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Antoni Vidal Ferrando
Paraula de poeta
Empesos per un somniLa poesia no està feta per ser
explicada. Cada poema diu allò que diu, i és el resultat
d'un procés interior no sempre conegut ni previsible. A
més de les raons deliberades que ens impulsen a donar una forma escrita determinada al pensament,
n'hi ha unes altres d'instintives. Davant el full en blanc, ni tu saps com acabarà l'aventura de posar
nom al que encara no en té. Els millors creadors solen anar més enllà de la seva consciència i, en
darrer extrem, si han d'elegir entre la realitat i el llenguatge, prenen partit pel llenguatge. A això, jo li
dic autenticitat. Tenint en compte que les paraules no són més que fragments de la nostra identitat
més intrínseca. Pel mateix motiu, igualment li podríem dir llibertat. La poesia, la literatura, és un acte
de llibertat; perquè en donar autonomia a les paraules, ens en donam a nosaltres mateixos. Però tot
això no acaba aquí. Un bon text literari també ha de permetre que els lectors el puguin reinterpretar
lliurement segons la seva manera de ser o segons les seves necessitats. Per això m'agrada tan poc
comentar els meus poemes. Jo voldria que fossin com la música. Més que respostes o tesis, un
poderós estímul. Un esclat de llum que il·luminàs els angles morts dels paisatges existencials dels
qui haguessin optat per la seva lectura. No necessit d'altra complicitat dels lectors, si és que en tenc
cap en el país que estam forjant, sobre l'escàndol de l'especulació, on el que quedarà de les nostres
essències ben aviat es podrà resumir amb aquell vers d'Anselm Turmeda: "Diners de tort fan veritat".
Mentrestant, alguns resistents, empesos per un somni, seguim fidels a la poesia; i ens entestam a
convocar les muses per trobar un sentit al temps que transcorre o perquè ens protegesquin del flagell
de la ignorància i dels excessos de l'amor i de la mort. Davant les dimensions de l'univers, davant la
perplexitat amb què contemplam l'existència, davant el mateix misteri del llenguatge, a vegades
escrivim o llegim poesia com aquell que comença a xiular a dins la fosca per no tenir por. La nostra
grandesa consisteix en el fet de posar la pròpia supervivència intel·lectual i moral a mans d'una
realitat aparentment tan inconsistent com les possibilitats de la paraula. El nostre drama són les
limitacions personals, el combat que mai no guanyarem a la bellesa i la indiferència dels
contemporanis.
Antoni Vidal Ferrando
Dos poemes de l'autor
"Te n'has anat queixosa del silenci..."
Te n'has anat queixosa del silenci

i m'has deixat una bella florida

de paraules,
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un silenciós dolor,

una nostàlgia urgent

de la teva pell de malves,

les coses que més estim,

aquella carta, el gramòfon,

el sabó amb què et perfumaves.

No tornis ara que sé

que m'agrades somniada.
Te n'has anat queixosa del silenci,

paral·lela al silenci.

Callada.
D'El brell dels jorns (1986)
Nit d'hivern a Maó
Pels carrers freds, algunes siluetes.

Ningú ja no interpreta melodies

d'amor, que ara són pura solitud

i tramuntanes, amb les nits de Sésamo.

L'oblit, com un calàpet negre, toca
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als vidres de la cambra on t'habitues

a la severitat i a una bombeta

miserable de vint: l'escepticisme.

