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POESIA TONI GOL ROCA

úria Pujolàs (Cànoves, 1971), La-
li Ribera (Súria, 1958) i Jordi
Roig (La Palma de Cervelló,

1957) han publicat un poemari experi-
mental amb uns resultats sorprenents.
Diem “experimental” perquè els autors es
van proposar o van sentir “una ànsia im-
prevista d’escriure junts” des que es van
conèixer en un recital de poesia. “Dient
versos al carrer de l’atzar”, diuen ells ma-
teixos.

A punt (així és com es titula el llibre de
poemes) és un cant a la complicitat, un
cant a la cooperació i un cant a la humili-
tat. I sobretot és un cant que convida, és
un cant que ens anima a llegir, a escriure,
a viure la poesia.

El llibre consta de tres parts, clarament
diferenciades. En un primer bloc titulat
Blanc els autors busquen el seu jo més ín-
tim i alhora més despersonalitzat a través
d’un conjunt d’haikus que conviden a la
contemplació serena de la vida i de les co-
ses.

El segon bloc es titula A mà. Aquesta
part vol ser més filosòfica, més reflexiva,
amb versos que esdevenen aforismes
sempre enriquidors i a vegades inquie-
tants.

El tercer bloc és introspectiu, més
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freudià, si se’ns permet l’expressió. Una
part titulada L’endemà i que busseja en les
profunditats de l’ànima humana, en les
cèl·lules emocionals més bàsiques i ama-
gades per alliberar pors, terrors nocturns,
fantasies i il·lusions que es projecten com
una idealització davant la duresa terrible
de la vida. Finalment, clou el llibre un
Apèndix que és tota una declaració d’in-
tencions.

Com atacar la via a tres veus
Escriure un llibre de poemes a tres bandes
(o a sis mans, si ho voleu) i que tot acabi
bé, no és una tasca fàcil. Implica moltes
coses. En primer lloc renunciar a aquella
part de l’ego que es vol imposar per sobre
de raonaments i sentits comuns. Aquí tro-
bem un entrebanc considerable, una paret
de novè grau que cal escalar amb constàn-

cia i sacrifici. Els criteris personals per on
cal atacar la via acostumen a ser irreconci-
liables i de difícil solució, ja que hi ha tan-
tes maneres de llegir-la –la via– com esca-
ladors a punt per enfilar-s’hi.

Però vet aquí que se’n surten. Per tant,
triple mèrit dels poetes que buscant com-
plicitats i creant sinergies acaben donant
unitat i ritme al poemari. I ho fan de ma-
nera agosarada, però ferma, a través d’una
estructura compacta i sense fissures,
aconseguint “difuminar les notes dels tres
egos –diuen ells– per comprendre a una
sola veu” una suite poètica que conjuga de
manera excel·lent estils i harmonia.

A punt, doncs, és un poemari escrit per
aquest triangle poètic que amb tres veus
diferenciades aconsegueixen coronar, a
través d’una sola veu, el pic més alt de la
paraula, la lletra A. Bona lectura. ❋
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L’autor d’obres com ara Memorias de un
revolucionario, El Caso Tulayev i Mediano-
che en el siglo, continua sent un dels revolu-
cionaris maleïts i perseguits per l’estalinis-
me que més està d’actualitat, perquè els
seus llibres són recuperats i editats de nou
en llengües com el francès, l’anglès i el cas-
tellà. Només en el darrer any, s’han publicat
obres fonamentals de Víctor Serge com ara
El nacimiento de nuestra fuerza (Amar-
gord), El año I de la Revolución (Traficantes
de Sueños), Ciudad conquistada (Pàgina
Indòmita) i els poemes Resistencia. Una ho-
guera en el desierto (El Perro Malo), escrits
majoritàriament durant l’estada a Oren-
burg. El 2017, Laertes va publicar una sem-
blança política de Víctor Serge, coordinada
per Pelai Pagès i Pepe Gutiérrez: La con-
ciencia de la Revolución, en què diversos
autors analitzen la seva vida i la seva obra.

La degeneración de la URSS y
la Guerra Civil Espanyola. La lu-
cha contra el estalinismo y la re-
generación del socialismo (1916-
1944) recull articles publicats fo-
namentalment a La Révolution
Proletarienne i La Batalla, dos
periòdics marxistes que seguien
una línia antiestalinista, i la re-
vista mexicana Mundo.

A través dels escrits de Serge
seguim una crònica cronològica
de la repressió a l’URSS amb te-
mes històrics com ara els fets de
Kronstadt, el cas del cònsol de
Barcelona, Antónov-Ovséienko,
l’execució de Bukharin, el tercer
procés de Moscou... També hi fa
un bon repàs de la repressió co-
munista a Espanya amb escrits

sobre la situació a Barcelona
després dels Fets de Maig, la
desaparició d’Andreu Nin, l’as-
sassinat de Kurt Landau...
    Finalment, la tercera part dels
escrits recollits en el llibre parla
de la necessitat de regenerar el
socialisme. Victor Serge va es-
criure el 1941 a la revista Mun-
do: “La pobreza del socialismo
tradicional coincide con la in-
mensa crisis revolucionaria del
mundo moderno que pone for-
zosamente –es decir indepen-
dientemente de la acción del so-
cialismo– al orden del día de la
humanidad entera el problema
de una reorganización social
orientada hacia lo racional y lo
justo.” ❋
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