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De la mateixa manera que abans, en temps unicament de

p r ems a e s c r i t a , les c r o n i que s parlaven d I autors populars

i autors selectes, avui podem parlar d'autors normals i

autors televisius. I dient televisius no assenyalo ningu

en concret, pero em refereixo als escriptors i escriptores

que tenen abonament als grans mitjans de comunicaci6, sem-

pre salvant el merit propi, mentre que d'altres, amb bona

o molt bona pro duccio, son molt menys coneguts i, a la

llarga nomes reconeguts de part d'uns quants fidels i d'uns

critics intel.ligents ... que n'hi ha.

L'Anton Sala-Cornad6 es dels escriptors que poden passar in-

advertits , mentre no se'n coneix alguna obra ; llavors so-

len crear addictes. Sol ser un triomf tarda, pero. la vida es

plena de triomfs tardans i de victories finals .

Avui es fa justicia. Es fa justicia a algu que te ,per-

sonalment, la mes harmonica noci6 de la justicia, quel -

com que te mes a veure amb la pau de les coses creades

que no amb les lleis escrites 0 les falses lleis imposa

des. Algu per a qui la poesia es el ritme de la vida di-

aria, la respiracio de l'Univers.

Es, a mes, un escriptor de llarguissima produccio, molts

cops dispersa, que fins fa l'efecte que es mes verbal que
-,

no escrit. Res mes fals : avui la seva obra poetica pot

.yeure2s�a�legada en dQs volums.
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Una de l�s virtuts ewe poden admirar-se en' aquest torrenCial escriptor
,

es la frontalitar . Malqrat procl���se pIe de'dubtes, 'Ems visita amb el
�.

front aclant i la mirada oberta. -Estableix
'

facils cornplicitats .i dares
.

. .

"
\..

.

· desavinences puntuals, }Ua es un reflexiu ermita voltat de placides . i
". ,

feineres formiques, ara un caminant de
'

testa. alcada per copsartota
·

...�.
'. .

"

., "
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"llum i tota 610r, ani un . wciat .en els misteris 'de' la 'te6s6fia: 0,'
· sirnplement, uri catala ple-d'estels mes enlla de la.senyera.

,.

Un catala bastant universal, perc fonamentalnient del .terros, que es la .

millcrmanera d;id�ntifi,car�se,Serde Tan-ega no' �s cap petita eosa,
.

'. .

'" . '.'
.

ens' diu , conv�:m�ut �e la navor·de calBat�f()il'hoIiesta; el ieco:r;cidel
.seu P9Je, jutqe de Tarreqa, mort at'exili, i de .la seva mare, la senyora

'. /

.,

Teresina i,a qui' vapoder .acomparryar encara 'bon qrapat: d'anys,

perviu, i u parla el llenguat�e de Ia sang" incllspensable 'per cantar
, despres Ia brisa i l'abella. el saue i el rovell,
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La feina especlfica que, cOIIf a' quimic, , li ha vestit.els 'anys ,de breqa
laboral, l'ha dut.a diversos lloes ;' envoltat deles infinites filighmes de .. '
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"La inspiracio, en mi, es basa en la realitat. Cree, com

diu Ievtuixenko, que l'escriptor de raca -que escrigui

l'estil que vulqui-es sempre.realista. La realitat, per ami,

es la font de tota inspiraci6, pen) una realitat total, no cal

pas ',oblidar�ho. I s6n -nomes alguns, i en alquns

moments -heus ad la claror momentania que ens fa la

inspiracio - els qui, d'una manera lucida i plena, saben

captar a Ia realitat, submergits, integrats mes encara

que per mitja d'unes antenes receptores, les ones de

longitud mes curta que fan vibrar emotivament - sense

emocio no hi ha poesia -' el gran instrument de la

'paraula poetica. Per aixo alqu ha dit que els poetes er�n

infal.libles�'

, canonades de Ies Refineries, ide la paperassa dels expedients , I l'ha
,

.

menat, ,per contrapes, a tenir un punt de, referencia ponenti, llar del

cor, lluny de Ia gran ciutat, enlaire, enlaire, a Tirvia, forcat de carnins

al Pallars; creditor de tantes admiracions . Gent corn l'Anton i els seus

arnics, han atret visites i. rnes visites al Pallars ; i Can Pistraus, l' abadia

laica de l'Empar i de l'Anton, n'ha ofert acollidor dintell.

La par-aula el va captivar ja de petit. I tant com la paraula la lluita per

dotar d'expressio l'indefinible moment, la belle�a fugissera que tothom

sent i ninqu sap com traduir al reialme del mot.

Ell mateix es traca una doctrina a I'autopresentacio de la seva parcel.la

de LLEIDA'VUlT POETES, de 1968, editat per Ariel a Les Quatre

Estacioris:
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Trenta anys despres Joan Perucho, una decada.mes gran

que Sala, diu el mateix:

"Nemes els poetes saben, intueixen, que hi ha

darrete del mon",

Sernbla lin programa sorprenent de tan .senzill. El gran

instrument de la paraula poetics , sorqeix de la captacio de la realitat

total. � llarg de les desenes de llibres fets per Anton Sala-Cernado es

,

repeteix aquest concepts , 0, si no s'hi repete�, el1ectoren percep el
.

