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Visc a Roma des 
del 1969. He es-
crit tres llibres 
sobre la Ciutat 
Eterna. L’últim, 
Roma, passeig per 
l’eternitat (2012). 

Com a autor, sempre tens la sensa-
ció que no saps gairebé res sobre el 
“caput mundi”. Ara, tot escrivint 
aquesta crítica, puc comprovar que 
sempre hi ha coses per aprendre. 
Dos nous llibres recents sobre la re-
lació entre els catalanoparlants i 
Roma ho demostren a bastament. 

El primer, Roma i nosaltres, de 
Josep V. Boira. El que ha pretès l’au-
tor “ha estat més aviat escriure una 
guia fortament sentimental, senti-

Roma, ciutat eterna, 
oberta i sempre viva

dament passional, de la presència 
valenciana, catalana, mallorquina i 
aragonesa a Roma, restituint un 
paisatge viscut, un fragment de l’es-
pecial relació entre la vella Corona 
d’Aragó i la Ciutat Eterna”. Encara 
que hi hagi referències a la Roma ac-
tual –dotze passejades a peu per Ro-
ma–, el conjunt d’aquest interes-
santíssim viatge té com a rerefons 
temporal la Corona d’Aragó (XII–
XVIII) i, especialment, els seus 
temps més brillants (segles XIV i 
XV), en què sobresurten les figures 
dels dos papes valencians, Borja Ca-
lixt III i Alexandre VI. Cal tenir pre-
sent que el català fou la llengua de la 
Cort a Roma durant aquests dos 
pontificats. 

tètica durada (Non si sa mai!). La 
tercera part són tres visites peri-
fèriques: el Gianicolo, el barri de 
l’EUR i els del nord, visites que del 
tot valen la pena. 

Completen el llibre un “Pròleg” 
d’Antoni Puigverd, que esmenta les 
aportacions, originals, de Boira. I un 
“Preludi” de l’autor, que ens facilita 
les claus del seu obrador i les fonts 
del seu treball: els dos volums que el 
polític valencià Elies Tormo i Mon-
zó (1869-1957) va publicar a Madrid 
(1942) en ple franquisme: Monu-
mentos de españoles en Roma y de 
portugueses e hispano-americanos. 
Aquest treball de recerca, conjumi-
nat amb la citació, entre d’altres, del 
Contro Roma (recull d’articles crí-
tics d’autors italians) i l’esment de 
personalitats, residents a Roma, 
com el pare Miquel Batllori, conver-
teixen la lectura d’aquest llibre, a 
Roma o a casa, en una aventura fas-
cinant. Cura ut valeas! 

El segon és Presències de cultu-
ra catalana a Roma, de Josep Maria 
Benítez Riera, historiador de la cul-
tura i exdegà de la Universitat Gre-
goriana a Roma. Aplega uns inte-
ressants treballs seus, bona part 
dels quals havien estat publicats a 
la col·lecció “Set Turons Romans”, 
per l’Associació “Catalans a Roma”. 
D’aquesta associació en fou presi-
dent el pare Benítez i president 
d’honor el pare Batllori. Associació 
que manté, com s’explicita en el lli-
bre anterior, la gran tradició de pre-
sència catalanoparlant a Roma. Un 
proemi de Jaume Aymar situa la 
tasca de l’Associació i en comenta 
les empreses i les dificultats. Asso-
ciació que segueix “sempre viva”, 
amb nova saba i ganes de compartir 
la tasca cultural amb els ro-
mans/italians. El llibre conté set 
capítols i quatre annexos. Val la pe-
na esmentar, entre d’altres, “Ver-
daguer rediviu a Roma”, “Batllori: 
els quatre punts cardinals de la his-
tòria” o “L’expulsió dels jesuïtes 
d’Espanya en temps de Carles III”. 
L’autor incorpora col·laboracions 
d’artistes (Guido Dettoni, amb l’es-
cultura “Maria”) o poetes (Carles 
Duarte, “Poema” o qui això sotaes-
criu amb un “Colofó” i un “Acròs-
tic”). Una extensa i completa bibli-
ografia de Benítez Riera clou 
aquest delicat, emblemàtic i útil 
volum. La cultura no pot defallir 
mai. Valeatur vobis!!

