
Geografías del vent
• Ara que tot es susceptible de
ser venut i comprat, de ser pro-
mocionat turísticament per
atreure sempre mes visitants i
batre récords i escalar posi-
cions davant d'altres destina-
cions; en aquesta absurda com-
petido que posa els territoris i
la gent que hi viu al servei deis
diners i del negoci d'uns
quants, que ens redueix a eti-
queta de Reserva de la Biosfe-
ra, de Patrimoni de la Humani-
tat, de Llengua i Cultura fol-
klóriques- i que ens aboca a
l'oblit en nom d'un fals consens
de progrés; ara, ido, que estem
a les portes d'una nova tempo-
rada turística, tenim l'oportuni-
tat -abans no ens sufoquin la

calor i la massificació- de re-
descobrir Tilla d'una altra ma-
nera, des del seu revers mes
arrelat i insubornable, amb la
veu alta i clara que el poeta
d'Alaior Pere Gomila ens ofe-
reix en les seves -ja nostres-
«Geografíes del vent».

Aquest poemari, que acaba

de ser publicat per l'editorial
menorquina Arreía -editorial
que, per cert i per sort, fa una
feinada inconmensurable per
a la difusió cultural i que sobre-
viu a contracorrent d'aquests
temps tan hostils per ais llibres,
la cultura i la nostra llengua-
aporta al panorama de la poe-
sia insular una qualitat extraor-
dinaria -cosa que, per altra
banda, ja sabíem de la poesía
d'en Pere Gomila- i, a mes, ul-
trapassa la vessant própiament
poética o literaria de l'obra per
convertir-se en un referent, en
un testimoni de necessária ac-
tualitat d'alló que som, d'allá
on venim i de tot el que po-
driera perdre, deis records i els
anhels d'una vida Migada a la

térra i al poblé, ais paisatges
naturals ¿"aquesta Illa i al seu
parlar; i del futur que ens espe-
ra si no en som conscients.

Com molt be diu Nora Al-
bert en el próleg, «Geografles
del vent» es un poemari «...be-
llament condemnat a la perdu-
rabilitat». I tanmateix, perqué
no siguí una perdurabüitat no-
més de biblioteca, voldria fer
una recomanació: comprau el
llibre, difoneu-lo, duis-lo davall
el brac peí camí de cavalls, lle-
giu-lo en veu alta per cada una
de les geografles que el poeta
transita, encomanau-vos al
vent que traspassi l'oblit i agi-
tau-vos en cada lluita sempre!
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