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l 2013, la concessió del premi Carles
Riba a La nosa, de Marc Romera, va
coincidir amb la data dels 25 anys de

l’inici de la carrera literària d’aquest poeta,
novel·lista, contista, crític, traductor, correc-
tor, professor, editor i restauranteur. Encara
que la inquietud artística constant de Rome-
ra l’hagi dut a incursions en tota una sèrie di-
ferent de terrenys creatius, el nucli de la seva
obra sempre ha estat, indubtablement, la
poesia. De fet, si mirem bé la figura que di-
buixa la seva producció literària constatarem
que sovint ha reconduït els seus dots de poeta
líric cap a tots els altres gèneres que ha con-
reat, amb una clara voluntat de qüestionar
les fronteres que suposadament separen la
poesia de la novel·la, el conte, la traducció, la
crítica i les tasques d’editor i restauranteur.

Respecte a la poesia, al llarg d’aquest quart
de segle, Romera ha publicat set reculls, des
de Genolls de fum (1988), fins a La
nosa (2014), passant per Disfres-
ses (1990), La mandra (1994), La mel i La
pau del cranc (2002) i L’aigua (2009). I ha
guanyat diversos premis de significació, com
ara l’Amadeu Oller 1988, el Martí Dot 1989,
el Josep M. López-Picó 1993, el Gabriel Fer-
rater 2002 i el Carles Riba 2013. 

Tres factors principals han contribuït a la
recepció deficient del conjunt de la seva mag-
nífica obra: l’originalitat i la independència
de l’autor i la seva necessitat incessant de re-
inventar-se com a poeta.

La nosa és un llibre dens i intens que aplega
un cicle únic d’una cinquantena justa d’au-
tèntics poemes en prosa. I dic autèntics poe-
mes en prosa perquè Romera esquiva hàbil-
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ment els paranys de la prosa poètica o el relat
avortat que sovint passen per ser poemes en
prosa. La majoria dels textos de La nosa es
poden escandir com el tradicional poema lí-
ric en el seu format de discurs segmentat. 
Justament en aquest gest irònic d’ocultació
rau un dels claus d’interpretació general del

llibre. La nosa es dreça sobre un punt de ten-
sió entre contingut i forma, literatura i vida,
vers i prosa, lirisme i dramatisme, recreació i
realitat, automatisme i control, desraó i raó,
proximitat i distància...  

I tots aquests punts de tensió tenen la in-
tenció de conduir el lector cap al fenomen
que Víktor Xklovski anomenava desfamilia-
rització o estranyament. El mecanisme del fe-
nomen formalitzat pel gran crític i escriptor
rus a Teoria de la prosa (1925), consisteix en
un efecte produït per l’art que actua sobre la
nostra sensibilitat i ens separa, ens aparta o
ens enretira momentàniament de la nostra
consciència de la realitat propera. I des
d’aquesta distància transitòria podem redes-
cobrir la nostra consciència i, amb ella, la
nostra percepció de la realitat.  La desfami-
liarització està enfocada a renovar la nostra
relació amb nosaltres mateixos i amb el món
que ens envolta.  Justament, per a Romera
ens hem adormit davant de nosaltres matei-
xos i la realitat del món.

La nosa vol ser el sotrac que ens permet
tornar a viure la vida, des de la consciència
renovada. La nosa vol treure del mig el vel
que ens oculta la vida. La nosa vol alleugerir
la impedimenta que no ens deixa viure. I un
cop reviscolats serem capaços d’enfocar no-
vament la nostra consciència i tornar a viure
plenament. Amb la llengua i la consciència
desvetllades podrem contemplar el món sen-
se subterfugis per veure la seva càrrega barre-
jada de fracàs, solipsisme, renúncia, dolor,
plaer, felicitat, ignorància, pretensió, mani-
pulació, banalitat, vanitat, duresa, angoixa,
indiferència, brutícia... ❋
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L’apunt
Marc Romera (Barcelona, 1966) és
professor de llengua i literatura i editor.
Codirigeix LaBreu Edicions i la col·lecció de
poesia Alabatre. Ha exercit, però, multitud
de tasques entre les quals destaca el seu
pas per la restauració: ha creat els
restaurants La Pianola, a Palafrugell, i
Ràdio Ohm, a l’Eixample barceloní, on ha
intentat combinar la cuina amb tota mena
d’esdeveniments artístics i literaris.




