
L’AFRAU DEL NIGROMANT 

 

Estic molt content de poder acompanyar avui n’Emili Sánchez-Rubio en la presentació 
de l’Afrau del Nigromant a Menorca. I ho estic per diverses raons. Primer de tot, i ho 
dic de bon començament, perquè ens trobam davant un poemari excel·lent, una obra 
en què l’autor hi ha posat tot l’ésser, fruit d’una ben assolida maduresa poètica, d’una 
fonda destil·lació de l’ofici. I, d’un llibre així, cal dir-ho? sempre és un goig parlar-ne. 

Un altre motiu és perquè n’Emili és un d’aquells poetes que no es limita a escriure 
llibres sinó que viu intensament la poesia o, com diria Vinyoli, que ha après a viure 
poèticament, és a dir habitar en el món de manera que tot allò que viu, que toca, que 
veu o que sent és pòsit, matèria, essència primigènia del poema. Ell no se’n pot 
recordar, però jo el vaig conèixer l’any 2007 quan va guanyar el Premi Art Jove del 
Govern Balear amb l’obra Pájaros de plomo. En aquella ocasió jo havia estat membre 
del jurat que atorgava el premi de poesia en llengua catalana, que era diferent del 
jurat que decidia el llibre escrit en castellà, per tant no havia tingut ocasió de llegir el 
manuscrit de Sánchez-Rubio, però en la reunió en què es decidiren els premis vam 
coincidir els dos jurats i ja aquella obra va ser molt elogiada. Per cert, en aquella ocasió 
el premi en català va ser per al menorquí Edgar Alemany. 

El tercer motiu pel qual em fa un goig especial presentar aquest llibre és perquè va ser 
editat fa un parell d’anys. I m’explic. Esteim acostumats, sobretot per Sant Jordi, però 
també durant la resta de l’any a parlar de les darreres novetats, fins i tot d’aquells 
volums acabats de sortir de la impremta i amb la tinta encara fresca –aquells, és clar, 
que tenen la sort de ser editats en offset–, i sembla com si ja no ens haguéssim de 
recordar dels llibres que s’han publicat fa un parell d’anys, o fins i tot uns quants 
mesos. I si bé és cert que la poesia no entra tant dins la dinàmica del mercat com la 
novel·la, i menys encara que tots aquells libres espuris i mediàtics que destaquen en 
els aparadors de Sant Jordi, hi ha un poc la tendència a oblidar la presència d’aquelles 
obres que es van publicar en anys anteriors. I açò, per molt que puguem entendre la 
dinàmica editorial, és un gran error, perquè els bons llibres no passen mai, del bons 
llibres com L’afrau del nigromant sempre cal parlar-ne i continuar-ne la promoció 
mentre encara sigui possible trobar-los. 

Emili Sánchez-Rubio és llicenciat en Història d’Art, però és sobretot, i com he dit, 
poeta. De família castellanoparlant, és un autor bilingüe que amb els dos idiomes 
mostra una gran potència de llenguatge, un devessall de poesia intensa, bella i 
colpidora. Els seus versos estan escrits amb la passió que brolla del més autèntic i 
honest ofici de poeta, no debades la dedicació sense concessions a l’art de paraula fa 
que en el moment de treure a la llum L’afrau del nigromant, només amb 32 anys, 
dugués ja 10 llibres de poesia publicats. Açò dona idea de la força creadora i de 



l’energia del poeta, d’aquest fervor amb què modela la paraula. I, poca broma, us ho 
diu algú que ha estat ben poc prolífic, només dir que amb 32 anys ha publicat 10 llibres 
ja basta per demostrar a bastament aquell estat de gràcia que només és donat a alguns 
“feliços pocs” per dir-ho en shakespeariana expressió de Joan Vinyoli. Aquells a qui la 
poesia ho pot donar tot, la saviesa i el coneixement interior i del món, la lucidesa de la 
mirada, la força de la veu, però també a qui ho exigeix tot a canvi, una disposició 
absoluta, servents de la Deessa Blanca per dur la llum i la bellesa al món. 

L’afrau del nigromant és un llibre profund, intens, colpidor, l’obra en què Sánchez-
Rubio arriba a una esplèndida maduresa poètica i en què assoleix, em sembla a mi, el 
domini de la veu més pròpia, cosa que requereix sempre un procés llarg d’investigació, 
de provatures, de lluita amb els models adquirits o investigats. No conec tota l’obra del 
poeta, però aquest llibre em sembla una fita fonamental que li obrirà potser nous 
camins. 

