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Resum: En aquest treball el que es pretén és dur a terme un estudi de la poesia completa 

de Joan Miquel Oliver. Al capdavall, mostrar una panoràmica dels aspectes més 

rellevants de la seua obra, tant temàtics com estilístics. Un itinerari partint de la 

vinculació del poeta amb la cultura pop que seguirà amb la petjada de les avantguardes, 

especialment, el Futurisme i el Surrealisme, així com el gènere literari de la Ciència-

ficció. Sense oblidar un vessant més tradicional com podrien ser el costumisme i la 

tradició literària, sempre tenint present la intertextualitat en la seua poesia amb altres 

arts, que l’aproximen a la literatura contemporània. Relacionat amb la literatura actual, 

observarem un estil que el lligarien més aïna amb l’antipoesia. Val a dir que ens 

centrarem, sobretot, en la seua etapa de producció com a lletrista en el grup Antònia 

Font, així com en la seua trajectòria en solitari. 

Paraules clau: J. M. Oliver, literatura catalana actual, música pop, poesia, 

avantguardes.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectius i metodologia 

L’objectiu de l’elaboració d’aquest treball és oferir una panoràmica completa de 

l’obra poètica de Joan Miquel Oliver i, alhora, demostrar que, malgrat estar vinculat a la 

cultura pop, les lletres de les seues cançons posseeixen una alta qualitat literària, per 

tant, pot incloure’s, sense cap mena de dubte, en la literatura catalana actual.  

El propòsit primordial d’aquest estudi és dur a terme una anàlisi temàtica i 

estilística de l’obra de J. M. Oliver. En relació a l’aspecte temàtic, hem considerat adient 

mostrar un estudi reduït sobre el moviment de la cultura pop per tal de poder 

contextualitzar la seua obra i, alhora, examinar-la dins del gènere «literatura pop». 

D’una altra banda, atenint-nos a la repercussió de les avantguardes en la seua obra, 

especialment, el Futurisme i Surrealisme, hem dedicat un apartat en què exposem els 

vestigis d’aquestes tendències i la renovació que en fa. Tenint en compte que el 

Surrealisme el lliga als viatges espacials, hem inclòs un apartat amb l’epígraf que abraça 

el gènere literari de la Ciència-ficció. A més, a causa de la importància notable que hi 

palesa el costumisme, hem considerat adequat diferenciar un punt en què es detalle la 

quotidianitat de les seues creacions. També hem dedicat una secció a la tradició 

literària, per a justificar que les lletres de les seues cançons no es diferencien dels tòpics 

literaris, sinó que els reciclen. Finalment, en relació amb el tema anterior, hem 

assenyalat una altra qüestió: la intertextualitat artística, relacionant, per tant, la seua 

obra amb les petjades d’altres arts. Pel que fa a l’estil, esbossem també els que hem 

considerat els seus trets més definitoris.   

Quant a la metodologia que hem seguit en aquest estudi és, bàsicament, el 

mètode del comentari textual. D’aquesta manera, hem dut a terme una lectura 

exhaustiva de tota la seua obra poètica, així com de la bibliografia crítica, per a 

configurar una anàlisi tant de la seua temàtica com del seu estil. Per tant, hem procurat 

dur a terme una investigació dels elements temàtics i formals de la poesia 

contemporània que s’hi manifesten en la seua poesia, tot contextualitzant-lo dins del 

moviment de la literatura pop.  

A continuació, hem procurat que les nostres argumentacions i conclusions 

anaren acompanyades d’un seguit d’exemples que hem estimat clarificadors, per tal de 

comprendre els aspectes tractats, així com de relacionar-lo amb altres autors de la 

literatura universal occidental.  
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En relació a l’estructuració del treball, les poesies no segueixen cap ordre 

cronològic, han estat esmentades segons la pertinença de la matèria tractada. Convé 

destacar que únicament hem tingut en compte tota la seua obra poètica, per tant, hem 

exclòs la seua producció narrativa i dramàtica, El misteri de l’amor, Un quilo d’invisible 

i Setembre, octubre i novembre, ja que no resulta tan representativa de l’escriptor 

solleric i, a més, pertany a altres gèneres que no ens atenyen. Val a dir que la majoria de 

la poesia de Joan Miquel Oliver ha estat editada en el camp musical i, en conseqüència, 

en forma d’àlbums que, al llarg del treball, valorarem com si foren poemaris. Ens hem 

centrat, fonamentalment, en la seua tasca de lletrista en el grup que li va proporcionar 

més renom, Antònia Font, la discografia del qual està composta pels àlbums: Antònia 

Font (1998), A Rússia (2001), Alegria (2002), Taxi (2004), Batiscafo Katiuskas (2006), 

Lamparetes (2011) i Vosté és aquí (2012). Pel que fa a la seua carrera en solitari, està 

integrada pels àlbums: Surfistes en càmera lenta (2005), Live in Paris (2007), Bombón 

mallorquín (2009), Pegasus (2015), Atlantis (2017) i, per últim, l’únic poemari publicat 

en forma de llibre: Odissea trenta mil (2002). 

Convé subratllar que hem optat per respectar  la literalitat de les lletres del nostre 

autor, atés que preferim no immiscir-nos en la seua obra. Per aquest motiu, no hem 

corregit cap errada de puntuació, majúscules o l’ús excessiu d’estrangerismes. Per tant, 

seguirem la línia de l’editorial Empúries, la qual, amb la publicació d’El misteri de 

l’amor, ja va haver de justificar que les solucions ortogràfiques s’escapaven de les 

normes d’estil, tolerant el criteri lliure de l’autor. 

Pel que fa a les citacions dels poemes de Joan Miquel Oliver, amb l’objectiu de 

simplificar-les, seguirem el sistema de referir-los per les inicials dels poemaris: Antònia 

Font (1998): AF; A Rússia (2001): AR; Alegria (2002): A; Taxi (2004): T; Batiscafo 

Katiuskas (2006): BK; Lamparetes (2011): L; Vosté és aquí (2012): VEA; Surfistes en 

càmera lenta (2005): SCL; Live in Paris (2007): LP; Bombón Mallorquín (2009): BM; 

Pegasus (2015): P; Atlantis (2017): AT i, finalment, Odissea trenta mil (2002) que el 

citarem a la manera convencional.  

 

1.2. Estat de la qüestió  

Considerant el fet que Oliver no és un poeta convencional, i que la seua obra és 

molt recent, compta amb una escassa bibliografia específica. En conseqüència, hem 

hagut de treballar d’una manera autònoma. No obstant això, hem tingut a l’abast un 

article de Joaquim Espinós Felipe: «El retorn de l’avantguarda mutant». D’una altra 
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banda, per a contextualitzar la literatura pop, ens hem servit de Putos himnes 

generacionals. Relat sobre l’escena musical barcelonina d’Andreu Gomila i Marta 

Salicrú i Afterpop. La literatura de la implosión mediàtica d’Eloy Fernández Porta. Així 

com d’una biografia del grup Antònia Font, Robots innocents, la qual ens ha ajudat per 

a aproximar-nos a la seua obra seguint una línia cronològica, com també, a través d’una 

entrevista que s’hi inclou. Finalment, per a analitzar el procés d’escriptura del nostre 

autor, ens hem servit del seu llibre Quadern 2008, amb què hem apreciat quin és el 

mètode creatiu que empra.  

 

1.3.  Introducció a Joan Miquel Oliver: trajectòria  

Joan Miquel Oliver no solament és cantant i compositor sinó que també és 

escriptor, és aquesta la tasca que més ens interessa: la seua comesa com a lletrista. Es va 

iniciar musicalment en els grups Fora des Sembrat i la Fosca, fins que en 1997 es va 

integrar com a guitarrista, compositor i lletrista del grup Antònia Font, possiblement, el 

grup que li va proporcionar més renom i el que més ens ha ocupat en aquesta anàlisi. 

Paral·lelament al treball amb aquest grup, també ha desenvolupat una carrera en solitari 

que va emprendre amb la publicació de l’àlbum Surfistes en càmera lenta (2005) i va 

seguir amb Live in Paris (2005), el single, Sa núvia morta - Hansel i Gretel (2007), la 

banda sonora de la pel·lícula My Way (2008) i Bombón Mallorquín (2009), a partir del 

qual, va publicar el llibre Quadern 2008, una mena de crònica del procés de creació del 

disc. La seua creació continua amb Concert a Paris (2011), la banda sonora del llibre 

multimèdia Un quilo d'invisible (2013), Pegasus (2015) i, acabat d’eixir del forn, 

Atlantis (2017). Però, el solleric és tan prolífic que en el seu vessant d’escriptor més 

prototípic, té publicat un poemari, Odissea trenta mil (2002), del qual ha fet una versió 

musicada amb la formació Drogueria Esperança; la novel·la, El misteri de l’amor 

(2008), un text dramàtic, Un quilo d’invisible (2013) i, finalment, una biografia fictícia 

amb components autobiogràfics, Setembre, octubre i novembre (2014). Endemés, ha 

produït el disc de Jaume Sisa, Ni cap ni peus (2008) i amb aquest cantant i Quimi Portet 

—amb els quals comparteix el seu original univers creatiu— ha dut a terme concerts i 

gires.  

 

2. ANÀLISI TEMÀTICA 

2.1. Vinculació amb la cultura pop 

https://ca.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0248683.xml
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Si algú pretén endinsar-se en el cosmos poètic d’Oliver, és fonamental que lligue 

la seua obra a la cultura pop, la qual, com apunta Ragué i Arias, es defineix d’aquesta 

manera: 

 

Cuando el arte no utiliza un lenguaje especial, sino que usa el común, cuando se 

difunde entre la gente, y a través del pueblo se conserva y se hace tradicional, se 

dice que es popular, que es pop […] Algo que debe ser tenido en cuenta en la 

consideración del nacimiento de los movimientos pop en nuestra época, es que 

vivimos en una sociedad de masas que produce una cultura del mismo signo. 

Antes, la música, la pintura, el teatro, eran sólo accesibles a ciertas minorías; 

ahora están al alcance de todo el mundo en forma de discos, ediciones y 

reproducciones baratas. Pop es el arte de masas, la música de masas. Arte de 

consumo, música de consumo (1974: 35).  

 

Dit açò, n’hi ha que són més ostentosos com Santi Balmes, el cantant del grup 

indie-pop, Love of Lesbian, qui recorre a la figura de Richard Wagner per a establir un 

paral·lelisme amb els autors pop com a ens omnipotents que mitifiquen la seua música 

des de l’ordinari: 

 

Potser el que ha fet el pop és dignificar el discurs d’una vida mediocre. Sempre 

he tingut aquesta sensació, que el pop converteix en mite allò normal. Aquesta 

petita magnificació, que Wagner feia amb déus aris, nosaltres ho intentem fer 

amb déus d’asfalt (Gomila i Salicrú, 2015: 244).  

 

D’altres, com David Carabén, cantant, compositor i lletrista de Mishima, qui comparteix 

amb el nostre autor una gens habitual poeticitat en el procés d’elaboració de les lletres, 

exposa la difusa línia entre «l’alta cultura» i la «baixa cultura», que seria la música pop, 

i es mostra a favor de la fusió d’ambdues. Aquesta serà la travessia que emprendrà 

Oliver: 

 

[...] The Divine Comedy i Tindersticks, grups que feien un tipus de pop una 

mica literari, grups que desacomplexadament feien referència a una tradició 

literària en una cançó pop. I això a mi m’agradava, trobava que tenia tota la 

lògica del món trencar la frontera entre literatura i la cançó popular [...] Pots 

quedar com un pedant, però alhora és baixar l’alta cultura (Gomila i Salicrú, 

2015: 46).  

 

Certament, els moviments pop, segons, Ragué i Arias, semblen haver procurat 

fusionar la dualitat entre la cultura popular i l’art. Per a aquesta, l’art sempre destinat a 

una minoria, sempre més elitista, es jutja per criteris estètics; tanmateix, la cultura 
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popular atén més a efectes d’un altre ordre, com poden ser els psicològics que es 

produeixen sobre la massa (Ragué i Arias, 1974: 37). 

Per últim, Joan Miquel Oliver confessa amb concisió quina és la seua 

responsabilitat professional: «La feina d’un artista pop no és més que agafar les 

collonades més grosses que et puguis imaginar i convertir-les en art» (Gomila i Salicrú, 

2015: 36). Efectivament, com diu Ragué i Arias, el moviment pop es fonamenta en la 

integració d’elements populars i de consum en el món de l’art, és a dir, eleva qualsevol 

activitat rutinària i usual a la consideració artística, produint, doncs, un art de masses 

que reflecteixen les característiques de la nostra societat de consum (Ragué i Arias, 

1974: 36). 

D’una altra banda, reivindica la música pop mentre rebutja les subestimacions 

amb què entropessen alguns artistes, per tant, que ningú considere la seua obra com a 

«cançonetes pop» perquè les lletres de les cançons modernes del solleric, al cap i a la fi, 

no es diferencien de la tradició literària sinó que la reciclen, tal com ho expressa en 

«Joan Miquel Oliver al descobert» realitzada per Genís Cormand per a TV3.cat: 

 

Moltes vegades s’ha dit que ses meves cançons van una mica més enllà, que 

tenen una pretensió literària, que són lletres molt currades. Jo el que pens és que 

tothom hauria de fer ses cançons igual que les faig jo. De vegades fa la sensació 

que perquè és música pop i perquè sa gent el que vol és divertir-se, pots escriure 

qualsevol tonteria i jo crec que no, que es format no té res a veure, que sa 

música pop és un format molt simple, però un poema és més simple que una 

novel·la i no per això un que vulgui escriure un, pensarà que ho pot fer en cinc 

minuts i una novel·la en un any (2010). 

 

Arribats a aquest punt, la finalitat dels autors que s’emmarquen dins de la 

literatura pop és crear un món referencial que permeta establir una connexió amb el 

lector a partir de referències provinents de la societat de consum (Porta, 2007: 80). Així 

doncs, centrant-nos en el nostre autor, com apunta Joaquim Espinós (2010: 227) en el 

seu article «Tot buscant Winona Ryder: reincidències pop en la narrativa catalana»: 

«Oliver prefereix citar les marques abans que els productes, i aquest name-dropping 

atorga un major arrelament al concret i un cert aire de postmodernitat».  

Val a dir que Joan Miquel Oliver, fins i tot, té un poemari titulat amb l’snack 

Bombón mallorquín, el propòsit del qual, segons ell, era universalitzar la seua cultura 

mallorquina: «Bombón Mallorquín no ha sortit mai de Mallorca i jo volia reparar 

aquesta falta» (Gomila i Salicrú, 2015: 36). Però, no solament trobem aquesta 
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referència, sinó que les mencions a marques seran constants al llarg de tota la seua 

trajectòria poètica.  

