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CRISTINA CALDERER

El poeta Albert Roig ha publicat l’assaig ‘I pelava la taronja amb les dents’

Lo riu, el mestissatge
i altres larves

A S S A I G

J O R D I L L A V I N A

Albert Roig, I pelava la taronja
amb les dents. Ars amandi.

Epíleg de Xavier Lloveras.
Edicions 62.

Barcelona, 2004.

P
er Albert Roig, escriu-
re poesia consisteix,
avui dia, a anar lli-
mant allò que ja ha
escrit i publicat. Es

tracta d’una idea interessant,
perquè en la poesia catalana
actual hi ha massa verbositat.
Manent va escriure poc, Eliza-
beth Bishop també. I són, tots
dos, grans poetes. Roig desescriu
la seva poesia, que, aplegada de
cap a cap, ha anat fent conèixer
amb el nom Córrer la taronja.

Aquest desig d’essencialitza-
ció és present també en l’assaig
que comento, tan sintètic, que
representa alhora una poètica
encoberta, una proposta de
lectura de diverses disciplines
artístiques, una anàlisi de mo-
tius literaris en uns quants
grans autors de la literatura
universal i una col·lecció d’es-
tampes de la memòria perso-
nal. Les arts s’han de contami-
nar les unes a les altres –d’això
parlem, justament–. La poesia
ha dut Roig per altres dominis
(teatre, dansa, arts plàstiques i
visuals), i ell mateix n’ha ex-
plorat el contacte. La poesia lí-
rica, però, constitueix el seu
paisatge natural, el seu hàbitat
–Cabral de Melo Neto deia que
la “taronja verda” era el seu
paisatge: “El teu aire lliure, el
sol / de les teves platges”.

TINTA I ESPERMA
La de Roig es postula com una
estètica apassionada, proteica,
com se sol dir. El decasíl·lab del
títol i la citació inicial de Ru-
bem Fonseca –que relaciona el
dispendi de tinta i esperma– ja
ens en donen les primeres pis-
tes. La lectura posterior no fa
sinó confirmar i conformar
aquesta estètica: “Poeta és
aquell que llepa les paraules

per en acabat meravellar-se’n,
per en acabat mirar-se-les, em-
mirallar-s’hi. Les paraules són
espills”. Es tracta, ja es veu,
d’un assaig per ventura no
deutor de l’estil comú de l’aca-
dèmia. Un assaig d’interpreta-
ció, d’escriptura creativa, tensa.

A partir d’aquí Roig inicia el
seu discurs, força caòtic, que
basa en la capacitat de relació i
en la de fer llum damunt de-
terminats aspectes. Per exem-
ple, hi ha un pont enginyós que
va d’Elytis a Plath –dos poetes
que jo mai no hauria relacio-
nat–. I hi ha un bon resum de
l’actitud estètica de Yeats, que va
evolucionar, segons Roig, del
desig de ser esquelet d’ocell al
de ser vida d’ocell.

En l’epíleg, Xavier Lloveras
diu que el llibre es pot llegir
com la novel·la d’Albert Roig.
Tractant-se del tortosí, devem
haver de parlar de novel·la riu.
Perquè el riu, esclar, hi té un
paper fonamental. L’aigua és
element de memòria per ex-
cel·lència, en la seva poesia i en
la prosa d’aquest llibre. Lo riu i
la fruita: “Tanco els ulls, torno a
ser a Tortosa. [...] Hi anàvem a
córrer la taronja dels sols defa-
llents, la cirera de la darreria de
la primavera, i la fruita d’estiu,
la figa de coll de dama i el raïm
dels setembres. Pels horts del
canyar. Amb bicicletes. Passats
els anys vaig voler que fos el
meu motiu líric”.

No hi ha cap diferència entre

un record com aquest, que
corre damunt una bicicleta de
nen, i el record de les lectures
importants que ara mereixen
comentari. Tot esdevé memòria
igualment viscuda i reviscuda, i
el gènere proteic que deia més
amunt n’assegura la coherèn-
cia. Una altra cosa és la certa
nonchalance de l’estil, que cita de
memòria i de vegades mala-
ment (Mula morta, de Sebastià
Alzamora, queda com La mula
morta; Pasolini, com Passolini;
Bladé Desumvila, com Bladé
Desemvila i una mica més avall
Baldé Desumvila). Això unit als
follets de la impremta, que
s’han conxorxat amb tota la
mala llet del món en la separa-
ció de dígrafs al final de ratlla.

Hi ha perspicàcia, en moltes
de les idees de Roig. De Josep
Maria de Sagarra, posem per
cas (“tenia l’ànima al tou dels
sentits”), en diu que no es va
equivocar de temps, sinó de
lloc. I del temperament de Riba,
el clàssic ponderat, en destaca
l’impuls bulliciós i romàntic,
que va voler un amor per no
morir d’amor –conjugal–. Pel
que fa a Vinyoli –n’analitza el
poema Insecte– assegura que es
nota que va escriure de nits.

