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És probable que 
Ramon Mas trobi 
horrorosa aques-
ta definició sobre 
ell mateix, però 
és un dels punks 
renaixentistes 

més brillants que tenim al país. En-
cara que també s’ha atrevit a es-
criure poemes breus i directes, ha 
estat en la narrativa on el també 
editor de Males Herbes i cantant 
dels F.P. ha destacat, principal-
ment en la novel·la curta.  

El seu debut, Crònica d’un delic-
te menor, era el relat d’un fet viscut 
en primera persona: quan va aca-
bar reclòs durant dos dies en una 
comissaria després d’una manifes-
tació. Un retrat de l’arbitrarietat i 
deshumanització dels cossos poli-
cials que va situar l’osonenc entre 
els noms a tenir en compte del pa-
norama literari català. Amb la seva 
nova novel·la, Estigmes (Edicions 
del 1984), Mas segueix navegant 

Vides trencades a la Catalunya rural
pels mars en els quals surfeja mi-
llor: la brevetat i l’element vivenci-
al. I aquest és el punt clau de la se-
va narrativa, perquè és un autor 
que sap del que parla, cap detall és 
gratuït. T’agradi més o menys la se-
va prosa, poc donada als focs arti-
ficials, sempre el trobes extraordi-
nàriament creïble. 

Explicava Donald Ray Pollock 
que per construir Knockemstiff ne-
cessitava tenir-hi una base real i, a 
partir d’aquí, inflar-la de mentides. 
Ramon Mas crea Puigsech (el poble 
que va presentar-nos a Afores, el seu 
primer llibre amb Edicions de 1984) 
a partir de tantes coses que ha vist 
i viscut que costa destriar ficció de 
realitat: el gruix és a la seva memò-
ria i construeix a partir d’aquí. El 
món que l’autor retrata a Estigmes, 
el que fa emmalaltir el seu protago-
nista, en Germ, i els seus col·legues, 
és el seu, el del Mas com una imat-
ge d’adolescent punk als anys 90, 
que al·lucina amb cançons d’All i 

Perquè el que importa de la histò-
ria no és tant el lloc com el cercle, i el 
d’aquesta obra podria ser el meu, i el 
teu. Aquí rau part del valor d’una no-
vel·la crua, directa i d’un realisme 
feridor. A Estigmes hi ha drogues, fa-
mílies desestructurades i white 
trash de comarques, però no juga a 
les lligues de Harry Crews, ni d’Irvi-
ne Welsh. Ramon Mas és encara 
més cru i realista.!
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Bad Religion, es mou 
amb un Vespino i mata 
les hores en locals fa-
miliars convertits en 
coffee shops d’on no 
para de sortir fum i on 
consumeix pel·lícules i 
porros per atenuar 
l’angoixa d’un futur in-
cert. No és només una vi-
vència especial, la d’aques-
ta novel·la, és generacional, 
d’aquí l’alt valor de tot el que 
descriu l’autor. 

Estigmes és una crònica de vides 
que s’han trencat i que ja veurem si 
podran recuperar-se, de nanos que 
fan slackline en la fina corda que va 
del nihilisme del no future a la re-
bel·lió contra tot el que els han dit 
que han de ser. La de Mas és una 
instantània que potser et fa pren-
dre distància amb el context, l’en-
torn rural i depressiu de Puigsech 
–amb tot el que comporta–, però és 
extrapolable a quasi tot arreu. 

Aquest llibre 
aplega (gairebé) 
quaranta anys de 
poesia. El mateix 
autor ha fet la se-
lecció dels poe-
mes, tenint en 

compte tots els seus llibres publi-
cats excepte els dos primers —un 
dels quals, De l’home quan no hi veu, 
editat pel Mall—. Per tant, el recor-
regut abraça des de Memòria del cos 
(1980), el primer títol en què ja re-
coneixem distintivament la veu de 
Susanna, fins a Filtracions (2016). 
Es tracta, doncs, d’una magnífica 
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teressants de la seva obra —també 
de la dietarística—, de vint anys en-
çà. Si sostinc, però, que Dits tacats 
és una poètica és perquè subtilment 
l’autor hi defensa una determinada 
idea de la poesia: la que es fa a par-
tir de la vida. Sense un veritable 
compromís amb l’existència (els 
dits tacats), la poesia neix morta, 
sense sang. Poemes com El recol·lec-
tor de resina, de Robert Frost, o Re-
collir molsa, de Theodore Roethke, 
són, entre milers de poesies més, so-
bretot de l’escola angloamericana, 
el model d’aquest manera d’enten-
dre el gènere. 

La por de la intempèrie 
Susanna contempla, sospesa, esti-
ma. Escolta i mira l’existència, 
n’avalua guanys i pèrdues. Escriu 
una poesia de context i ambició mo-
rals: “Ara que ja no sabem escoltar”, 
proclama un vers seu. La poesia, 
doncs, gairebé com a reeducació 
dels sentits (de tots: repareu, tam-
bé, en tantes referències com hi ha 
al del tacte, al del gust...). Com a “rit-
me i sentit del ritme” i, alhora, “sen-
tit i ritme del sentit”. 
       Gràcies a l’estricte ordre diacrò-
nic de la tria, el lector s’adona d’un 
seguit de temes recurrents que tra-
vessen l’obra. La “por de trobar-se a 
la intempèrie”, que apareixia en un 
poema de Palau d’hivern (1987), ja 
no hi ha deixat de ser mai. El pas del 
temps constitueix, també, un as-
sumpte primordial. L’extrema sen-
sualitat que mostraven tants versos 
dels vuitanta ha anat evolucionant 
en una sensualitat més matisada, de 
maduresa. La presència de la natu-
ralesa (la muntanyosa i imponent 
de Queralbs; la mediterrània i sere-
na del Penedès; la maresa de Me-
norca) és un recurs habitual per fi-
xar la mesura de l’home: “Boscos 
que sempre em recordeu què soc / 
quan em perdo pel vostre faldar 
mil·lenari”. L’escenari urbà també 
és una constant d’aquests versos, i 
la reflexió sobre la cultura. En suma, 
la condició humana: l’escrutini, 
l’anàlisi, que en fan aquests versos, 
bells i savis.!

porta d’entrada a la poesia del bar-
celoní: què millor que llegir els poe-
mes que ell mateix tria, seguint la 
tradició angloamericana d’establir 
un corpus poètic panoràmic!  

D’altra banda, Dits tacats —que ja 
era el títol d’un bell poema d’Angles 
morts (2007)— es pot llegir com un 
llibre nou. No és gratuït, en aquest 
sentit, que el poeta hagi prescindit 
de portadelles que delimitin els tí-
tols independents. Les composici-
ons són les mateixes, certament, 
amb canvis comptadíssims; però 
l’ordre és ben nou. Al llarg de la se-
va obra, Susanna ha ofert diverses 

poètiques suggeridores en vers. Una 
de les que em semblen més recorda-
bles és la de la poesia que dona títol 
a l’obra. Refereix dues experiènci-
es similars: una d’antiga i una d’ac-
tual. El pretext: una visita al bosc. Hi 
ha, encara, un segon eix: el que rela-
ciona l’espai exterior, silvestre, del 
bosc, amb l’espai acollidor d’una 
cuina: la melmelada feta amb la frui-
ta boscana presideix un esmorzar 
familiar. Hi trobem, doncs, la idea 
de transmissió d’una experiència, la 
de continuïtat. És un dels poemes 
de l’autor que podríem anomenar 
de família, un dels aspectes més in-
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