
Presentació d’Oda al gin 

Record molt bé quan n’Emili de Balanzó em va parlar d’aquell projecte ja tan llunyà, 
devia ser a l’entorn de l’any 1980, d’un llibre d’odes al gin i em va demanar si hi voldria 
col·laborar. Segur que li vaig dir que sí, però, ignor per quines causes, en aquells 
moments no vaig arribar a escriure el poema. Com ja sabeu, una oda és un cant de 
lloança que té els orígens en la poesia grega i que es va estendre després, ja 
transformat, a la poesia llatina. En teniu un exemple magnífic en el Llibre Primer de les 
Odes d’Horaci traduït per Antoni Moll Camps i publicat en la mateixa col·lecció, 
Quaderns Xibau, del llibre que presentam avui. D’aleshores ençà són molts els poetes 
que han escrit odes, des de Ronsard a Pablo Neruda o Fernando Pessoa, només per 
fer-ne esment de tres, en un procés que, amb el temps, comportaria la renovació del 
gènere fins al punt que la lloança, tot i mantenir-se, es podria arribar a tenyir d’un punt 
de malenconia o fins i tot situar-se al marge de la tradició i adquirir, a causa de les 
circumstàncies històriques, un to elegíac. Pensem, per exemple, en les famoses “odes” 
en català: Aribau (“Oda a la pàtria”), Verdaguer (“Oda a Barcelona”), Maragall (“Oda 
nova a Barcelona”). En el nostre cas, però, era clar que el llibre de n’Emili havia de 
contenir poemes en lloança de la beguda espirituosa més característica de Menorca i 
que aquests haurien d’anar a càrrec de poetes menorquins o lligats especialment a 
l’illa. 

D’on va sortir aquella idea? Tot i que ara no ho podem saber, em podria aventurar 
potser a formular una hipòtesi. En aquella època hi havia a l’American Bar una tertúlia 
molt activa –jo hi veia els tertulians durant els anys que, per estudis o festeig, passava 
molt de temps a Maó–, en què per edat difícilment m’hi hauria pogut integrar. Entre 
els participants –amb la majoria hi tindria després amistat– a més del mateix Emili hi 
havia Antoni Casero, Miquel Vanrell, Tirso Pons, Tomeu Gili, no sé si Mevis Pinxa 
(Bartomeu Pons) i potser algú altre. En aquells anys era bastant habitual beure pellofes 
i no seria estrany que, potser mig en broma al principi, sorgís el projecte de les odes. 
Ara bé, també és possible que vagi completament errat i que n’Emili n’hagués tingut la 
idea en altres circumstàncies. Sigui com sigui, el que compta ara és que per fi, després 
de 40 anys, hem vist el projecte culminat, tot i que dissortadament, com si un fat s’hi 
hagués conjurat, l’editor no ho haurà pogut viure. 

L’elogi al vi, a la beguda en definitiva, es troba en totes les literatures. És prou 
coneguda la importància que es dona al vi a la Ilíada i l’Odissea i la relació que hi 
estableixen els herois grecs. Fins i tot la mar, en aquells cants, és vinosa. També en  
trobam l’elogi en els primers poetes lírics grecs, d’entre els quals Alceu de Mitilene que 
és el més gran cantor del vi i de l’embriaguesa, autor d’aquell famós vers recollit per 
Plini el Vell: In vino veritas. Catul cantava així l’embriaguesa:  

Aigües, perdició del vi, marxeu 
on us plagui, però lluny, i als austers 
aneu. Aquí hi ha sols vi pur de Bacus. 



Elogis al vi, a la beguda, a l’embriaguesa, en trobam, per exemple, en poetes clàssics 
perses, com Omar Kayyam (1040-1132) o Abu-Nuwàs del segle VIII, o xinesos com 
Wang Bo (650-676) o Pu Fu (712-770), del qual són aquests versos: 

Ara el vent del nord bufa amb fúria 
i em sent embargat per mil reflexions. 
Per sort tindrem una bona collita 
i ben plenes les botes m’imagino. 
Abocaré vi en la meva copa 
per alleujar el crepuscle de la meva vida. 