A tall d’exemple, hem localitzat al·lusions a marques que van des de portabebés, 

com és el cas de «Maxicossis» (T: «Jo, robot»), marques relacionades amb el món 

infantil com són els joguets: «airgam-boy» (A: «Patxanga»), «Lego» (BM: «Lego»), 

«Gormitis» (BM: «Arbre que mira farola»). També, en trobarem referides a llepolies o 

menjars:  «peppermint» (VEA: «Búnquers de plom a mitjanit»), «Lacasitos» (VEA: 

«Camins de plàstic») o «pa bimbo amb tulipan» (T: «Extraterrestres»). Així com 

begudes, val a dir que, sobretot, alcohòliques: «martini» (BK: «Darrera una revista»), 

«Ricard» (VEA: «Nous partons pour la France»), «Guiness» (L: «Boreal»), «pilsens» (L: 

«Boreal») o, seguint amb les marques de les Illes i la intenció del nostre autor per 

exportar-les, «Gin Xoriguer» (L: «Islas Baleares»)1. D’una altra banda, trobem 

multinacionals com és el cas d’«uralita» (L: «Coses modernes») o «ikea» (BK: «Wa 

yeah!»). També són abundants les marques que mantenen una correlació amb el marc 

domèstic, com poden ser les batedores de mà: «minipimers» (T: «Jo, robot»), torradores 

«Pyrex» (LP: «Inventari pis carrer missió nº3, 2ª»),  detergents «mistol» (AF: «Com una 

bombolla»), «taper-wares» (T: «Loco»), mocadors com «kleenex» (L: «Coses 

modernes»), tampons «tampax» (L: «Coses modernes»)2. Així mateix, tenen força 

presència les referides a automòbils: «twingos» (T: «Loco»), «jeeps» (VEA: «Nous 

partons pour la France»), «vespinos» (P: «Pegasus») o aerolliscadors: «Hovercraft» 

(BM: «Lego») o empreses balears de transports marítims: «Iscomar» (L: «Islas 

Baleares»), així com una de les línies aèries més conegudes de baix cost: «Ryanair» 

(BM: «Ryanair). A més a més, alguna marca pertanyent al món musical: «Hammond 

B3» (T: «Noberto Lambertini») o de la lectura: «Marie Claire» (VEA: «Nous partons 

pour la France»). Finalment, tenint en compte la professió d’Oliver, també proliferen les 

marques vinculades al món de l’escriptura: «qwerty» (L: «Coses modernes»), «Dymo» 

(VEA: «S’alegria des conill»), «Blue tack» (VEA: «S’alegria des conill») o «boli Bic» 

(VEA: «S’alegria des conill»).  

                                                 
1 Més exemples: O bé, les afamades «coca-cola» (T: «Holidays»), «Pepsis» (BM: «Ryanair), «kas» (L: 

«Islas Baleares») i, relacionada amb el fenomen de café de les últimes dècades: «Starbucks» (VEA: 

«Búnquers de plom a mitjanit») 
2 cosmètics «margaret astor» (BK: «Wa yeah!»), un llistat de medicaments: «gelocatil» (BK: «Tokio m’és 

igual»), «Trankimazin» (VEA: «Punyeta món»), «Orfidal» (VEA: «Punyeta món»), «Seroquel» (VEA: 

«Punyeta món») i, també, marques electròniques: «Macintosh» (T: «Astronauta rimador»), «Polaroyds» 

(BM: «Polo de menta») o «panasonic» (BK: «Tokio m’és igual»).  
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Respecte a açò, l’obra poètica de Joan Miquel Oliver recorda a Quim Monzó no 

solament per l’absurd, els estrangerismes i la ironia que s’hi palesen en alguns dels seus 

relats o, fins i tot, perquè sorprenentment, comparteixen enumeracions quasi idèntiques: 

d’una banda en Monzó «Ganges de plàstic, dunes de cartró color groc, esquerdades, 

avingudes de paper a Nova Yorks de mig sou, garjoles de cartolina amb finestres de 

filferro, neus de porexpan i gels de paper» (1987: 27) i, d’una altra banda, Oliver en 

«Camins de plàstic» (VEA): 

 

Caminant camins de plàstic blaus, 

petjades blanques ben dibuixades 

[...] S’aigua des torrent és cel·lofana, ànecs de goma, 

plouen Lacasitos dus s’anorac de fulls de paper diari. 

Un autobús de contraxapa amb gent pintada a sa finestra, 

ovelles de llana polièster, gossos de porexpan  

 

També per la capacitat d’evocació de Quim Monzó que, com el nostre autor, 

aconsegueix amb la simplificació, fins i tot, citen les mateixes marques: «els cels de 

color pipermint» (Monzó, 1987: 11). Així mateix, Monzó també s’inclina més per 

l’específic i apunta marques en comptes d’articles com és el cas de vins: «Montrachet, 

Sylvaner, Riesling, Sancerre, Chabis» (1987: 36), «un Delapierre» (1987: 49), «un 

cynar» (1987: 51); revistes: «Bunte o l’Stern» (1987: 37), «Playboy» (1987: 50) o grans 

magatzems: «ElCorteInglés» (1987: 48).  

 

2.2. Avantguardes 

2.2.1. Futurisme 

Un altre punt preponderant en l’obra de Joan Miquel Oliver és la petjada de les 

avantguardes, concretament, el Futurisme i el Surrealisme, ambdós, diluïts en la 

quotidianitat de les seues lletres. 

En relació al Futurisme, és força present, sobretot, per les al·lusions de les 

innovacions tecnològiques de la vida moderna; si bé Oliver se singularitza per la seua 

idiosincràsia, ja que casa meravellosament les imatges de màquines de la vida urbana 

amb les vibracions més palpitants de l’experiència més recòndita de la realitat 

quotidiana. Se serveix de les avantguardes per a transformar-les, en aquest sentit, se 

centrarà en temes abstractes com és el progrés, del qual aporta un punt de vista diferent 

del prototípicament futurista. Són tres els poemaris que denoten en el seu títol la pulsió 

de l’autor cap al descobriment científic: Taxi, Lamparetes i Vostè és aquí, el qual està 
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il·lustrat simbòlicament amb un itinerari en metro que inclou tres «vies»: AF1, AF2 i 

AF3, en què cada poesia és una parada. «Coses modernes» (L) és un esplèndid exemple 

d’oda al desenvolupament tecnològic, ja que encarna l’interés i la impaciència perquè 

brotaren els objectes innovadors: «Totes ses coses modernes han esperat molt», els 

quals són exposats pel jo líric mitjançant una enumeració. Tots aquests descobriments 

són inventats per l’home, qui s’encara al món i necessita aquests per a fer front a la 

naturalesa de la qual forma part: 

 

Bosses de plàstic, cintes de casset, 

motor d'explosió, uralita, kleenex, tampax, 

rellotge de quars, polièster, radar, cinema, 

fusió nuclear, cremallera, màquina d'escriure qwerty, 

bomba atòmica, turbina, vitroceràmica, bolígraf, 

llum estroboscòpica, biquini, plaques solars, 

totes ses coses modernes han esperat molt, 

llenguatge binari, theremin, minifalda, nilon. 
 

El que projecta l’autor en aquest poema és com ha estat, freqüentment, tractat el 

tema del progrés negativament i com ha causat polèmica: «Totes ses coses modernes, / 

totes ses coses modernes s’han enfadat molt», certament, aquest concepte és força 

paradoxal:  

 

Tot això del progrés és un tema metafísic. L’ésser humà com un animal 

intel·ligent que al mateix temps modifica el planeta, es destrueix a si mateix, que 

progressa per sortir de la pobresa però alhora genera més pobresa (Gomila i 

Salicrú, 2015: 40).  

 

Tanmateix, el nostre autor procura exposar l’assumpte del progrés sense 

dictàmens amb la convicció que, qui va enginyar totes aquestes invencions, segurament, 

fóra amb el propòsit d’enriquir el món i prosperar en l’evolució humana.  

Una altra particularitat de Joan Miquel Oliver serà l’annexió de dos poemes que, 

malgrat ser independents, presenten certa continuïtat a través d’un mateix fil conductor 

temàtic. Destaca la parella formada per «Es far de Ses Salines» (L) i «Sospitosos» (L), 

en què s’observa, a través del canvi entre generacions, el desenvolupament dels mitjans 

de transport. Així, amb la figura d’un jubilat que agafa «sa bicicleta d’un fill seu, una 

mountain bike», se’ns descriu el far de la vila mallorquina de Ses Salines buidat de tota 

contaminació, puix que, com es manifesta en aquest paral·lelisme, és possible observar 

els astres: 
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[...] es ulls té ple d’estrelles de tant de cavil·lar, 

i pensa que només és a damunt una de tantes, 

és ulls té ple d’estrelles de tant de mirar-les, 

“oh, mirau, mirau, si n’hi ha...quantes”. 

 

Contràriament, «Sospitosos» (L) és l’altra cara de la moneda, la del «progrés» on 

s’ha deixat de veure el cel perquè va passar el temps i algú va arribar per a muntar un 

pub en la talaia i ara tot és «merchandising», «vuit gin tònics», «cristasol», «creuers» i 

«lamparetes»; però, no importa, el jo líric segueix amb la mateixa mirada entusiasta 

d’aquell any 1900: «Viu a dins un far, / a damunt un bar, [...] Sempre està content, / ell 

és molt feliç, / i ho té ple de gent».  

De manera paral·lela, aquesta visió negativa també es discorre en «Incident a sa 

pista dos» (AT): «Incident a sa Pista 2, deflagrant per a vós, / incident a sa Pista 2, 

expirant per a vós», que reflectiria el que manifesta, sarcàsticament, en una entrevista a 

elperiódico.es (Bianciotto: 2017): «Enguany, Aena ha donat permís perquè aterren a 

Palma més de 80 avions per hora. A aquest pas, Mallorca s’enfonsarà pel seu pes!».  

Així mateix, convé ressaltar l’admiració del Futurisme —i d’Oliver— per la 

bellesa de la velocitat, tema genuïnament futurista, com s’adverteix en «Wa yeah!» 

(BK) en què ho manifesta obertament: «jo cant es tren, es vaixell, s’avioneta i es teu 

submarí aquí aparcat». També s’hi evidencia en «Incident a sa pista dos» (AT): «Mapes 

de supersònics en altituds extremes, / proves avions indòmits a poques atmosferes». 

Encara que introduirà noves maquinàries que aniran més enllà dels «avions», 

«tramvies» o «vaixells». Així doncs, hi observarem, entre d’altres, «transbordadors», 

«coets interestel·lars» o «cotxes de vuit rodes».  

Seria interessant posar en relació el reciclatge futurista d’Oliver amb el professat 

pel poeta futurista català per excel·lència: Joan Salvat-Papasseit. En relació a la 

velocitat, n’és un bon exemple el poema «Astronauta rimador» (T) en què, a través 

d’una enumeració, la qual dota de rapidesa els versos, es relaten les adversitats de 

l’astronauta rimador: 

 

pressions, nivells d’oli, benzina, èter, combustible irascible. 

Crema un sol diòxid dins un cel monòxid, 

i no descanses astre incombustible? 

[...] I el xofer del vehicle lunar discuteix amb un turista que no sap 

que realment és un artista assegut a un volant 

que esquivar tots es cràters no és fàcil a tal velocitat. 
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També, es contempla en «Perdem els autobusos» (Oliver, 2002: 22) en què 

retrata dues realitats: la dels motors que marquen l’acceleració de l’existència: «Perdem 

els autobusos / a una velocitat vertiginosa» i la de l’apreciació de la naturalesa com un 

acte d’abstracció: «[...] i recuperam l’alè / perquè ens agrada seure / i contemplar les 

aurores detingudes». En efecte, la personificació de la immobilitat de «les aurores 

detingudes» realça la disparitat amb la «velocitat vertiginosa» dels autobusos, atés que, 

a diferència d’aquests, l’alba és un fenomen natural impossible de controlar. Aquesta 

dicotomia evoca Salvat Papasseit en aquell poema «Crítica» en què el jo literari 

contraposava el progrés a la naturalesa a través d’una dona que intentava festejar un 

home modern: «—volia enamorar l’avantguardista / amb una lampareta de butxaca» 

(Papasseit, 1979: 80); tanmateix, aquest reclamava d’ella l’íntim: «jo no veia la nitra/ 

però veia els seus ulls [...] jo veia les cireres del seu pit». Sorprenentment, Oliver du a 

terme la mateixa oposició en «He nascut als aeroports» (Oliver, 2002: 38) que, 

reprenent aquell home nascut en l’any 1900, en aquesta composició es  relata el progrés 

des de la perspectiva d’un jo líric que ha vingut al món quan tot ja havia estat descobert: 

«He nascut als aeroports / entre vols i policies / dins cabines d’ascensor / i en els taxis i 

en els climes»; en contrast a l’eclosió del món natural, simbolitzat, encara que d’una 

manera més pura, desproveïda d’erotisme, pel mateix fruit: «Les cireres surten verges / 

de les conques dels meus ulls» (Oliver, 2002: 38). 

És curiosa, a més, la personificació que confecciona de la màquina: «Les grues 

ens ensenyen / que tot és audiovisual, / i que cada dia té un nom de setmana», però, no 

solament perquè reflecteix els intervals del temps, sinó perquè és un desplegament de la 

seua poètica, la qual es confirma en «Pegaus» (P): «Trastopoemes, /són, / imatges», és a 

dir: una sinergia rítmica entre la materialitat del paisatge que capta i la ressonància de 

les paraules. Exhibeix la recessió de l’home, xafat pel llast del món, que troba la seua 

evasió en la poesia, una antítesi, doncs, d’aquella «velocitat vertiginosa»: «Al final tot 

fa que cada minut / s’allargui com una mirada, / i que l’existència ens pesi com un 

món» que suposa la impotència i, per tant, resignació del poeta que també estava present 

a «He nascut als aeroports»: «És inútil... / la final és massa enfora» (Oliver, 2002: 38) i 

que Papasseit ja advertia en els darrers versos de «Plànol»: «El sol ho encén tot / —Però 

no ho consum» (Papasseit, 1979: 71).  

Les afinitats entre Salvat i Oliver van més enllà de la fascinació comuna pels 

avanços tecnològics. Per exemple, pel món del circ. Així, Joaquim Molas manifesta: 
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«Per a Salvat, com per als futuristes, (el circ o) la vida és acció i dinamisme» (Papasseit, 

1979: 21), plantejament que també estarà present en l’obra del nostre autor, com s’hi 

percep en el poema «Pallasso» (LP): 

 

I tanques es ulls i voldries 

Sentir s’home-bala fer es pet. 

