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Sergi Torró (Ontinyent, 1971) és poeta i la 
seua obra s’inicia amb el recull Dubtes insoste-
nibles (1990), Premi 25 d’Abril Vila de Benissa, 
seguit de Cançons de redempció (1996), Pre-
mi Miguel Hernández, i Visions provisionals 
(2007), Premi Ibn Hazm de Xàtiva. Ha par-
ticipat en fanzins, revistes literàries i diversos 
mitjans de comunicació amb poemes, contes, 
guions de còmic, notícies, guions de televisió, 
articles d’opinió i reportatges. 
També ha format part de diversos grups artís-
tics i tertúlies literàries (Miserables norantes, 
Col·lectiu Sant Dimoni, El desert de la parau-

la, Batalló d’artistes, Gent del Desert). El 2012 publica una col·lecció de 
poemes a l’antologia Tibar l’arc: Una mirada a la poesia valenciana actual 
(Tria Llibres, Barcelona). El 2014 publica el poema «Porca passadora 
de lladelles; Roja poca-solta» a Sexduïts i sexduïdes (Edicions Bromera, 
Alzira; 1a edició al llibret de la Falla Sagrada Família–Corea, 2014). El 
2015 publica el poema «Urbità» a l’antologia d’homenatge al poeta An-
toni Ferrer Els déus estimen Antoni.

Magdala

És una proposta de poesia gruyère, construïda per mitjà de refranys, re-
tronxes i recurrències. D’anàfores i paral·lelismes. Els poemes són també 
microcontes: juxtaposicions i el·lipsis que semblen col·locades per un 
artificier. El poeta mostra la complexitat i repta a practicar el judici i la 
connexió d’allò que és múltiple: un poemari amb connotacions bíbli-
ques redemptores, amor i esperança més enllà del dolor.

Amb Magdala es corrobora que la veu de Sergi Torró és una de les 
més interessants i mereixedores d’atenció entre les dels poetes de la seua 
generació.

No pots lluitar contra l’atzar, els bàrbars 

són els altres Els bàrbars, amb sort, no ho

semblen tant, han obtingut la glòria aparent,

la vergonya manifesta d’hipòcrites i fariseus

Només Déu té poder i glòria Focs artificials:

Artifici benvingut de les moltes hores a gust

Sento voci non moleste, bona gent, supose,

Absinti; Va bene, mi piace, se tu vuoi: L’a  rte

rinnova i popoli e ne rivela la vita
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MEMORÀNDUM INCLEMENT



[33]

Sovint sentíem parlar la gent amb un to amistós 
quan deien d’Abú Nuàs, poeta desvergonyit, cadi 
dels rufians; de Jàfar Albarmakí, visir d’Harun 
Arraixid: el gran Jàfar Ben Iahià Albarmakí; del 
mateix califa Harun Arraixid…

Eren temps de pau i glòria a Bagdad.

Anònim

I

Pingüins a l’aguait enmig de la crisi
permanent

Col·lectiu SantDimoni entre lluites estèrils

Dieta macrobiòtica de sínodes caníbals;
Nous catecismes

Degradació de l’amistat



[34]

Amplitud, sobrietat i lluminositat enmig de tanta 
barraca

Una casa amb espais amplis, sobris i lluminosos

Disciplina mental; Jugada mestra
Estèrils circumloquis

Si no es fan trampes el joc és la manera més honrada 
de guanyar-se la vida

Deu ser un reaccionari perquè quan era petit pensava 
que Spencer Tracy era un reaccionari?

Funeral celest: Travessar el bard

Li encanten les esquiadores abans de fer el salt 
cap a l’eslàlom

Què bevien els bevedors de cinquanta anys als anys
cinquanta?

II

El salvatge que s’estima a ell mateix, a la seua dona, al 
seu fill […] i treballa per al bé propi i el de la tribu […] és, 
al meu parer, més autèntic que aquell fantasma humà, el 
ciutadà del món, que en el seu amor apassionat a tots els 
altres fantasmes com ell, estima una quimera.

El salvatge guarda sempre un lloc a la seua tenda per 
a qualsevol estrany, mentre que el cor saturat de l’ociós 
cosmopolita no és la llar de ningú.

Johann Gottfried von Herder
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Disciplina mental; Jugada mestra
Estèrils circumloquis

Dir; Decidir: La pell del poeta pateix
(Amb el poeta)

Ocorren tantes coses en tan poques pàgines
encara que, segons per a qui,

en siguen moltes

Funeral celest: Travessar el bard

La vida és tan curta i ara potser comença a entendre
alguna cosa

I potser n’ha viscut la meitat o més, o no hi ha vist
ni la meitat

No vol ser transcendental, teatral, però hi ha coses
que comencen a resultar-li importants

Disciplina mental; Jugada mestra
Estèrils circumloquis

Panem et circenses; Foc amic del rei Lear enmig
del fragor de la batalla

(La casa dels Ichimonji: La Nissaga)
Apèndix/Conclusions; Desgavell o sintonia

caòtica; Esguerros
Furgadents plans i escuradents redons: Ser o no ser

Macbeth; No Hamlet
La llibertat d’expressió té un límit

Funeral celest: Travessar el bard

Rebentar gintònics sobre els caps de l’enemic
no és solució de res



[36]

En guerra es fan moltes barbaritats (Però els bàrbars 
són els altres)

Estem en guerra (Però cal reflexionar)

Hi ha molta gent que en sap, i la caga; Aspecte 
mefistofèlic, còlic nefrític, sepeli impúdic

Dol orgiàstic
Entre els primers records que té un és que, quan es 

fes gran, la seua vida seria
feliç

Ponç Pilat es renta les mans cada dia; Igual
o pitjor que tindre-les brutes de sang

Terrorisme d’estat

Gràcies, buròcrates (Hipòcrites,
Fal·locràcia feminista i ecològica):

Demòcrates

Disciplina mental; Jugada mestra

Estèrils circumloquis

Funeral celest: Travessar el bard
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Magdala, de Sergi Torró, es va acabar d’imprimir 
als obradors de Byprint (Picassent)

en desembre de 2016.

El Petit Editor
www.elpetiteditor.com
info@elpetiteditor.com
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