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ere Rovira ha escrit un llibre
d’amor rotund i bell, amb una filo-
sofia –per entendre’ns– que conti-

nua sent molt coherent amb la seva obra
lírica anterior, però amb una forma encara
més tensa, emanada de la tradició, que,
sense cap mena de dubte, s’ha beneficiat
de l’estreta convivència que –com a lec-
tor, primer, i com a traductor, després–
l’autor ha mantingut amb la poesia de
Ronsard i amb la de Baudelaire. Rovira, a
més, demostra que, en el temps de les
poètiques diverses i caòtiques, es pot ri-
mar o es pot construir un alexandrí per-
fecte sense deixar de ser de l’hora, sense
deixar de commoure amb el que s’escriu.

És l’amor el que ens sosté, no pas la
mort, diuen els versos inicials d’Elisabeth
Barrett Browning que figuren com a en-
capçalament. “L’amor no sap ser vell”, “la
debilitat el fa més fort”, escriu Rovira en
un poema molt brillant en què dos joves
amants intercanvien edat i ànima amb una
parella madura. El temps, el gran conten-
dent, fa una obra segura, implacable: “a la
sang ja tinc gotes de la tinta ferotge / on
sucarà la mort la busca del rellotge / que
escriu l’últim instant”.

El primer poema té ressons baudelai-
rians: “i els meus ossos sabran que tor-
nem a estar junts, / i ja no tindran fred en
el seu clot horrible”. L’amor lluita, ara i
adés, amb la mort, i la feresa del temps es
mostra amb urpes feres. El retrat d’una
noia ens aboca a la reflexió sobre la llei
dels anys. El coll de la dona continua sent
jove: “No l’insultis amb sedes i fulards, / si
el teu setembre, amor, s’ha de dir març”.
De tant en tant, la poesia de Rovira opta
pel tòpic, per la fórmula gastada: “pell de
pruna”, “que juguin més els dits amb seda
i rulls” o “el plor de fel d’un cor apedregat”.
El ventall de rimes de vegades pot sem-
blar que cau en la facilitat. Però, al capda-
vall, l’excel·lència de l’expressió, i fins un to
solemne, magnífic, no gaire habitual en la
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poesia catalana d’ara mateix, ocupen
molts més versos d’aquest llibre. Posem
per cas, l’esplèndid tercet final del sonet
Primera rosa: “i amb naixent perfum de
dona que es despulla / i una delicadesa de
boca que no gosa, / ja està oberta la carn
de la primera rosa”.

La poesia de contingut moral de Rovira
continua deplorant els exercicis literaris de
plany gratuït: “Sense comèdia ni literatura,
/ com tu m’has ensenyat, esculpirem / les
hores perquè sempre estigui viu, / en el
cor de l’hivern, el nostre estiu”. Més enllà
de l’adopció del sonet anglès, hi ha ecos
dels sonets de Shakespeare. Un poema
com La boca és, al meu entendre, una pe-
ça amatòria gairebé rodona: “la seva saliva
/ m’emborratxa de pura, mordent aigua
de vida” (encara que, per arribar a la “me-
dalla / de carn, la més sagrada” del cos de
la dona, calgui baixar fins al “màgic somrís

/ dels llavis amagats”. La rima amb “para-
dís” ha fet un flac favor al sintagma final
del primer quartet). La segona part del lli-
bre es reserva als assumptes més esti-
mats de la poesia de l’autor: el combat de
l’ésser contra el temps.

La tercera part, Arbres, és una suite
magnífica de cinc poemes. Des del primer,
El llorer –amb la seva picada d’ullet a Ru-
bén Darío– fins a l’homenatge anònim al
padrí d’Avellaners: “Ja només el veig jo,
cavant dolor / sota els avellaners de la
memòria”. La quarta part, Homenatges, és
més diversa, i conté poemes antològics
com ara Dedicatòria i Feréstec, que, de fet,
podria figurar costat per costat de l’es-
mentat Avellaners: “No va fer festa mai, ni
per Nadal, / i el dia que va dir-li prou la for-
ça, / pansit en un racó, freda l’escorça, /
es va morir de por d’estar malalt”. També
he de fer constar la meva predilecció per

l’extraordinari sonet Sant Pere, adreçat al
pare mort.

Sempre, la secció final, és la que inclou
més poemes, i temàticament torna als in-
teressos de la segona part. Quan ja siguis
molt vella arrenca d’una manera que re-
corda molt un cèlebre sonet de Ronsard,
però la realització no hi té res a veure. No
hi ha, en el poema de Rovira, l’orgull del
poeta que perviu en el poema, pels segles
dels segles, sinó l’orgull dels dies viscuts,
de l’estiu de la memòria. Coherent, torno a
escriure-ho, amb la filosofia poètica de
l’autor. La nostàlgia no ens alimenta,
l’amor no és obra de la memòria, sinó del
present: “Perquè no es cansa la secreta
edat, / i no t’estimaré mai en passat”. Un
llibre important, valent pel que té de con-
questa formal, amb consecucions molt
meritòries. A parer meu, el millor llibre de
Pere Rovira. ❋

Poesia Jordi Llavina
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ue les xarxes socials s’han
convertit en un motor creatiu
de primera no és cap novetat,

però que els twits publicats per un
noi acabin convertint-se en un feno-
men editorial i fins i tot arribi a tenir
una versió televisiva a la CBS de-
mostra que les millors idees són so-
vint les més senzilles. Aquest ha es-
tat el procés viscut per Parides del
meu pare, de Justin Halpern, un relat
autobiogràfic que narra com, per
culpa d’una ruptura sentimental i
una feina precària que l’obliga a tor-
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nar a casa, l’autor es dedica a reco-
pilar les frases paternes per publi-
car-les a Twitter. En la vida real, el
ressò de les piulades va transformar
els comentaris casolans en un feno-
men amb més de dos milions de se-
guidors. Poca broma.

Retrat entretingut, tan caòtic com
versemblant, sobre la relació entre el
Halpern gran, un metge jubilat que
renega més que en Walter Matthau, i
el seu fill, Parides del meu pare pro-
cura elevar a meditacions filosòfi-
ques un recull de mordaces refle-

xions sobre temes variats. Amb un
llenguatge fluid, el llibre lliga les ex-
periències vitals de l’autor interca-
lant-hi comentaris més o menys ge-
nials i amb molta mala bava, que el
pare ha deixat caure durant la infan-
tesa, l’adolescència i l’etapa adulta
del seu fill.

Una àcida lleugeresa combinada
amb les frases lapidàries fan que el
relat enganxi com a pur divertiment
tot i que també fa plantejar-se com
pot ser que, amb un pare així, el pro-
tagonista no estigui traumatitzat de

per vida. Cal reconèixer, a més, que
la proposta té l’habilitat de voler ser
tan sols un entreteniment trepidant i
empeny la lectura a la recerca d’una
nova frase. Aquí n’hi ha un parell:
“Per què repasses les teves despe-
ses mensuals...? No, escolta, t’aju-
daré a fer-ho molt més de pressa:
guanyes una puta merda de sou, no
gastis ni cinc”. I: “Que t’ho has pas-
sat molt malament? Si trobes que
anar al jardí d’infància és una puta-
da, tinc males notícies per a tu sobre
la resta de la teva vida”. ❋

La gran parida
Relat Marta Monedero


