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Eni sembla fora de tot dubtc, després d'aquests dos niagnífics llibres -Jaráins d'amor advcrs i Pon íicgh(-, que el nom i
la veu de Susanna Rafart ocupen un Iloe de prívilegi en el
paisatge poétic cátala. I el fet que toes dos - i també els
anteriors OUs sobre papcr i Rcflcxiá dv {a lliifii— hagin estat
premiats, niés que una confirniació, ho considero una
anécdota: ais seus llibres no els hauria de caldre cap premi
per ser publicats.
Jardius d'amor advcrs és un Uibre unitari íonnat per un
poema proemial i trenta-dos sonets de factura impecablenient clássica, una mena de can^oner aiiiorós de cradició bisicament medieval, un viatge líricament bakamic per a cotes les
etapes d'una relació amorosa Bristrada. Escrits en decasíl-labs
molt ben travats i amb rima sempre consonant —la repericíó
en rima del niateix mot, Uomcs, al sonet número dotze, Di't'tTsameni la llum períany ah hoincs, a niés d'cstar carregat de significat, recorda Tus de les repeticions en les sexdnes d'Amaut
Daniel, per cxemple-, els seus sonets son brillants nioscres de
retórica posada al servei deis sentiments i del sentit. Fixemnos només en les anáfores que basceíxen el sonet número
nou, Sccri'ts carrcrs, secretes avw^udes, o en els recurrents
panü-lelismes del número vine, Aiía^ua que eícampa lardes ds vcstíts, on el primer quartet s'enimiralla en el segon i ais tercets
repartebíen no tan sois els quatre elements -aigua, aire, cerra i
foc- sino també alcres mots que es relacionen amb aquests
-cavalls, fHiíR o pol-leit-. La tradició anib la qual vol escablir un

diáleg és la deis crobadon, la de D.-iiite i Petrarca, la d'Ausias
March, i ho aconsegueix no només amb les cites iniciáis a
alguns sotiets sino també inces>ranc-les en el text. coni la
«selva obscura» de h Cownicdiii de liante del primer vers del
poema proemial. Com prou be indica el títol del Ilibre,
l'amor és concebut com un passeig per un jardí pie d'obstacles en qué l'obtenció de la rosa preuada provoca mes d'una
esgarrinxada, pero son aqüestes mateixes ferides les que provoquen la retlexió poética i amb aquesta la iMusió d'un guarimenc o la minva del dolor. No és un Ilibre de lecmra íacil,
plañera o simple; vol temps i sovincejades relectures, pero els
finaits que aquest esforf ens dona son diticilmenc oblidables.
Pon de ^^laf, en canvi, és un Ilibre anib dues parts ben
diferenciades: Pon de t^hi^ i Les veus. La primera agrupa
trenta-nou poemes d'extensió i métrica variades en eres
breus reculls: L'aUm veu. Vida deis poetes i Ceiitenliri de
Caieshill; la segona esta formada per dos poemes llargs. Els
catorze poemes que fomien faltra veu podricn ser consideracs fragments d'un únic poema narratiu que cé com a
protagonista un «nosaltres» jove que creix i madura amb el
pas del temps; Vida deis poetes, que comcn(,"a amb im
poema on s'insinua el mal que pot baver tet a "l'art difícil
de la poesías un intent de professionalització mal entesa
- n o és bo viure de la poesía, és preferible viure per la poesía—, toma a ser un diáleg amb la tradició - c o m ja ho era
Jarditis d'amor advers, i no deu ser, per tant, una coincidencia que alguns poetes, com Jaufré Rudel. apareguin en
ambdós llibres— pero també amb el present mes ínuTiediat,
amb aquelles joves veus que proven de fcr-se un lloc, de
trobar un camí; Ccineiitm de Coleshüi és travessat per l'ineluctable pas del temps, rebut amb una certa resignada serenor gracies al blindatge que contra aquest cns pot proporcionar la poesia. Els dos llargs poemes que formen Les veus,
a diferencia deis de Ptiií de j¡!a(, on senyoreja u n
anisosil'labisme que a vegades s'apropa al vers Iliure, están
escrits en impecables decasIMabs el primer i en ritmats alexandrins el segon. Com es tor( una branca de saiic és una
mena de monóleg interior on es deixa via Iliure al flux de
la consciéncia —és remarcable l'abscncia de punts- que va
descobrint la badia de Nápols, el seu Museu Archeologico
Nazionale, les restes de Pompeía, la sinuosa costa de
Sorrento, tots aquells indrets que guarden «el que per forfa
s'ha perdut» a cansa de l'accíó destructiva de Virrcpanúñlc
teiijpus i de la desmemoria deis homes. Son llntiyanes ¡es
tomhes i ens en loca ¡a por no s'allunya gaíre de f ambient italiá museístic del poema anterior per tal de fer un passeig,
de la má d'Ulisses, pels viatges que no hem fet i que potser
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jiiLii iiü íiirL'iii. pero també pcl que tciii L-ad^i día i .unb un
únic punt d'arribada, les llunyancs tombts.
Tot i que les diferencies son notables, .inibdós Ilibres
responen a un objectiu coniú: onn intcnt de rcprendrc /
paraules ja perdudes del passat i el presesit». L'amor, el pes
deis records, Tiiiexorable pas del teinps i les marques que
aquesc deixa sóii temes universals de la poesia i, com a tais,
amb veu propia, cls tracta cambé Susanna Rafart.
Només eus resta desitjar, dnvant la scnsibilitat depurada
i la delicada técnica amb qué ho fa, que les «pagines gi'o^es
encara per cscriure» esdevinguin bcn aviat Ilegibles.
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Dues lectures per a
un recull de contes
BURGAS, Ángel