I sona de fons un piano 

I tornes a riure, pallasso 

Acròbates i trapezistes, 

Mones lleons i elefants, 

 

«Pallasso» (LP), doncs, es lliga a la «Marxa nupcial» de Papasseit que també 

parla de la música al circ: «—La música de Circ és tan definitiva com no la va conèixer 

/Richard Wagner / tanmateix un pompier!» (Papasseit, 1979: 40). Alhora que menciona 

«Clowns» i «Pallassos» per a sintetitzar la seua filosofia que casa amb la de Joan 

Miquel Oliver: «Moure’s i projectar-se no existir: / La VIDA al Dinamisme» (Papasseit, 

1979: 40). 

 

2.2.2. Surrealisme 

Un altre moviment estètic força significatiu que hem de considerar per a 

comprendre l’obra poètica d’Oliver és el Surrealisme, més en concret, l’onirisme. A tall 

de declaració de principis, ho proclama explícitament en «Holidays» (T): 

 

jo som pintor de marines i olivars, 

jo vull ser da-da. 

[...] jo vull ser cosmopolita i veure el món, 

jo vull ser un Pink Floyd». 

 

Efectivament, la poesia del nostre autor és una evasió de la realitat a través del 

somni cap a una ficció que, per bé que, a priori, pot semblar inversemblant, és on es 

troba la certesa:    

 

El pensament normal d’un home no ho pot entendre. De la mateixa manera que 

no ho pot imaginar tampoc ho pot comprendre. I el més terrible és quan ho tens 

davant. Quan ho pots veure amb els ulls, aleshores, tampoc ho entens. El 

pensament es frustra i es col·lapsa. El millor que pots fer és oblidar-ho però se’t 

queda gravat a la memòria i es presenta enmig d’un somni amb la mateixa 

claredat com si fos real (T).  
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Aquesta reflexió també la sintetitza en uns versos del poema «Multicinemes» (T): «Dins 

el món que m’he inventat / tot se mou a total realitat». 

Abans d’introduir-nos, convé citar una declaració càustica de l’autor que ajudarà 

a interpretar la seua feina, així com la de l’escriptor genèric:  

 

Dins les cançons hi ha personatges, o si més no sempre n’hi ha un, que és el 

cantant. És un personatge perquè no sóc jo, mai sóc jo. Jo no sóc el personatge 

de ‘Marès a radial’ [...] està basada en la meva experiència però és a un 

personatge, a qui li passa tot això. Possiblement té la meva edat, deu ser 

mallorquí...però és un personatge (Gomila i Salicrú, 2015: 21).  
 

Aquesta idea ens interessava subratllar-la pel fet que, en la següent trilogia: 

«Cibernauta Joan» (AF), «Cibernauta Joan (II)» (AF) i «Cibernauta Joan (III)» (AF), el 

personatge de la composició coincideix amb el nom del creador, imaginem, per tant, que 

no és fortuït i, unit a l’afirmació anterior, podríem pensar que tots tres poemes —i la 

resta de la seua obra— s’inspiren en la vida de l’autor, encara que tampoc seria 

necessari manifestar-ho explícitament, ja que invocant el poeta Jaime Gil de Biedma: 

 

Muy pobre hombre ha de ser uno si no deja en su obra —casi sin darse cuenta— 

algo de la unidad e interior necesidad de su propio vivir. Al fin y al cabo, un 

libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia del hombre que es su 

autor, pero elevada a un nivel de significación en que la vida de uno es ya la vida 

de todos los hombres, o por lo menos —atendidas las inevitables limitaciones 

objetivas de cada experiencia individual— de unos cuantos entre ellos (Gil de 

Biedma, 2015: 54).  

 

En aquests versos continua lloant tot allò que té relació amb el món modern i 

industrial amb la predilecció futurista esmentada anteriorment: «cibernauta», «gimnasta 

futurista», «hidroavió», «benzina», «poals ultramoderns» i «pern». El poema de 

«Cibernauta Joan» (AF)  és pur onirisme: el personatge, en un estat d’inconsciència, viu 

una realitat fictícia de la qual s’evadeix —com el seu àlter ego— amb la finalitat de 

trobar noves vies d’escapatòria, a través d’un jo líric que es capbussa dins de l’aigua, 

com fan els xiquets amb els seus joguets: «No sabia què passava / bussejava a una 

banyera». El lector serà conscient d’aquest estat de somnolència quan, de sobte, 

desperta en la costa i, com el mateix Joan Miquel Oliver, deixarà constància escrita del 

seu somni: «Me vaig despertar a una platja / ofegat a la vorera / vaig escriure una 

novel·la». En «Cibernauta (II)» (AF) el jo líric contarà, des d’un estat de vigília, allò 

que li ha succeït i com ha resolt la carència dels mots en mons paral·lels: «he posat nom 
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a totes les dunes». A través d’aquests versos, es dedueix, doncs, la poètica de l’autor, 

que no parla sinó de conceptes estètics, de la mateixa manera que Cristina Peri Rossi 

quan  modifica la locució llatina «cogito ergo sum» reinterpretant-la en: «Te nombro, 

luego existes» (2005: 581). Oliver, a través d’una antítesi, palesa la poètica relacionada 

amb el somni, la no-lògica i la irracionalitat del surrealisme: «—Cibernauta Joan / 

tastaràs un món suprareal [...] viatge infinit per tu mateix / dorms invertit / amb les 

butzes defora i la pell dedins».  

«Cibernauta Joan (III)» (AF) culmina la trilogia. Gràcies a un viatge dels 

protagonistes, «poetes d’ultratomba, / d’ultra vida i d’ultra mar», al satèl·lit Meteosat, 

preveiem el que serà un dels leitmotivs que trobarem al llarg de tota la seua trajectòria 

poètica: odissees espacials amb cosmonaus que il·lustren les seues dèries 

cosmològiques, astrofísiques i astronòmiques. Amb relació a açò, observem un camp 

semàntic abundant: «satèl·lit», «Meteosat», «Lluna», «òrbita», «Via làctia», «Mercuri», 

«argonautes», «astronauta» i «nau». Val a dir que en aquest poemari comença a 

percebre’s la influència de Cortázar en el nostre autor, en esmentar aquelles criatures 

surrealistes, verdes, eriçades i humides a les quals dedica el poema «L’estel d’aquari» 

(AF), en què conta la història de la senectut i tristesa d’un cronopi. Per consegüent, la 

trilogia acaba amb l’humor i la ironia amb què Julio Cortázar, també des de l’onirisme, 

reflexionava sobre les diverses perspectives d’analitzar la realitat immediata en 

«Instrucciones de uso para subir una escalera»3. Així, els personatges d’aquesta ficció 

acaben contemplant, des de la Lluna, la integritat de la Terra, la qual és personificada: 

«I d’aquí se veu la Terra / tan “totala” i dibuixant / l’harmonia dels planetes, / la remor 

lenta d’un vals» amb aquesta metàfora s’evidencia,  amb el mateix rigor que requereix 

un ball, l’exorbitant ordre del sistema planetari: «Sincronies infinites». És, per tant, des 

de la irrealitat del món, és a dir, en l’estat de somnolència, que comprenen la realitat 

més tangible: «Hem hagut d’anar a la Lluna / per saber que som germans».  

Altrament, «Bamboo» (BK) configura un altre somni delirant en què un tauró 

menudet, Bamboo, intenta descobrir la seua identitat en les respostes de la seua mare, 

mentre que un ex-pintor de natures mortes els contempla des de la vora de la mar: 

 

mamà, qui som, es papà diu que som es seu tigreton 

bamboo ets tu aigua de fruites, tiramissu, bamboo, ets tu... 

[...] mamà, que no es papà diu que som es seu airgam-boy 

                                                 
3 Veure CORTÁZAR, JULIO (2013): Historias de cronopios y de famas, Madrid: Santillana, pp. 27-29.  
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bambo... ets tu canya de sucre, mousse de iogurt, bamboo, ets tu... 
 

Continuant amb les evasions astrals, «Tornar a sa terra» (AR) traça, a través d’un 

hipèrbaton que conté una comparació, un jo poètic persuadit, excessivament, pel silenci 

i misteri del somni que, en aquest cas, se situa en la nit de Mart: 

 

Desmesurat com un carnaval 

ja m’ha superat 

sa riquesa des teu callar. 

Recopilant es meus drets humans 

dins un cel nocturn 

permanent i vermell de Mart. 

 

Malgrat viure una experiència surrealista, fins i tot, absurda i impossible: «Me tir 

a sa piscina, / la deix embarassada», de la qual el jo líric n’és conscient: «sé que estic 

com una puta cabra»; se sent a gust amb la ficció que ha concebut en el món de les 

imatges i no pas de la materialitat. Així doncs, és clau la sentència: «Inventar és sa meva 

forma / de multidiscapacitat» i, per tant, com un xiquet que replica, aclama amb cert 

infantilisme: «No vull tornar a sa Terra». És per això que subsistir «a part de sa realitat» 

és la manera de protegir-se de l’utilitari: «Vull ser es pilot d’un ovni, / vull ser es pilot 

d’un ase. / No sé que val un ovni». Al cap i a la fi, és el que anhela un poeta, fugir de la 

seua realitat per a trobar l’intrínsec i obtenir l’inversemblant, com també expressava 

Alejandra Pizarnik amb qui comparteix principis surrealistes: «Escribes poemas / 

porque necesitas / un lugar / en donde sea lo que no es» (Pizarnik, 2014: 318).  

D’una altra banda, «Amazones a sa lluna» (BK) està precedit d’un epígraf que 

conté un dels relats més curts mai escrits en castellà: «Cuando despertó el dinosaurio 

todavía estaba allí» d’Augusto Monterroso. Val a dir que Joan Miquel Oliver omet la 

coma que separava el relat en dues parts. Així mateix, de la mateixa manera que el 

protagonista de Monterroso, el personatge d’aquesta història: «quan va despertar: 

dinosaures». Seguidament, se’ns narra com el protagonista, després d’un estat de 

letargia, es desvetla; en conseqüència, la realitat el destrueix, ja que havia cercat en la 

ficció el seu existir: «si va somiar: meravelles / quan va sortir el sol: se desfeia / no se’n 

vol anar: menja dàtils». Al capdavall, de la mateixa manera que en «Bamboo» (BK), 

«Amazones a sa lluna» (BK) fa del fantàstic el real: «si va somiar: no era fàctic».  

Així mateix, «Marcianet de Mart» (BM) conta la rutina d’un marcià que, des de 

la seua llar, contempla «paisatges fluorescents, / antics mars eixuts [...] rovell 
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incandescent, poblets molt a lluny [...] jardins de ciment  / i cuques de llum», fins que, 

al final, aquesta monotonia, encara que no se’ns especifique de quina manera, es renova: 

«(però un dia sa cosa va canviar)». De manera paral·lela, se’ns configura una 

prosopografia d’aquest: 

 

Era un marcianet de Mart, 

tenia quatre braços 

i no era ni baixet ni alt, 

[...] tenia es cos d’escata 

i no era ni primet ni gras 

[...] tenia sa mirada lluminosa 

i es cervell en blanc 

 

2.3. La Ciència ficció 

Acabem de veure com la temàtica surrealista es barreja en J.M. Oliver amb el 

tema dels viatges espacials. Això ens du a un gènere literari molt present a la seua 

poesia: la Ciència-ficció. Començarem amb dues parelles de relats en clau visionària: 

«los Monegros 1972» (T) versus «los Monegros 2174» (T), els quals acompanya amb 

fotografies.   

En el primer, la descripció és tan breu com el que relata. Localitza l’acció en la 

comarca aragonesa de Els Monegres, la qual defineix com una terra àrida: «L’horitzó es 

perd sense treva, sense el descans d’un arbre ni d’un turó» com també es refereix, 

remetent al passat, a una de les formes més antigues generadores d’energia utilitzades 

per la humanitat: «[...] una serralada fa de cementiri a uns molins d’energia eòlica [...]».  
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En el segon, han passat 202 anys i, amb el to irònic que caracteritza el nostre 

autor, el narrador juga amb el creixement desmesurat de la població: «Aquesta frontera 

és sempre provisional, la ciutat sempre creix [...] tots amb la joia de pertànyer a una 

civilització tan perfecta». I detalla la ciutat futurista: 

 

[...] pisos luxosos i lluents, entre flassades color de plata i electrodomèstics de 

darrera generació [...] esperen els trens que els duran a la feina [...] El tren de 

suspensió magnètica 

 

Al capdavall, com s’evidencia en aquesta comparació, el resultat, en ambdós 

casos, és el mateix, monòton: «Algú mira distret com als Monegros la vista es perd com 

en el mar, sempre igual». Val a dir que, tenint en compte la data de publicació d’aquest 

poemari —2004—, podríem estar davant la figura del «poeta-profeta», puix que, amb 

aquestes narracions, va vaticinar el que després es coneixeria com a «Gran-Scala-Las 

Vegas».  

 

 

Un altre exemple de la petjada de la ciència-ficció el trobem a «Jo, robot» (T), 

on explica la historieta d’un androide a qui un astronauta, a través d’un paral·lelisme 

anafòric, li procura aclarir els seus maldecaps sobre la vida terrestre i la repercussió de 

la rotació de la Terra en el temps: «Descampats i margalides, gira-sols i gira-dies», tot i 

això, se sent alienat en un món que no  acaba de concebre: 

 

L’astronauta m’ha explicat per entendre que la vida 
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a la Terra dura un dia i que torna a començar: 

retencions a l’autopista, surt un sol horitzontal 

i a través d’un parabrisa un individu fa un badall.  

 

Tot seguit, amb atipament i un to paròdic, enumera tot allò que li han pretés 

ensenyar: des de marques electrodomèstiques fins a onomatopeies, perquè aprenga, com 

els xiquets, a estimular el llenguatge:  

 

Maxicossis, minipimers, si butaca, no sofà,  

dins la tele les persones mai se cansen de xerrar, 

si rum-rum, és una moto, i si canta, la la la,  

i la Terra encara volta perquè no se vol aturar. 
 

