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Martí Rosselló va néixer a Premià de Mar el 1953

Un escriptor amb un món propi
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Martí Rosselló, Parelles de tres.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2003.

H
i ha escriptors que
amb els seus llibres
ens ajuden a passar
gratament una tar-
da de diumenge.

Potser no salvaran la literatu-
ra catalana, ara que diuen que
està tan agònica, però són
útils. Ens fan companyia, aju-
den a fer que les hores passin
més de pressa i fins i tot poden
arribar a aportar algunes go-
tes de passió a la nostra exis-
tència segons com ens que-
dem enganxats en la trama de
les seves històries. L’endemà,
però, incorporats a la brega
diària, el seu record es diluirà
en el feix de les lectures i els
diumenges sense nom.

Hi ha altres escriptors, en
canvi, que de primeres se
t’arrapen molt a dintre i des-
prés et sacsegen sense con-
templacions. Les imatges i les
sensacions que els seus llibres
et suggereixen t’acompanyen
temps i temps i no et cal es-
perar la coartada d’un cap de
setmana sense plans per aga-
far els seus llibres i engolir-los
com si fos la primera vegada
que els llegeixes. Són autors
que, per damunt de qualsevol
altra qualitat, tenen un món
propi per oferir-nos. Un món
amb les seves lleis i les seves
trampes. Un univers constru-
ït de manera harmònica i co-
herent que saben transmetre
íntegre al lector. D’aquests
escriptors, a casa nostra, sor-
tosament, n’hi ha uns quants.
Martí Rosselló (Premià de
Mar, 1953) n’és un. I, al meu
parer, un dels més interes-
sants.

Si vostés ja coneixen Anna
K., el llibre que ara fa tres anys
va significar el debut en el
camp de la novel·la d’aquest
home, ja saben més o menys
per què dic tot el que acaben
de llegir fins aquí. Si no co-
neixen Anna K., faran molt bé
d’esmenar aquesta mancança
així que puguin perquè es
trobaran amb una història
que no els deixarà gens indi-
ferents. Una història insòlita i
original, d’aparença tremen-
dista i escrita sense cap con-
cessió al tòpic o a allò que po-

dríem definir com a convenci-
onal. Entraran en una cosmo-
gonia personalíssima en la
qual tot lliga i de la qual difí-
cilment voldran allunyar-se
abans de conèixer el final de
l’entramat que ordeix Rosselló
amb un talent ben poc habi-
tual en un autor que s’estrena
en el món de la novel·la.

UN TOTAL DE SETZE CONTES
Ve a tomb tota aquesta llarga
introducció sobre Anna K. per-
què tenim entre nosaltres,
acabat de sortir, Parelles de tres,

el darrer llibre de Martí Ros-
selló. Un conjunt de setze
contes relacionats entre ells
per parelles en ordre invers (el
primer amb el setzè, el segon
amb el quinzè, etc.) tot i que al
llarg del llibre es van creuant
referències a altres elements
comuns (miralls, lampistes...)
que ens inclinen a veure Pare-
lles de tres no pas com una obra
fragmentària sinó com un
bloc coherent. Un bloc molt
relacionat amb l’univers que
l’autor desenvolupava a Anna
K. per bé que el salt de la no-

vel·la (una esfera rotunda) al
recull de contes (un poliedre
amb setze cares) ens permet
una contemplació més polifa-
cètica. Per això dic que em
sembla un exercici ben reco-
manable la lectura seguida
dels dos llibres.

UN TEXT PER ANALITZAR
La facilitat per distorsionar els
esquemes d’allò que en diem
la vida quotidiana, la capacitat
de crear imatges impactants i
la manera de desenvolupar
narrativament les històries
que conté fan de Parelles de tres
un llibre de bon estudiar. Un
d’aquells textos que en cada
nova lectura ens permeten
descobrir noves virtuts. Aga-
fin-lo per on vulguin, llegeixin
els textos aparellats o per
l’ordre lògic d’edició. Tant li
fa. Es trobaran amb un autor
que no els deixarà indiferents.

Si creuen que la realitat és
un concepte ben relatiu no es
perdin Final feliç i Carnisseria. Si
dubten de la capacitat de
Martí Rosselló per deixar es-
pais a la tendresa llegeixin el
duet El testament i La festa. Si
són dels convençuts que la li-
teratura és capaç de suspen-
dre un instant del temps i
fer-lo etern Diorama és el seu
conte. I si volen alguna imatge
per a l’arxiu dels bons records
els suggereixo la de l’àvia de
La festa: la seva original mane-
ra de plasmar els seus cent
anys en les espelmes del pastís
d’aniversari és de les que jus-
tifiquen allò que els deia més
amunt del talent de Martí
Rosselló i de la seva magnífica
construcció d’un univers lite-
rari de gran encant.

Madinat at-Turab
P O E S I A
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Vosaltres, paraules. Vint-i-cinc
anys de poesia al País Valencià,
a cura de Lluïsa Julià i Teresa
Pascual. Edicions Bromera.

Alzira, 2003.