Adéu
Preini Mercé Rodureda 2001
Ed. Proa - Barcelona, 2(H}2
189 pagines

Naixement deis fantasmes
Els contes d'Áiigel Hurgas es iiiouen entre el costuniisme i
la irrealitat; els seus personatges son i no son a la vegada, i
niai és evidenc qiiins ens están explicant una fantasía aMucinada, quins relaten una experiencia que ja no és d'aquest
món o quins. afectats per algún trastorn. son incapa^os
d'explicar colierentment la realitat. La mort, rabséncia i la
desaparició no son sensacions facils de suggerir en un Ilibre.
pero Ángel Burgas, amb una exbibició impressionant de
recursos narratius, aconsegueix transmeti-e-les quasi sempre.
A cada un deis contes s'assaja una via diferent per atrapar, desconcertar i fcr reflexionar ci lector sobre el que ha
llegit; es fragmenten diverses liistóncs i s'organitzen en un
coiia^íic -Pmcessó o Llitrés-, es fusiona la descripció costuniista
ajnb el simbolisme rcligiós -/fí/í'nr-, s'altcrcn les relacions
entre el present, el passat i el flitur de la narració --^íjiífídiidor o PiíJdl- o simplement s'insereixcn parügrafs desconcertants que dcixen en suspens tot el significat del conté, com

a Acicit. En algunes de les narracions, el lector es troba amb
una successió de fragments amb certa independencia que
teñen la seva propia cárrega sigiiificativa mes enllá de la seva
flinció dins el conté. En aquests dos casos, cal dcixar-se
endur per les al'lusions i el contingut iniplícit de la narració,
i intentar reconstiiiir, si es vol, un senrit global. Pero a Adcu
també hi ha comes d'estnictura niés tradicional —com Fon
Club, Exliibiliotí o Pcrfomuiticc- que en comptes de sorprendre per rcstmcmra convencen per la densitat del contingut
i el to niés aviat hizarro. Només n'lii ha un parell que no
arriben a Taltura deis altres. Star i Camp de hatalh, que mostren una influencia massa obvia deis (hrilkrs de serie 13.
líurgas aconsegueix que el lector es confongui
monientaniament, que no vegi clara la realitat o la irrealitat
de la narració i que es desdibuixi Texisténcia deis personatges. Que se submergcixi. dones, en uns llimbs narratius. 1
aquesta atracció el Ilihre l'exerceix en el seu conjunt, perqué cada un deis contes ens presenta noves maneres
d'observar la relació entre la vida i la mort, fins al punt que
el lector, un cop acabat el Ilibre, es pregunta si no és ell
mateix que está en vies de transformar~se en fantasma.
El recull s'inicia amb la Resiincfció deis zonihivf, i s'acaba
amb Papocalipsi ó'Adcii. Entremig, hi ha peces exceMents,
com Exhihiiion. que tracta sobre la cransforniació de la
mort en objecte artistic postinodeni, Dcaili (dad), en el qual
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Tart de la ficció pcmiet el pas de rosca mes liictuós, perqué
el matcix autor del conté JLiga literariament amb la seva
mort, o Pcrf'omiaticc, en el qual un grup de superv'ivencs
recreen mútuament les seves cragédies no superades.
Aden tracta amb proíünditat el tema de la mort i no ho
fa exclusivament des de la perspectiva deis vius, tal com és
habitual en la literatura realista, sino que va mes enlla —al niés
enllá-, i sovint son els matebíos morts els que ens expliquen
les reaccions deis vius. Aixó fa que aquest llibre no segueixi
els models habituáis de la contística catalana actual, i con6nna
la qualitat narrativa d'un autor que amb Show, el seu primer
recull, ja havia demostrat que tenia coses a dir. ELs personatges d'Adaí han agafat rúlrim trem, i han deixat lluny belles
passions i iMusions falses per vics que desconeixicn. I el
millor de tot és que el lector, si es deixa portar pels contes
d'aquest llibre, ben segur que sentirá passar aquest tren.

