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En consignar l’espai que escau,
el plànol breu on cap l’asfíxia,
convoca el nòmada l’arrel,
percep l’antiguitat dels vincles
i totes les distàncies són;
en prendre nota de fronteres,
després d’haver sagnat l’exili,
coneixerà aquest nom de pàtria
al cau del propi estremiment.

En invertir el dolor vernacle
en esperances d’amnistia
es juga a vida o mort, el nòmada,
amb daus trucats l’última llàgrima
i on res no queda, hi queda ell.
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11

Sóc tot allò que oblido i que no oblido

Collons, planteu-hi cara,
al seny fossilitzat! Beveu, i destruïu-lo!

Manel Marí, Tavernàries

Poemari de descortesia, de Manel Marí, comença amb unes parau-
les de fraternitat del poeta Jean Serra, que s’adrecen amistosa-
ment tant al lector com a l’autor del llibre. Voldria que aquestes 
paraules meves també fossin mots de fraternitat: amistat per a 
qui les llegeixi i amor ver per a Manel Marí, poeta que treballa 
la paraula per a exhalar-ne poesia, amic i germà en els mots i en 
els silencis, home que ja no ha de morir perquè, com Nietzsche 
al poema «Entre enemics», ja ha passat les mil trifulgues i enca-
ra és baf, alè, llum, i clama: «Morir? Si jo no puc morir!»

Tot gran poeta es defensa sol amb els versos. No li calen 
paraules per a aclarir el solatge ni claus pactades per a emanci-
par-se. La poesia de Manel Marí és una aposta vital i radical de 
la vida per la vida, i ho és sempre i en tot moment: quan celebra 
l’entusiasme embriac de ser lliure contra el món, quan ensuma 
el territori per a fondre-s’hi, quan estima el present de l’amor 
o l’endemà del desamor, quan assenyala els grans hereus i besa 
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12

a la boca els desheretats. El cant s’interroga a si mateix mentre 
s’escriu, es posa en conflicte i en perill. Se situa en una casa i 
clama un desig d’exterior. Experimenta el fred de fora amb un 
desig de casa. L’home viu enmig de la multitud i no sap si hi 
pertany, però palpa arreu seguint un desig carnal amb la volun-
tat de sentir-lo i recordar-lo en la pell del futur. Aquesta deslo-
calització, aquest deshàbitat, provoca un cant vivaç, enèrgic, ani-
mal, escrit amb la delicadesa sublim de qui destil·la els mots i 
els harmonitza, i amb la violència del suburbi, del racó, del lloc 
incert enllà de la frontera. 

L’obra de Manel Marí és una recerca constant de la veu pròpia 
mitjançant la qual el poeta se situa en una coordenada ètica, polí-
tica, amorosa, sexual, poètica davant la vida. El llenguatge rural i 
urbà, expressat sense llicències autobiogràfiques, teixeix una expe-
riència universal i única: la vida de l’individu que plana entre els 
plaers i els dies, entre els treballs i els dies, entre el jo i els dies. 

I l’home, mortalment arrecerat,
guarit amb els cognoms de l’ésser cívic,
participa de lluny de tots els enderrocs
i engendra paradisos a una cleda arrendada.

El tàlem

Aquesta veu, com en un procés de manipulació química, 
isola una tristesa atàvica del món, dels humans, però no s’hi 
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parapeta. La mira sense agresa ni condescendència. La mostra, la 
posa en contradicció, a tot estirar la capola amb ironia.

Som els obrers devots del tancó propi,
els abnegats orfebres dels grillons
o els sastres acurats de les mortalles.

Tavernàries

I alhora revela el silenci, la censura, la inclusió, la legitima-
ció dels déus i els ídols com a mecanismes per a no prendre les 
decisions pròpies, per a no viure la vida pròpia. 

No permetis que et salvin sols la vida,
guarda almenys un paraigua per als moments d’usura,
quan vinguin a cobrar-te, des del dogma i la crisi,
el plet amb un mateix, el fat que s’exagera…

Deshàbitat

«Cal reescriure l’avui amb les dues mans», diu el poeta 
a Patrimoni dels dies. Una de les aventures de l’obra de Manel 
Marí és, justament, la voluntat de reorganitzar el món i tor-
nar a anomenar els conceptes amb què els humans vivim dins 
la nit, mostrar la contradicció necessària per a obrar el coneixe-
ment i l’experiència de manera total: ser tot el que s’oblida i no 
s’oblida, ser la veu i la cendra, mastegar encenalls per a escopir 
l’incendi, ser nòmada i convocar l’arrel.
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En consignar l’espai que escau,
el plànol breu on cap l’asfíxia,
convoca el nòmada l’arrel,
percep l’antiguitat dels vincles
i totes les distàncies són.

