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dimarts

23 d’abril del 2002

ELS SUPERHEROIS
T’ESPEREM EL 

DIMECRES 8 DE MAIG
EN EL SUPLEMENT 
ESPECIAL DEL DIARI
AVUI   DEDICAT AL
SALÓ DEL CÒMIC DE

BARCELONA... 
NO HI FALTEU!!!
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JOSEP LOSADA

Susanna Rafart, guanyadora del Carles Riba

P O E S I A

Entre el foc
i el gel
J O R D I C A R R I Ó N

Susanna Rafart, Pou de glaç.
Premi Carles Riba. Proa.

Barcelona, 2002.

E
ncara se’n poden
trobar, de pous de
glaç, passejant per
comarques com el
Maresme. Tenen

l’estructura d’un iceberg de
pedra i conserven, en el nom,
la lleu paradoxa de ser un
pou sense aigua, una nevera
natural avariada pel progrés.
El títol del darrer poemari de
Susanna Rafart, mereixedor
de l’últim premi Carles Riba,
hi fa referència, al meu pa-
rer, per dues raons. D’una
banda: es tracta d’una eina
humana en desús, que ha es-
tat convertida en museu del
passat per la tecnologia –o el
futur–. De l’altra: és un lloc
naturalment energètic, com
la seva antítesi, l’infern. De la
suma en surt una definició
–la bellesa de la qual es troba
ja en la sonoritat i en l’evo-
cació semàntica del títol– de

llibre de poemes: indret de
caràcter tradicional on les
paraules de gel no perden el
seu poder original.

Una cita de La mort d’Empè-
docles, de Hölderlin, que Ra-
fart situa com a porta d’accés
al volum, revela que en serà
el temps, sacsejat per la vio-
lència, el tema fonamental:
“Morir? Tan sols / romandre,
com el corrent del riu fermat
/ pel glaç”. En la primera
part, anomenada L’altra veu,
aquest temps afecta a un
nosaltres líric que constata la
corrupció de les hores, dels
anys: “Com encetant una
música, / les vísceres florei-
xen entre les cendres”. Una
corrupció que troba una
única resistència, la de les
paraules que van des del
missatge fins al relat, pas-
sant per la tinta o la pàgina
groga, en blanc. Una tendèn-
cia a la comunicació verbal
que es materialitza en la se-
gona part, Vida dels poetes, on
alguns noms propis –Wang
Wei, Sadeq Hedayar, Georg

Trackl–, que són citats en els
poemes de les pàgines se-
nars, s’emmirallen en les re-
flexions poètiques que, sobre
temes germans, són tractats
en les pàgines del costat.

DADA SIGNIFICATIVA
El fet que els únics autors de
les nostres latituds que apa-
reixen esmentats al llibre si-
guin Llull i Jaufré Rudel, és
del tot significatiu. Rafart
troba el seu marc d’influèn-
cies i homenatges en la lite-
ratura universal moderna:

Hölderlin, Goethe, Leopardi,
Whitman, Eliot. (Sigui dit
entre parèntesis i sense ànim
polèmic: quants del poetes
més interessants que escri-
uen en català avui dia bus-
quen en un territori poètic
en els antípodes del de Car-
ner, el Príncep dels Poetes?
Penso en el diàleg entre Enric
Casasses i William Blake, en-
tre Arnau Pons i Paul Celan,
o entre Manuel Forcano i la
literatura hebrea...) Aquesta
recerca té a veure, en Pou de
glaç, amb la introducció, en

el final de la segona secció i,
sobretot, en la tercera –Ce-
mentiri de Coleshill– de la te-
màtica del viatge.

Un viatge per museus i per
països, que sembla reivindi-
car, alhora, el moviment i el
traç pictòric com dues formes
d’escriptura en el temps i en
l’espai. El darrer poema del
volum esdevé paradigmàtic,
en aquest sentit, perquè recu-
pera la figura d’Ulisses, que
tan fèrtil ha estat per la poesia
contemporània (des d’Odisea,
libro vigésimo tercero, de Borges,
fins a Encara Ulisses, d’Antoni
Puigverd, passant per l’Ulisses,
de Umberto Saba, entre tants
d’altres).

L’HEROI QUE DESAPAREIX
L’Ulisses de Rafart, però, és
un heroi que desapareix a
mesura que avancen els ver-
sos. El mite s’ha convertit en
un pou de glaç buit, sense el
contingut humà que havia
tingut. La raó és que ara “cap
rostre desafia / la darrera
cançó”, una cançó que potser
remet a la música i la lletra
d’una possibilitat d’esperan-
ça. La fugacitat o la destruc-
ció, presents des del primer
poema fins a l’últim. Peces
que parlen, amb un domini
lingüístic més que notable i
des d’una tradició poètica
interioritzada, sobre les om-
bres que guanyen el combat
a les llums en l’existència
humana.