Després de citar aquests precedents il·lustres podem dir que Oda al gin forma part 
d’una llarga tradició que arriba fins al nostres dies amb llibres com Tavernàries del 
malaguanyat poeta Manel Marí: “Beveu, beveu, lectors, abans d’escrutar l’ànim / amb 
què el vi inventaria verins i altres pregàries”. No ha de semblar estrany, per tant, que 
sorgís aquella idea de poemes elogiosos al gin que neix, a més, en una època en què 
Menorca encara no havia iniciat la considerable producció de vi que s’ha duit a terme 
en els darrers anys. El gin era, és encara, la beguda per excel·lència de l’illa, ja fos tot 
sol, ja fos amb una pell de llimona, ja fos mesclat amb palo.  

Entrem, idò, en el contingut d’Oda al gin. 

El llibre conté poemes de tretze poetes que, segurament, són els que van respondre 
positivament a la convidada de n’Emili. Una convidada que es va estendre a mesura 
que passava el temps i que, a Menorca, creixia el conreu de la poesia i sorgien noves 
veus. De principis del 80, llevat de Miquel Vanrell i d’Antoni Vidal Ferrando, que uns 
anys abans havia vingut a Menorca a exercir de mestre d’escola i havia fet una gran 
amistat amb en Vanrell i també amb n’Emili, els altres autors que apareixen en el llibre 
eren joves que començaven a publicar les primeres obres: Gustau Juan, Joan F. López 
Casasnovas –que aleshores emprava el pseudònim Pere Xerxa– Damià Borràs i Damià 
Coll. D’una dècada més tard tenim els poemes de Margarita Ballester, Rosina Ballester 
i Francesc Calvet. Finalment, entre el 2011 i 2012, els poemes d’Àngel Mifsud, Francesc 
Florit Nin, Jordi Odrí i Pere Gomila. De l’any 2013 és el pròleg que va escriure Sam 
Abrams i, finalment, Ignasi Mascaró ha escrit un epíleg per a l’edició. 

Sam Abrams ja ho diu al pròleg, però a mi m’agradaria insistir-hi. Es podria pensar que 
Oda al gin és un recull de poemes ocasionals, però res més lluny d’açò. Es tracta de 
poemes que es van escriure per al llibre, sí, però que tots els poetes han tractat amb el 
mateix rigor que qualsevol altre poema que hagin pogut escriure. I açò és així per dos 
motius principals. Per a un poeta de veritat, l’acte d’escriptura és sempre un acte de 
responsabilitat. Cap a la seva pròpia obra, cap a la poesia, cap a la llengua, ja sigui un 
text d’un llibre propi, ja sigui un text per a un llibre col·lectiu. I segon, perquè són 
poemes que es van escriure per a un projecte d’un amic entranyable, i amb la mateixa 
il·lusió, n’estic segur, que hi va posar ell des del principi. Que tothom hi va creure i es 



va esforçar perquè en sortís un llibre fet amb la màxima dignitat, ja es fa ben evident a 
la primera lectura. 

Com és lògic, la diversitat d’autors implica també un rica diversitat de propostes 
estètiques i de maneres de tractar la temàtica del gin. Hi trobareu de la lloa a la ironia, 
del poema més simbòlic a l’humor, del lirisme a la narrativitat, del realisme a un toc de 
surrealisme, de la melancolia a la celebració, de la reflexió al joc amb la llengua, de les 
formes clàssiques com el sonet, el quartet o la combinació estròfica amb rima, al vers 
lliure i l’absència de rima. Oda al gin ofereix, idò, tot un ventall de propostes 
estructurades a l’entorn d’un cant a la nostra beguda, però que conformen un aplec de 
poesia autèntica que va més enllà de l’anècdota o de la simple excusa, que sorgeix del 
món interior, dels interessos i de les poètiques de cadascú. 

Miquel Vanrell escriu el poema de caràcter més polític o de revolta, carregat d’ironia o 
fins i tot amb tons sarcàstics, del recull. L’encapçala una cita –en realitat un frase banal 
que devia adquirir tot el sentit en el context en què va ser dita, o escrita– de Felipe 
Mellizo. Vanrell no va arribar a publicar mai el conjunt de la poesia que va escriure, 
però sí que es va donar a conèixer com a poeta als anys 70. Després, aquesta faceta va 
quedar relegada o amagada, tot i que l’interès per la poesia el va posar sempre de 
manifest, en especial quan era coorganitzador de l’Encontre de Poetes dels Països 
Catalans des Castell, juntament amb Francesc Calvet. Sam Abrams pren els dos darrers 
versos del poema com a títol del pròleg. “L’hora inconcreta de beure un gin”, és a dir 
qualsevol moment és bo per aturar-se i fer un ginet. És l’únic que escriu una 
dedicatòria a Emili de Balanzó on se’n destaca la prudència, o el seny, en emprar la dita 
popular de “no fer Pasqua abans del Ram”. 