Ai, València! Poemes (1017-2002),
selecció de M. Josep Escrivà i
Pau Sif. Pròleg d’Enric Sòria.

Edicions 96.

Carcaixent, 2003.

D
ues antologies re-
interpreten la poe-
sia a València. El
treball de Lluïsa Ju-
lià i de Teresa Pas-

cual mostra les figures que han
protagonitzat el panorama lí-
ric del 1974 ençà. Les especia-
listes refereixen l’objectiu de
l’antologia: donar testimoni de
la coincidència de generaci-
ons, de la presència femenina i
de les relacions amb les Illes i
el Principat. El llibre presenta
les veus que han anat publi-
cant en els darrers vint-i-cinc
anys al País Valencià, un total
de setanta-sis poetes, junta-
ment amb els que la llengua ha
incorporat amb les traducci-
ons. El plantejament és inte-

ressant pel fet que s’adopten
com a propis els poetes un cop
traduïts. En el pròleg, però, es
fa esment d’un fenomen que
requeriria un estudi ampli: la
importància de les tertúlies. En
general, tot i la generosa se-
lecció oferta, el lector demana
una anàlisi més completa dels
fenòmens apuntats. Recor-
dem, si més no, allò que ens
ofereixen antologies canòni-
ques del País Valencià: Camp de
mines, a cura de Francesc Cala-
fat, Carn fresca, d’Amadeu Fa-
bregat, i Dotze poetes joves valen-
cians, de Calafat i Granell. Totes
amb tries més selectives, però
amb una voluntat de donar
una visió clara de les tendèn-
cies actuals. El fet que a Vosal-
tres, paraules no s’hagi volgut
incidir en els propòsits del
pròleg resta una certa força al
llibre. Amb tot, algunes veus
absents en les obres anteriors
representen més d’un feliç
descobriment.

Ai, València! es pot llegir des
de registres més variats. Enric

Sòria, en un pròleg carregat de
suggeriments, fa un recorregut
per la ciutat com a argument i
com a espai del jo líric. La in-
cardinació del tema en la tra-
dició occidental europea i en la
pròpia és l’objecte d’un estudi
que fa una recerca àmplia de
València com a lloc evocat, ja
des dels temps àrabs, que aca-
ba quallant en la visió com-
plexa que en dóna el gran po-
eta de València, Vicent Andrés
Estellés. L’antologia s’ha bastit
amb la idea de la València com
a plany i de la relació d’amor i
odi que els seus poetes han
mantingut amb ella al llarg del
temps: és per aquesta raó que
n’han quedat fora altres textos
propers.

LA TRADICIó ÀRAB
La primera part del llibre re-
cull tota la tradició àrab. Els
poemes, versionats per Piera,
recorren una visió nostàlgica i
sensual d’una ciutat que gai-
rebé esdevé una amant. Ben
sovint els tòpics retòrics que

evoquen l’espai perdut (On les
cases de València?) acompanyen
un veritable sentiment d’e-
nyor. I de l’enyor del verger (Les
hores fèrtils, els bancals en flor), en
contrast amb els versos irats
d’Estellés que obren i tanquen
totes les seccions, passem al
grup de poemes Diuen que volen
entrar (1850-1939), encapçalat pel
plany de Machado en abando-
nar la ciutat. Enric Sòria veu en
aquest període un creixement
del sentiment d’estranyesa en-
vers València, provocat sobre-
tot per la pèrdua de l’idioma.
Els poemes de Teodor Llorente
i de Miquel Miret, dins de les
seves convencions, resulten
ara mateix d’una rara i bella
factura: “Ajupit en l’arrel de la
muntanya, / al cap dels anys,
encara hi veig mon poble”. En
aquest estadi, ja no la ciutat,
sinó la llengua és el que s’ha
convertit en locus, en espai de
nostàlgia. L’antologia marca,
doncs, uns principis temàtics
de veritable interès: observem
com la ciutat, i el que conté, no

és un element de paisatge en
els poemes; més aviat compro-
vem la fusió anímica de l’ésser
humà amb el seu lloc, d’aquí
l’ambivalència de sentiments
que provoca al llarg de la his-
tòria per part d’aquells que
l’habiten per amor. El lloc
amè, a vegades endut per la
seva ressaca, no és un atribut
circumstancial: és el tret inva-
riant que els poetes han lligat
a la ciutat. Bella o bruta, però
molt matèrica, la visió urbana
va lligada a la veu que la canta
amb malestar.

Baudelaire va ser el gran
introductor del tema de la
ciutat en la poesia moderna:
“Les deux mains au menton, du
haut de ma mansarde”. Els poe-
tes de la València actual es
miren la ciutat de lluny: “Es-
tesa sota el sol despietat del
migdia / enllà lluny et con-
temple, ciutat de la vergonya”
(Marc Granell), o bé recorren
els seus carrers com a testi-
monis del canvi en una cons-
tant anti-ègloga.

La tercera part del llibre, Oda
impossible a València (1940-2002),
tot i que no és completa, per
tal com hi manquen poemes
de Castillo i altres, certifica el
gust agredolç de la ciutat cai-
guda i el seu protagonisme ir-
reductible.


