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Música i pols és el 
dietari que el po-
eta, assagista, no-
vel·lista i traduc-
tor Pere Rovira 
(Vila-seca de Sol-
cina, 1947) va es-

criure el 2017. És un any especial 
per raons íntimes i col·lectives: l’au-
tor arriba als setanta anys, l’edat de 
“la vellesa inqüestionable” i de “les 
impossibilitats definitives”, i Cata-
lunya passa pels moments més do-
lorosos, esperançats i ombrívols de 
la seva història recent, amb l’atemp-
tat de la Rambla, el referèndum de 
l’1-O, l’estranya i incompleta decla-
ració d’independència i la repressió 
de l’estat espanyol. 

Els dies viscuts  
i la tendresa forta

Rovira viu la peripècia sociopolí-
tica d’una manera implicada però 
reflexiva, amb un compromís ferm 
però sense perdre el sentit de la re-
alitat, i tot plegat va consignant-ho 
mitjançant anotacions lúcides, pon-
derades i vibrants. Mostra la seva 
admiració –distant però afectuosa– 
pel president Puigdemont, lamenta 
l’actitud autoritària o indiferent de 
molts col·legues intel·lectuals espa-
nyols, medita sobre el contrasentit 
que representa que l’unionisme 
castellanista s’autoproclami català 
–“No sé per què pretenen que són 
catalans si no ho són lingüística-
ment”– i també vaticina que les so-
cietats occidentals es dirigeixen 
–l’expressió és inopinada, però per-

“precisió, claredat, suggeriment, 
força, intel·ligència, delicadesa líri-
ca, elegància”. Són les qualitats que 
el lector trobarà en el present dieta-
ri, igual com ja va trobar-les en els 
anteriors, Diari sense dies (2005) i 
La finestra de Vermeer (2016). 

Benaurances i tenebrors 
Rovira viu i escriu els seus dies amb 
un to i un esperit de conformitat en-
durida i de tendresa forta. Procura 
celebrar i gaudir les “benaurances” 
de la vida, però no s’està de mirar-ne 
de cara les tenebrors. Els moments 
d’harmonia anímica i mental –escol-
tant música, llegint, contemplant un 
paisatge o estant en companyia dels 
fills, del net o de l’esposa, a qui esti-
ma amb un amor idolàtric– despre-
nen la mateixa impressió vívida 
d’autenticitat que els moments de 
pessimisme i malestar, quan el mor-
tifiquen dolences recurrents o l’as-
salta la por a la mort. L’autor no obli-
da mai del tot la seva condició mor-
tal –la mort entesa com a pèrdua i 
absència totals, com el negatiu buit 
del positiu pletòric de l’ara i aquí–, 
i això confereix a aquestes pàgines 
una afortunada barreja d’intensitat 
i evanescència. 

Un dels aspectes més interes-
sants dels dos últims dietaris de Ro-
vira és la severitat amb què ha girat 
l’esquena a molts elements essenci-
als del seu passat: l’agitada sociabili-
tat diària, la nocturnitat, l’aposta per 
una poesia directa i conversacional... 
Reconeix que “els últims deu són els 
anys de la meva vida en què he viscut 
més d’acord amb mi mateix i amb els 
meus actes”. Es refereix a la vida se-
dentària i productiva que ara porta 
i al canvi de rumb estètic que li va fer 
descobrir el “gust per les formes po-
ètiques estrictes” i deixar d’escriure 
amb el fre pitjat. El dietari inclou al-
guns poemes més o menys de cir-
cumstàncies que són molt notables. 

Savi i emotiu, hedonista però 
també amb esquitxades d’amargor 
i de cruesa, Música i pols és un llibre 
excel·lent. Per tornar-hi sovint. 
Igual com es torna a la casa dels pa-
res i a la millor poesia.!

Comencem per 
dir que la coinci-
dència entre la 
criatura d’aquest 
llibre i la del clàs-
sic de Mary She-
lley és gairebé 

anecdòtica. No descobrim res (ho 
diuen les contraportades): també 
ens enfrontem a una criatura feta 
de fragments humans, però les 
semblances s’acaben aquí. La cria-
tura de l’autor iraquià Ahmed Saa-
dawi no té èpica i està lluny de la 
factura romàntico-gòtica de l’origi-
nal. No té èpica perquè no en pot te-
nir. I està bé que sigui així. Perquè 
el que explica, la supervivència en-
mig d’una ciutat com Bagdad redu-
ïda a la ruïna, un cop enderrocat 
Saddam Hussein, amb els ameri-
cans d’amos i senyors, els incomp-
tables atemptats suïcides i els en-
frontaments entre faccions islàmi-
ques diferents, no en té gens, d’èpi-
ca. Els cossos mutilats i escampats 

Un Frankenstein sense èpica
a causa de les bombes tenen de tot 
menys èpica. La gent mig boja que 
sobreviu entre la runa, la pols i la 
sang, encara menys.  

