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i el país pogués tenir les expectatives que té la
nostra poesia, podríem dir que som una potèn-
cia d’idees i de sentit. Ho demostren moltes de

les novetats, que sovint queden als llimbs dels mitjans
de comunicació. No hauria de ser el cas d’aquests Er-
rors de càlcul, del periodista musical Jordi Pujol Nadal
(Barcelona, 1975), filòleg, dinamitzador lingüístic de la
Universitat Politècnica, col·laborador habitual de la re-
vista de referència Ruta 66 i codirector del festival
Blues & Ritmes de Badalona. Errors de càlcul és tam-
bé el primer volum del nou segell 66 rpm edicions i
ens el presenten amb un aclaridor pròleg de David Pa-
loma i unes il·lustracions de Sandra Uve.

Errors de càlcul s’inicia amb un poema autobiogrà-
fic en segona persona, abrandadament narratiu, con-
fessional sobre els avatars de la vida, qüestionant la
hipocresia dels trenta anys i fent una aposta decidida
per la visió experiencial: “Avantsala de l’aburgesa-
ment, / els trenta són la mentida amb què / de mica
en mica anem desmantellant / l’ideal de la joventut...
/ Et mires i et fas fàstic
però tant és.” En alguns
moments m’ha recordat el
Poema inacabat de Ga-
briel Ferrater, però Pujol
Nadal té un rerefons beat-
nik, on les cites implícites i
explícites beuen sovint de
la música popular, del
rock i del jazz, bàsica-
ment. La malaltia i el dolor
són algunes de les cons-
tants temàtiques, així com
les nits complicades,
l’amor fraudulent i els pai-
satges, tant urbans com
de la rodalia de Barcelona,
sense oblidar temples
com l’hospital de la Vall
d’Hebron, que comença a
forjar tot un imaginari poètic al darrere. La ciutat no té
l’exclusiva perquè el narrador d’aquests poemes tam-
bé evoca Marràqueix, o Gal·les, dins un poema majes-
tuós: “Mentre pedaleja, amb el vent en contra, / cap al
minúscul poble d’Aberdaron, / enmig d’aquella tem-
pesta sobtada, / escruta l’horitzó i es pregunta / si de
debò és allà on es fan / el cony de càlculs i per quin
motiu / injustament cruel la seva mare / es va haver
de morir durant el part.”

Els poemes llargs i sinuosos, que obren i tanquen el
llibre, són com el començament i el desenllaç d’una
novel·la en vers, on el narrador no s’estalvia una agra
visió autocrítica. Sense problemes es refereix a ell ma-
teix com un “menjamerda dels grans”, invocant els er-
rors de càlcul que esguerren la vida. Com si estigués-
sim en un blues o en un tango, Pujol Nadal fa bascular
la seva interpretació desinhibida, amb un realisme fe-
rotge de rerefons moral. Els anticlímax i l’efecte aforís-
tic deriven per una quotidianitat d’intensitat lúcida.
Com si fos una mena d’epíleg didàctic, Pujol Nadal pu-
blica al final dels poemes una resposta de Lucinda Wi-
lliams a una entrevista de l’estimat Ignasi Julià: “Ser
una artista de veritat té a veure amb la teva percepció,
amb la teva manera de percebre les coses. Tots les
veiem d’una manera diferent. Això és el que ens fa ser
creatius; d’aquí prové la creativitat.”

Després de la lectura hipnòtica que provoca Errors
de càlcul, no resulta just dir si el llibre és bo o no ho és:
seria un reduccionisme. El que sí afirmo és que estem
davant d’un artista, de l’essència mateixa de l’ofici de
poeta. Toca la fibra, té caràcter, estil i sensibilitat. ❋
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dels lectors [15] textos de referència
aplegats en un sol volum”.

Com a mostra de l’altíssima vàlua
dels articles aplegats transcriurem
el tan actual final del d’Antoni Rovira
i Virgili, aquest genial escriptor que,
en temps com els nostres d’infinita
desorientació nacional, tant convin-
dria que convertíssim en lectura
nostra de cada dia: “Que ningú no
demani ni esperi que l’oasi català
serveixi per a conservar privilegis de
classe, per a aturar l’obra de refor-
ma justa, per a impedir la realització
dels principis d’esquerra. Oasi o no,
la Catalunya autònoma ha de situar-
se a la davantera de l’esquerranisme
republicà i ha de portar a cap –pels
camins legals mentre aquests siguin
lliures– l’obra transformadora que
les extremes dretes voldrien impedir
provocant escenes de sang i de foc.

Millor que hi hagi pau. Però amb
pau o sense, Catalunya ha d’anar
endavant.” ❋
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