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Les ‘memòries’ que Guillem Frontera no volia escriure

pensament de l’escriptor per cen-
trar-se en el relat de la seva vida. 
Pons diu que “el seu pensament ja 
es troba als articles que ha escrit i 
escriu cada dia per a diferents mit-
jans” com l’ARA i l’ARA Balears. 
Tampoc se centra en l’obra literària. 
“Al cap i a la fi, la seva obra deriva de 
les experiències de la vida. I la seva 
lucidesa, que sovint es manifesta de 
manera desganada, apareix en tot el 
relat que ell mateix fa dels passatges 
més significatius i, sobretot, dels 

milers d’anècdotes que conserva a 
la memòria”, assegura l’autor.  

Aquest Paisatge canviant amb fi-
gura inquieta, el subtítol del llibre, 
és el que millor el defineix. Un or-
dre cronològic, un text àgil, un pre-
gunta-resposta que no es fa gens 
farragós i la capacitat de Guillem 
Frontera de relatar centenars 
d’anècdotes i definir persones que 
han format part de la seva vida fan 
que les quasi 300 pàgines del llibre 
semblin poques.  

Guillem Frontera va néixer a Ari-
any el 1945, al si d’una família nom-
brosa i humil de set germans que 
van perdre el pare quan ell no tenia 
un any. Aquest va ser l’escenari vi-
tal, segons escriu Pons, “en què va 
aprendre com funcionaven les co-
ses i en què va començar a fer-se 
persona”.  

Una vida intensa 
El pas pel seminari, “l’isolament, la 
repressió moral i mental, el control 
invasiu de la privacitat per part dels 
frares, un ambient quasi concentra-
cionari”, segons escriu Pere Antoni 
Pons, va ser tractat per Frontera a la 
novel·la Tirannosaurus. A qui ja s’ha-
via definit com a escriptor se li obria 
un món molt diferent: començava a 
col·laborar en premsa, mantenia re-
lacions freqüents amb Cela, Josep 
Maria Llompart, Jaume Vidal Alco-
ver, Blai Bonet o Llorenç Villalonga, 
que el va estimular i va avalar la pu-
blicació d’Els carnissers; es va embar-
car en una aventura editorial amb 
Jaume Pomar i va publicar els Poe-
mes a Nai de Miquel Àngel Riera, els 
Calaloscans de Bartomeu Fiol i El po-
ble de Martí i Pol, entre d’altres. 
       En els últims anys del franquisme 
va fer el salt a Barcelona per tornar a 
Mallorca amb la mort del dictador 
per obrir-hi un bar. Començava a 
implicar-se en el món de l’art, detec-
tant el que ell va anomenar l’aque-
larre ignominiós dels 80 i preveient 
l’explosió de la bombolla artística. 
La gestió pública, la relació amb 
l’editor Pere A. Serra, les seves inici-
atives i empreses i amics i coneguts 
de tota mena i condició desfilen per 
unes pàgines que recullen una qua-
rantena d’hores de conversa.e

Pere Antoni Pons publica un llibre de converses biogràfiques amb l’escriptor mallorquí
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L’escriptor Pere Antoni Pons feia 
anys que demanava a Guillem Fron-
tera si escriuria les seves memòries. 
“Cada vegada que em deia que no, el 
projecte de dedicar-li un llibre-en-
trevista em semblava més urgent”. 
Així ho explica Pons i ho escriu al 
pròleg de Guillem Frontera. Paisat-
ge canviant amb figura inquieta, el 
llibre que acaba de publicar Lleo-
nard Muntaner Editor. “No se 
m’hauria ocorregut mai escriure les 
meves memòries”, confirma l’es-
criptor d’Ariany, que ara ha recorre-
gut la seva biografia impel·lit per les 
preguntes de Pere Antoni Pons. 

L’autor defineix Frontera com 
“un personatge d’una envergadura 
que calia dimensionar”: “És polifa-
cètic, versàtil i sempre ha cultivat 
l’hedonisme de manera natural. Per 
l’època i per com s’ha mogut, ens 
permet fer un dibuix de la gran 
transformació que ha sofert Mallor-
ca en els darrers 70 anys”. Guillem 
Frontera ho subratlla: “He conegut 
dos mons. De fet, la meva primera 
novel·la, Els carnissers (1968), es 
publica en el moment del canvi bru-
tal. Passàvem en un no res d’una so-
cietat rural a la invasió turística”. 
D’escriptor a escriptor, és Pons qui 
afegeix: “Ell no ha renunciat a aque-
lla Mallorca antiga, com es demos-
tra a les seves obres. Jo diria que s’hi 
ha aferrat més en passar els anys”.  