El llibre neix d’una experiència profundament dolorosa: la mort del pare. És l’entrada 
en aquesta afrau, en aquesta vall fosca en què l’ésser es troba perdut, enfrontat a un 
sense sentit, a les preguntes existencials, a un trencament vital. Són molts els poetes 
que han meditat sobre la mort o en què la mort es troba com un tema recurrent al 
llarg de la seva obra. Entre nosaltres, Salvador Espriu va escriure la seva poesia com 
una gran meditació entorn de la mort i és també un dels temes predominants en la 
poesia de Josep Maria Llompart a qui hem dedicat aquest any 2018 en el 25è 
aniversari del seu traspàs. Però també hi ha poetes que davant la pèrdua d’una 
persona estimada han dedicat tot un llibre a l’expressió del dolor més profund. És així 
com Joan Teixidor dedica el que potser sigui el seu millor llibre, El Príncep, a la mort del 
seu fill. O Giuseppe Ungaretti que expressa la seva desolació davant la pèrdua del 
germà i del fill de 9 anys, “I vet-me aquí perdut / en l’infinit de les nits” escriurà el 
poeta italià. És el cas de Sònia Moll que dedicà I Déu en algun lloc a la pèrdua de la 
mare estimada després d’una cruel malaltia. 

I és que el poeta sap que és des de la paraula, des de l’autenticitat de la poesia, que 
serà possible assumir el dolor, arribar al coneixement i aixecar-se cap a un cant més 
esperançat. Per açò, el llibre de Sánchez-Rubio no es queda amb la desolació 
provocada per la mort, per la pèrdua, sinó que s’erigeix en un renaixement, una 
sortida cap a la llum després d’aquest “infinit de les nits” de què parlava Ungaretti. En 
aquest sentit, L’afrau del nigromant és un llibre perfectament construït, un itinerari 
que transita per les profunditats existencials a què ens enfrontam els humans quan 
sentim la intempèrie de la nostra fragilitat, fins arribar a la redempció per mitjà de la 
poesia, perquè la poesia és resistència, experiència del ser. El poeta no es pot 
acontentar a expressar una pena per fonda que sigui. Com diu Jaume Munar, en el 
pròleg en què compara el poeta amb un cawboy: “La resposta del cawboy, del bon 
poeta, no podia ser el plany de l’escriptor ploramiques que cerca la compassió del 



lector, sinó una obra contundent i honesta com la que tenim a les mans” i cita aquests 
versos del poemari: 

 em desempallegaré 
 d’aquesta llastimosa motxilla de laments: 
 únicament mirant de front 
 inicio la despoblació del no res. 

Un llibre contundent, sí, que també ho és en la força de les metàfores, en l’expressió 
poètica dotada d’una potència verbal extraordinària, d’unes imatges d’un enorme 
poder connotatiu i, sovint, d’una bellesa esfereïdora. Acabam ara de veure un 
oxímoron esplèndid que m’agradaria remarcar perquè mostra l’escriptura minuciosa 
del poeta, l’ofici assolit per Sánchez-Rubio en la seva obra. Fixau-vos en el darrer vers: 
el no-res és l’absència absoluta, la despoblació de tot, el no-lloc, per açò aquest 
oxímoron, aquests dos termes oposats, té la capacitat de commoure i expressar amb la 
rotunditat d’unes poques paraules tota l’angoixa viscuda cap al procés de sortida: 
“inicio la despoblació del no res”. Despoblar el no res, és justament el contrari, és 
tornar-lo a poblar, és vèncer el no-sentit a què ens aboca la visita de la Dama a les 
persones més estimades. 

El llibre s’inicia amb una locució llatina ben explícita del contingut que hi trobarem: “ex 
umbra in solem” (literalment des de l’ombra al sol), és a dir des de la fosca a la llum i 
s’estructura en tres parts: “Entrada en l’afrau”, “Circ glacial”, “Sortida de l’afrau”. 