Tanmateix, es mostra impertèrrit a causa de la seua condició artificial: «Si me 

demanen què tal, diré que normal, / que jo només som un robot de ferro per tot». Al 

final de la composició, amb el to naïf que singularitza l’obra del nostre autor, l’androide 

desatén les explanacions a través d’un paral·lelisme: «Si me demanen què tal diré 

occipital» i defuig del tema adduint: «jo només som un robot i avui pas de tot. / Què és 

una guerra civil, me deixin tranquil» perquè, per molt que siga autòmat, no deixa de ser 

artificial: «[...] que jo només som un robot i, joder, no ho sé tot». Així, remetent a la 

novel·la homònima d’Isaac Asimov, «un cervell posintrònic no absorbeix el gin-tònic», 

els robots han adquirit certa consciència, si bé, ignoren els sentits que permetrien la 

relació amb el seu entorn. De manera que alerta les persones sobre el risc i la solitud 

que, com en aquella pel·lícula profundament desoladora de Spike Jonze4, cauen en el 

parany que els cervells artificials estan a l’abast del pensament humà: «la tempesta 

d’electrons causarà electrocutacions».  

Aquesta falsa aparença es corrobora en «La vida de l’astronauta» (T): «la 

tecnologia ha estat una trampa». Altrament, hi ha el vessant d’un robot, Màdisson, 

programat com a unitat de vigilància, però sense cap èxit:  

 

les càmeres passen desapercebudes i la gent fuma i menja pels passadissos. 

Només es pot fumar a la cafeteria i menjar al menjador. De totes maneres, com a 

tal, el robot no crec que tampoc funcioni.  

 

El jo narratiu d’aquest text, «Robot» (T), que funciona a tall de preludi d’un 

poema homònim, du a terme una etopeia d’aquest amb un seguit de trets humans: 

                                                 
4 JONZE, SPIKE (2013): Her, Estats Units: SPWA. 
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«cortès», «ben educat», «intel·ligent, i no em refereixo al càlcul i a la memòria», 

«imaginatiu» i, malauradament, «molt innocent». Finalment, el robot Màdisson, malgrat 

que compartisca singularitats de l’espècie humana, no deixa de ser una «jugueta 

moderna» creada per l’ésser humà. És per això que el narrador es compadeix d’ell: «Fa 

llàstima perquè és com una persona». El poema s’inicia amb una pregunta retòrica en 

què s’interessa, com si fóra un «robopsicòleg», per l’estat d’ànim del robot quan 

resistematitzen el seu funcionament, es trasllueix, doncs, el condol per la seua condició 

de robot: «Diga’m què penses els vespres / quan el mecànic t’apaga, / quan fas un canvi 

de software, / sempre que te reprogramen».  

Aleshores, atribuint-li una altra particularitat exclusiva de l’espècie humana, 

somiar, fa una remesa al trist somni de «Jo, robot» (T) en què se sentia totalment intrús i 

introvertit davant les explicacions d’un astronauta sobre un planeta que no era el seu: 

 

Recordaries un somni: 

transbordadors lluminosos, 

un astronauta, un satèl·lit 

d’uns acabats horrorosos. 

Els oceans i la Lluna, 

el teu caràcter hermètic, 

amb la mirada perduda 

dins un planeta desèrtic. 

 

 Tot seguit, l’excedeix respecte a l’espècie humana: «Robot eficient, més 

intel·ligent / que la gent i de molt» i, uns versos més endavant, el compara amb altres 

aparells elèctrics, els quals, a diferència d’ell —que ens rememora aquella crua història i 

fascinant confraternitat entre una xiqueta i un robot5— manquen de sentiment i afecte: 

«el deshumificador no te sent / l’electrodomèstic és un puta enxufat / i no sabrà mai que 

és l’amistat». En definitiva, restant-li importància a l’assumpte, propi de Joan Miquel 

Oliver, el jo narratiu, amb agudesa, retrau els enginyers la destresa amb la qual han 

aconseguit que el robot puga commoure’s i, no obstant això, siga tan antiestètic: «Tots 

els secrets d’una ciència / dins el teu xassís de ferro, / creus que va ser necessari / fer-te 

d’exhura tan feo».  

Un altre vessant important  de la petjada de la Ciència-ficció en J.M. Oliver serà 

la seua dèria pels viatges interestel·lars. En «La vida de l’astronauta» (T), serem 

testimonis d’un viatge a «espais orbitals», en què l’astronauta explorarà mons remots, 

                                                 
5 Veure ASIMOV, ISAAC (1986): Robbie en Jo, robot, Badalona: Edicions Pleniluni, pp. 9-31.  
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tema força reiterat en l’obra de l’autor: «Me’n vaig a un planeta desconegut [...] estels, 

nebuloses, immensitat» en què el paisatge descrit és surrealista: «les plantes són negres / 

el cel és verd, / els peixos caminen, / volen els cans, / quan passen me diuen “hola, què 

tal”». 

Aquesta grandiositat es contraposa a la insignificança de l’astronauta: «tot sol 

dins l’arena he clavat els guants», qui ironitza sobre el paral·lelisme que hi ha entre la 

Terra i els espais siderals: «I amb tal diversificació de gent / l’estratosfera té molt 

d’ambient, / els bars de copes sempre van plens / i mai se buiden els bars de gais». Clou 

la composició amb una homonímia que ha estat repetida al llarg dels versos: «i el 

ministeri de medi ambient, / demà inaugura un bar d’ambient» que ressalta l’enginy i 

l’humor d’Oliver. 

D’una altra banda, en «Vehicle lunar» (T) se’ns presenta un inventari amb les 

primeres emocions d’un astronauta en arribar al satèl·lit terrestre més gelat de tot el 

Sistema Solar, en què tots els components es redueixen a matèria, al cap i a la fi, com en 

el planeta Terra: 

 

La Lluna, els cràters congelats, les pluges, 

esferes, desfasaments controlats: cometes. 

 Estadis nuclears,  

 eclipsis en colors galvanitzats: espectres. 

 El cel crionitzat, 

 les corbes d’un espai intemporal: matèria.   
 

Una altra constant en la poesia de J.M. Oliver, en relació amb l’anterior, seran 

les referències als éssers provinents de l’espai exterior. «Extraterrestres» (T) narra la 

primera sensació del cosmonauta, bé podria ser el de «La vida de l’astronauta» (T), en 

arribar al món dels astres i trobar-se amb marcians, amb els quals satiritza: «quins 

extraterrestres més originals», al capdavall, realitzen les mateixes activitats que 

qualsevol humà:  

 

van amb motos d’aigua dins l’hiperespai 

i una espasa làser a la mà. 

[...] tenen les antenes parabòliques, 

i tarifa plana telefònica 

perquè sempre han de sintonitzar. 

[...]i berenen de pa bimbo amb tulipan 
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L’astronauta entén la Terra com «un planeta de pols i de merda / d’un inhòspit 

sistema solar» estem, doncs, davant el tòpic literari Locus horridus. Com també 

s’insinua el colonialisme i l’ambició de l’home: «jo he vengut a muntar el meu negoci: / 

un complexe de luxe de l’hòstia / per jugar a minigolf i a petanc». Per contra, en 

«Poema del marcià» (T), a tall de revenja, tenim la perspectiva del costat oposat, així, 

els marcians sospiten: «Els astronautes que ens invadeixen». Amb tot, es mostren cauts: 

«no jutjarem sense bé no conèixer», amb la voluntat que s’integren entre ells: «Els nous 

infants benvinguts de la Terra / s’instruiran en parla marciana, / multiplicaran en la 

nostra taula, / respectarem el seu costum de seure».  

Paral·lelament, en «Pegasus» (P), assistim a una nit en què els extraterrestres 

que provenen de Pegàs, el cavall alat, arriben a la Terra:  

 

Venim de pegasus solcant oceans, 

venim de futures edats. 

venim de pegasus cercant posicions, 

tenim poderoses raons. 

Venim de pegasus solcant oceans, 

tenim episodis passats.  
 

Així mateix, «Portaavions» (T) exhibeix els obstacles de la convivència terrestre 

dels marcians, els quals se senten desorientats, a causa de la complexitat i incomprensió 

de la vida en el planeta Terra:  

 

Un dia de vespre i de son 

que mires i aplegues la roba 

que mai no sé on tenc la porta, 

que no ploriferen les hores, 

que no puc cordar-me l’abric  

a un mon ple de combinacions, 

combina el meu cel sempre gris 

amb tots els teus portaavions, 

badies de petroliers, 

excuses de mal bevedors. 
 

És important destacar el poema «Pegasus» (P), atés que, en els primers versos, 

hi ha una al·lusió evident en què Joan Miquel Oliver connecta la figura dels 

extraterrestres amb el que és conegut com a «turisme de borratxera» que, amb la imatge 

del ciclomotor, es reforça, emfatitzant els escàndols que els turistes causen: «Guiris 

borratxes dins ses dunes, / a sa camada sonen vespinos». Aquesta idea s’estendrà al 
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llarg del poemari Atlantis com a metàfora d’aquella illa grega mitològica, enfonsada 

sota les aigües, a causa d’un terratrémol que, en aquest cas, seran autores les persones: 

 

Atlantis se cruix sa nit de s’hivern, 

Atlantis se perd, llampecs, calabruix. 

Ciutat en silenci al fons de la mar 

[...] sumam desperfectes, obram extincions (AT: «Atlantis»).  

 

Encara que culminarà amb el poema «Posidònia» (AT), en què es narra com una 

parella d’enamorats contempla la mar agitada de la platja mallorquina des Caragol: 

 

Formacions de posidònia en Es Caragol, 

nuvolositat dispersa que ara tapa es sol. 

Musiqueta dins sa panxa (avui som amb tu), 

treballant damunt ses algues 

poden veure es puu.  

Bufa es vent avui, i la mar fins a Cabrera 

és com el món ferest que bull 

d’aigua blava i sabonera, 

i peguen fort al cel ses ones 

per damunt es ginebrons,  

ses partícules salobres 

que ho castiguen d’erosions, 

bufa es vent avui... 

 

Aquesta quietud, malauradament, l’interrompran els turistes, així, l’autor, tot i 

que amb una mica de llàstima, serà molt més categòric que fins al moment, puix que, a 

causa d’aquests, els personatges d’aquesta història, se senten actors d’una representació: 

«Miris a on miris una plaga d’estrangers, / fan caramullets de pedres (se lleven s’estrès), 

/ han pagat s’entrada, som animalets d’un zoo, / si tengués una metralladora per dir-ho».  

Aquest pensament expressat per J.M. Oliver en «Posidònia» (AT), ja s’anticipava 

en unes declaracions aparegudes en Putos himnes generacionals: 

 

El músic reconeix el caràcter estrany del món que l’envolta, de Mallorca estant. 

Com a aborigen en una illa construïda per als visitants, reconeix haver-se sentit 

alguna vegada part d’un decorat (Gomila i Salicrú, 2015: 36).  

 

En definitiva, el leitmotiv dels extraterrestres, d’una banda, suposa paisatges 

idíl·lics, en els quals els protagonistes exploren espais inusuals que els permeten el 

contacte amb noves espècies. Tanmateix, d’una altra banda, es deriva una visió més 

negativa relacionada amb el turisme que, segons el nostre autor, pot ser una pràctica 
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incòmoda per a la gent del país que visites, segons declara en l’entrevista «Ànima» 

realitzada per Toni Puntí per a TV3.cat (2015):   

 

Jo crec que com Mallorca és una terra que està molt enfocada en es turisme i jo 

veig es turistes una mica víctimes, innocents. Es lleven en sa moto, pobra gent. 

No puc evitar pensar que, per molt que tu no ho percebis, si viatges a un altre 

país, ets un turista. I sempre m’ha fet un poc de reparo.  

 

2.4. El costumisme  

Un altre motiu que caracteritza l’obra poètica d’Oliver és que combina 

l’onirisme amb el costumisme. No podia ser d’una altra manera, si tenim en compte que 

el nostre autor és un atent observador de la realitat: 

 

La meva font d’inspiració és la realitat. [...] Mallorca, la imaginació, el 

Mediterrani, la vida còsmica...Sempre vaig allà mateix, són els temes que em fan 

feliç (Gomila i Salicrú, 2015: 21).  

 

Per aquesta raó, entre els seus poemes es poden apreciar des de versos 

esporàdics, que revelen accions habituals amb les quals el lector podria identificar-se 

perfectament; fins a poemes dedicats, únicament, a reproduir situacions, sempre 

acompanyades del to irònic predominant en la seua obra. Amb açò aconsegueix dur a 

terme una sèrie d’imatges que retraten la societat i s’aproximen així  al lector.  

En aquest sentit, «Al transbordador» (T) n’és un exemple clar, atés que detalla, 

estupendament, la típica conversa d’ascensor sobre qualsevol tema de la vida diària per 

a evitar el silenci:  

 

—Fer macarrons és molt fàcil. Agafes una olla plena d’aigua i la poses al foc. 

Agafes la paella amb oli i també la hi poses. Talles una ceba... 

—Una ceba? 

—Calla, la tires quan l’oli sigui calent. Agafes la carn picada mesclada de 

vedella i de porc i, quan la ceba sigui daurada, la tires a la paella amb sal i pebre bo i foc 

a tope. 

—La ceba, no li poses sal ni res? 

 

Així mateix, «La meva clientela» (AF) n’és una altra bona mostra, ja que una 

«puta consolidada» ens descriu com és la seua clientela, la qual és «mitja barriada»:  

  

La meva clientela és fina i discreta, 

a les al·lotes pel carrer mai els diuen: “morena”! 
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però l’horabaixa me fan una visita, 

jo sé que els agrada perquè deixen propina.  

 

Tot seguit,  du a terme un autoretrat en clau amplificador, així com una mica 

groller: 

 

Sabates de taló, rímel i pintamorros, 

la llima i el pintaungles els duc a dins el “bolso” 

som la més “hermosa”, 

la més famosa i la més femella, 

però davall la falda tenc una bona peça.  

 

El següent poema a destacar és «Serpentines esquinçades» (VEA), en què es 

defineix, amb rigorositat, com és tornar a casa després d’una nit de festa, incloent-hi la 

ressaca emocional que implica la reflexió. A més, observem un to jocós en els darrers 

versos, pel fet que el jo líric es preocupa per si el got que deixa en el banc se’n va volant 

i, per tant, contamina la ciutat; tanmateix, en comptes de tirar-lo a la brossa, decideix no 

beure’s l’últim glop perquè es quede estàtic:  

 

 Serpentines esquinçades, males hores camarades, 

 carrec una copa per es camí cap a casa, 

 algunes faroles enceses, algunes s’apaguen. 

 Ja tornen a muntar sa fira del Ram, 

 i surt es sol a dins sa nòria, 

 pensant, caminant, a damunt un banc 

 deixaré es tassó de plàstic amb un culet de cubata  

 perquè no se’n vagi volant.  

