre-
molors. Sempre m’adoben, en el doble 
sentit d’adobar. Em donen una energia 
que esdevé creativitat. Han de formar 
part del llibre perquè formen part de mi.   

Estau d’acord que és un llibre que de-
mana un esforç al lector? Creis que és 
complex tot i que es llegeix fàcil, més 
contingut, no tan barroc?   
Tota lectura és esforç. Qualsevol que 
vulgui passar gust de llegir, ha de relle-
gir. M’he arriscat amb aquest llibre. Hi 
ha molta contenció però no correcció. 
Tenc tendència a recargolar el llenguat-
ge, a cercar metàfores atrevides. Aquí, 
he intentat anar a allò senzill, profund 
i de veres. I això fa sorgir sentits que no 
imaginaves. Diria que al llarg de la me-
va vida de poeta he anat fent un pou fon-
do, que ara ja és molt fondo, i ja no hi 
trob or, ni aigua ni cap pedra preciosa, 
però jo continuu i continuu excavant, 
perquè és en el mateix excavar on tro-
bes. Excavar és la troballa.◆ SAAC BUJ

EL FESTIVAL DE 
POESIA PASSA AL 
MES DE DESEMBRE 

L’edició XXII del Festival de 
Poesia de la Mediterrània, 
que havia de tenir lloc el 
mes de maig de 2020,  
només es va poder gaudir 
com una successió de 
càpsules poètiques en 
línia. Eren els moments del 
confinament més dur i el 
festival que dirigeix Biel 
Mesquida i que coordina la 
Fundació Mallorca Literària 
havia d’esperar per ser 
com sempre. Les 
previsions actuals, quan 
s’acosten les dades 
primaverals, quan es fa el 
Festival, és que la incertesa 
de la pandèmia i les 
restriccions de mobilitat 
aconsellen endarrerir-lo. 
L’acord que han pres les 
institucions, els 
organitzadors i els poetes 
convidats és que hi hagi 
edició presencial el mes de 
desembre. Encara no s’han 
fixat les dates.

Jaume C. Pons Alorda

“La poesia ho 
és tot, i tot pot 
ser poesia” 

Escriptor

Palma

C. Ros

Riu, bèstia s’anuncia com “el seu cú-
mul de passions”. Jaume C. Pons Alor-
da (Caimari, 1984) ha condensat en 39 
poemes, la majoria tan breus com in-
tensos, la torrencial manera que té de 
treballar la literatura. I és que, segons 
confessa, per al llibre que acaba d’edi-
tar Lleonard Muntaner, en tenia fins a 
333, de poemes escrits entre 2005 i 
2020. Entretant, ha publicat quinze tí-
tols més de poesia, quatre de narrativa 
i ha traduït nou obres de tant de pes 
com Fulles d’herba de Whitman i El 
preludi de Wordsworth. “Ja ho sé, som 
una bèstia”, comenta. I sembla que riu. 

Com hem d’entendre aquest Riu, bès-
tia? Feis referència a un riu o parlau 

de riure? És un voca-
tiu o són dues parau-
les independents, com 
una seqüència?  
Tots els significats hi 
són. Al principi, el títol 
havia de ser ‘Riu bès-
tia’, volia que el riu 
tingués una identitat 
animal. Però la coma 
el feia més polisèmic. 
I podria ser una pro-
vocació, una manera 
de reaccionar a través 
de l’eufòria. Jo som un (in)continent 
eufòric [en referència al seu primer lli-
bre, Els (in)continents eufòrics, fet amb 
Pere Perelló i Nomdedéu i Emili Sán-
chez-Rubio, de 2007]. No he canviat.  

El llibre es pot veure també com un 
poema riu, que es va fent per acumu-
lació de fragments? 
N’és la idea. El veig com un gran poe-

ma fragmentat. S’ha anat fent durant 
quinze anys, com un riu, el riu de la vi-
da. En tot cas, Riu, bèstia és un llibre de 
biopoemes polítics. Parlen de coses 
que són fonamentals en la vida: la na-
tura, l’aigua, l’administració de la 
brossa, la relació amb els animals i com 
ens els menjam –en un poema vegà– 
o del dret a decidir –‘La llei de resistèn-
cia’ està escrit just després de l’1 d’oc-
tubre. L’element clau és la vida, per ai-
xò són biopoemes, i són polítics per-
què són posicionaments.     

I la bèstia, qui és? 
N’hi ha moltes, de bèsties. Una d’elles 
som jo. Aquest Riu, bèstia també és 
una invocació a mi mateix, per dir-me 
que no em prengui les coses tan a la va-
lenta. Que sí, que hi ha coses impor-
tants per mi en la vida, però que els al-
tres no ho considerin així no em pot 
llevar la son, no puc ni vull imposar 
una manera de pensar. La poesia és 
una forma de llibertat, és la meva ma-
nera de veure el món, sense que això 
hagi de condicionar la resta. Allò que 
és salvatge per mi, ha de ser salvatge. 
I la bèstia ha de riure per no perdre la 
seva llibertat salvatge.  

El llibre comença amb un poema de 
dos versos: “No són poemes, / són so-
lucions”. A més d’anticipar el que vin-
drà a les pàgines següents, és una ma-
nera de veure, de definir la poesia?   
Per mi la poesia és una solució, una 
manera de viure, d’entendre el món. 
No puc separar la poesia de la vida. 
Som al món en tant que som poesia. Si 
visc és perquè escric. La nostra gene-
ració vivíem exaltats amb la idea que 
tot és poesia, i jo ho crec fervorosa-
ment. La poesia ho és tot, i tot pot ser 
poesia. 

Al pròleg del vostre Era (LaBreu, 
2018), Eduard Sanahuja va escriure 
que sou dels pocs poetes que saben 
fer “de l’excés una virtut”. A Riu, bès-
tia hi ha excessos, però sembla que hi 
heu fet un esforç de contenció respec-
te dels llibres anteriors. És així?   
L’esforç de contenció és absolutament 
cercat. No hem d’oblidar que un riu 
existeix perquè hi ha uns canals de 
contenció que en marquen el camí. És 
un viatge cap a la maduresa. Ara pens 
en la frase d’un anunci antic de Pire-
lli que sempre m’ha quedat: “La potèn-

cia sense control no 
serveix de res”. És 
cert. Perquè puguis 
amollar tot el teu po-
encial, necessites 
tècnica, i s’aprèn. He 
volgut que els poe-
mes fossin sintètics i 
expressius, que des-
envolupin temes no 
tractats per mi, imat-
ges d’impacte, canvis 
de ritme i finals con-
tundents, com un 
combat de boxa.   

Molta intensitat, i 
breu, per a un llibre 
de 39 poemes.  

He de confessar que el llibre se’m va 
descontrolar molt. Tenia 333 poemes. 
Parlant de riu, hauria estat torrenci-
al. Era massa bèstia, i no em funciona-
va. Així que em vaig demanar quins 
són els poemes pels quals jo donaria 
un braç. Són aquests 39. I és com si vin-
guessin acompanyats dels quasi 300 
que no hi són, però que d’alguna mane-
ra sí que hi són en els publicats.◆

I. B.


