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A finals de maig, 
Núvol va publi-
car una entrevis-
ta que va esvalo-
tar Twitter i el 
món literari cata-
là. L’entrevistado-

ra era Clàudia Rius, una de les millors 
periodistes joves del país, i l’entrevis-
tada era Juana Dolores Romero Ca-
sanova (el Prat de Llobregat, 1992), la 
poeta i actriu que ha guanyat el Pre-
mi Amadeu Oller de Poesia 2020 amb 
un llibre titulat Bijuteria. 

Llegida per l’estratosfèrica xifra 
de 100.000 usuaris, l’entrevista va 
convertir la Juana Dolores en un fe-
nomen. Les seves opinions sobre 
llengua, classe treballadora, feminis-
me, qualitat literària, sexe, estètica 
i revolució van fer que molts hi di-
guessin la seva –a favor i en contra–, 
que s’enfilés el seu nombre de segui-
dors a les xarxes socials i que les ex-
pectatives per llegir el seu debut es 
disparessin. Atents, els editors de 
Galerada ho han aprofitat i n’han 
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PERFIL avançat la publicació, prevista ini-
cialment per a la tardor. 

¿Bijuteria està a l’altura de les ex-
pectatives generades? Per a mi la res-
posta és claríssima: no hi està. Quan 
dic que no hi està vull dir que no des-
taca respecte dels llibres d’altres jo-
ves poetes catalans que cada any pas-
sen desapercebuts, sense que ningú 
els dediqui ni una menció: no és més 
original, ni més retòricament res-
plendent, ni s’hi fa una proposta for-
mal més singular i atrevida. O sigui 
que no: la de Juana Dolores Romero 
Casanova no ha estat una de les en-
trades de cavall sicilià més espectacu-
lars de la recent literatura catalana 
perquè les entrades de cavall sicilià es 
fan amb llibres i no amb entrevistes. 

I tanmateix, el lector de Bijuteria 
no ha de llegir-ne gaires poemes per 
adonar-se que aquí hi una escripto-
ra ja prou feta, una autora que té co-
ses a dir –i qui diu dir diu cridar, ex-
pressar, pensar, escopir o llançar in-
cendiàriament– i que té prou bagatge 
intel·lectual i lector per mirar de dir-
les de la manera que li plau. De qui-
na manera li plau? Doncs amb una 
barreja de contundència –hi abunden 
els versos de caire aforístic– i de des-
imboltura histriònica, d’afany escru-
tador i reflexiu (sobre assumptes com 
la classe, el gènere, la memòria, la 
identitat) i d’estridència bel·ligerant 
i exhibicionista. “La bellesa m’hosti-
eja totes les teories – per què / l’intent 
si el desvergonyiment de la nit?” 

Més enllà de la reivindicació d’uns 
paisatges i un esperit icònicament 
“proletaris”, el tema nuclear de Biju-
teria és la pugna pertinaç i agressiva 
de la persona poètica, que es corres-
pon amb la personalitat de l’autora, 
per assolir una forma plural, contra-
dictòria i pletòrica d’autenticitat, és 

a dir, de ser en el món, i de relacionar-
se amb la bellesa i amb les violències 
del món, d’una manera pròpia, sense 
sotmetre’s a les inèrcies de les morals 
imperants ni a les exigències de les 
ideologies hegemòniques. Ella ho diu 
així: “sacsejar-me l’odi / fins a escam-
par els aldarulls del meu nom, reclòs 
/ sota les llambordes de la Història”. 

Vistositat verborreica opaca 
Bijuteria té alguns dels defectes habi-
tuals en els llibres dels poetes joves 
(i dels no tan joves, en realitat): una 
propensió a la grandiloqüència d’es-
lògan –“Una dona fa de la seva incor-
recció / el preu més alt de la revolu-
ció”–, unes tries formals que queden 
poc justificades des d’un punt de vis-
ta significatiu –quasi tots els poemes 
són, a consciència, en prosa retalla-
da–, una gratuïtat verbal i imaginís-
tica que dona versos d’una vistositat 
verborreica opaca i poc expressiva, 
per exemple quan diu coses com 
“unglejo / els padrastres mentre 
maquino l’orgasme / industrial”. 