 

D’altra banda, la primera part del poema «Alpinistes-samurais» (A), una miqueta 

lúgubre, detalla, amb elements comuns, la trivialitat de la vida del personatge, que 

enumera la seua solitud mentre el temps passa. No obstant això, s’ha d’establir una 

diferència entre els objectes que no estan vinculats a altres éssers, com poden ser el 

«cafè» o el «cigarro» i, contràriament, els que estan relacionats amb la companyia, com 

és el cas de «condons». En realitat, quan un se sent malenconiós, li dóna més 

importància als objectes que l’envolten perquè el que abunda és el buit («¡Desierta 

cama, / y turbio espejo y corazón vacío!»)6: 

 

                                                 
6 Aquests versos pertanyen al poema «Huye del triste amor» d’Antonio Machado.  
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Un cigarro, un tallat, 

no són temes de gran densitat, giren es ventiladors. 

Una falta personal, tantes baixes en es meu sofà, 

mil-cent-cinquanta condons. 

Alpinistes-samurais, coses més rares mos han de passar. 

Qui em sabria contestar com és un dia just a punt d’acabar. 

Un principi d’estació, de cabines per telefonar, 

xerrava amb es contestador.  

 

Seguint amb les vides solitàries, «Cartes de Ramiro» (VEA) analitza la taciturna 

història d’un pescador sense diners que, desgraciadament, es refugia en l’alcohol mentre 

contempla el retrocés de la mar: 

 

I un home sense doblers onsevulla fa nosa... 

pescador que jugues a cartes amb ses teves manotes... 

mires cap a la mar i dius, encara hi ha rissaga... 

cassalla i purot, escapces dos jocs de ramiro... 

mires la mar i dius, ara en ve una de morta... 

un home sense doblers onsevulla fa nosa... 

 

De manera paral·lela, «Sa casa des carboner» (VEA) presenta els hàbits i la 

pobresa d’un home comú, de professió carboner: 

 

I sa casa d’un carboner, baixava en es poble només es dissabtes, 

sa cara i es peus amb mascara, assustava a sa gent. 

A sa runa de sa casa anit he vist s’esperit amb una tortuga 

i fum d’un espelma apagada, i res no m’ha dit.  

 

Així com «Esperant assegut» (VEA) mostra el desemparament del jo líric mentre 

compta els minuts de la tristesa: «Esperant assegut ha passat un minut, / circulant com 

robots vianants transeünts. / Tanc es ulls, imagin molt oberts es teus ulls». De la 

mateixa manera, «Sentinella» (VEA) exposa l’anhelada solitud d’un soldat en una nit de 

guàrdia: «Sentinella, fosca verda, dins sa coma ja llampega, / soldaditu que resaves per 

quedar-te de reserva». Per a acabar amb el grup d’homes desolats, el poema «Aquest» 

(VEA) comprén l’alienació d’un jove:  

 

Sempre dividia es espais i, quan s’avorria, jocs on line. 

Anava amb sa mare a comprar, així l’ajudava. 

Però un dia no se va encendre... 

Escoltant a cascos, s’autobús, sa carpeta “varios”. 

No té res aquest, va dir es metge...   
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En l’àmbit de les escenes rutinàries, «Multicinemes» (T) ho exemplifica: «Què 

difícil el dia i la casa, / el domèstic avui me patina, / tot s’arregla amb el just bricolatge / 

que les coses necessiten». També s’observa un paral·lelisme d’imatges casolanes del dia 

a dia en «Milers d’habitants» (T): «Una dona se mira les dents [...] Un home destapa i 

olora una crema after-sun». Com també «Alegria» (A) plasma qualsevol dia de mercat 

ambulant en què «les fireres no vendran cacauets»; la representativa estampa d’unes 

ancianes en la porta de les seues cases: «ses velles se xapen de riure», les turistes 

menjant gelats en «Ses meves mans» (AR): «ses estrangeres mengen gelat» o un altre 

paral·lelisme en «Carreteres que no van enlloc» (L): «Una parella en banyadors / a ses 

tumbones miren sa premsa, / i veuen un cotxe passar [...] Una senyora ven llimonada / a 

prostitutes acalorades, / i veuen un cotxe passar». Un altre poema que ho exemplifica és 

«Canta a sa dutxa mi niña» (VEA), imitant l’estructura d’una cançó popular, el jo poètic, 

cantussejant, revela com canta la seua «niña» alhora que l’anima perquè ho seguisca 

fent i, mentrestant, ell s’adormirà: «Canta lirí, canta liró, canta a sa dutxa mi niña rumba 

d’amor, / canta lirí, canta leré, canta a sa dutxa mi niña, jo dormiré». També, 

«N’Angelina» (VEA) és la història corrent d’una xiqueta: «N’Angelina té sis anys, va a 

taekwondo es dimarts, / però un dia serà gran, sa guerrera més letal. / N’Angelina té sis 

anys, va a karate, ho té clar». 

A més, en «Abraçades són pastilles» (VEA) el jo poètic se sent agraït davant del 

seu amor, com s’observa a través d’una imatge relacionada amb un acte totalment 

quotidià, com és anar al metge o a la farmàcia: 

 

Per ses teves abraçades jo m’he estalviat moltes pastilles,  

tu me desembulles dins sa panxa es nusos de requilla, 

ses pastilles que me dóna es farmacèutic en veu baixa 

ses receptes que me plany es metge de família.  

 

Endemés, «Nous partons pour la France» (VEA) exposa, humorísticament, dues 

parelles de viatjants, una que està en la carretera: «Lluna plena, jeeps militars en es 

camins, dus sa brusa de seda / i una Marie Claire de mil nou-cents cinquanta cinc» i, 

paral·lelament, sota la mateixa lluna, una altra parella de francesos que parlen sobre 

quan tornaran al seu país. Així doncs, per a causar veracitat davant el lector, la conversa 

és reproduïda en francés: 

 

Lluna plena i una musiqueta berber, dos francesos que xerren 

i beuen Ricard a sa terrassa de s’hotel:  
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—Nous partons pour la France. —Ah! et quand partez-vous? 

Nous partons a la fin de la semaine. —Vous avez de la chance! 

 

Altrament, «Ballarines de ballet» (VEA) ofereix una altra escena tradicional en 

què les protagonistes, unes ballarines, assagen a la costa mentre un jove les observa: 

 

A sa platja situades ballarines de ballet, 

en postures variades, col·locades diferent. 

Sa marea va baixar, tot allò brillava gris, 

elles ja eren allà i un alot ho va anar a dir.  

 

En darrer terme, «Santa Claus» (VEA) explica la presència d’aquest, la qual 

arriba a ser pesada, possiblement, perquè no forma part de la nostra tradició. Per aquest 

motiu, esmenta els Reis Mags mentre tranquil·litza la impaciència dels xiquets. Així 

doncs, presenta una situació que qualsevol podria reconéixer: 

 

Santa Claus arrasant amb tot, s’ha cansat, ha avorrit el món, 

es regals els duran els reis, són los tres màgics de l’Orient.  

No ploreu, no ploreu infants, es juguets són encaminats, 

bons al·lots, l’endemà ho tendreu, bé dormiu, no vos desperteu.  

 

2.5. La tradició literària 

 Pel que fa als temes identificables dintre de la tradició literària que engloben 

l’obra poètica de Joan Miquel Oliver, cal fer esment, en primer lloc, al tòpic de la 

infantesa. En aquest sentit, «Polo de llimona» (BM) evoca la infantesa del jo líric: «Ses 

falgueres, ses escales, / ses juguetes, ses baranes, / Burman Flash, el cel d’Agost [...] Es 

tramvia a sa plaça, / un gelat de fresa i nata». També «Nins a tobogans» (AT) és un 

retorn a la infància, en la qual el jo poètic imaginava animals amb la silueta de les 

ombres: 

 

Quan me’n vaig a dormir 

mir una estona en es sostre 

sa llum de sa mitjanit en forma d’espinada 

per s’ombra que projecta sa persiana: 

cetacis, paquiderms, brontosaures... 

 

Així doncs, la infància constitueix un lloc en el qual aixoplugar-se: «I m’adorm, 

i somii mirant / nins a tobogans, i berén tot sol assegut a part. / I m’adorm, i somii que 

vol, / i tenc un total i absolut control». Altrament, el tema de la vellesa es pot observar 
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en «L’estel d’aquari» (AF): «M’acabaré tot sol i mil·lenari, / ferit a tall de crani / ja no 

me curaré».  

D’una altra banda, convé destacar el tòpic de l’amor i, en conseqüència el 

desamor. En primer lloc, trobem poemes dedicats a les exploracions físiques entre 

persones, com és el cas de «Cançó de contacte» (AT): «Es teu coll, es meu nas, / 

t’ensum, t’abraç»; o «Focs artificials» (AR), un poema en què es tracta l’amor des d’una 

perspectiva més irracional: «I sa fam me va fer desenvolupar / s’estimar-te cada cas / 

des teu vici més animal, / més salvatge». De manera paral·lela, «Love song» (BK) ens 

transporta a la ciutat de l’amor per antonomàsia: París, a la qual volen els dos 

protagonistes: «mos precipitam damunt parís i sa maniobra és en descens». Tanmateix, 

el jo poètic es mostra torbat a causa de la passió carnal: «t’he d’escriure un vers un 

moment... / diria que “es teus llavis són hiverns i somriures” [...] diria que “es teu cos el 

consider” / i que “es meu sentiment se despista”». El jo líric resol la situació amb cert 

infantilisme, referint-se, una altra vegada, com en «Darrera una revista» (BK), al 

«suïcidi mental», així com al ball «foxtrot», el qual imita els passos dels animals, per 

tant, li lleva tota mena de romanticisme a la cançó, llavors, fins i tot, acaba satiritzant el 

títol «Love song»: «...es meu eclipsi total, sa meva love song, / es meu suïcidi mental / 

ballam un fox trot...».  

En segon lloc, en relació a la cara més dolça d’aquesta dicotomia trobem cants a 

l’amor més espiritual com, per exemple, «Jugam a ciclops» (VEA) en què s’evidencia 

un amor recíproc: «Amor jo vull, mirar-te sa cara veure’t només un ull, / amor necessit, 

llorers i corones i tu m’ho dónes». Altrament, cal esmentar el fabulós «Calgary 88» (L) 

en què els protagonistes, dos patinadors representants d’Espanya a les olimpíades de 

Canadà,  prometen casar-se si guanyen la medalla d’or: «—te casaries amb jo? —I vaig 

contestar / —Avui mos casam, si guanyam sa medalla d’or». Finalment, superen els 

russos i els suecs i consagren el seu amor als Jocs Olímpics de 1988: «damunt es 

pòdium amb sa medalla mos donam sa mà, / senten pes micros així com mos casen / i 

dins sa tele tu i jo mos besam». 

Contràriament, «Camps de maduixes» (AR) exposa un jo poètic que, malgrat no 

ser correspost, no sucumbeix: «No fa falta que tanquis amb clau cada porta, / som un 

àgil i experimentat acròbata. [...] és inútil que apaguis ses teves faroles, / sé trobar-te 

davall quinze sostres de roba». En definitiva, per molt que siga conscient dels 

impediments, continua caient en la imaginació d’una història idíl·lica: «De vegades me 

passa que becam / damunt una estora de dàtils / i climes de països portàtils».  
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Paral·lelament, «Viure sense tu» (AF) narra la història d’un amor que s’acaba, 

però amb certa jovialitat: «Dolça besada té gust que s’acaba/ punt i principi de viure 

sense tu». D’un amor per qui el jo líric entregaria la seua vida a qui li va descobrir el 

benestar i la sort d’estimar: «I arriba un dia que la vida és un teatre / que se diu felicitat, 

[...] te regal la meva vida i sense tu ja no me val». Així, a partir de l’anàfora «Jo no 

sabia», el jo poètic rememora i reconstrueix un llistat de tot allò que ha aprés amb aquell 

amor:  

 

Jo no sabia que també me donaries 

manuals de geografia 

cent dillunsos a un dibuix. 

Jo què sabia d'alens que se trobaven, 

de cabells que s'embullaven, 

de mans i de perfums. 

    

Per acabar, malgrat aquest punt de vista optimista que hem mencionat adés, 

passa el temps, però no el suficient perquè el jo líric domine la situació i la pèrdua 

fortuïta: «Jo no sabia que després me mataria / sa teva mirada / que plora i diu que no». 

Consegüentment, experimenta una situació de dany, el qual expressa mitjançant un 

seguit d’antítesis que palesen l’intent de superació del jo poètic enfront de la realitat 

negativa en què es troba. D’aquesta manera, es debat entre l’anhel de no estimar més i la 

veritat d’estimar més del que desitjaria, si aquell amor fóra correspost: 

 

[...] me mires tan a prop que me fa mal, 

que surt el sol i encara plou, 

que t’estim massa i massa poc, 

que no sé com ho hem d’arreglar, 

que som amics que som amants. 

 

D’una altra banda, «Tots els motors» (AR) presenta la malenconia del jo líric 

després d’haver viscut un amor difícil i nociu: «Mos estimàvem, / mos destrossàvem 

mútuament / ses vides, mos acabàvem / mos fèiem companyia, / mos caducàvem, mos 

dedicàvem quasi sempre es dies». Ara bé, al contrari que «Viure sense tu» (AF), en 

aquest poema el jo poètic, tot i que lamenta el final de la relació: «T’has fet 

desaparèixer / i jo he perdut sa corba / i s’anestèsia, i he plorat», se’ns mostra eufòric i 

es compara amb un satèl·lit, atés que ha trobat el camí cap a la satisfacció: «Encara no 

m’ho crec / i ja torn a ser un satèl·lit / que fa voltes en línia recta». Malgrat que, de tant 
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en tant, sol·licita un canvi d’aires, un nou amor, puix els records i les veus del passat 

que té al cap el turmenten: «Necessit un centre de gravetat, / necessit un atles 

d’espirals». 

Seguint amb la solitud i el desengany dels amors que arriben a la seua fi, «Tot 

sol» (AF) és un bon exemple: «Que l’amor ja s’acabava / negat dins una bassa / 

d’enyorança i de rancor / Tot sol, maleïda la paraula / la mentida que va caure / i va 

explotar com un tassó». També trobem històries d’amors incompatibles que acaben en 

ruptures com és «Final feliç» (BM), atés que els protagonistes no comparteixen cap cosa 

en comú: 

 

Ell va dir “piscines”, ella “trampolins”, 

“ell va dir “planetes”, ella va dir “quins?”. 

I quina pena es desencís, 

que rotunda i que valent, 

no va ser (precisament), 

no va ser un final feliç. 