ANDREU VIDAL
L’autor ens fa parar atenció en
algunes de les dones dels poe-
tes antics, especialment la do-
na pública. És deliciosa la re-
lació de “poesia del desig”
composta per Properci, Marci-
al i Catul, i Albert Roig –que
ha donat al seu llibre el subtí-
tol d’Ars amandi– n’explora la
veta. L’autor insisteix en la
idea eliotiana de deglutir la
tradició per, un cop feta la di-
gestió, començar a escriure de
cap i de nou. Cita, suscita i,
com deia un conegut meu
molt irònic, prepicita. Exposa
l’excel·lència de Llibre d’amic, de
Joan Vinyoli (hi estic molt d’a-
cord) i d’Una bella història, de
Miquel Bauçà –un autor per
qui ara tothom sent una radi-
cal adoració que a mi em
sembla conjuntural, postissa i
esnob. Roig no cau en l’error–.
Es reivindica la poesia d’An-
dreu Vidal –poeta, en efecte,
molt notable i dotat, a qui va
temptar l’inefable–. Aquest és
el llibre d’un lector voraç.

Si l’objectiu honrat de l’es-
criptor és, segons Rubem Fon-
seca, “omplir els cors de por”,
Roig no acompleix exactament
aquest propòsit. O sí: ens que-
da la por de no poder llegir tot
el que voldríem llegir. I aquella
mena de neguit que Norbert
Bilbeny, en el seu últim llibre,
fa privatiu de l’humanista de
debò: “Oberts a totes les coses
humanes, el nostre problema,
quan ens fem grans, no és com
fer front a la vellesa, sinó a la
nostra joventut, mentre el cos
es va fent vell”.

Fañanàs assaja el ‘thriller’ religiós
N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Miquel Fañanàs,
El secret del Cardenal.

Columna. Barcelona, 2005.

L
es vel·leïtats del mer-
cat literari han fet co-
incidir a les taules de
les llibreries innom-
brables novel·les amb

l’Església com a part fona-
mental de la trama. Tant és
així que una mena de thriller
religiós s’ha instaurat entre
nosaltres i tot indica que tri-
garà molt a desaparèixer. Però
aquesta és una circumstància
ben aliena a la qualificació
d’una novel·la com a entrete-
niment o com a obra d’art, dos
valors que costa trobar fent-se
mútua companyia. Pel que fa a
casa nostra, s’ha de dir que so-
vinteja molt més el primer que
el segon i que la literatura ca-
talana no ha donat durant els
últims anys novel·les com Per-
suasió, d’A.S. Byatt, la Trilogia de
Marsella, de Jean-Claude Izzo, i

Afinidad, de Sarah Waters. Tot
plegat suposa un ús deficient
de les grans possibilitats del
gènere a l’hora d’analitzar els
canvis socials del món con-
temporani.

D’entre els escriptors cata-
lans més actius dins d’aquest
àmbit hi ha Miquel Fañanàs
(Girona, 1948), un narrador
que s’ha destacat sempre per la
seva eficàcia i que ha assajat
diverses vegades el gènere ne-
gre. Ara publica El secret del
Cardenal, nova mostra a in-
cloure en la tendència del thri-
ller religiós, però amb caracte-
rístiques pròpies. L’argument
situa el periodista Oriol Rovira
al bell mig d’una història tan
senzilla com inquietant: assas-
sinat l’arquebisbe de Barcelo-
na, tothom vol tirar-hi terra a
sobre amb l’excepció de Rovira

i un policia que Fañanàs fa
servir com a interlocutor i
contrapunt del personatge
principal.

La primera evidència de la
novel·la és que l’autor s’ha do-
cumentat amb escreix sobre
els temes descrits, però també
que l’estudi de les circumstàn-
cies històriques ofega la trama
que proposa Fañanàs. La sen-
sació que assalta el lector poc
abans del final és la d’estar a
punt de concloure una lectura
que li ha donat molta infor-
mació i, alhora, només li ha
presentat un desenvolupa-
ment molt dèbil de la trama: el
periodista investiga una mica,
té un parell de trobades amb
personatges secundaris i la
novel·la queda vista per a sen-
tència. És una llàstima per di-
versos motius. El primer, l’es-

forç que ha fet l’autor per ca-
bussar-se en un món difícil i
claustrofòbic; el segon, la seva
efectivitat en un gènere més
difícil del que sembla, en el
qual és capaç de trobar un to
narratiu notable; i el tercer, el
bon ofici per crear personatges
creïbles amb els quals el lector
s’identifica fàcilment.

HAURIA DE SER MÉS LLARGA
I és que, d’entrada, sobta molt
que El secret del Cardenal no tin-
gui cent pàgines més on Faña-
nàs pogués desenvolupar una
mica més els personatges –per
exemple, els dos enviats de la
cúria són simples comparses–
i la història de la investigació,
ofegada en excés per les dades
que situen les raons de l’assas-
sinat. Tot plegat ens posa da-
vant d’una novel·la descom-

pensada que podia haver anat
més enllà de molts grans èxits
actuals del gènere. Hi ha bo-
níssimes intencions en els
plantejaments, però el lector,
fent recompte de les sensaci-
ons positives, acaba pensant si
no ha estat una exigència edi-
torial –tots els editors diuen
que les novel·les no han de te-
nir més de dues-centes pàgines
i després les que tenen èxit en
tenen cinc-centes– el proble-
ma que mutila els bons argu-
ments de Fañanàs per aconse-
guir un text més complet.

El secret del Cardenal podia
haver estat una molt bona no-
vel·la que les circumstàncies
han deixat en una obra acep-
table, amb grans daltabaixos,
que no acaba d’explotar les se-
ves virtuts. L’autor, però, nar-
rador amb ofici, sabrà conver-
tir aquests inconvenients en
noves esperances per a la seva
pròxima obra.