.

petfil. Senseantenes receptores, es clar. En els versos i enles proses

de l'escriptor hi ha referencies constants a1 mon de la ciencia que ell
. .

no pot, performacio, obviar, i que, no ho oblidem, es component de la

realitat total. En el tombant de . segle estern envaits de' troballes

cientifiques i de processos tecnics en proqressio atuidora. No podem

negar que ens sentim encara infants amb laboca oberta -i fa anys que

hauriem d'estar immunitzats a aquest tipus d'admiracions- quan es

desplega el nou sensor cosmic de la nau espacial; 0 per altra banda

ens sentirn adults. remugadors quan constatem que e1 darrer giny
,

'

"

adquiritha passat de rnoda i d'actualitat iqueda per davall, en eficacia J

.del novissim que els cervells del perillqroc a�aben de llancar al

mercat.

Tanmateix, encara es posssible una .

segona lectura

d'aquest concepte de "realitat total": una immanencia del qlatir unison
,

de tots i cada un dels essers del qran complex -que anomenern.per

manca d'una mes estricta detinicio. Univers.
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8i el veieu de lluny, mentre camina, Sala-Cornado us tara

l'efecte d'un Gran Ocellot, perque avancaamb cops de coll , la barba

endavant, €1ls ulls botits furetejant i la garnbada atenta a no trepitjar la
crisalida . Quan el sentiu parlar , arnb l'accent de Tarreqa del tot

evaporat, us fa I'efecte que �gU us bresso1a. Te una aproximaci6 tota

cordial , d'una cordiaJitat no apresa, en un esperit que cornparteix el .

vostre I encara que us acabi de coneixer. Abans que es popularitzes
l'exaqerat sloqan "

... si es que hi ha casesd'alqu" ell proclamava que

can Pistraus era casa de tothom ,. sernpre oberta a la generosa

abracada.

Fidel a una linia de sorpresa admirada davant el rnon,

I' expresa avui dia com ho feia en els seus primers poemes dels anys

cinquantes, potser els actuals recorrequts ja per una punta de fatiga,
per la 'consciencia d'un temps que ha esdevingut

.

la joguina prima i

pal.lida que semblava que mai no havia de ser.

Lliure ocell de tants .brancatqes, viu en nius compartits.

Una puqna tenac i optirnista per fer sentir la seva veu i al

mateix temps una obtusa mandra del sector editorial per facilitar-li'n el

mitja, ha fet de laproduccio de l'Anton una saldrocada aventura, molts
.

.

camins resolta 'puntualment en quaderns autoeditats, de vegades ni

tan sols passats per tallers qrafics professionals. La simpatia que

aquestes aventures poden desvetllar en el lector , 0 en el. destinatari

de les seves antoloqiques nadales, per ..posar-ne un exemple concret,

terten un punt en contra en la volatilitzacio, per efimerertat, del
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p�oducte ,i el to de pobresa buscada, sense el reforc

d'una empresa editorial, de tants dels seus escrits, de

ve gad e s fotocopia sobre mecanografiat. Si deixem aquestes

mostres, la resta de la produccio del poeta , 'en· prosa ivers, son

opuscles, distics, fulls quasi com romances de cec,
V
nadales vamb

linoleums de Lluis Trepat que ell englobava sota el titol de SoIstici ( +

Ja xifra de l'any) ,i altres textos solts . Durant els darrers temps del

franquisme es van fer farnosos aquells Solsticis que enviava per

Nadal-Cap d'Any i que recolli en el llibre de 1978, editat per

subscripcio, 0 en part al volum d'Edicions 62. Eren una successio

comentada, atapeida, dels esdeveniments de l'any,' des d'una

perspectiva catalanista, llibertaria, ecoloqista ?
. conservacionista,

anticolonial ,exultant i alhora caustica. Una persona de la sensibilitat

de Sala Cornado comentava, com de passada, amb emocio .rialla

campanera 0 ganyota, els viatqes espacials, les fams del Tercer Mon ,

la brutalitat al Viet Narn , les coses del RealMadrid, assassinats com el

de M.Luther King, etc, tot arnanit amb frases d'un surrealisme esclatant

, tendre com una linia de Salvat-Papasseit. I de tant entant, el seu lema

etem d' estimacio sincera, de llibertat i fraternitat :

.

Abans que deixi al clot els trenta -nou

escriure arnb tota urqencia un nou sonet.

L'escriure amb sang, si cal, i ala paret,

com si fos la consigna d'un m6n nou,

d'un m6n sense mise ria ni enrenou

on lluiran banderes sense fred,

on tots serem germans arnb veu i vot

i on la paraula arnor sera un dole jou ..
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Pocs poemes de l'Anton Sala Cornad6 podrien resumir el

seu pensament, mes aviat diria el seu sentiJ')").--ent,sobre
m.�.s be CJl..(.f v'1 J.-i.�t

el mon i el genere huma. Tothora sotmes ales vel.leitats

d' una e d i c i o que no ha p e rme s de d on a r+ l o a c orie i x e r de

forma ordenada, acabem, quan el tractem a ell i a la seva

poesia, totalment lliurats, afi. lerats al seu costat.!

ell continua cam inant, amb plena confian�a.

Reconeixem en' Anton Sala

. Cornado aquesta c�ndid6 de dispersio obliqada, que fa l'efecte que a
'.
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ell no Ii importa, p�rqUe es considera sembrador g-enerqs ,
i la seva

'. �enibra es mas radial que .Iinealment diri9Ida. Peiser, coni hem
" .. -, '.'

.

al.ludit enconverses amb ell, es dels.creadors que, mes que a un

public, s'adreca a un poble,

, I