Francesc Calvet era sobretot pintor, però també un gran amant de la poesia i ell mateix 
n’escrivia i en va recitar tant als muntatges dels Mussols com en altres ocasions que es 
van presentar. D’ell va néixer la idea de l’Encontre que va viure sempre amb passió. El 
poema del llibre, ben característic del seu estil, juga amb les paraules i personalment 
em recorda la pintura que feia a finals dels 70 i principis dels 80, de colors clars i 
transformacions de l’espai. Per exemple, un cel del qual se’n desprenia un tros en 
forma geomètrica. Així, en el poema, juga amb els mots de tal manera que un adverbi 
inicial mena al primitiu (goludament – gola), excepte el vers final que parteix d’un 
substantiu (ginebró – gin) i queda, d’aquesta manera destacat, en un final rotund. 

Margarita Ballester, que fa dos anys ens va regalar amb la poesia reunida al volum 
Després de la pluja, ens ofereix un bell i delicat poema, ple de lirisme i, segons indica 
Sam Abrams, d’una reflexió sobre la cultura com a via d’interiorització de l’experiència 
sensorial i cognitiva de la realitat. En el poema, l’experiència sensorial parteix de la 
planta del ginebró, del sabor, les aromes, fins i tot de les textures, i de la potència de la 
destil·lació, ara arrelada en la terra menorquina, que per cert no la produeix, i en la 



tradició o la cultura també de la festa, de la qual és presència destacada, avui en dia 
aigualida en sucs verdosos. 

Rosina Ballester, que va viure uns quants anys a Menorca, illa que sovint recorda en els 
seus poemes, ha publicat diversos llibres de poesia, també n’ha traduït, i just ara acaba 
de publicar la novel·la Liquidació a l’editorial AdiA. En el seu poema “Gin d’hivern” ens 
parla de somnis i records mentre els versos semblen tenyir-se d’una certa nostàlgia, 
d’un punt de melangia, i ens confessa “mai no sabut / beure l’elixir / d’amor 
menorquí”. L’hivern és el context de la dolçor del temps, d’una certa letargia en 
aquesta illa que, malgrat tot, és també la seva. 

Damià Coll és dels primers autors que van col·laborar en el projecte, en una època en 
què ell havia ofert diverses mostres de la seva poesia. Després, aquesta faceta va 
quedar silenciada, si més no públicament. El poema del llibre, de títol llarg a la manera 
foixiana, un autor molt admirat per Coll, i amb l’estil d’una cançó popular, uneix el port 
de Maó amb el de Ciutadella mitjançant el gin, emblema així de tota l’illa, i parla de 
l’embriaguesa, de paisatge marítim, de soledat. 

Antoni Vidal Ferrando, un dels grans poetes i narradors actuals, reflexiona en el seu 
poema sobre el pes de la memòria –però completament destenyida de nostàlgia o 
d’enyor– des de la sinceritat i amb un potent ús de la ironia i la metonímia i se situa 
enfront d’una poesia enyorívola i melangiosa sobre el temps passat, sobre amors 
esvaïts. El gin, en aquest cas, es transforma en un record que no embriaga, el gin com a 
metàfora dels efectes d’un enamorament, potser arravat i per tant enganyós. Davant 
el record d’amors passats, el poeta s’estima més la becadeta plàcida.  

Un jove Damià Borràs, aleshores més dedicat a la poesia que a la política o la narrativa, 
escrivia un sonet al gin, impecablement construït i amb un subtítol significatiu 
(“arguments contra l’abstemisme”), que en si és tota una declaració d’amor a la nostra 
beguda. Una cita en clau humorística, (si fos aquí ja li demanaria qui és o era en Poldo, 
figura real o inventada) que diu “Val més fer un ginet que no un sonet”, introdueix un 
contrapunt a la forma clàssica i tradicionalment establerta del sonet que, en si mateix, 
no deixa de banda tampoc aquell toc d’humor que ja trobam a la cita. 

