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El camp des de l’arrel
i ha, en la primera part d’aquest lli-
bre, una imatge d’una estricta belle-
sa que ens presenta l’escriptura,

l’acte d’escriure (“l’acte imminent de ser en
el desig”), com “el camp des de l’arrel”. Feia
molt de temps que no llegia una imatge tan
precisa, tan inspirada, si se’m permet l’adjec-
tiu, referida al que fa l’autèntic poeta. Un no
escriu –i molt menys poesia– si no té la vo-
luntat d’abraçar-se a l’arrel, la d’empeltar-
s’hi sencer. Tota la poesia de Roger Costa-
Pau és, justament, un anhel punyent de tro-
bar l’arrel, que vol dir de trobar l’essència.
Les seves paraules –les seves recurrències, la
seva predilecció pel vernís simbòlic, la seva
intervenció en la sintaxi per enriquir-la amb
l’elisió o l’el·lipsi, amb el silenci– així ho ma-
nifesten, així ho exemplifiquen. Però l’arrel
descolgada pel poeta ha de guaitar l’entorn.
Una arrel entotsolada és com la rabassa mor-
ta. El camp és el que s’ha de mostrar per la fe-
bre mateixa de l’arrel. La varietat de la mate-
màtica és el que s’ha de suggerir per mitjà de
la irreductibilitat de la xifra radical.

N’hi ha una altra, d’imatge, i sobre el ma-
teix propòsit, que també apunta a la revela-
ció: l’escriptura, diu Costa-Pau, és esguard i
és, també, corrent. Entre allò individual i allò
col·lectiu, entre el registre únic i la correntia
vària. Que el lector no obri un llibre de Roger
Costa-Pau amb l’ànim amb què obriria el lli-
bre d’un poeta més discursiu, de referències
més immediates o palpables. La de Costa-
Pau és una poesia eminentment concreta,
que vol dir, ras i curt, abstracta (l’admonició
de Vinyoli pesa des de la primera pàgina
d’aquesta obra). Però és una abstracció que
no costa de desentranyar en lectures succes-
sives. Cal un cert entrenament per fer-se par-
tícip de la bellesa d’aquesta lírica. En la pri-
mera, ens adonarem de la bellesa dels mots i
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de la feliç coincidència de molts d’aquests
mots, alineats en el vers, i ens adonarem del
dibuix gens explícit d’unes metàfores trans-
lúcides, mai transparents: “sobre una lluor el
carenar del glaç / sobre el mur l’amanyac del
glaç”. ¿D’on ve l’impuls de viure, es pregunta
Costa-Pau, com s’ho preguntava, d’una altra
manera poètica, Narcís Comadira el 1985 en
el poema Triomf de la vida, del llibre Enigma?
¿On és, el nostre lloc autèntic?

Poques poètiques tan interrogatives com
la de Costa-Pau. Fixeu-vos com, en aquest
llibre, la natura va tancant un cercle a l’en-
torn del cor del poema; com el novembre va
estrenyent el seu setge; com es pinten en el
vers els colors de la nuesa; com es retorna de
la mar sense himnes (només “amb el so pri-
migeni de l’aigua”); com el poeta aplica el

bisturí del vers a l’“entresolc de la sang” (qui-
na manera més bella d’anomenar allò més
íntim i indissociable de cada jo!); fixeu-vos
com percut el vers “de temps perdut, de
temps perdut, de temps perdut”; i com es
torna l’experiència amorosa –“els cavalls en-
cesos”– insinuant, poderosament insinuant;
com el poeta ens convida a conèixer i a tocar
“la terrissa i la casa intestinals”; com va tra-
çant el seu ferm camí, i va deixant plantades
les monjoies de la seva obra (els títols ante-
riors, que es dilueixen en els versos nous);
com, després de la seva poètica del fragment,
de la seva extrema reducció textual, assaja un
“cant al·luvial”... Tot això, dins un llibre sor-
prenent, ple de facetes, que demana que hi
cavem pacients. Que hi cavem aprofundint la
pell per arribar a l’entranya. ❋
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Roger Costa-Pau
ha treballat cinc
anys en el poemari
que ens presenta
MANEL LLADÓ

L’apunt
Cavada pell és el
cinquè poemari de
Roger Costa-Pau,
que els considera
tots cinc com una
sola obra escrita al
llarg de vint anys.
De fet, ha dedicat
cinc anys a
l’escriptura
d’aquest darrer
títol, tot buscant
la paraula nua.

NOVEL·LA FERRAN AISA

Un altre clàssic d’Oscar Wilde
editorial Base continua la seva línia
d’edició de joies de la literatura
universal amb El fantasma de Can-

terville, d’Oscar Wilde (1854-1900). El poli-
facètic autor d’obres com El retrat de Dorian
Gray, La importància de dir-se Ernest i dels
imprescindibles Balades de la presó de Re-
ading i De profundis va aconseguir amb El
fantasma de Canterville aportar una crítica
d’un europeu a la pragmàtica societat nord-
americana.

Escrita d’una manera fluïda i divertida,
Wilde presenta amb aquesta novel·la una
entretinguda història de fantasmes. L’apari-
ció de fantasmes que no fan por no està ex-
empta d’humor i d’ironia. David Aliaga, tra-
ductor i prologuista, afirma que l’habilitat

L’ de Wilde per a l’escarni i la iro-
nia és comparable als grans
mestres de la narrativa humo-
rística i cita Quevedo, Molière,
John Kennedy Toole i Terry
Pratchett.

La història comença quan el
senyor Hiram B. Otis, ministre
dels Estats Units, compra la
mansió Canterville Chase i des-
cobreix que a la casa hi viu un
fantasma. Els nous habitants no
es prenen seriosament el fantas-
ma i fins i tot els dos fills es dedi-
quen a fer-li entremaliadures.
Tot això, però, no agrada al fan-
tasma, que s’havia acostumat al

llarg dels anys a imposar el ter-
ror dins la mansió.

Aquesta divertida història de
fantasmes té una edició en què
s’han reproduït les il·lustracions
que va fer Wallace Goldsmith
per a la segona edició del llibre,
el 1906. Oscar Wilde, un intel-
lectual compromès amb el seu
temps que va ser tancat a la pre-
só per homosexual, va saber
mostrar alegria i sensibilitat en
obres tan contràries al patiment
com aquesta. Aliaga acaba el
pròleg dient: “El que trobareu
en girar pàgina és un relat cor-
rosiu i divertit.” ❋
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