“L’experiència d’unes converses 
com aquestes s’assembla molt a tor-
nar-te a construir”, confessa Fron-
tera. Conscientment i en bona me-
sura, al llibre s’ha deixat de banda el 
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Mor el Nobel caribeny 
Derek Walcott

malestars”, sempre en llengua an-
glesa. El seu objectiu a l’hora d’es-
criure era “completar” el que hi ha-
via d’inacabat en aquell món “colrat 
pel sol” ple de “crancs arrossegant-
se sota l’ombra que projectaven les 
cases mentre els nens jugaven”, se-
gons escrivia al poema Sainte Lucie, 
inclòs a Sea grapes (1976). Entre els 
temes principals de la seva obra, 
que va avançar en paral·lel a través 
de la poesia i el teatre, hi havia la 
fragmentació de la identitat cari-
benya, la bellesa contradictòria de 
les illes, alhora terra de pobresa i 
d’abundància, i la càrrega del colo-
nialisme i les contradiccions de la 
societat postcolonial. El 1979 The 
Schooner Flight començava així: 
“No tenia cap altra nació que la ima-
ginació. / Després de l’home blanc, 
els negres em van rebutjar / quan 
van arribar al poder. / Els primers 
em van encadenar les mans i es van 
disculpar: «La Història és així»; / 
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els altres em van dir que no era prou 
negre”.  

Walcott va heretar l’amor per les 
lletres i per la pintura tant del pare 
com de la mare. Compartiria la pas-
sió per les arts escèniques amb el 
seu germà bessó, Roderick, mort 
l’any 2000: amb el temps, tots dos 
acabarien sent dramaturgs nota-

bles. Derek va debutar el 1948 amb 
25 poems. Després d’Epitaph for the 
young (1949) i Poems (1951) es va 
instal·lar a Trinitat –illa on va néi-
xer un altre premi Nobel, V.S. Nai-
paul–, on va treballar de professor 
i periodista. Va ser amb In a green 
night (1962) que començaria a ser 
reconegut internacionalment. Tot i 
que sempre acabava tornant a Saint 
Lucia, Walcott va passar llargues 
temporades als Estats Units –on va 
ensenyar literatura a la Universitat 
de Boston durant més de dues dèca-
des–, al Canadà i Anglaterra. 

Entre els més de vint llibres de 
poemes que va escriure destaca 
Omeros, l’únic que ha estat traduït 
al català fins ara: se’n va ocupar Fer-
ran Estellés per a l’editorial valen-
ciana Alfons el Magnànim. “L’es-
criptura d’un poema és indestriable 
d’una pregària”, deia a la prestigio-
sa Paris Review el 1986. El teatre, en 
canvi, el connectava amb la realitat: 
des que va estrenar Henri Chris-
tophe el 1949 va escriure gairebé 
una trentena d’obres, l’última de les 
quals, O starry starry night, va arri-
bar al mateix temps que l’última an-
tologia de la seva poesia, publicada 
a Faber and Faber.e

“Cap home no perd l’ombra llevat 
que siga de nit, / i àdhuc llavors 
l’ombra hi està amagada, no perdu-
da”, es pot llegir a Omeros, el poe-
ma èpic que Derek Walcott va publi-
car el 1990, dos anys abans que 
l’acadèmia sueca el distingís amb el 
premi Nobel de literatura per “una 
obra poètica d’una gran lluminosi-
tat, sustentada per una visió histò-
rica, resultat d’un compromís mul-
ticultural”. Walcott es convertia en 
el segon Nobel caribeny, després del 
francòfon Saint-John Perse, que el 
va rebre el 1960. 

Nascut a l’illa de Saint Lucia, 
Walcott –que va morir ahir a la ca-
pital, Castries, als 87 anys– deia que 
vivia “en una societat per acabar, 
gairebé veritable, gairebé honesta”. 
Això li permetia “d’explicar-ne els 
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