El primer poema és la “Balada del nigromant” que ens introdueix aquesta figura del 
mèdium, de qui practica l’endevinació tot invocant els morts, el pont entre l’esperit 
dels que no hi són i els vius, una figura sempre vinculada amb l’obscuritat. Homer parla 
de la baixada a l’Hades d’Odisseu on tracta d’invocar l’esperit dels que no hi són, però 
el mite clàssic de la nigromància ja es troba a la Bíblia en el llibre de Samuel, en la 
figura de la bruixa d’Endor. És per tant una paraula de ressonàncies mítiques que ens 
introdueix en la foscor i el món de l’oblit, de l’Hades sense memòria. El nigromant 
s’allunya dels homes ja “orfe del gaudi” i la gent el rebutja: 

Jo soc aquell de qui la gent s’allunyà 
 perquè un dol de fred i de neu fosca 
 la testa em cobria 

En aquesta part, les formes de la fosca es manifesten de diferents maneres, i també en 
la impossibilitat de la comunicació quan la soledat arriba fins i tot a la dimensió de la 
paraula: “Invertebrat, em sé darrer indret d’un idioma / que ningú ja no parla” (en el 
poema anomenat “La fosca”). En aquesta presència del no-res, hi apareix també la 
figura del suïcida, precisament en un poema encapçalat per una cita d’Andreu Cloquell, 
un poeta que es va suïcidar als 21 anys, juntament amb la seva al·lota, un cas que en el 



seu moment va causar una gran impressió a Mallorca. Així el poema expressa un 
desarrelament existencial, un estranyament de tot: 

Tot li és aliè, estrany al seu ésser, 
 encara que tot el frega, 
 el rapinya o l’acarona 
 com el fred tebi de les geleres 

El poeta apunta l’estat “d’estranyament” que provoquen les pèrdues més sentides, la 
mort la més gran, però també altres pèrdues que ens trasbalsen completament. Ens 
feim estranys al món, fugim de les relacions, dels contactes, immersos en un propi 
interior que s’autoflagel·la. Podríem potser pensar en aquells versos d’Ausiàs Marc: 

Jo son aquell qui en lo temps de tempesta, 
quan les més gents festegen prop los focs 
e pusc haver ab ells los propris jocs, 
vaig sobre neu, descalç, ab nua testa 

Sánchez-Rubio descriu aquest estat d’una manera esplèndida, en un magnífic joc 
d’oxímorons que recorre els poemes i reforça la potència de les metàfores que 
assoleixen una gran riquesa: tot li és estrany encara que tot el frega, i açò pot ser amb 
l’arrap i la carícia i també el fred tebi de les geleres. És només un exemple del domini 
que exerceix el poeta sobre el llenguatge, del vigor i l’eficàcia amb què modela 
l’expressió poètica. I és aquesta capacitat de ser en la paraula que ha d’obtenir tot bon 
poeta, aquesta extensió sense mesura del llenguatge en què el poeta ha trobat 
definitivament la veu pròpia. No debades deia Heideger que “la poesia és la fundació 
de l’ésser per la paraula”. Aquesta paraula que, igual que els gens que ens diferencien, 
fa que la poesia ens pugui emocionar, commoure, sacsejar en la veu d’un poeta 
autèntic, encara que, en el fons, no deixem mai de tractar els temes que sempre han 
ocupat i preocupat la humanitat. 

Permeteu-me ara una cita del poeta argentí Roberto Juarroz que expressa molt bé 
aquest procés d’elaboració de la paraula de la poesia: 

Cuando uno ha ido aprendiendo ese humilde, ese tremendo oficio de ir amando las 
palabras, de no conformarse con el valor de mercado de las palabras, de no resignarse 
a las palabras como instrumentos desgastados, ni siquiera como instrumentos, sino 
también sentirlas como seres vivos, reconocerlas como pequeños animales que 
tenemos en las manos o en la boca o en el alma, entonces el manejo o la entrega a 
todo eso es algo muy decisivo, muy grave, porque no admite la superficialidad, el 
apuro. (Juarroz 1980: 80-81) 

El títol de la segona part és prou explícit: “Circ glacial”. Com és sabut, un circ glacial és 
una vall en forma d’amfiteatre format per una glacera. El gel omple l’afrau del 
nigromant i el fred immens de la mort ho gela tot i tot ho penetra. Aquí és on 



l’expressió del dol es fa més fonda, mes descarnada, més pertorbadora. I ja hem dit 
que no es tracta del “plany del poeta ploramiques”, sinó una corprenedora dissecció 
de la pena que els humans esteim abocats a experimentar més prest o més tard i la 
revolta existencial contra el no sentit d’un final fora de temps. 

En el primer poema “Apocalipsi del nigromant”, no exempt d’un cert panteisme, la 
contundència de l’expressió, plena de referències literàries i mitològiques, es vertebra 
mitjançant una sèrie de potents metàfores que a vegades us farien pensar en imatges 
de William Blake o en escenes de Hieronymus Bosch, en la riallota amarga, sarcàstica 
en la poesia d’Espriu. 