Jordi Cornelia Detrelí
Consolidado
Des d'aquestes pagines, s'ha saludat el debut del figuerenc
Ángel Burgas {Show, Proa, 2tX)()). Aden és el seu assentament,
perqué el premi Mercé Rodoreda, atorgat per Oninium
Cultural, implica Tingres dins la niignida pacum deis autorí
catalans i també l'exigencia d'uns niínims de qualitat.
Fonnen aquest volum quinze relati que giren al voltant
de la mort, amb personatges al límit o que, reblant el clau, en
tomen. L'inici és prometedor. Burgas adopta una namiñvitaC
que combina els cleinents reals (dades históriques i geografiques) i el fantástic, desenvolupada a casa nostra per autors
com Calders o Pedrolo. Així, a Rcxnrrccció apareixen els cadavers de la historia i a Fntiittsmcs es capbussa a la memoria
d'Auchswicz (destí de tonr-operatorsT) des de la mirada d'un
supervivent que no és qui es pensa. Els contes posteriors no
segueixen el mateix patró. Entre els róssecs, una certa feixuguesa en l'encaix de les accions -d'altra banda, el 99% deis
iiostres movinients diaris, ho son, d'ensopits— i una abséncia,
calculada, de lírica en el text, mes proper a la prosa despullada
d'una novel-la negra que a un genere, el conté, que beu d'un
decidit esperit poétic. A voltes, sembla que Tautor no s'acabi
de decidir a donar el pas cap a la novcMa, tot i que hauria de
millorar la Bsicitat deis personatges.
Entre la resta de narracions. Bquip és la irónica plasmació de la quotidianitat d'uns terroristes, mes scniblants ais
concursants de "Gran Hemianoo que a una altra cosa. Per-
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foniiaticc mostra un estrany ritu per superar les morts deis fiUs
en un accident. A l'interessant Death (dad), trobem un
recompte d'óbits ñimiliars, combinat amb la dcfunció del
mateix escriptor. Sens dubte, l'obra mes sentida, i on
Tempordanés palpa el molí de Tos de la creativitat, i no
només perqué mostra la seva historia personal i la deis
amics, sino perqué experimenta amb la litenitiira i cerca el
seu efecte mes radical i terapéuric: el d'exorcitzar fantasmes.
Adcu tanca el recull, una trama que gira al voltant de la
desaparició de la vida al planeta, amb manlleus cinematografíes {Amiaj^edon, 12 IUOIUM) i influencies caldersianes
(el nen coprotagonista, vestit de pallasso). Rcfrescant i,
sobretot, contemporani,

Moisés de Pablo

La mirada
d'Esponellá
EsPtlNKLLA, Nuria
La mirada iic ¡a ii;a\>i¡¡íi

Ed. Viena
Barcelona, 2(KH)
79 pagines
Si bé es cert que, a hores d'ara, ja no és cap novetat presentar Nuria Esponclla com una poetessa amb ven propia,
tampoc és cap primicia afinnar que el seu poemari, madur
i farcit de vivéncies, ha esdevingut una part importantíssima en la seva creació literaria.
La mirada de la jiarituj {XVII Prcmi de Mocsia Goleta i
Berganti 20fKI del Masnou) continua el dibuix poétic de
les seves obres amb l'ús de la retórica raonada, rica d'imatges i metafores, i de l'eficient i particular léxic de senipre,
un llenguatge que rebutja Tartificiositat i que connecta
amb el món de les emocions.
Sembla ser que la máxima «Poesia és recordar» esdevé
aquí el pal de pallcr que niou els poenics a la seva reflexió
final. Perqué és el record de moments, de pctites impressions, el que origina un frese d'imatges autonomes que formen im tot ben precís, fragmeiits Iligats per la iiiirada
d'una gavina que mira el mar, la térra o Empuñes des de la
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distancia del record, siguí historie o viscut, en un excrcici
d'iiiteriorització motivat pcl coniproiiiís cxistencial. Una
gavina, cot volant ran de platia, ens podria llanibrcgar i,
mig desdenyosa mig commoguda, cridar-nos que «Soni
niés mar incerta que no pas cerra fcnnaf. Aquesta certcsa
de la inccrtesa, aquesta simbologia de pertlls i vjrtuts universals que tan bé congenia anib un to ben incimista, es
deu copsar quan s'ha caniinat, quau s"ha volat, quan s'han
abastat un cúniul d'experiencies literaries i vitáis que sens
dubte l'autora ha viscuc.
Esponclla, la gavina, niostra un cop niés un nión interior ric i una gran capacitat d'expressar que declina els
experimentalismes gratuics, sense encortolligaments i amb
una colla de mots que ens acosten a la poesia de Miquel
Martí i Pol, que precisanient és qui prologa l'obra. Segons
el poeta de Roda, enniig de l'habil aíternanta de les
seqüéncies temperáis hi ha cdos components que constitucixen la trama i Tordit deis poemes d'Esponella: sentiment i scnsibilitat*. I deu ser vericat, perqué dcsprés de tres,
quatre o niés lecturcs la sensació final és sempre la de la
creeni,-a cega en l'amor com a guarimenc, referent tant ais
ésser hunians com en les coses mes pctites.