Llavors la lluna dèspota et recorda

l'acer d'una navalla de gitano.
D'El batec de les pedres (1996)

Paraula de poeta. Col·lecció Poemes Essencials, núm. 10 (Palma, Govern de les Illes Balears, 2000)

Tast de textos
Text
WEB: 'Blai Bonet a l'alba'
Un poema de l'autor a Magpoesia.
http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/poemes-solts/vidalf.html
WEB: Al Daltabaix Poètic!
Un poema inèdit de l'autor en aquest web independent de poesia que acull poetes de tendències
ben diferents.
http://www.sant-cugat.net/daltabaix/vidalferrando.htm
WEB: 'Fragment d'un text atribuït per alguns experts a Nostradamus'
Un poema de l'autor, a sèrieAlfa.
http://seriealfa.com/tigre/tigre5/AVidal.htm
WEB: Antoni Vidal Ferrando a Google Books
http://www.google.es/search?q=inauthor%3A%22antoni+vidal+ferrando%22&btnG=Cerca+llibres&tb
m=bks&tbo=1&hl=ca
WEB: Antoni Vidal Ferrando a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?q=au%3A%22antoni+vidal+ferrando%22&qt=results_page

Biobibliografia
Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
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http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Vidal+Ferrando+Antoni&sortdropdown=
-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C|SVidal+Ferrando%2C+Antoni|Ff%3Afacetfields%3Aauthor
%3Aauthor%3AAutor%3A%3A|Orightresult?lang=cat&suite=def
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SVidal+Ferrando+Antoni|Orightresult|U1?lang
=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Vidal%20Ferrando%20Antoni&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Vidal+Ferrando%2C+Antoni&f=keyword&action_search=Cerca
&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1
&of=hb

Comentaris sobre l'autor

●

Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions, i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/vferrando/index.php
WEB: Antoni Vidal Ferrando: literatura i resistència. La poesia i la memòria com a forma
de lluita
Article sobre l'autor al blog de l'escriptor Miquel López Crespí.
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/197083
PDF: L’art de convertir defectes en virtuts
Ressenya de D. Sam Abrams sobre el dietari Amors i laberints. A l'Avui (23/06/2011).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2011/avui_a2011m6d23p13scultura
PDF: "Perpetuum mobile"
Ressenya de Pere Ballart sobre l'antologia poètica de Vidal Ferrando Allà on crema l'herba. Obra
poètica 1986-2007. A l'Avui (29/05/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av080529_06.pdf
PDF: Un presagi
Ressenya d'Enric Boluda sobre el poemari Cap de cantó. A Caràcters, 29 (octubre 2004).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/caracters/2004/caracters_a2004m10n29p27.pdf
PDF: Tots els colors dels mots
Article de Pere Rosselló sobre el poemari Els colors i el Zodíac. A Reduccions, 47 (novembre 1990).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46902/58173
WEB: "Poetas, contrabandistas y borricas"
Comentari de Joan Pla sobre l'autor.
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http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?Id=782

Diversos
WEB: “Quan escrius has de crear espais de llibertat”
Jaume C. Pons Alorda entrevista Vidal Ferrando a partir del ressò de les seves dues darreres obres:
Cicle d’Almandaia (2015) i La ciutat de ningú (2016). A Núvol (28/10/2017).
https://lletra.uoc.eduhttps://www.nuvol.com/entrevistes/antoni-vidal-ferrando-quan-escrius-has-de-cr
ear-espais-de-llibertat/
WEB: Mites dins la boca
Disc del grup Entreveus amb quinze poemes musicats de Vidal Ferrando.
http://www.entreveus.com/discografia.es.php
PDF: "M'interessen més les obres trencadores que aquelles que segueixen les normes"
Miquel Àngel Vidal entrevista Vidal Ferrando arran de la publicació d'Amors i laberints. A Diari de
Balears (23/04/2011).
https://lletra.uoc.edu
http://www.traces.uab.es/tracesbd/dbalears/2011/dbalears_a2011m4d23n502p3sespira
PDF: "Un escriptor ha de palpitar amb l'actualitat"
Ada Castells entrevista Antoni Vidal Ferrando. A l'Avui (11/10/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av081011_07.pdf
WEB: "Jo escric més per transpiració que per inspiració"
Entrevista al poeta al Diari de Sabadell (19/06/1999).
http://cac.drac.com/199906/19990619.html
●
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