“Oda el gin” de Pere Xerxa, pseudònim com hem dit que en aquella època emprava 
Joan F. López Casasnovas per signar els seus poemes, és un cant ple de musicalitat, 
esquitxat de referències literàries, una autèntica oda al fruit del ginebró. Mestre del 
vers i de la llengua, López, ens mena mitjançant versos rimats de diferents metres i un 
potent moviment anafòric a una lectura que se’ns manifesta tan plaent com el vers 
que diu “aquesta joia / que em ret l’ànima cofoia”. El gin com a celebració, beguda que 
com els diners d’Anselm Turmeda té el poder de fer mudar les persones (“el covard 
torna una fera”), ens condueix a un final pletòric. 



En la meva contribució, “Oda condicional al gin”, escrita de manera clàssica amb 
quartets rimats de versos alexandrins, vaig voler posar de manifest el caràcter 
socialitzador del gin sempre que sigui pres, com tot a la vida, amb mesura. 

Jordi Odrí, poeta, dramaturg, actor, escriu un poema en forma de cançó, amb tornada 
final i de gust popular. Un altre cant al gin, licor de benvinguda a Menorca, com els 
ullastres, la sal i vent, és a dir com element característic també de l’illa des d’aquell 
temps “d’homes amb patilla, / de senyoretes amb cotilla / modernitat i il·lustració”. 
Aquest “màgic ungüent”, que es va estendre i fer popular entre totes les classes 
socials, beguda de companyia o soledat, es lliga, així, a un dels moments més 
esplendorosos de la cultura a Menorca. 

Àngel Mifsud, un altre amic, i mestre, tan enyorat, aquest acte no deixa de ser, a més 
d’un sentit homenatge a Emili de Balanzó, un record entranyable als altres amics d’Oda 
al gin que ens van deixar, Àngel, Miquel, Quico, presenta un poema de títol llarg, 
també a la manera del gran J.V. Foix, de caràcter narratiu, com ho és també el poema, 
hàbilment dialogat, que tracta el tema, per desgràcia sempre complicat per a 
nosaltres, de la llengua i que conté a més referències baudelairianes, un tractament 
irònic i un punt juganer i humorístic que gairebé acaba, en representació 
onomatopeica, en forma de cal·ligrama.  

El poema de Gustau Juan Benejam, segurament escrit a la seva època d’estudiant a 
Ciutat de Mallorca, és un cant ple d’una enyorança íntima cap a la Menorca que té 
lluny. El gin, en aquest cas, actua a la manera d’una magdalena proustiana que el 
transporta a l’illa estimada, ara sentida des de lluny. I ho fa amb una potent metàfora 
tot referint-se a l’escalfor que produeix al gin en ser begut “dins la sang em bull 
Menorca” que contrasta amb el vers final escrit des de la llunyania. 

Tanca el llibre el poema “Paraules de ginebra” de Francesc Florit Nin, una composició 
plena de delicadesa que tracta un dels temes estimats del poeta-pintor o del pintor-
poeta, tant li fa l’ordre, que és la llengua, el poder de les paraules, l’amor a les 
paraules. Les paraules que tot ho abasten, les paraules que ens acompanyen en tots 
els moments i les paraules que no sempre arriben, les paraules que a vegades no 
basten. No desperta el gin el desig de les paraules? No desinhibeix i allibera sinceritats 
celades? Les paraules també flueixen. I quines són aquelles que es diuen “amb una 
llàgrima de gin”?. 

Fins aquí el recorregut que volia fer pel contingut d’Oda al gin, amb una recomanació 
final. No deixeu de llegir els dos excel·lents textos que acompanyen o completen els 
poemes: el pròleg de Sam Abrams i l’epíleg d’Ignasi mascaró. Després quan, finalment, 
tanqueu el llibre no deixeu d’aixecar la copa en un brindis, real o metafòric, a la 
memòria de l’estimat i entranyable amic Emili de Balanzó, autèntic, constant, 
il·lusionat, únic artífex d’Oda al gin.    