Suite a mitges

Manel Marí és un poeta que té una altíssima cura de la mètri-
ca, tant en els poemes pretesament escrits en vers lliure (i jo 
demano: hi ha cap vers real que no ho sigui, lliure?), com en els 
sonets, els tangos, les cançons i les tonades, que tenen un peu 
mètric establert o que, a mesura que s’escriuen, s’estableix. La 
cura per la mètrica fa que el poema prengui una volada èpica, 
quan vol, o entusiasmada de desig, si hi és, o enamorada del 
dolor, quan cou. Els envits de la paraula desperten el poema 
i el cos del poema. El poeta s’amera de fets i sensacions, i els 
col·loca, sense pressa però amb esclats de flamerades, en el paper 
pacient de l’ésser que escriu.

Finalment l’expressió. L’explícit. El poema.
Poemes en gris

Els poemes de Manel Marí traspuen l’aire d’Eivissa (Can 
Pou, Vila, el cementeri vell) i de València (la Confraria del 
Bon Beure, l’asfalt, la ciutat), però sense especificar l’ambient, 
sense crear una identificació municipal que sigui distingible i 
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distingida en els poemes. Igualment, traspuen l’aire del dia (la 
reflexió diürna de l’amor, el brogit quotidià i el silenci personal) 
i el de la nit, que és l’ambient (el lloc) en què Manel Marí prac-
tica una poesia de la celebració (ara irònica, ara amarga, ara pan-
tagruèlica, sempre viva), de la col·lectivitat, de l’amor de Bacus, 
de la llibertat de les tavernes, del deseiximent de la mentida, 
del suburbi. Suburbi que s’ajunta, com en la nit de Carnestoltes, 
que crea i que proclama una república, que té un sentit vivíssim 
i viscut de classe, que amb el vi com a punt de partida promou 
una metamorfosi anímica, espiritual, festiva i grotesca, que és, 
tanmateix, social, política, humana, sexual, amiga i llibertària.

Au, renuncio a despertar
si les finestres no improvisen
un encant, un encert, la gresca
de rompre-li la cara al dia.

No pas jo

Aquesta antologia vol oferir al lector verge de la poesia de 
Manel Marí una panoràmica de l’obra editada entre el 1999, any 
en què publica Poemes en gris, i el 2016, quan surt el darrer llibre 
en vida, Tavernàries. No hi apareixen, doncs, textos de Discurs 
a la negativa (1998) ni de 18 poemes d’amors (1999): els valors 
estètics i poètics d’aquests llibres ja hi són, amb més maduresa 
i consolidació, en els textos posteriors. Sí que hi recollim dos 
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sonets escrits el 2017 i publicats en una secció de poesia políti-
ca («TergiVersat») al digital Nou Diari Eivissa i Formentera. Per 
tal de presentar-la com una obra viva, en moviment i en cons-
trucció —atès que tota obra es construeix mentre és llegida—, 
aquesta antologia no segueix una estructura clàssica i cronològi-
ca. Els poemes es presenten com un mosaic, en un anar i venir 
de pulsions i mirades, per a arribar, nets i nous, a un lector sense 
apriorismes, a qui volem oferir un llibre i no una tria de textos. 

Al final del volum, el lector pot consultar a quin llibre per-
tany cada poema. Hem suprimit les dedicatòries dels poemes 
perquè perdien sentit fora de l’obra original. També hem fet 
alguna esmena lleu que no altera la literalitat del text pel que 
fa als aspectes substancials, però sí a certs aspectes accidentals. 
Tanmateix, hem tingut en compte les variants de les antolo-
gies Tria impersonal (1999), Paraula de poeta: Manel Marí (2000 i 
2008) i Grans èxits (2010), sempre amb la intenció d’acostar-nos a 
la voluntat final de l’autor. Esperem que el poeta, en veure-ho tot 
d’allà on tot és vist, brandi capell o copa i amolli el vers, intensa-
ment pensat a punt d’incendi, amb un somriure amic i murri. 

Carles Rebassa
Formentera, estiu del 2021
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A Eva i a Joana, que em guarden les claus
per entrar i sortir de la taverna.
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