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De les
ferides
obertes

R . C . P .

Versos mortals

Marc Masdeu, Els escalfadors.
Premi Parc Taulí, 2004.

Pròleg de Sebastià Alzamora.
Proa. Barcelona, 2005.

S
upura sempre en els
poemes de Marc Mas-
deu (Castellar del Va-
llès, 1976) la crosta
d’unes ferides ober-

tes. De les ferides tangibles, que
per al poeta esdevenen inelu-
dibles en la mesura que fan
part d’un llegat abrusador que
abraça tots els territoris de la
naturalesa i del viure. I en la
mesura també que van defi-
nint la seva relació intrínseca
amb l’individu i amb la perso-
na; ara amb el poeta. La nafra
ensenya la sang viva en els es-
calfadors de Masdeu, ben segur
que amb més densitat i alho-
ra amb més calidesa respecte a
les disposicions de signe potser
més intuïtiu que apareixien en
el seu primer llibre, El gos au-
todidacte (Proa, 2003). Una ca-
lidesa que en cap cas no serà
l’anorreament d’una electrici-
tat colpidora: “La desolació,
una carretera / de boira i de tor-
nada / durant la nit més agra,
/ que saps que s’acabarà. // Con-
demnar-se / és triar el món des
del tall d’espasa, / callar a ple
pulmó, / esperar quan no pots
desesperar”.

LA FORÇA DE LA CONSCIÈNCIA
Les suggestions que provoca
una escriptura que arrela en la
força de la consciència i que
s’expandeix entre els viaranys
de les respostes que no tenen
pregunta i de les interrogaci-
ons que estrenyen sistemàti-
cament les possibles respostes
es multipliquen en una lectu-
ra fonda del llibre; entre altres
raons, perquè en aquesta ver-
ticalitat el lector podrà confe-
rir el cos i la forma que s’esca-
uen a tot un imaginari de con-
cavitats la substància de les
quals pren molt sovint una po-
tència inundant en la poesia
de Masdeu; una intensitat que
en el cas d’Els escalfadors se
suma a unes ressonàncies de
luxe que van de Faulkner a
Sampere i de Garriga i Trakl a
Celan i T.S. Eliot.

També en aquesta lectura en
vertical el lector endevinarà
que aquí no hi ha impostaci-
ons ni cap desig d’haver d’ali-
mentar negrors atàviques, en
el sentit que, com bé expressa
Sebastià Alzamora en el prò-
leg, “els qui porten la ferida in-
corporada des de la naixença,
no necessiten exterioritzar-la,
no els cal fer escarafalls ni in-
córrer en automarginacions”.
Masdeu coneix bé la tenalla
que esmola.

G E M M A C A S A M A J Ó

Santi Rufas i Gregori,
El quadern de l’assassí.

Viena Edicions.
Barcelona, 2005.

E
spia i s’esplaia, en el
darrer llibre de versos
de Santi Rufas, un as-
sassí que compta con-
fessar-se davant d’un

lector atent que seguirà –fil per
randa– el seu malestar. Un as-
sassí envalentit i majúscul que
carrega un consentit sarró ple
de desitjos i dols i que s’erigeix
com el jo líric d’El quadern de
l’assassí.

Segurament, el lector estarà
d’acord que El cor de les tenebres
ocupa un lloc eminent en el
cànon literari. Sembla que
aquesta és també la posició que
li correspon en el cànon per-
sonal de Santi Rufas; almenys,
així ho demostra El quadern de
l’assassí, obra que articula el seu
pilar i llom a partir de la
novel·la de Joseph Conrad. Més
enllà o més ençà de la influ-

ència del capità Kurtz, és ben
cert que el poeta ha construït
un llibre que té una voluntat
de diàleg amb l’obra de Con-
rad, però també amb una llar-
ga tradició heterogènia.