Guillem Molla

Sismografía
de mons interiors
ARUONÉSJordi (NIF)
L'escaiú de Ridilcr
Premi Carlemany 2001
Columna Edicions
Barcelona. 2001
Amb el seu últim Ilibre, Jordi Arbonés -que, com a ell li
agrada destacar, ha estat cuiner abans que cscriptor- ha trobat els ingi-edients per escriure una novel-la de primera fila.
amb la qual l'any passat va guanyar el premi Carlemany.
Aquest guardó se li va concedir pels volts de Tonze de
setenibre, per la qual cosa (toes sabcni per que) l'aparició de
la novcMa va teiiir iiioU menys ressó infoniiatiu a les nostres
comarques que el que es mereix el fet que un deis grans
escriptors gironins hagi guanyat el Carlemany. De totes
maneres, Arboncs és deis queja s'ha guanyat a pols la consi-

deraciü deis lectors i, per tant, confio que aquest scu Uibre
ringui un bon éxit de vendes, perqué molts deis qui han Uegit alguna de les seves obres, de les quals rccoiiiano vivament
Via¡f;c íT ¡'Empordá i L'íifiulh de piala/p saben que faran bé de
seguir la seva trajectória. En aquesta darrera obra, que val a
dir que no té res a veure amb moviments sisniics, tal com
ens imaginem quan algú anoniena l'escala de Richter. destaca una veu literaria malenconiosa i desenganyada que transnret i suggereix una colla de pensanients i sensacions que
noniés poden ser escrits per un autor de gran sensibihtat.
Albora, pero, els seguidors de NIF retrobaran una de les
grai]s virtuts d'aqucst escriptor: la capacitat que té d'introduir
en les seves ficcions imatges i comentaris carregacs d'enginy i
sovinc de somegueria, o si voleu, de mala Uet, Pensó, per
exemplc, en per qué un personatge ha de deixar la feina de
mesera: «no podia anar a Tescola perqué des que s'havia eslíavissat un terraplé. passava el dia apuntalant la casa»; o somric
en recordar, i aixó cridara Tatenció deis qui sapiguen de les
poques sorüdcs professionals de qui estudia UengLia, el personatge que treballa d'('íii,'f'íJ}'tT iifi^^Hsíic i no dona l'abast de
tanta feina que li suit. Una altra de les grans virtuts del Ilibre
és la seva gran quaÜtat Ungüísdca, gracies a la qual s'inscriu
de pie dret en la tristament no gaire llarga llista d'escriptors
que dominen alió que s'ha anomenat el geni de la llengua.
Fins aquí he comentat quines son les arts d'Arbonés, ara
toca veure en quin escenari les mostra. La historia s'emmarca en un barri de la periferia d'una gran ciutat, cu qué corre
el mmor que s'acosta una demolició general. Un deis edificis
atcctats és el que coniparteixcn els llogatcrs d'un propietari
anomenat Richter. que vol farcir-se les butxaques gracies a
l'especulació inwiiobiliária. Davant la perspecriva d'un canvi
de vida imminetit, els veVns de l'escaJa del senyor Kichter
desfilen davant els ulls del lector i mostren les seves marcades
peculiaritats. El que tots teñen en coniú és que van curts de
diners, d'afecte, de sahit, d'auims i d'expectarives de tutur.
En part per aixo, aquests veiiis son uns espléndids tabritants
de llcgcndes urbancs i constnictorí d'un edifici vital que és
poc ambiciós, pero que els ser\'eix de refiígi, cosa que entenen quan veuen el terratremoi deis fets que els cau a sobre.

Josep Agustí

