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POESIA JORDI LLAVINA

quest és el segon llibre de Roger Vilà
Padró després d’una magnífica no-
vel·la, Marges (Barcino, 2013). El

que en podríem dir l’atmosfera moral d’una i
altra obra és molt similar: de fet, el primer
poema del llibre que presento –un sonet–
acaba proclamant allò mateix que defensava
en Menna, el protagonista de l’obra esmen-
tada: “Al marge de tot, faràs vida austera. /
Faràs vida als marges, com un llibert.”

Tot esperant la riuada és un llibre madur,
molt suggeridor, fet d’una quarantena de
poemes, dividit en dues grans parts: Estiu i
Hivern. Abans, però, i flanquejant aquestes

A
Tendim a dissecar-nos

Roger Vilà Padró / JOAN SABATER

dues seccions principals de l’obra, hi ha dos
poemes relacionats amb l’aigua que corre
pertot i que ja s’anuncia en el títol, i són dos
poemes –Els marges i Troia– encapçalats,
també, per sengles títols de secció: Clau de
pas i Desguàs. És un llibre ben construït. Se-
verament i calculadament construït.

I divers. També és un llibre divers: l’autor
hi fa servir la segona persona del singular, la
primera persona del singular, la primera del
plural... Cada poema demana una aproxi-
mació determinada, una distància justa pel
que fa al tractament. Fixem-nos, per exem-
ple, en Cactus –que podria ser considerat un

l vers arriba amb una immediatesa
punyent, amb un punt de llum in-
terior i amb una presència d’ombra

que perfila els contorns. L’espai esdevé una
fotografia interior del poeta. És per això
que el poemari del palamosí Jordi Serra i
Garrido inclou un seguit de fotografies en
blanc i negre. Il·lustren la llum i les om-
bres evocades als versos. A la primera part
del llibre, hi ha un lirisme que es basa en
l’anhel d’arribar a l’altra per mitjà de
l’amor: “Desig de llum, / fes que em basti
el sol / i tu, el sol i tu només.” El desig que-
da personificat en l’estima cap a l’altra,
com a camí vertader de sortida i retroba-
ment amb si mateix. L’estructura del llibre
combina els poemes foscos amb els poe-
mes lluminosos. L’ambientació urbana
dels poemes més introspectius és enriqui-
da per la platja de Palamós: “A punta de
dia, acotxa’m a la sorra / d’una platja ence-
sa / o regala’m blaus aguts de tramuntana /
que deslliguin el meu dins d’allò que em
fuig.”

En altres poemes es fa un retrat con-
temporani de la societat malalta que ens
envolta: misèria, ignorància, ràbia, són
elements que ens porten a la revolta poè-
tica. Al poema Desescriure el poeta diu:
“Conscient que aviat les formes / hauran
de cedir l’imperi, maldestres / com són, a

E

Ombres
evocades

POESIA RICARD MIRABETE

la ruda expressió de ràbia / que,
si no es pot dir amb versos / es-
candits i rimats amb tota cura, /
haurà de ser escopida pel boc
gros.” Mitjançant el simbolisme
d’un cel en desordre, el jo poètic
trobarà l’anarquia dels mots
viscuts, somniats amb tot el
fervor.
    Combina la poesia narrativa
amb el sincretisme d’arrel orien-
tal de les instantànies poètiques
breus. Serra i Garrido compon

tota una sèrie de poemes sota el
títol de Dol, d’inspiració oriental
però en la forma occidental de
poemes breus que no segueixen
la forma rígida dels haikus: “Mi-
rar-se en el no-res. / Cerclat
d’un fil d’espines, no saber si la
runa / del temps farà solatge.”
    Hi ha una bella intensitat líri-
ca que no defuig la poesia nar-
rativa, quan el jo poètic vol re-
flectir la circumstància vital
present d’una realitat opressiva.
Ens mostra el món social exte-
rior de moltes nits –i dies– amb
més ombres que no pas llum.
Ens resta però, el desig de més
llum del cel, sempre. ❋

Jordi Serra i
Garrido ofereix uns
poemes en què
combina la poesia
narrativa amb el
sincretisme d’arrel
oriental / GREGAL

DESIG DE LLUM
I D’OMBRA
Jordi Serra i
Garrido
Editorial: Gregal
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2014
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contrapunt estimulant als poemes de Maria
Antònia Salvà i de Maria-Mercè Marçal so-
bre aquesta planta–. Aquí s’utilitza la segona
persona, més present en els poemes de la
part de l’estiu: “Vius amb poca arrel.” Uns
quants poemes més enllà, però, la persona
triada és la primera del plural: “Tendim a
dissecar-nos.” En la part de l’hivern, preval
la primera del singular: “Sóc a casa, llegeixo,
escric, / parlo amb l’Anna.”

El primer poema presenta la idea de la
fugida, i en molts altres se’ns hi fa conèixer
aspectes de la naturalesa –una naturalesa,
això sí, vària: sovint és agostada, extrema,
com si esperés, ella també, la riuada per a
una renovació–. La mirada del llibre té molt
present la natura (i, doncs, també la natura-
lesa humana que assaja de comprendre-la).
Trobem, per exemple, una natura del límit,

dels marges de la vida: en La ruta de la seda,
posem per cas, el pretext del qual són dos
mendicants que arrosseguen sengles carros
de supermercat plens de provisions.

