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El poeta i pintor Albert Ràfols-Casamada

El traç
que significa
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Albert Ràfols-Casamada,
Dimensions del present

(2001-2004). Cafè Central /

Eumo Editorial. Vic, 2004.

D
esprés de Signe
d’aire (obra poètica,
1939-1999), publica-
da l’any 2000, el
pintor i poeta

Ràfols-Casamada retorna amb
renovada vitalitat a l’escrip-
tura lírica. Bruno Schultz, en
un dels seus textos crítics,
definia la poesia com a curt-
circuits de sentit que es pro-
dueixen en els mots, un broll
sobtat de mites ancestrals. És
d’una manera semblant que
el poeta barceloní defineix la
seva matèria: “El poema és un
astre / caigut damunt la tau-
la”. La poesia de Ràfols-Casa-
mada crea aquests curtcir-
cuits anticipant amb el traç
allò que la paraula dóna des-
prés de ser situada en l’espai,
a partir de l’alta concentració
que la consciència del blanc
proporciona. Per això els po-
emes no es tanquen mai, sinó
que s’obren, com una línia
que s’arqueja en el quadre
sense final, fins i tot quan el
poeta sembla baixar de l’abs-
tracció per oferir una apa-
rença del que és real, és a dir
de sentit: “L’àngel de les es-
cales / del metro / deu tenir
l’ombra blava”.

Juan Ramón Jiménez solia
dir que tenia un ull prismà-
tic. Ràfols fa de la llum el codi
de la seva poesia, en la qual la

vida hi és generosament ple-
na: l’amor, les pèrdues, el pas
del temps s’aferren als cossos
dibuixats en el poema.

Cal considerar algunes pe-
ces a banda com a poemes
significants dins de la seva
obra. Es tracta de Dos falcons,

que insinua un propòsit
transversal de realitat, el ma-
teix que dóna la pintura, a
partir d’una escena concreta
del món: dos falcons extem-
poranis en una gran ciutat
fan visible la intenció i natu-
ralesa de l’existència huma-
na. Semblantment passa amb
Preludi o bé amb Variacions so-
bre un poema de Stevens.

El llibre, en definitiva, sosté
amb alta qualitat les dimensi-
ons del present: els seus cer-
cles en l’ombra i les línies di-
visòries de la llum que mostra
defineixen, paradoxalment, la
presència inacabada de les co-
ses o potser la possibilitat de
la seva perfecció.

P O E S I A

Josep Masats, El penjat.
Premi Margarita Wirsing.

Emboscall. Vic, 2004.

J oaquim Molas, Àngela Ri-
bas i Narcís Ruscalleda
van considerar l’obra de

Masats mereixedora del premi
Margarita Wirsing 2003. Amb
una citació de Leopardi, s’ini-
cia un recull de poemes breus
que s’acosten a la forma de
l’haiku. Com notes preses en
un dietari, els poemes recullen
temes diversos des del present,
amb algun encert: “Se sembra
un llapis / i, abans d’escriure
bé, se’l veu florir”. Elements
del paisatge, animals que el
sotgen, instants fugaços per a
la ironia són habituals al re-
cull. El llibre té quatre secci-
ons, la darrera de les quals
mostra amb més eficàcia la
forma triada i la concentració
en el tema tractat. S.R.

Àlvar Maduell, Entretocs
nadalencs. ARGRA Trading.

Tordera 2004.

D e la vitalitat de la nada-
lenca, en dóna fe aquest
llibret íntim que recull

les felicitacions líriques del
seu autor al llarg dels anys. Un
aplec que surt de l’àmbit pri-
vat per adoptar cos de llibre i
amb més afany històric que
no pas poètic. Amb el deno-
minador comú d’una felicita-
ció que es fa sense recordar
l’esperit de la profecia, els po-
emes són un toc d’atenció als
amics i familiars sobre el sen-
tit de la festa. Val a dir que en
el conrreu de l’art menor
l’autor aconsegueix de donar
algun text afable per a la tra-
mesa de l’amistat. El llibre és
el testimoni d’una tradició
que sembla perdre’s amb els
temps. Maduell presenta 38
Nadals crítics i personals que
ara són públics. S.R.

P O E S I A

La superació
del jo

M E L C I O N M A T E U

Jordi Roig, Intempèrie.
Pròleg de Sebastià Alzamora.

Premi Betúlia de poesia.
Viena.

Barcelona, 2004.

J
ordi Roig (la Palma,
1957) es va donar a
conèixer com a poeta
el 2001 amb Contraban
de silenci, un poemari

de concepció tancada i un
cert hermetisme en l’expres-
sió. Contraban de silenci era
una magnífica mostra del fet
que no hi ha poetes precoços
ni poetes tardans, sinó que
senzillament la poesia arriba
quan arriba, i davant d’ella
l’escriptor no pot sinó do-
blegar-s’hi. Jordi Roig ha ar-
ribat a publicar la seva poesia
després de practicar-la du-
rant anys –n’escriu des dels
disset–, després de dedicar
bona part del seu temps a la
música, d’atendre els cursos
de l’Escola d’Escriptura i Hu-
manitats de l’Ateneu Barce-
lonès i de participar en reci-
tals i sessions d’escriptura en
comú com a membre del
grup Co(n)versos.