Diu Manuel 
–aquest és el pri-
mer cognom de 
l’autor– que l’es-
criptura “obre un 
solc en l’ésser de 
les coses”. En la 

seva cèlebre conferència sobre 
Hölderlin, Martin Heidegger 
–aquell recercador infatigable de 
l’ésser– va dir que la poesia justa-
ment posava noms a l’ésser (i que 
el poeta n’era el principal topò-
graf). També es pregunta el nostre 
autor: “Cal que tot sigui dit perquè 
tot sigui?” És una qüestió inextri-
cablement filosòfica, esclar. Com 
la que planteja en un poema ante-
rior d’aquest mateix llibre, tan 
dens i ric de significats: “La flor de 

Un solc en l’ésser de les coses
l’ametller / [...] existiria / encara 
que ningú no la mirés?” 

Mirar i dir la realitat perquè 
aquesta sigui. La poesia de Joan 
Manuel Homar mira –acull– i diu 
–assenyala–: d’aquí neix la petita 
meravella d’aquests seus artefac-
tes lírics, tan ben construïts –so-
nets, tankes, haikus–, en què 
l’emoció de la mirada és emmarca-
da per la raó de la paraula compo-
sitiva. Gràcies al poema, el món és 
“la casa il·luminada”. 

“La pell recorda” és el darrer 
vers del llibre i n’és, també, el títol. 
Un dels versos de l’obra inclou, al-
hora, el títol –que és l’essència de 
l’aproximació artística de l’autor– 
del llibre anterior: “La lentitud de 
la mirada”. Manuel mira amb una 

El poeta es refereix, encara, al 
fracàs d’Europa i al dolor de la his-
tòria contemporània, i convida al-
guns cèlebres pintors que han fet 
del món un teatret d’absències i de 
solitud (Hammershøi, Hopper, 
Rothko) a abocar-se a la barana dels 
seus versos. Hi ha cops, però, en què 
la mateixa llunyania que dèiem su-
ara es torna una cosa ben diferent: 
“No hi ha res tan proper com l’infi-
nit / per als qui estimen”. No hi ha 
desesperança, en aquesta poesia (la 
Mort, amb majúscula inicial, no hi 
venç mai del tot). I, en canvi, hi ha 
moments en què registra una estra-
nya, plena, perfecció. Moments de 
calma en què “la mar [és] com una 
brusa de cotó” i podem apreciar “el 
regal de la llum sobre les cases”.!
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lentitud que garanteix que la seva 
atenció reculli la dispersió del 
món, el seu dinamisme, i de tot ple-
gat n’assaja alguna mena d’unitat. 
En un vers expressa “un delit de 
llunyania i de blau” –poeta solar 
com és, amant de les illes, tan gene-
rós en l’ús del color–. I a mi aquest 
vers me’n recorda un de Leopoldo 
Panero –el pare, el poeta–, que fa: 
“El alma sueña su propia lejanía”. 
L’ànima d’aquests poemes mira 
d’adoptar formes diverses, perquè 
la realitat és canviant. La bellesa 
sense ànima, però, què és? Una jo-
ia sense la pell damunt la qual pu-
gui lluir. Quanta reflexió sobre la 
bellesa, en aquestes pàgines, i 
quanta, també, sobre el temps que 
ho marceix tot fatalment! 

 L’autor divideix el llibre en tres 
parts. La primera, “Grans esglésies 
i monuments”, és un deliciós pas-
seig per disset indrets significatius 
i ben diversos: esglésies (San Pie-
tro in Vaticano, Santa Maria Mag-
giore), monuments (Salita dei Bor-
gia, Curia Iulia) i un reguitzell de 
sorpreses per al lector. Comenta-
ris, matisos, anècdotes i erudició. 
Tot plegat ens fa reviure un munt 
de fets històrics, tot encabint-los 
en l’escenari de la Roma actual. La 
segona –les passejades a peu per 
Roma– ens permet gaudir d’una 
munió de testimonis de la presèn-
cia de la Corona d’Aragó a Roma, 
bo i demostrant que no tot són es-
glésies a Roma. L’autor assenyala 
els quilòmetres a recórrer i la hipo-