En tot cas, Bijuteria també té vir-
tuts poc freqüents en els llibres dels 
poetes joves: sentit del ritme, capaci-
tat per expressar idees agressivament 
suggestives (“En femení, / m’he cosit 
l’entrecuix amb la veritat a dins”) o 
per fabricar imatges d’una força plàs-
tica i alhora existencial (“l’origen / és 
un forat negre / xop de Déu”), la capa-
citat de convertir el territori del poe-
ma en un espai on tot hi té cabuda –el 
desfici metafísic, el malestar social, 
l’ardor sexual, l’exposició íntima, la 
batalla ideològica–. Més interessant 
que rodó, desigual, impertinent amb 
gràcia, Bijuteria no està a l’altura de 
les expectatives que ha generat però, 
com sol passar, és més culpa de les 
expectatives que del llibre.!
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L’arrencada i el fi-
nal d’Els dos re-
mordiments de 
Claude Monet són 
excel·lents. L’au-
tor sap que ha de 
predisposar el lec-

tor a la mirada pacient, que l’ha de 
convidar a entretenir-se en els detalls 
esclatants de significat i de matís que 
en condicions normals passarien des-
apercebuts. Justament perquè aques-
ta novel·la persegueix il·luminar allò 
menys central o evident dels quadres 
de Monet, però també del vigor que 
anima la mirada eternament insatis-
feta de pintor que busca l’impossible. 
Michel Bernard juga a revelar el qua-
dre però també a revelar el sentit de la 
mirada que explora la llum i el caient 
més adequats. A través d’una biogra-
fia passada pel sedàs de la literatura, 

Un quadre obert en canal
l’autor repassa els episodis més desta-
cats de la trajectòria de Monet. És un 
exercici força en voga en la literatura 
francesa actual, que el mateix Bernard 
havia posat en pràctica en anteriors 
llibres dedicats a figures històriques. 
Un d’aquests, Els boscos de Ravel, ja va 
aparèixer a LaBreu el 2018, traduït 
també per Ferran Ràfols. 

Aquest llibre és plenament fran-
cès (i no és una afirmació redun-
dant): abasta des la insurrecció de la 
Comuna de París fins al sotragueig 
de la Primera Guerra Mundial, des de 
l’etapa de pintor pobre i incomprès 
que s’exilia per no haver d’anar al 
front fins a la revolució pictòrica que 
suposarà el moviment impressionis-
ta i el seu encimbellament com a mà-
xima figura nacional. En algun mo-
ment, pel meu gust, rellisca per la 
banda de l’excés d’orgull de mite i al-

tornar a casa és impressionant i es di-
ria, fins i tot, que impressionista) i la 
darrera és la que veu el seu últim ful-
gor creatiu abans d’apagar-se, tram-
pejant –quina mena d’ironia– els seus 
problemes de visió. 

Les fuetades del pas del temps, el 
magnetisme que exerceix Camille 
–a qui pinta gairebé furtivament un 
cop morta–, la consciència de l’arbi-
trarietat de l’èxit i les contradicci-
ons del mercat artístic i del pintor ti-
til·len al llarg d’aquest recorregut bi-
ogràfic. A estones és com si obrissin 
en canal un quadre: la descripció de 
les circumstàncies en què es creen 
i se salven de ser destruïdes algunes 
de les seves obres (el llibre en repro-
dueix quatre) i la capacitat per res-
saltar-ne particularitats fa l’efecte 
d’una indagació curiosa, diferent, en 
l’experiència pictòrica.!
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tres estones té passatges que es fan 
més ensopits. Al final, però, quan ex-
plica els últims temps de Monet i 
com acorda amb Clemenceau, amic i 
cap del govern, el tracte per donar a 
l’estat la cinquantena de panells de 
Les grans decoracions, el llibre recu-
pera intensitat i s’arrodoneix: sobre-
surten la coherència i el poder crea-
tiu de Monet i una altra idea fona-
mental, la de l’amor i l’amistat. 

El llibre es divideix en tres parts, 
que són tres noms i tres fils per esti-
rar: Frédéric –l’amic pintor que mor 
al front on s’ha allistat de voluntari 
mentre ell ha marxat a l’exili–, Cami-
lle –la primera dona, musa i gran 
amor de Monet– i el mateix Claude. 
La primera guerra és la que mata 
l’amic a qui Monet sempre tindrà 
present (la descripció de com el pare 
aconsegueix trobar-ne el cadàver i 


