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POESIA JORDI LLAVINA

quest és el segon llibre de Roger Vilà
Padró després d’una magnífica no-
vel·la, Marges (Barcino, 2013). El

que en podríem dir l’atmosfera moral d’una i
altra obra és molt similar: de fet, el primer
poema del llibre que presento –un sonet–
acaba proclamant allò mateix que defensava
en Menna, el protagonista de l’obra esmen-
tada: “Al marge de tot, faràs vida austera. /
Faràs vida als marges, com un llibert.”

Tot esperant la riuada és un llibre madur,
molt suggeridor, fet d’una quarantena de
poemes, dividit en dues grans parts: Estiu i
Hivern. Abans, però, i flanquejant aquestes

A
Tendim a dissecar-nos

Roger Vilà Padró / JOAN SABATER

dues seccions principals de l’obra, hi ha dos
poemes relacionats amb l’aigua que corre
pertot i que ja s’anuncia en el títol, i són dos
poemes –Els marges i Troia– encapçalats,
també, per sengles títols de secció: Clau de
pas i Desguàs. És un llibre ben construït. Se-
verament i calculadament construït.

I divers. També és un llibre divers: l’autor
hi fa servir la segona persona del singular, la
primera persona del singular, la primera del
plural... Cada poema demana una aproxi-
mació determinada, una distància justa pel
que fa al tractament. Fixem-nos, per exem-
ple, en Cactus –que podria ser considerat un

l vers arriba amb una immediatesa
punyent, amb un punt de llum in-
terior i amb una presència d’ombra

que perfila els contorns. L’espai esdevé una
fotografia interior del poeta. És per això
que el poemari del palamosí Jordi Serra i
Garrido inclou un seguit de fotografies en
blanc i negre. Il·lustren la llum i les om-
bres evocades als versos. A la primera part
del llibre, hi ha un lirisme que es basa en
l’anhel d’arribar a l’altra per mitjà de
l’amor: “Desig de llum, / fes que em basti
el sol / i tu, el sol i tu només.” El desig que-
da personificat en l’estima cap a l’altra,
com a camí vertader de sortida i retroba-
ment amb si mateix. L’estructura del llibre
combina els poemes foscos amb els poe-
mes lluminosos. L’ambientació urbana
dels poemes més introspectius és enriqui-
da per la platja de Palamós: “A punta de
dia, acotxa’m a la sorra / d’una platja ence-
sa / o regala’m blaus aguts de tramuntana /
que deslliguin el meu dins d’allò que em
fuig.”

En altres poemes es fa un retrat con-
temporani de la societat malalta que ens
envolta: misèria, ignorància, ràbia, són
elements que ens porten a la revolta poè-
tica. Al poema Desescriure el poeta diu:
“Conscient que aviat les formes / hauran
de cedir l’imperi, maldestres / com són, a
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la ruda expressió de ràbia / que,
si no es pot dir amb versos / es-
candits i rimats amb tota cura, /
haurà de ser escopida pel boc
gros.” Mitjançant el simbolisme
d’un cel en desordre, el jo poètic
trobarà l’anarquia dels mots
viscuts, somniats amb tot el
fervor.
    Combina la poesia narrativa
amb el sincretisme d’arrel orien-
tal de les instantànies poètiques
breus. Serra i Garrido compon

tota una sèrie de poemes sota el
títol de Dol, d’inspiració oriental
però en la forma occidental de
poemes breus que no segueixen
la forma rígida dels haikus: “Mi-
rar-se en el no-res. / Cerclat
d’un fil d’espines, no saber si la
runa / del temps farà solatge.”
    Hi ha una bella intensitat líri-
ca que no defuig la poesia nar-
rativa, quan el jo poètic vol re-
flectir la circumstància vital
present d’una realitat opressiva.
Ens mostra el món social exte-
rior de moltes nits –i dies– amb
més ombres que no pas llum.
Ens resta però, el desig de més
llum del cel, sempre. ❋
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