Aplicant la terminologia del pensador Jo-
sep M. Esquirol, Roger Vilà practica una
poesia de la resistència íntima (i de la proxi-
mitat, esclar): hi ha, en els seus versos, cele-
bració d’aquella vida austera que deia. Però
també hi ha molta denúncia, aquí i allà:
“Sembla provisional. Tot és definitiu.” En
força poemes, l’autor fa recompte, com si es
transmutés en un cronista: “Hi ha bancs de
pedra al volt, / sis fanals i una font / ben bé al
racó.” En aquest sentit, una de les peces més
esborronadores és l’esplèndida Puericultura,
un autèntic himne de la tragèdia: el lector
comença llegint l’inventari d’elements asso-
ciats a un nadó pensant que es tracta d’un

poema amable, una mica naïf i tot; però, al
final, el sobta l’atrocitat: “On deu ser la ma-
mà?” El recompte apareix en altres compo-
sicions: vegeu, per exemple, aquelles en què
es relata una intimitat casolana.

En la secció Hivern, l’aigua hi corre
–abundant, significativa; temible–, i hi ha,
en alguns versos, el desig escrit que la riuada
creï un nou ordre. Però aquesta no és una
part més fosca que l’anterior. El poema fron-
tissa respecte a la secció, Mercat a Saint An-
tonin Noble Val, glossava un instant etern.
En els poemes hivernals es parla d’un viure
endins, i el sentit de la partida es fa, també,
cada vegada més imperiós. Hi ha pluja, fred,
necessitat de recer: Neva a tot Rússia (una
picada d’ullet al poema Plou de Carner). El
millor que es pot dir d’un llibre és que
acompanyi. I aquest ho fa. Molt. ❋

TOT ESPERANT
LA RIUADA
Roger Vilà Padró
Editorial:
Tres i Quatre
València, 2015
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Preu:12,50 euros

HISTÒRIA FERRAN AISA

aul Preston (Liverpool, 1946), des
de fa temps, és un dels grans refe-
rents de la historiografia de la Re-

pública espanyola, la Guerra Civil i el
franquisme, amb diversos llibres publicats
recentment en llengua catalana a l’edito-
rial Base, com La Guerra Civil Espanyola
(2006), Botxins i repressors. Els crims de
Franco i els franquistes (2006), Franco, el
gran manipulador (2008), L’holocaust es-
panyol (2011) i Santiago Carrillo, el pene-
diment no existeix (2013).

L’hispanista anglès torna a la Guerra
Civil i ho fa analitzant i historiant els
darrers temps del conflicte: “Aquesta és
la història d’una tragèdia humana que
s’hauria pogut evitar i que va costar la vi-
da de milers de persones i la ruïna de mi-
lers més”, escriu Preston. Moments trà-
gics per l’Espanya republicana quan ja
havia perdut gran part del seu territori a
les urpes del franquisme. Caiguda Cata-
lunya, només quedaven les forces repu-
blicanes a Llevant i al Centre. Preston
s’immergeix en la tragèdia humana del fi
de la guerra amb els seus protagonistes
republicans principals: el president del
govern de la República, Juan Negrín, el
vell socialista Julián Besteiro i el coronel
Segismundo Casado. Preston descriu,
acuradament i ben documentat, l’últim
acte de la Segona República amb l’aixeca-
ment del coronel Casado que, en realitat,
va adoptar una forma de guerra civil dins
de la guerra civil. Casado, vicepresident
de la UGT i comissari de l’Exèrcit del

P
El cop d’estat del coronel Casado

Centre, va encapçalar el 5 de març del
1939 un cop d’estat contra el govern de la
República, constituint aleshores el Con-
sejo Nacional de Defensa, amb la col·labo-
ració de republicans d’esquerres, socia-
listes moderats, com Besteiro, i sectors de
la CNT.

Paul Preston detalla tots els esdeveni-
ments de l’última hora de la República
amb una gran precisió històrica i il·lumi-
na un món tèrbol d’intrigues diplomàti-
ques i d’espionatge, de lluites de poder
soterrades, un món de traïcions i ple de

drames humans. A més, també presenta
la retirada republicana de Catalunya i els
camps de refugiats del Rosselló. L’histo-
riador també explica la revolta de la
quinta columna de Cartagena, la caça de
comunistes al Madrid ocupat per les for-
ces de Casado, la caiguda de Madrid el 30
de març del 1939 i els camps de concen-
tració d’Alacant on s’esvaeixen els som-
nis republicans davant la victòria de les
tropes feixistes de Franco. Un gran assaig
que ajuda a conèixer passatges foscos de
la Guerra Civil Espanyola. ❋

Paul Preston
ha d’estar atent a
tota mena
d’informacions per
escriure els seus
assajos històrics
MIQUEL ANGLARILL
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