Guardonat amb el premi de
poesia Joan Llacuna de la ciu-
tat d’Igualada, El quadern de
l’assassí és, d’entrada, un llibre
singular pel sol fet d’esdeve-
nir llibreta íntima d’una

De la Moll
rejovenida

R O G E R C O S T A - P A U

Pere Perelló Nomdedéu, La llei.
Moll. Palma, 2005.

Gabriel de la S.T. Sampol,
Vulgata. Moll. Palma, 2005.

J
untament amb El temps
llançat al pou, de Pere
Rosselló Bover, el volum
Massa fosca (Poesia 1978-
2004), de Vicenç Altaió,

el llibre Com la sequera, de Víctor
Gayà, i el mateix Retrat en blanc,
de Susanna Rafart, els llibres
que teniu a les mans fan part
de la nova etapa editorial que
iniciava fa uns mesos l’emble-
màtica col·lecció Balenguera de
Moll, a Palma. Nou dibuix en el
format i en la presentació, i
nous títols d’evident interès,
com era d’esperar, si més no
com a acte de reconeixement a
una plataforma de sòlida tra-
jectòria, iniciada l’any 1961 per
Josep M. Llompart, que ha aco-
llit un cop i un altre els millors
noms de la poesia escrita en
aquest país. L’aparició de La llei,
de Pere Perelló i Nomdedéu
(Palma, 1974), té a veure amb
l’aposta d’oferir espais de pu-
blicació a autors inèdits, ara
feta realitat en el cas de l’autor
que ens ocupa i en el cas també
de Víctor Gayà, ja esmentat,
amb el volum Com la sequera.

“Pel verb l’Amor / transforma
el fang / en os i en carn / en cen-
dra i pols // Pel verb l’Amor /
transforma Carn / / en crim de
Sang / en cendra i pols // Pel verb
l’Amor / transforma Sang / en
crit i en Nom / en cendra i pols”.
La llei és un llibre de curiosa ori-
ginalitat. Pel seu dibuix arqui-
tectònic general i específic,
segur; també per la seva mane-
ra magistral de transportar el
poema al més sever dels despu-
llaments; però sobretot pel
gruix de lligams que proposa
entre la poesia i el coneixement,
entre la ciència i la celebració
humana d’una lírica que se
situa a cavall entre l’assumpció
en majúscules de l’amor i l’es-
perit, d’una banda, i l’instint ir-
reductible envers la dialèctica

que travessa l’ésser des del seu
naixement fins a l’instant en
què aquest activa la recerca per-
sonal i col·lectiva del que està in-
explorat, del que és transcen-
dent i del que és inesperat, de
l’altra. “La llei és, en el tot, la im-
manència; / la consciència: l’ex-
cepció”. I el verb, en efecte, conté
en els poemes de Perelló alguna
dimensió còsmica ben poc cor-
rent que ens aproxima com per
art de persuasió als astres de
l’enigma. El joc és ara voler co-
nèixer, voler conèixer-nos.

SEGON LLIBRE DE SAMPOL
Vulgata és el segon llibre pu-
blicat de Gabriel de la S.T. Sam-
pol (Palma, 1967). Després del
bon debut de Difícil naufragi
(1997), Sampol ens proposa en
aquesta ocasió el relat d’una
història personal a partir de la
reescriptura d’alguns passatges
de la Bíblia; per tant, cadascun
dels dotze poemes que confor-
men el volum és precedit per
una citació en llatí que ens
situa cada vegada en el context
del Llibre dels llibres. “I un dia en-
treveié la terra promesa, / la
terra que regalima llet i mel. /
Des del Nebó pogué esguar-
dar-la a pler, / feliç de la visió
tan esperada, / però travessat
de la pena de saber cert / que
mai no podria trepitjar-la”.

A banda d’uns atributs de
qualitat evident pel que fa al
conjunt de l’aposta poètica, el
màxim interès del llibre rau en
la manera com el poeta concep
i executa el transport d’una
matèria diguem-ne externa (en
tal cas, els abeuratges bíblics) a
un espai personal de reflexió
i de concepció del món; això es
fa evident, en la progressió dels
poemes, a partir d’indagacions
en temes no gens allunyats de
l’expectativa contemporània,
com ara el sentit de l’existèn-
cia i de la vida, el sentit de
l’amor i de l’esperança, la cons-
ciència de la mort i, molt in-
sistentment, la qüestió de Déu,
que Sampol relaciona amb el
no-res des del seu particular
agnosticisme.