 

Així mateix, «Aquesta pluja» (AF) és un poema d’aflicció, en què la pluja no 

són sinó les llàgrimes de la desolació del jo poètic: «Aquesta pluja no té un hivern, / 

només té un dia un poc xerec». No obstant això, malgrat la malenconia, aquest intenta 

recompondre’s: «Tothom té defectes, / jo encara t’enyor. / Ningú no és perfecte, / ja no 

te faré pus cançons». Al final, com és propi del nostre autor, conclou el poema amb un 

toc d’ingenuïtat i surrealisme, intentant acolorir els dies, que acabaran amb la 

metamorfosi del jo líric:  

 

Demà pintaré amb ses mans 

es meu sol de jugueta 

que té un satèl·lit solar 

i un solàrium d’estrelles. 

Demà pintaré as cel ras 

un segon domicili, 

semiaquàtic i deshabitat 

perquè m’estic transformant 

en un amfibi.  

 

Seguidament, «Darrera una revista» (BF) conta un amor que es desgasta: «i es 

dies no s’aguanten, sa vida s’erosiona, / m’anu·la i m’hipnotitza aquesta grapadora, / me 

roden per sa cara suïcides i neurones». Finalment, els amants es resignen a la separació, 

però, al contrari que «Tot sol» (AF), aquesta parella es diu adéu amb l’afecte que un dia 
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els va unir: «faràs una cervesa i jo un martini blanco / i com dos asteroides que han 

desviat sa ruta / direm que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna». També 

aquesta pèrdua s’experimenta en «Foto», encara que inútilment, amb la tendència de 

menjar gelat quan un està deprimit, per si augmentaren els nivell de serotonina: 

«S’amor que se perd se’n va en una foto / s’amor boca se perd se’n va amb una moto. / 

T’aixeques malalt, te menges un polo, tifons i huracans». 

A continuació, un altre tòpic present a l’obra del nostre autor és el Locus 

amoenus, concretament, es palesa en «L’univers és una festa» (AF) en què es lloa 

l’univers: «I cada nit feim una festa [...] I ballam fins que és de dia [...] l’univers és una 

festa que ens omple de joia / cada finestra obre un nou matí, / ple de llums i ple 

d’orquestres». A més, «En s’estiu» (AF) s’evidencia com el jo poètic desitja entrar en 

harmonia amb cadascun dels elements de la naturalesa: «res d’aquest món no m’importa 

/ jo només vull ser un trosset / de natura en miniatura / me fondré davall les ones / com 

un glop d’aiguardent». En oposició al Locus amoenus, apareix el Locus horridus que es 

pot exemplificar amb el poema «Blood, devastation, death, war and horror» (VEA) que, 

per tant, descriu el món com un lloc de patiment i penúries: «Blood, sang, fum, fam». 

També és un bon exemple «Punyeta món» (VEA) en què el jo poètic sent que el món va 

en contra seua: «aquí tot cristo me vol fer sa punyeta». O en «Torneig amistós» (AT): 

«Cotxes aparcats en doble fila, / locutors imbècils per megafonia, / nins arrossegant 

peces de roba».  

Contràriament als temes anteriors, també se n’evidencia un de caràcter més 

amarg com és el tòpic de la mort. En aquest sentit, «Per què vaig venir» (VEA) és un 

cant a l’angoixa de la mort, possiblement, és dedicat a Tolo Calafat, un alpinista 

mallorquí, el qual va morir l’any 2010 amb trenta-nou anys després de fer el cim de 

l’Annapruna. Al descens, es va haver de detenir i va passar tres dies i dues nits a la 

intempèrie, a més de 7.500 metres d’altura, a l’espera d’un salvament que mai no va 

arribar i es va donar per mort. Així mateix, la composició és una mena de monòleg 

interior en què el jo poètic és conscient del seu defalliment, és per això que es penedeix 

d’haver anat perquè ningú el socorre, aleshores, es lamenta pels seus fills perquè sap 

que ha arribat la seua fi tràgica. A més, s’hi palesa el tòpic del Ubi sunt, ja que es 

pregunta pel destí dels seus acompanyants: 

 

On són tots es meus amics, ja deuen haver arribat, 

no deu faltar molt, no puc caminar, de genolls, 
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oh Déu meu, no m’ho crec, pes meus fills angelets 

esperant son paret, ja som mort, ajuda’m.   

 

Així mateix, el tòpic del Tempus fugit s’adverteix en «...Alegria» (A): «Cau d’un 

arbre sa llavor, / després en surt un altre de millor, / és sa vida que segueix, / ja que és 

increïble però així és». Tanmateix, en «Rumba del temps» (AT) no és tan tàcit, així 

doncs, prenent com a base la teoria de la relativitat de Stephen Hawking, exposa que el 

temps no és un fet tan absolut: 

 

[...] es temps és relatiu, 

“Relatiu de què, relatiu per què”. 

“Perquè sa velocitat de sa llum 

no canvia dins s’espai en moviment, 

i a s’equació sa variable que varia 

és sa des temps”.  

 

Finalment, com és propi de molts autors, convé destacar les reflexions 

metalingüístiques o sobre l’acte d’escriure que es trasllueixen al llarg de les obres. En el 

cas d’Oliver, com a mostra, el poema «Me sobren paraules» (L) és una lloança a la gran 

quantitat de paraules que tenim al nostre abast, i, sobretot, un elogi a la paraula per la 

capacitat de traslluir quelcom: «Todas las cosas pronuncian nombres»7, des del més 

trivial fins al més transcendental, des del més bell fins al més repulsiu:  

 

Me sobren paraules (agulla, fil de cosir, tisores, estufa), 

me sobren paraules (vermut, patates, olives), 

paraules molt curtes (pi) 

paraules molt llargues (esternoclestmastoideu) 

paraules molt fàcils (mamà), 

paraules difícils (obliqüitat)... i jo què sé. 

 

No obstant això, hi ha un vers, a tall d’aforisme, que dóna la clau del significat 

del poema: malgrat conéixer tot el lèxic del diccionari, com és de complex parlar de 

nosaltres mateixos: «Me falten paraules per explicar què significa per jo». Aquest 

poema manté una relació íntima amb «Zoom» (VEA) en què, a través d’un objectiu de 

càmera, s’enfoquen diferents paisatges o elements fins que el jo poètic arriba a si 

mateix. Així doncs, observem la introspecció de l’escriptor que escriu per a arribar a 

conéixer-se, indagar en el desconegut i subsistir: «una mà escrivint això, zoom a jo». 

                                                 
7 PORCHIA, ANTONIO (1991): Voces reunidas, México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 

80.  
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També «Wa yeah!» (BK), a tall de poètica, és una apologia al reconeixement de la 

poesia, així com els fets sobre els quals s’ocupa un poeta, des dels més romàntics: «jo 

cant sa lluna i s’estrella», fins als més realistes: «jo cant es cafè i sa galeta». A banda de 

l’acte d’escriure, està el gust per la lectura, és el cas de «A cada mà una maleta» (VEA) 

en què el jo líric evidencia la seua monotonia, la qual, al cap i a la fi, és la que el 

redimeix: la literatura: «Mirant s’estufa a sa cambra m’he desvestit, / i trec un llibre i 

m’assec a damunt es llit, / tenc un tros de món aquí dedins, / blau vermell i verd, així jo 

visc».  

 

2.6. Intertextualitat artística 

Val a dir que la intertextualitat en la literatura contemporània no procedeix, 

solament, del camp de la literatura sinó del món audiovisual, el cinema, la televisió, les 

cançons de moda, la pintura o altres arts, les quals afegeixen noves perspectives, així 

com diferents punts de vista a l’hora d’acarar un text.  

En primer lloc, al llarg de l’anàlisi, hem estat observant com la poesia de Joan 

Miquel Oliver presenta intertextualitat amb altres escriptors com és el cas de Cortázar o 

Augusto Monterroso. Però, no són els únics presents a l’obra del solleric, Kafka també 

té el seu lloc a «Hotel Occidental» (AF) on l’autor especifica que està basat en el seu 

llibre Contemplació. Així doncs, aquest poema, seguint el microrelat «La ventana a la 

calle»8 exposa la paradoxa de la nostra existència: quan estem al carrer mirem amb 

nostàlgia el silenci, com l’home cansat de Kafka que Oliver acull: «La meva mirada / 

oscil·la entre el públic i el cel». Tanmateix, quan estem a l’interior, habitem la solitud 

amb el desig de l’amplitud d’una finestra que possibilite la imaginació d’una altra vida: 

«No estic en condicions / de viure molt de temps / sense una finestra que doni al 

carrer». Així mateix, aquest poema conté una altra al·lusió a aquell personatge solitari 

de Daniel Defoe: «Visc a una illa deserta / i a un desert aïllat de tot, /som en Robinson 

Crusoe/ i el meu salvavides és el teu amor». És important destacar com, a l’inici del 

treball hem establert una relació entre el nostre autor i Quim Monzó. Aquest últim, 

també, amb un to irònic, recorre en un relat seu —«Sobre la futilitat dels desigs 

humans»— al personatge de Robinson Crusoe per a deixar palesa la solitud de l’home.9 

                                                 
8 KAFKA, FRANZ (2015): Contemplación, Navarra: Ediciones Barataria, p. 52.   
9 «I fou a partir de la seva desaparició que vaig prendre consciència de la meva solitud i vaig pensar — 

com no? —en Robinson Crusoe, i vaig fotre’m a cercar Divendres —o Dimarts o Dimecres o Dijous o 

Dissabtes o Diumenges —però ni una puta ànima humana no comparegué» (Monzó, 1987: 104). 
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D’una altra banda, és evident la intertextualitat amb el poema homònim, «Un 

hiver à Majorque» (VEA), la crònica apassionada que va escriure George Sand del seu 

viatge a Mallorca amb el seu estimat Chopin. El nostre autor, doncs, desmitifica 

ambdues figures portant-les al camp de la quotidianitat:  

 

Es Chopin ha pujat es piano en es terrat, 

un criat l’ha ajudat i de poc no s’han matat. 

Ha plogut, s’ha banyat i na George Sand l’ha renyat, 

dins es llit, constipat, menja sopa i pa torrat.  

 

Seguidament, «L’aire de ca teva» (AF) és la narració d’un amor acabat en què el 

jo poètic lamenta l’absència: «Ja he tastat la mel i ara me falta / sempre seràs la pena de 

la meva entranya [...] ja sé de fa temps que estimar-te és com agafar gotes de pluja amb 

les mans». A continuació, esmenta el poeta francès Apollinaire que, en aquest poema, és 

un peix amb què, irracionalment, el jo líric se solidaritza, atés que veu reflectida en ell 

la seua situació. Així és que la menció explícita a Apollinaire corrobora el surrealisme 

del poema alhora que l’obra poètica del nostre autor: 

 

Mira’l, és n’Apollinaire, viu a la peixera  

neda i surt a respirar l’aire de ca teva 

i no troba el moment per seure i xerrar-te 

jo sé que et vol dir que ja no el veuràs més. 

 

També hem advertit intertextualitat relacionada amb la pintura. Per il·lustrar, el 

poema «Jo diria “cine”» (BM) esmenta dos pintors: «jo diria “Klimt, jo diria 

“Pollock”», volent dir que, si tinguera un cos a qui voler, podria anar amb ell a 

exposicions de pintura.   

Tenint en compte la seua dedicació al món de la música i composició, encara 

que en menor mesura, s’hi poden advertir altres mencions, a banda de la de Chopin, en 

el marc de la música o la dansa, per exemple, en «Marès a radial» (P): «Sona a sa ràdio 

el Cigala, “por dios que bonita es la mañana”», en «Vitamina sol» (T): «T’estim, jo 

volia fer un reggae, /t’estim, crec que això és més un vals», en «Extraterrestres»: «el seu 

biorritme és samba-disco-dance» o en «Love song» (BK): «ballam un fox trot».  

Ara bé, si hi ha una al·lusió que destaca és el cinema, com s’evidencia en 

«Amazones a sa lluna» (L) al·ludint al cèlebre Marlon Brando: «marlon brandos ni 

pirates». Fins i tot, és un dels temes centrals del poemari Lamparetes, dedicat als 
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pioners. A tall d’exemple, «Clint Eastwood» (L) és un homenatge a l’heroi de cine que 

encapçala el títol del poema, en què es relaten les desventures de les seues gestes a 

mesura que es van mencionant un tast de les diverses pel·lícules que ha protagonitzat —

i dirigit— des del western «Qui dubta d’en Clint Eastwood / mirant el Gran Cañón del 

Colorado?» fins a Gran Torino: 

 

 Arriba, dos homes se li atraquen i l’investiguen, 

 volen saber on és en Morgan Freeman, 

 (que és es negre de Million Dolar Baby), 

  —Do you know? 

  —Maybe... 

 dissimula, se’ls mira, desenfunda com un llamp 

 i els liquida, escup i se caga en sa vida, 

 sempre en es punt de mira des sèptim de cavalleria, 

 o de gringos foragidos, 

 o de xèrifs corruptes a casa de putes, 

 o de xinos drogaditos a Gran Torino. 

 

Nogensmenys, tot aquest recorregut solament serveix de pretext per a procedir a 

una introspecció: «I un home tot sol no sempre se basta». D’aquesta manera, utilitza 

Clint Eastwood com a mostra cinematogràfica de com d’esgotadora és la vida en 

soledat. Idea que clarifica el grup Antònia Font en una entrevista:  

 

el cowboy solitari, el pioner, sacrifica la seva felicitat per un objectiu. El pioner 

sap que passarà fred, gana, patirà la soledat, però se sacrifica per fer un bé sobre 

la humanitat (DD. AA., 2011: 58).  

 

Finalment, «Es canons de Navarone» (L) és una al·lusió clara a la pel·lícula de J. 

Lee Thompson, així doncs, es fa referència a la lluita dels aliats, a aquells precursors 

que s’enfronten a l’adversitat del món: «Ells se dibuixaven sa ruta a una zona tosca i 

difícil, / homes que se feien preguntes». Antagònicament, aquests versos es barregen 

amb la pel·lícula El padrí que solament ocupa tres versos que es repeteixen a l’inici i 

l’acabament del poema: «despatxa cara a cara Vito Corleone, / ell dóna sa vida i no la 

regala, però, / és sa llei ancestral de Sicília, lo dolent i lo bo». 