Per això arriba fins i tot a semblar 
normal que un pobre drapaire des-
graciat, tip de veure com s’enterren 
cossos incomplets, s’empesqui la 
idea d’ajuntar trossos de cadàvers 
que va trobant pel carrer per tenir-
ne, almenys, un de sencer i poder 
soterrar-lo com cal. Després la his-
tòria pren volada, i Saadawi, amb 
absoluta autoritat narrativa, hi fa 
entrar la fantasia. Com Shelley amb 
Frankenstein –i recordem que la 
novel·la té poc a veure amb la famo-
sa versió cinematogràfica de Boris 
Karloff–, Saadawi no es preocupa 
gaire de justificar el “miracle”. La 
criatura pren vida a partir d’una 
idea bàsica simple: una ànima sen-
se cos vaga per Bagdad i troba un cos 
sense ànima. S’hi fica i ja està. Reviu 
i decideix venjar-se, en el fons, de la 
maldat, dels “dolents” gairebé en 

tot arriba a enregistrar una autoen-
trevista, però ningú no se’l creu. Pas-
sant com passa a Bagdad, aquesta bar-
reja de realitat i fantasia, aquesta fau-
la moral absurda i surrealista, acosta 
la criatura de Saadawi més al gòlem 
que no pas a Frankenstein. Es fa molt 
llegidora, sempre tenint en compte 
que el seu rerefons no és només un 
monstre desfermat i assassí sinó una 
ciutat importantíssima de la cultura 
humana, reduïda a pols i vísceres es-
campades, a enderrocs i misèries…  

La gran malenconia després de lle-
gir el llibre, un cop t’has deixat captar 
afectivament per tots els personatges 
–aquest microcosmos de la petita 
història que dona sentit a la vida– és 
que, per postres, el llibre, publicat 
originalment el 2013, ni tan sols és 
d’estricta actualitat. Per tant, el seu 
testimoni ja ha quedat superat. Ja no 
se’n parla, de Bagdad. Ara el focus és 
a Síria. Però mentre no apareix la no-
vel·la del Frankenstein sirià, llegeixin 
aquesta. Val la pena.!
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genèric. Però els que pateixen la vi-
olència són la gent normal del car-
rer, els habitants multiètnics i cre-
ients de diferents religions que vi-
uen en un raconet de la ciutat.  

Una faula moral surrealista 
Aquesta és una novel·la sobre els des-
astres de la guerra. Per això la figura 
de la criatura venjativa es presenta 
d’una manera distanciada, a diferèn-
cia de la de Shelley, individual i tortu-
rada. En Comsedigui, que és el nom 
que li posen, va liquidant la gent, ell 
mateix es va restaurant els trossos 
que se li van podrint a base d’agafar 
fragments nous de nous cadàvers, 
sempre pertanyents a “gent dolenta”. 
I, si no en té, mata algun innocent o 
accepta que algú es deixi matar per tal 
que ell pugui viure (no ve d’un mort: 
de danys col·laterals sempre n’hi ha, 
oi?). Entremig, la lluita pel nou poder, 
la corrupció, les misèries dels mit-
jans, dels ocupants americans, etc. La 
criatura necessita explicar-se, fins i 

fecta– cap a una “democràcia de la 
docilitat”. 

En cap cas no estem, però, davant 
d’un dietari polític. Per perspicaços 
i interessants que siguin, per ben es-
crits que estiguin, els passatges so-
bre la cosa sociopolítica mai no 
igualen els que Rovira dedica a ex-
plicar-se a ell mateix, a contar les se-
ves satisfactòries rutines –literàri-
es, recreatives, familiars–, a recupe-
rar episodis i personatges del passat 
i a donar forma a les seves idees so-
bre l’ofici d’escriure. En un passat-
ge afirma que, de la prosa, el que 
més li “agrada” –se sobreentén que 
com a lector– i el que més li “impor-
ta” –se sobreentén que com a es-
criptor– són les següents qualitats: 