En la paraula
dilatant

R . C . P .

Susanna Rafart, Retrat en blanc.
Pròleg de Manuel Forcano.

Moll. Palma, 2005.

J
a fa una colla d’anys
que Susanna Rafart (Ri-
poll, 1962) va fent avi-
nents, llibre a llibre i
lentament, unes apti-

tuds d’extrema particularitat
com a poeta; unes expediteses,
sigui dit, que tenen expansió
paral·lela (l’adjectiu me-
reix aquí un sentit
d’unitat que Rafart ha
atorgat sempre a l’obra
global) en la seva faceta
de narradora, d’assa-
gista i també de crítica
literària suspicaç. En
efecte, Olis sobre paper
(1996), Reflexió de la llum
(1999), Jardins d’amor ad-
vers (2000), Pou de glaç
(2001) i ara aquest Re-
trat en blanc expliquen
la constatació d’una
línia ascendent que a
hores d’ara haurem de
situar en el triple espai
que combina amb més
enteresa que mai la po-
tència expressiva i re-
veladora, el diàleg inte-
rior amb els grans
noms de la literatura
universal de tots els
temps i el desig d’una
investigació tenaç en la
construcció del poema,
tant en la seva forma arquitec-
tònica com en la seva arbreda
abrusant de continguts.

EN AIGÜES NAVEGABLES
Pou de glaç, que va merèixer el
Carles Riba el 2001, és la plas-
mació clara d’aquest ideari com-
partit, i val a dir que els resul-
tats del llibre ens conduïen, per
exemple, al poema exquisit, al
pensament lúcid, a l’altesa lè-
xica, a un llegat densíssim, a la
paraula justa... Retrat en blanc és
posterior en la seva redacció, i
guanya encara en pulcrituds i
en aigües navegables, no només
en la concatenació que uneix o
contraposa les imatges, sinó

també en l’estesa d’una profu-
sió energètica que en determi-
nats aspectes ens sembla reno-
vada: “Rius on es perden grui-
xos greus del món, / sang que en
les urpes ennegreix i qualla, /
culpes de pedra en cors sense
desbast. / La vida és una fusta
massa vella: / s’aflamarà sense
art deixant els cucs / en vetlla i
res del foc no durà cendres”. El
blanc és immersió i és també
una cara externa, és el paper di-

àfan per escriure i és al mateix
temps el pòsit que de la fosca es-
tant pot albirar una nova llum,
és la cara que hom ensenya i és
ensems la projecció més íntima
de qui fa de la lectura i de l’es-
criptura el desig de devorar
“amb la mudesa d’una ortiga el
dòcil animal de l’esperança”.
Perquè el blanc s’endevina en el
cant i també en el desencant, en
la cletxa i en l’obscur, en uns po-
emes novament construïts, per
pròpia necessitat, des de la més
fulgent intrarelació, en conso-
nància amb la voluntat, ja
plena en la poesia de Rafart, de
transferir al viatge introspectiu
la vigoria de la paraula dilatant.

P O E S I A

ment perversa que articula
monòlegs que a voltes es des-
fan un murmuri. I així, el jo
líric, que va prenent formes
diverses, viu en un món sense
centre en el qual no és possi-
ble respondre a la pregunta
“qui sóc?”. Entre polaroids i
detectors de mentides, el jo se
li fa insuportable i potser per
això es multiplica, per con-
firmar que el subjecte post-
modern és un subjecte múlti-
ple perquè ja no percep la re-
alitat d’una determinada
manera, sinó des de diverses i
complexes perspectives. Això
darrer és el que ratifica també
i tan bé aquest Quadern.

La poeta Susanna Rafart

JOSEP LOSADA