 

3. ANÀLISI ESTILÍSTICA 

Després d’haver dut a terme l’anàlisi temàtica pertinent, ens centrarem en els 

trets formals que caracteritzen l’obra poètica de Joan Miquel Oliver. Respecte a la 

variant del català que empra, és el català balear, especialment, el mallorquí. De manera 
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que, com hem observat en l’anàlisi temàtica, és destacable l’ús de l’article salat al llarg 

de tota la seua obra, si bé, de vegades, no en fa ús, així com l’ús de l’article personal 

en/na davant de noms propis de persona, a tall d’exemple: «ses portes» (L: «Icebergs i 

guèisers»), «Surt es sol» (L: «Islas Baleares»), «sa tristesa» (A: «Alegria»), «des arbres» 

(A: «Alpinistes-samurais»), «En Martí» (AF: «Cibernauta Joan III»), «na Cindy» (BM: 

«Ai las!») o «n’Angelina» (VEA: «N’Angelina»). A més, fa servir el morfema zero en la 

primera persona del singular del present d’indicatiu, com a mostra: «ompl els oxígens» 

(T: «Las Vegas»), «jo cant» (BK: «Wa yeah!»), «jo m’esforç» (BK: «Nata») o «tanc es 

ulls» (VEA: «Esperant assegut»). En la mateixa línia, en els verbs de la primera 

conjugació, les formes del plural de primera i segona persona apareixeran en –am, -au, 

com és el cas de: «recuperam» (AR: «Ses estrelles del cel»), «li demanam» (L: «Calgary 

88») o «mirau» (L: «Es far de Ses Salines»). D’una altra banda, també són notoris els 

localismes en el lèxic com: «l’al·lota» (T: «Vitamina sol»), «ca» (Oliver, 2002: 13), 

«moix» (BK: «Mecanismes»), «capell» (VEA: «A cada mà una maleta»), «horabaixa» 

(A: «Alegria»), «puu» (AT: «Posidònia»), entre d’altres.  

Val a dir que el nostre autor destrueix les formes prototípiques de la poesia més 

convencional. D’aquesta manera, introdueix els usos més quotidians de la llengua a la 

poesia, així doncs, modifica la manera en què els lectors es relacionen amb aquesta. Tot 

açò ho aconsegueix prenent com a model els elements més significatius de les 

avantguardes. Per tant, els trets més generals de la poesia d’Oliver, segons les paraules 

de Joaquim Espinós, en el seu article «Tot buscant Winona Ryder: reincidències pop en 

la narrativa catalana», són:  

 

la vulneració de la sintaxi convencional —fins arribar a la seua dissolució—, el 

gust per les enumeracions caòtiques i l’acceleració vertiginosa de la narració, 

fruit, segons el mateix autor de la tècnica de l’escriptura automàtica, situen 

l’obra dintre de la tradició de la novel·la experimental [...] ús de la tècnica del 

collage —o del zàping—, la imaginació libèrrima, la hibridació entre els 

discursos científic i humanístic, la reflexió existencial sobre la quotidianitat o el 

gust dels espais liminars —deserts, aeroports (2010: 226).  

 

En primer lloc, tal com s’ha dit en l’apartat d’aquest estudi dedicat a la petjada 

pop, les marques adquireixen una presència evident en tota l’obra poètica d’Oliver. 

D’una altra banda, en relació al futurisme, cal esmentar les paraules en llibertat, en 

aquest sentit, convé mencionar les enumeracions anàrquiques i idees inconnexes que 

deixen fluir l’inconscient —relacionat amb l’antipoesia de Brossa i l’escola de Nova 
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York— en són moltes, per a il·lustrar: «Pikatxus, esglésies, cotxes voladors / Soldats 

imperials, / molins, bicicletes, científics a Mart» (BM: «Lego»). També té poemes que 

són una enumeració pura d’imatges com: «Arbre que mira farola, / farola que mira 

façana, / façana que mira rellotge, / rellotge que mira campana» (BM: «Arbre que mira 

farola»); «segles de metres tricúbics intactes, / segles de cels a l’intacte infinit, / segles 

de metres esfèrics intactes» (T: «Las Vegas») o el poema «Ses coses» (AT) que és 

merament una enumeració de verbs conjugats en tercera persona del plural, referit a les 

persones i el contacte amb les coses: «Deixen, miren, alcen, compren, / toquen, xuten, 

posen, tenen [...] senten, pensen, tasten, munten, buiden, paguen, renten coses». En 

relació a açò, convé recalcar, a més, les metàfores visionàries en les quals no hi ha una 

correspondència clara entre els dos elements de la imatge, en aquest sentit: «Dins el cel 

que se junta amb la mar / ses cardeneres han de volar» (AR: «Ses meves mans»), 

«Vaixelles optimistes naveguen oceanes, / productes de neteja, que pengin ses lianes!» 

(A: «Productes de neteja»), «Surt i t’eixugues: —què fas? —Matant helicòpters, avui 

anem de còctels» (P: «Marès a radial») o «A una platja que no hi va sa gent la mar treu 

pianos» (AT: «La mar treu sabates»).  

Una altra peculiaritat com apunta Antoni Artigues en el pròleg d’Odissea trenta 

mil (2002: 10) és la invenció de paraules noves com són els recíprocs: «mos sexuàvem, 

mos grastronomíem» (AR: «Tots es motors»).  

  Quant a l’escriptura surrealista, val a dir que al llarg de l’obra d’Oliver, s’hi 

poden advertir algunes al·lusions a la creació artística sota els efectes de drogues 

al·lucinògenes, gràcies a les quals s’aconsegueix una alliberació dels dominis més 

racionals i ètics de la ment i, en conseqüència, és més fàcil accedir al subconscient. Una 

bona mostra és el poema psicodèlic «Astronauta rimador» (T), ja que, com indica el 

títol, estem davant d’un personatge poeta i, per tant, la consumició de drogues està, 

clarament, vinculada a la figura de l’escriptor, qui comença referint-se a diverses 

substàncies tòxiques: «Cafeïna, droga dura, droga fina». Hi observem també 

paronomàsies i  jocs fonètics, a la manera del rap: 

 

 Som l’astronauta rimador, que rima i que se caga si fallen els motors, 

 som l’astronauta noranta i tenc un paper mater i un rotllo de paper vàter. 

 Sinapsi, lliure pensament, drogodependència, farmàcia, creu rotja,  

 creu verda, semàfor no t’assustis company de carretera amic per sempre més.  
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D’una altra banda, Oliver transforma el llenguatge poètic per a aproximar-se al 

col·loquialisme, així doncs, la manera de modular el llenguatge serà a través 

d’estrangerismes o, fins i tot, oracions completes en un altre idioma com, per exemple: 

«loco» (T: «Loco»), «shorts» (T: «Loco»), «Sunshine in yellow»  (T: «Holidays»), «no 

me das miedo Carmen Consuelo» (T: «Holidays»), «butterflyes singing my song» (T: 

«Holidays»)10. Així com expressions populars: «“morena”!» (AF: «La meva clientela»), 

«“bon rollo”» (AF: «Cibernauta Joan III»), «“baticao”» (AF: «Cibernauta Joan III»), «I 

ses àguiles marines són més putes que ses gallines» (A: «Vos estim a tots igual») o «no 

té ganes de brega» (T: «Multicinemes»). També fa emprar un llenguatge vulgar, per a 

il·lustrar: «estic de puta mare» (AF: «En s’estiu»), «no te follis les hostesses una darrere 

l’altra» (T: «Armando Rampas), «joder» (T: «Jo, robot»), «la pena me deixa com una 

puta braga» (T: «Astronauta rimador»), «te cagues, de guarres?» (T: «Astronauta 

rimador»)11. Finalment, en alguns poemes du a terme una reproducció de l’estil directe 

que dota de veracitat el text: «“hola, què tal”» (T: «La vida de l’astronauta»), «Que 

guai! que guai!» (T: «Extraterrestres»), «Treu-te el vestit astronauta arrauxada» (T: 

«Poema del marcià»), «[...] si Déu vol!”» (L: «Islas Baleares»), «senyoreta, [...] su 

asiento en posición vertical» (BK: «Tokio m’és igual») i «i vares dir “has vist?” [...] i 

vares dir “què mires?”» (BK: «Darrera una revista»). És per això que el nostre poeta 

presenta força similituds amb l’antipoesia de Joan Brossa, com hem esmentat adés, 

aquella que busca ser una enumeració d’elements de la realitat, quasi una fotografia. Per 

a aquest, com per a Oliver, un poema és una detenció, que sostrau formes de la vida per 

conservar-les en els versos (Bordons, 2001: 26), com s’observa en «Poema»: «Tot 

poema / és una detenció, / ja que sostreu formes de la vida / per conservar-les». 

Certament, les característiques esmentades, de vegades, l’aproximen a una 

sintaxi més prosaica, més narrativa que no pas estètica o abstracta, per tant, establiria, 

també, una mena d’antipoesia. Sobretot, aquest prosaisme s’hi palesa en el poemari 

Lamparetes en què, com el mateix autor testifica, va haver de fer poemes més 

intel·ligibles amb els quals es va allunyar de l’escriptura automàtica: «Amb Lamparetes 

vaig fer una cosa que en els darrers anys havia rebutjat: fer fotos i explicar coses, que és 

un poc el contrari de fer poesia» (Gomila i Salicrú, 2015: 38). En efecte, aquests poemes 

                                                 
10 Més exemples:  «cheff» (T: «Astronauta rimador»), «pitufo» (L: «Me sobren paraules»), «building» (L: 

«Icebergs i guèisers»), «merchandising» (L: «Sospitosos»), «happy» (L: «Sospitosos»), «wa yeah» (BK: 

«Wa yeah!») o «tigreton» (BK: «Bamboo»).  
11 «fotrà una multa» (T: «Astronauta rimador»), «tot això a jo me sua sobiranament la polla» (T: 

«Astronauta rimador»), «cabrons» (L: «Clint Eastwood»), «locutors imbècils» (AT: «Torneig amistós»), 

«el se fiqui dins es cul» (VEA: «Punyeta món»). 
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s’apropen més a la poesia més narrativa com pot ser la d’Estellés, com a mostra, el 

poema èpic «Abraham Lincoln» (L), en què du a terme una descripció del llegendari 

setzé president dels Estats Units d’Amèrica:  

 

Abraham Lincoln amb teles d’aranyes tirant a grapades cavalls, 

darrere un exèrcit d’infants l’acompanya 

i ordena amb un gest en silenci 

que posin el cel, es desert i es turons, 

mini napoleons amb tambors, guspires, 

siluetes de dunes en trànsit.  

 

Aquesta predisposició cap a la narrativa, doncs, com hem advertit al llarg de 

l’estudi, és el que ocasiona que en alguns poemes com són el cas de «L’estel d’aquari», 

l’«Astronauta rimador» o «Per què vaig venir», es propicie la tècnica del monòleg 

interior: «[...] no sé seure / i no sé triar el camí si se bifurca. [...] A nit no m’he escapat 

de la neurosi, / me toca sobredosi, / he de seguir “visquent”»; (AF: «L’estel d’aquari»); 

«[...] déu de l’univers, no me diguis que me deixes aquí tirat i aquí tirat» (T: 

«Astronauta rimador»); «[...] no sé on som, no sortiré mai d’aquí, / estic vençut, es dits 

congelats [...] per què vaig venir en aquest país desolat, / oh Déu meu, què ha passat, es 

meu cos s’ha esgotat» (VEA: «Per què vaig venir»).  

Finalment, al llarg del treball hem advertit l’humor, la ironia i el naïf que 

singularitzen el nostre autor alhora que desmitifiquen la figura tradicional del poeta. 

L’humor es pot exemplificar amb: «el món es ple d’spaguettis i macarrons» (Font, 

2013: 1), «Es calçons que avui me pos són més dignes que es meu cos» (Oliver, 2015: 

8). Així mateix, el poema «Alegria» (A) amaga un to irònic, vist que descriu una escena 

quotidiana en què la llum minva mentre plou en un capvespre qualsevol. Alhora, parla 

sobre el pas del temps, així com l’aquiescència de la gent mentre el jo poètic, amb 

desengany, se sent buit davant tant entusiasme i sintonia, tot i que ho accepta amb cert 

naïf: «Alegria, ses òrbites en sincronia, / i es ovnis se pinyen i deixen un cràter / per 

sempre dins sa meva vida...alegria». També, «En s’estiu» (AF) s’aprecia cert 

infantilisme: «res d’aquest món no m’importa / jo només vull ser un trosset / de natura 

en miniatura» o, en els darrers versos: «he resolt tots els problemes / dient: tanmateix».  

 

4. CONCLUSIONS  

A tall de cloenda, amb aquest treball preteníem dur a terme una anàlisi 

aprofundida de l’obra poètica de Joan Miquel Oliver, ja que, malgrat pertànyer al món 
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de la composició musical, la seua trajectòria poètica gaudeix d’una gran qualitat 

literària, la qual exigeix també un estudi exhaustiu i, en conseqüència, enquadrar la seua 

poesia dins de la literatura catalana contemporània.  

El nostre autor, a través de la seua poesia, ens trasllada a mons imaginaris, si bé, 

parteix de la realitat, de les escenes quotidianes en què s’inspira, les quals estaran força 

presents en tota la seua obra. A més, ens lliga a la cultura popular a través dels recursos 

que utilitza, com són les cites de marques o les expressions populars. Val a dir que 

l’escriptor solleric, de manera conscient o no, té vestigis de les avantguardes, les quals 

transforma d’una manera singular, especialment, del Futurisme i el Surrealisme. Com ja 

hem vist, en relació al Futurisme, té una pulsió cap a les innovacions tecnològiques de 

la vida moderna, el tema del progrés o la bellesa de la velocitat. Però, ho durà cap al seu 

terreny enigmàtic de la robòtica. També, el Surrealisme es trasllueix a través de les 

evasions de la realitat, revelant, per tant, imatges força oníriques en què el jo poètic 

cercarà la realitat en la irrealitat del somni. Aquest punt, lliga amb els viatges espacials 

força relacionats amb el gènere literari de la Ciència-ficció. No hem d’oblidar, tampoc, 

la intertextualitat amb altres arts que el vinculen amb la literatura actual. 

En definitiva, Oliver recicla els tòpics de la tradició literària, per tant, la temàtica 

que vertebra la seua obra poètica gira entorn l’amor, el desamor, la mort, la solitud, la 

quotidianitat... Si bé, aportant una òptica més moderna dins del corrent més pop de l’art, 

també tractarà el turisme, els viatges interestel·lars, la robòtica... És a dir, lliga els temes 

universals del món poètic amb els temes que aporten una visió més renovadora alhora 

que personal. Tota aquesta temàtica la tractarà a partir de conceptes estètics plasmats, de 

vegades, amb la tècnica de l’escriptura automàtica, enumeracions caòtiques 

relacionades amb les paraules en llibertat prototípiques del Futurisme o les metàfores 

visionàries amb cert to naïf, naturalitat, humor i ironia o amb poemes més narratius. 

