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Anton Sala-Cornado Tan-ega 3 abri198

Estle entre dos homenots. Homenots es una de les paraules que

rnes exit ha tingut d'entre les que els Iiterats catalans modems han posat en

circulaci6. [osep PIa n'es el pare, com Manuel de Pedrolo ho es de

farmaciola i entrepa (a Lleida sempre hem dit badall ) .

Tan-ega es terra d'homenots. AI Pedrolo que he esmentat es poden

afegir una serie de persones destacades en l'empresa, les arts, les lietres,

la ciencia. Entraria en terrenys personals no adients a 1'acte d'avui si

esmentava persones d'aquest tirat gruixut per mi conegudes des que, amb
seixanta anys menys i a cavall d'una venerable bicicleta,venia des de Sant

Marti de Malda a fer un tomb 0 a mercat.

Mercat : Tan-ega, als que hem viscut pels voltants, evoca sempre el

rnercat. I del mereat ens en dirien coses ben sucoses aquests dos

homenots que estimo i adrniro , l'un ho diria amb colors i formes, amb

vibracions luminiques i ambits captivadors ; l' altre amb paraules i

intencions , pauses i fibril.lacions, seductor i impredictable. I es del segon
homenot que parlem avui, perque presenta un seu llibre,i el. presenta a

Tan-ega, en primer terme ; no debades li fa de padri l'Ajuntament . No

debades eli es 10 Ton de Cal Bato, i Tan-ega li te el cor robat.

Aquest homonas i homenot ,una mica encorbat, que d'antuvi sembla
,

quan se us acosta, que us vol vendre farbalans de nuvols, us vol fer una

enquesta 0 simplement ha perdut el reliotge i us demanara l'hora, es un

bruixot;

Invento flors i maquines de tren

i separo la lium de la tenebra.

Compro banderes que ninqu no yen.

Barrejo nuvols, arlequins i febre.



-

-

Bruixot i, per la seva afeccio, addiccio a la muntanya, un follet. EI que

passa es que ens han venut la imatge del follet com d'un esser barrufistic i

monut, i hi ha, com podeu veure, follets ben grandassos , que necessiten

tot un bosc sencer ,amb soques i gorgs i tarterals per habitar i fer-hi de les

seves.

Deia Manuel de Seabra, coneixedor sensible de la figura i l'obra

del Sala Cornado Ique no sabia si aquest xicotas era mes poeta 0 mes

cometa. I es decantava per considerar-b un cometa poetic, dels que

travessen el cel sense fer grans demostracions de cua lluminosa,

pirotecnies ni fatuitats. Deia II No segueix un cerde a traves dels espais en

expansio.ni una oval, que es la ruta que suposem que els cometes

acostumen a fer. No, l'Anton Sala -Cornado ens fot uns zig-zags,uns angles,
unes corbes tan sobtades que ens deixamig aigualits" .

Ei! de cap manera ell no vol sorprendre ni irritar, ni desconcertar.

Desconcertar, ell, que esta perfectament concertat amb ell mateix i amb el
/

concert de l'univers ? Es, per si no ho sabieu, un astroleq, que enten el

missatge de les estrelles i els set principis herrnetics del Kimbalio, els

quals son ,si se sap mirar amb ulls ben nets, d'una daredat que no te res

d'hermetica :

Per que no tinc la clau de l'altra porta?
Per que no obro la porta quan la tine ?

Per que em sento tan be morint cada hora ?

AH, PERO AQUEST HOME ES A LA TERRA, VIU ENTRE ELS

HOMES, I SENT LA pATRIA AMB UNA AMOR TREMENDAMENT

CREADORA.
<Co
QUE EL VOLAR NO ENS FACI OBLIDAR EL CAMINAR,»demana en

una ocasio. I continua :hai de forjar el meu plom. Sense ploralles i al servei
dels febles.



Som espines lligades a un sol feix.

Som nomes les paraules d'un adeu .

Ara ens dona aquest llibre, llegint el qual potser us sentireu un poc

perplexes. Cal una relectura· prou oberta i
.

generosa per copsar-ne

no nomes aile que ens pugui afectar directament en un nivell de

consciencia 0 de reflexio, sino tambe aile altre que ens provoqui el somni

actiu.

J0 exposo tot el que em desvetlla el llibre en la primera lectura

l'any 1992, en el proleq. I al proleq tomo. Hi die :

En vint poemes ,
a El Rostre el poeta s' endinsa en

ell mateix, en l'home, a traves i mes enila del rostre. Fa,pere,l'efecte que

mes d'un cop voldria quedar-se en el rostre, tant aquest traspua aile que hi

ha part de dins.

Quan ell diu: no hi ha mur de defensa -cenyint la llum del rostre

dona preerninencia ala faccio noble ,0 sinistra, de la persona.

Igualment, a rnes a mes del rostre natural, juga amb els significats

,denotatius pero tambe connotatius, de la mascara, i de la careta. I, fet aixo,

torna a la part davantera, noble, del cap per examinar-ne tots els details

que el configuren : orelles, cabel1s , calba, ulls,ullets, ullassos, temples,

llavis, dents, dentetes, trenes, pell .. .I no podia deixar de contemplar,
estremir-se 0 ponderar feblement, fortament, el rostre per excel.lencia, l'

Ecce Homo. a partir d'un quadre .

De fet, a banda aquestes incursions pel misteri del den-home, de

la redempcio, de l'absurd -potser- drama de la gran passio mortal, Sala

Cornado una vegada mes es la mota de pols en l'univers, la consciencia

de l'esser, de vegades existencial- el Dassein de Heidegger - de vegades
moral.



Vivim als dos extrems de l'Unic Eix

i aixi veiem les coses en relleu

i com si f6ssim dos l'ale i el deix,

l'Alt Univers i l'Engruna que el feu.

El meu rostre es la mascara de Deu

o es Deu la mascara de mi mateix ?

Preocupacions morals, metafisiques, neguitosament dolces,

dolcament acides, plat consabut i descoberta constant de la Poesia .

Ell,mateix, va dir , tan enlla com el 1959 que els poetes s6n

infal.libles.

I diguem tots . Amen.