Si el poemari anterior di-
buixava el cercle viciós de la
ferida i el record, Intempèrie
ens mostra un jo exposat a
l’imprevisible: al dolor, és
clar, però també a la felicitat
sobtada, al pas del temps i a
la contemplació del cicle vi-
tal. Els poemes s’ordenen
resseguint el pas de les esta-
cions, i aquest teló de fons
serveix a Jordi Roig d’excusa
per interrogar-se i interro-
gar-nos, per obrir portes a un
vitalisme que no té res d’in-
genu, però que tanmateix
s’imposa com a necessari; tal
com diuen uns versos del
poema Detall: “I tant se val si
hi ha una història / de mort
que encara he d’endreçar. [...]
Avui l’edat em plora, / i tant
se val”.

La vida segueix a pesar del
dolor i a pesar de les ferides,
i de llibre a llibre, la veu de
Jordi Roig ha crescut en re-
gistres i possibilitats expres-
sives. Els seus versos han
guanyat en versatilitat temà-
tica –de la vida interior a la
de fora– i flexibilitat formal
–amb metàfores cada cop
més vives i ritmes més vari-
ats–, i allà on el primer poe-
mari oferia un tribut a Mi-
quel Martí i Pol, Intempèrie
dedica una elegia al poeta de
Roda de Ter: “S’ha fet silenci
als dits i vespre als ulls”, es-
criu. Perquè la vida segueix
també sense els mestres, i
perquè, sens dubte, la veu de
Jordi Roig –cada vegada més
lliure, més ferma, personal i
intransferible– obre amb
aquest llibre les portes al
món exterior, davant del
qual li resten encara moltes
coses a dir.

Cominges a la carta
M E M Ò R I E S

T O N I V A L L

Jorge de Cominges,
Memorias de un extraño.

Seix Barral.

Barcelona, 2004.

U
n clavel entre los dien-
tes, Tul ilusión i Las
adelfas són les tres
novel·les que Jorge
de Cominges (Bar-

celona, 1945) ha publicat al
llarg dels anys. En totes, l’au-
tor ha mostrat la intenció de
retratar la classe alta barcelo-
nina, els seus gustos, misèries
i passions. S’ha decidit ara a
fer un pas més enllà: segueix
parlant del mateix tema, però
aquest cop en primera perso-
na en el primer volum de les
seves memòries, que ha titulat
Memorias de un extraño.

Cominges recorre 25 anys
de la seva vida amb la seva
habitual sobrietat i gust per
la descripció detallada. Tran-
sita pels anys de la infància,
en què pràcticament radio-
grafia el seu cercle familiar i

amistós: parla de moltes per-
sones que han influenciat la
seva posterior manera de ser i
veure el món. Un acaba una
mica perdut entre el mare-
màgnum de noms i escenaris
que serveixen per explicitar
el cúmul d’estímuls que va
rebre aquells anys des de to-
tes direccions. Els estudis a
l’estranger, la seva passió ci-
nèfila i literària, el contacte
amb els capellans i amb els
militars... Cominges enfoca
tots els episodis de la seva jo-
ventut amb un distanciament
(potser excessiu) no exempt
d’apunts irònics que li dóna
una extraordinària persona-
litat i el diferencia de l’exces-
siu ensucrament i didactisme
que tantes vegades presideix
els volums memorialístics.

Cominges sempre s’ha
mogut entre les elits, no en

presumeix en cap moment i
ofereix al lector una seduc-
tora narració habitada per la
diversió però també per la
reflexió que immediatament
en sorgeix, sense furgar en
traumes ni intimitats, do-
nant apunts i preferint sem-
pre el suggeriment abans que
la certesa absoluta i el sub-
ratllat.

RELACIONS SENTIMENTALS
També parla de les seves re-
lacions sentimentals i ho fa
pudorosament, sense recre-
ar-s’hi ni argumentalment ni
estilísticament. Prefereix in-
vertir els seus esforços a par-
lar dels films que el van fas-
cinar, dels viatges que va fer i
els coneixements que va ad-
quirir.

M’agrada especialment
l’última part del llibre, quan

es capbussa en les seves ex-
periències com a responsable
de continuïtat de pel·lícules
als estudis Iquino del Paral·lel
i al costat d’Antoni Ribas en
els seus primers films. És un
món que va reflectir al seu
llibre Mis años de cine. Entre el
destape y la qualité i en què
aquí reincideix. El relat dels
rodatges, els capritxos dels
actors i les dificultats per en-
llestir projectes és, sota la
mirada de Cominges, el relat
d’una època irrepetible del
cinema fet a Catalunya. Una
època que ell va viure inten-
sament i que no podia deixar
de reflectir a les línies de Me-
morias de un extraño, un llibre
divertidíssim i amè, amb
lleugers tocs amargants i tra-
vessat per una fletxa d’he-
donsime, de passió de viure,
l’única passió possible.