Hi ha el dolor de la pèrdua, però el dolor s’eixampla en la contemplació de la pena de 
la mare que es mostra inacabable en un altre poema ple també d’imatges de gran 
volada: 

I tampoc no portarà pinyol 
l’oliva negra i redona 
que és la nit 
conservada en la salmorra de l’antic; 
però gestarà pedres 
al cor de les genives. 

A la pell de les flors 
hi tornaré a troba l’ombra 
de la pena i de la por: 
la pensa insondable 
i la por infinita infinita infinita infinita de ma mare 
que no poden trencar tots els ansiolítics del món, 
i que no puc oblidar. 

Dins aquesta dissecció de la pena no hi podia mancar la referència que coneix tan bé 
qui ha sofert la pèrdua de éssers estimats: el món viscut que ja només és record, 
vivències, elements, objectes d’una quotidianitat de retorn impossible, allò que el 
poeta anomena la mitologia domèstica, com són els sons, les olors, els tactes, la 
mirada: les claus dringant quan arribava el pare, la tossina de la mare, l’aroma de la 
sopa... i també el cop del desamor, una altra pèrdua sumada al dolor de la mort: 

Estimava aquells moments, aquestes coses: 
m’agradava, estimada, en arribar, 
trobar la teva jaqueta recolzada 
al respatller de la butaca... 



En el poema que tanca aquesta part, la veu del poeta pren un to oracular, profètic i en 
versos de caràcter apocalíptic ens parla del final de tot, del “Temps que tot ho 
despobla”: 

I després de milions d’anys: 
 una tempesta de foc 
 i deixondits xampinyons d’urani 
 granaran la foscúria alegre. 

I finalment, 
 només romandran les pedrEs, 
 els únics ens 
 que mesuren el Temps 
 com si l’eternitat 
 fos un gest. 

Però ja hem dit que aquest és un poemari de redempció, un cant a l’esperança, 
d’afirmació de la vida. Com diu Jaume Munar al pròleg, “L’afrau del nigromant és, en 
definitiva, una epopeia que combina elements de la quotidianitat més íntima amb la 
mitologia més èpica, i com tota epopeia, és una història de redempció”. Així a la 
tercera part, “Sortida de l’afrau”, cal que el poeta es refermi en la vida i no es 
complagui a festejar la mort: “Moren joves els poetes que festegen la mort. / No 
convé, doncs, festejar-la”. 

I si ara “mil cops es fa la llum” per sobre de les tenebres que dominaven a l’afrau, el 
poeta que n’ha travessat l’experiència i ha conegut les formes del dolor també sap que 
n’ha sortit més savi i que les seves paraules ho han de transmetre així per mudar-se en 
claror, en un prisma que escamparà tots els colors: 

Però necessit saber 
 que haurà valgut la pena, 
 que el meu romandre a l’estança de l’angoixa 
 arribarà a vosaltres 
 en girada puresa: 
 el calze on combregareu 
 claror diürna, 
 rient... 

El poeta ha madurat en el camí, incert i ple d’obstacles, de la vida, n’ha extret un nou 
coneixement, un coneixement imprescindible per continuar endavant: 

De les figues del patiment 
 n’he extret la confitura més dolça: 
 estimat coneixement. 



Finalment, el poeta llença la negra capa de nigromant i a partir d’ara llegirà els auspicis 
en els éssers vius de la natura, tan present en el llibre –l’arbre és un dels grans símbols 
que hi apareixen–, els llegirà en “la migració dels estornells” o “els udols d l’òliba 
blanca”: 

Jo sóc l’àugur. 
 Jo sóc l’ornitomant, 
 i record i sé com vaig sortir de l’afrau 
 com si entre la planúria del sòl 
 i la planúria del cel 
 s’estengués, portentosa, la meva victòria. 

Com haureu pogut comprovar en aquests pocs fragments que he llegit, L’afrau del 
nigromant és un llibre d’un contingut altament simbòlic, d’una gran riquesa metafòrica 
i d’una potència verbal electritzant, que sovint requereix endinsar-s’hi en repetides 
lectures per captar-ne tota la riquesa de matisos i la multiplicitat de significats. Però és, 
sobretot, un llibre honest, intents i profund que commou el lector, el fa gaudir d’una 
experiència enriquidora i el fa partícip del camí de coneixement que desprenen els 
seus versos.  

 

       Pere Gomila 

 

 
 