L’obra poètica de Joan Miquel Oliver, doncs, a banda de mantenir concomitàncies amb 

altres autors de la literatura catalana com és el cas de Salvat Papasseit, Joan Brossa o 

Quim Monzó o de la literatura universal, com són Cortázar, Augusto Monterroso o 

Kafka, exhibeix la connexió entre la poesia i la música pop, un tema força candent i a 

debat des que Bob Dylan ha guanyat el darrer Nobel de literatura.  
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ANNEXOS 

 

ENTREVISTA A L’AUTOR 

 

Adjuntem al treball una entrevista de set preguntes que vam fer a l’autor, via 

correu electrònic en el mes d’abril, amb qüestions que ens suscitaven interés, 

relacionades, sobretot, amb l’acte d’escriure, i que ell va tenir l’amabilitat de contestar.  

 

Em resulta curiosa i, en certa manera, encertada la percepció que tens dels 

turistes, l’emigració i l’acte de viatjar. D’alguna manera, el cosmos que has creat 

en les teues lletres en què s’evoquen exploradors, viatges espacials o a mons 

inventats, són la teua possibilitat d’explorar sense sentir-te ingenu i sense cap mena 

d’objeccions?  

J.M. Oliver: Hi ha exploradors, viatgers, colons, emigrants, etc. De totes les formes de 

persones que es mouen pel món, la més pop és la figura del turista. He fet de turista 

molt poques vegades a la vida i sempre he tengut la sensació d'estar molestant, no m'he 

sentit per a res integrat, ni acceptat, ni còmode, ni satisfet amb cap dels serveis que he 

pagat a preu d'or, tampoc he vist res que m'hagi impressionat més que la posta de sol 

que veig cada dia durant l'hivern, i el sol es pon pertot arreu. El problema del turisme és 

que és una font de riquesa fàcil i ràpida, i no està gens regulada. Qualsevol cosa que 

generi diners es justifica en si mateixa en qualsevol de les seves formes. El turisme és 

com una plaga que s'escampa i transforma un entorn de manera arbitrària i imprevisible. 

De sobte un dia t'adones que allà on vius és un lloc sorollós, embossat, sense cap dels 

bars on anaves ni comerç on feies la compra diària, tot s'aboca al turista i el públic local 

es queda sense res del que li agrada. Un problema associat al turisme és la gentrificació 

que suposa a molt curt termini que un resident de tota la vida es veu privat, d'un dia per 

l'altre, d'un lloc on viure. El lloguer vacacional ha fet triplicar els preus i no sembla que 

hi hagi ningú a cap parlament o conselleria amb les eines ni la voluntat de fer res per 

solucionar aquests problemes. El turisme és un Problema en majúscules i cada dia és 

pitjor, el cas és que les autoritats competents ni tan sols han començat a reconèixer 

aquesta evidència. Estic parlant de les Balears. Quant a exploradors, colons, etc. els veig 

molt relacionats amb els abusos sobretot d'Anglaterra i França damunt dels països que a 

partir de la revolució industrial van quedar endarrerits. Procedesc d'una família de 

colons sollerics al Marroc i, per coneixement de causa, no estic gaire d'acord amb tot el 
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que es feia per allà, per tant, tampoc tenc en gaire estima la figura del viatger que se'n 

va fins al cul del món per fer-se el xulo i comandar damunt del públic local. Al disc 

Lamparetes, que és com un homenatge a la figura masculina, ho veig amb cert 

romanticisme, perquè és veritat que tot el món de les expedicions té una estètica i un 

sistema de valors molt especial, ni que sigui per arcaic i masclista. Què vull dir amb tot 

això, que tampoc veig tan clara aquesta dicotomia entre el turista normalet i l'explorador 

perfecte, en general, no li veig cap sentit a això de viatjar, en tot cas, entenc més al 

polonès que ve al mediterrani a prendre el sol, que al mallorquí que se'n va a Vietnam 

per fer-se el guai. 

En la teua obra poètica es manifesten temes relacionats amb l’ésser humà, 

l’apocalipsi o qüestions més metafísiques com el progrés o el temps. A aquesta 

última noció, en l’últim disc, li has dedicat «Rumba del temps» en què, jocosament, 

has arribat a declarar que amb aquesta composició estaves duent a terme “ciència 

divulgativa-ficció”. En Setembre, octubre i novembre vas inventar el concepte de 

«ciclosofia», més aïna, sospese que en el teu trajecte ha emergit una Oliversofia de 

tots aquells que et segueixen. Com ha influenciat la carrera de filosofia en les teues 

creacions? Totes les incògnites que no exterioritzes no existeixen? 

J.M. Oliver: Jo definiria la filosofia com el pensament autònom i actiu. Per norma 

general ens feim una imatge del món amb allò que llegim damunt el diari, veim per la 

tele i ens explica tot aquell que llegeix el diari i mira la tele. Idò bé, jo no faig cap 

d'aquestes tres coses i procur construir la meva concepció del món en relació directa 

amb el món mateix. Per començar, això de tenir una "imatge" del món és una cosa de fa 

pocs segles, a partir de quan podem dir que hi ha una imatge del món? Jo no ho sé, però 

no és des de sempre. Perquè vegis fins a quin punt les opcions són infinites. Escric 

segons la meva experiència, i sembla que això sigui molt especial, quan hauria de ser el 

més normal. 

Les teues lletres són majoritàriament poètiques, és per això que són moltes les 

vegades que he sentit que no s’entenen, malgrat que algunes composicions siguen 

més narratives. Jo les identifique amb un poema de Cristina Peri Rossi: «Hay 

gente que espera que la palabra/ del poeta la nombre, / deje constancia de su 

identidad./ No saben que el poeta no habla de los seres, / sino de símbolos»1.

                                                 
1 PERI ROSSI, CRISTINA (2005): Poesía reunida, Barcelona: Lumen, p. 555. 

 



Aproves la paraula poètica com a superació dels límits del llenguatge? 

J.M. Oliver: El llenguatge és dues coses, bàsicament, comunicació i expressió. Jo crec 

que s'origina dins l'evolució de les espècies com a purament expressiu, amb el pas del 

temps es complica fins a l'extrem de la comunicació, de la narració. Crec que la poesia 

torna a l'origen expressiu però fa servir les eines sofisticades de la comunicació. Per 

això sembla que sigui un llenguatge abstracte i que, en l’àmbit narratiu, de vegades no 

s'entengui. Quan algú em diu això li deman "t'ha agradat? (-sí) idò ho has entès". 

Després resulta que el llenguatge té una relació amb el pensament molt condicionant. 

Fixa't que Pompeu Fabra parla al principi de la seva gramàtica, del concepte Idea. 

Relacionat amb la pregunta anterior, en alguna entrevista has parlat sobre el 

moment de l’acte d’escriure que sol ser quan un està més decaigut, ja que quan un 

està content no li dedica temps. Així, les teues lletres amaguen, en nombroses 

ocasions, un jo líric desolat que exposa sentiments obscurs però ho fa a través d’un 

llenguatge lluminós. Consideres que pot resultar un equívoc i el motiu pel qual 

moltes persones no comprenen les teues lletres?  

J.M. Oliver: Quan escrivim parlam de la vida, però clar, escriure també és viure, i de 

vegades se'ns escapa com a tema aquest jo que mira i escriu, o canta o és un cantant mig 

famós, o un personatge. A part que, quan escrivim, cream un món paral·lel que a la 

vegada ens omple i ens inspira, que agafa vida pròpia i que modela el nostre caràcter. Jo 

a la vida real m'agrada molt riure i passar-m'ho bé, a estones me cans i estic més sol, 

llavors és quan escric, per això és veritat que el còmput de felicitat que es destil·la del 

meu repertori no es correspon al meu en realitat. I també és veritat que les èpoques en 

què escric més, en general estic més trist perquè pens tot lo dia en allò. 

El llenguatge que fas servir en les lletres és poètic i beu del llenguatge propi de les 

avantguardes, especialment, del Futurisme, per tant, s’hi palesa el dinamisme 

plàstic; però, paral·lelament, presenten una experimentació amb el llenguatge 

relacionat amb el registre col·loquial marcat pel costumisme de les escenes, així 

com les referències a marques publicitàries o el tema del progrés, amb una notòria 

presència d’ironia. Penses que la figura del poeta, com afirma Parra quan anuncia 

«Los poetas bajaron del Olimpo» ha canviat i s’ha dessacralitzat? Et reconeixes 

més amb l’antipoesia, per exemple, de Brossa que amb la poesia més tradicional i, 

per tant, que el poeta no s’ha de mitificar i que és un home comú capaç d’ironitzar 

sobre la seua situació en el món? 
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J.M. Oliver: Poetes tradicionals ja no n'hi ha, els primers poetes eren glosadors que 

explicaven els contes tradicionals. Eren narradors que agafaven un instrument i rimaven 

les històries perquè fossin més bones d'escoltar. Tampoc tenc consciència de seguir o 

tenir res a veure amb les avantguardes, diria que faig servir un llenguatge modern, 

directe i sense prejudicis, segurament gràcies a tots aquells que es van atrevir a fer-ho 

abans que jo. I sobretot no diria antipoesia, crec que la poesia actual (Casasses, Garriga 

Barata, Núria Perez Vernis ((no estic gens segur del nom i no trob el llibre)) és més 

poesia que mai. A Mallorca hi ha una sèrie d'escriptors boníssim Jaume Munar, Emili 

Sanchez, etc. molt bons, impressionants. 

En una entrevista publicada per VilaWeb has confessat «A la gent que li agrada la 

música i la literatura, li agrada la meva música», hi estic totalment d’acord, a més, 

en la teua obra hi ha referències evidents a escriptors com Kafka o Cortázar. La 

teua obra s’exhibeix des de la realitat més íntima amb la mirada posada en 

l’avenir. Penses que aquest fragment de Respiración artificial de Piglia podria 

establir una connexió amb la teua poètica: una mena de profeta que amb els seus 

cants vaticina el futur com un mer espectador.  

 

Estoy tranquilo. Pienso: he descubierto una incomprensible relación entre 

la literatura y el futuro, una extraña conexión entre los libros y la realidad. 

Tengo solamente una duda: ¿Podré modificar esas escenas?» ¿Habrá 

alguna forma de intervenir o solo puedo ser un espectador?2 

 

J.M. Oliver: Oh, m'ha agradat molt. No ho sé. El meu relat dels Monegros a Taxi va 

tenir al cap de molt poc una repercussió a la realitat en forma d'iniciativa constructora, 

pura coincidència. Fa uns anys vaig parlar de la Barcelonització de Palma i just ara 

s'està començant a manifestar. Espectador segur, tot i que la poesia pot canviar una cosa 

molt potent: el pensament de la gent. Diria simplement que la poesia et fa més 

intel·ligent, més obert, més crític i més tolerant. Quant a la frase de Vilaweb va ser que 

no sé qui em va dir que no li agradava Antònia Font, li vaig dir "o no t'agrada la música 

o no t'agrada la poesia" vull dir que per poc que t'agradi això has de sentir un mínim 

d'empatia amb la meva feina. 

                                                 
2 PIGLIA, RICARDO (2013): Respiración artificial, Barcelona: Penguin Random House, p. 99.  
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En el llibre que em vas recomanar d’Andreu Gomila i Marta Salicrú, Putos himnes 

generacionals, hi ha una entrevista sobre Love of Lesbian en què Santi Balmes 

insinua que no canta en català perquè els doctes són massa formalistes, en canvi, la 

realitat del català és una altra. Aprofitant que les teues lletres són en català, 

malgrat introduir alguns castellanismes que, fins i tot, en El misteri de l’amor 

l’editorial va haver de justificar al·legant els estats onírics, així com l’escriptura 

automàtica, què n’opines al respecte? Creus que, realment, això fa malbé a les 

composicions o qui no ho fa i s’excusa amb això és perquè pensa que el català pot 

tenir més limitacions a l’hora de projectar-se? T’has plantejat alguna vegada 

depurar les teues composicions de castellanismes o sentiries que és trair el 

subconscient? 

J.M. Oliver: La frase de Santi Balmes la veig més com un titular polèmic d'un periodista 

professional com n'Andreu Gomila que com una declaració conscient en tota regla. En 

Santi canta en castellà perquè segueix la tradició de la música que escoltava quan era 

jove i per arribar a més gent. Els doctes castellans són igual de pesats que els catalans. 

Un músic de rock, i un artista en general, fa el que li rota, no contempla cap tipus 

d'autoritat formal. Aquesta resposta no té cap sentit, si la realitat del català és molt 

diferent del català normatiu, idò ell treballarà amb aquesta realitat directament, és així 

de senzill. A part, qui pensi que els catalans parlam molt diferent de com se suposa que 

hem d'escriure, que llegeixi Bob Dylan, allò sembla un idioma nou. Aquesta actitud de 

voler ser ultracorrectes respon a un complex d'inferioritat i a una inseguretat brutal. 

Aquest excés de zel s'explica pel fet que el català és un idioma que s'ha intentat fer 

desaparèixer des de fa molt i encara ara. Però qui s'atreviria a dir-li a Lou Reed com ha 

d'escriure? Jo sóc català, i escric en català, per cert, cada vegada més correcte, però 

també vull practicar i gaudir de la mateixa llibertat que Cortázar, Monty Pyton i en 

definitiva, que la mare que em va parir, que encara fa la U i la R francesa pròpia dels 

sollerics. El misteri de l'amor és un llibre, efectivament, on hi ha molta escriptura 

automàtica. En l’àmbit dramàtic, el narrador no sóc jo, és un personatge de la història 

que escriu per a ell mateix com un diari personal, i l'editorial només avisava que les 

solucions ortotipogràfiques (bàsicament, l'ús de les majúscules) no eren les pròpies 

d'aquella col·lecció. El darrer llibre que he publicat Setembre, Octubre i Novembre és 

cent per cent dins dels marges del registre estàndard, (com també hi és això que escric 

ara). Està basat en la Gramàtica Catalana de Francesc de Borja Moll on es troba la 

solució a tots els dubtes per escriure bé al català de Mallorca i que dóna unes respostes 
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totalment satisfactòries per a qui vulgui, com jo, treballar dins la norma sense perdre el 

caràcter i les particularitats del català de les Balears. I per acabar. L'espontaneïtat i la 

correcció són dos mons difícils de conjugar i m'ha costat molt aprendre'n, abans pecava 

d'incorrecte per ser espontani, ara sóc igual d'espontani però més correcte, no se n'aprèn 

en un dia, és qüestió de prioritats i de temps. A qui s'hagi sentit ofès que ho pensi un 

poc, i si després de pensar-ho encara s'hi sent, llavors que em perdoni, he fet tot el que 

he pogut i no n'he sabut més. I també per passotisme, no em vengueu ara amb frases 

soltes del meu repertori, o és que els catalans tampoc podem ser passotes? 

 


