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Albert Villaró va guanyar el premi Carlemany amb ‘Blau de Prússia’. FRANCESC MELCION

Narrativa
Blau de Prússia
Albert Villaró
Premi Carlemany
Columna. Barcelona, 2006

Roger Bretau

A
lbert Villaró (la
Seu, 1964)
afirma que té el
títol d’historia-
dor, però que

l’ha perdut. Els dies de cada
dia fa d’arxiver, tot i que més
aviat es considera “un home
de fer feines”. Publica des de
fa al voltant de 12 anys arti-
cles setmanals al Diari d’An-
dorra i a El Segre, perquè es
considera un home de fron-
tera i té un peu a cada banda
de la línia. És autor del llibre
de relats La selva moral i de
les novel·les Les ànimes sor-
des, Obaga i L’any dels
francs. Ara, l’escriptor an-
dorrà publica la seva quarta
novel·la, Blau de Prússia,

obra que ha obtingut l’últim
premi Carlemany.

Aquesta proposta literà-
ria de Villaró està ambien-
tada, sobretot, al principat
d’Andorra, país sobre el
qual afirma que “és un in-
dret una mica inhòspit,
per la qual cosa pot ser un
lloc molt dur per viure” i
que, “tot i ser un territori
literàriament formidable,
no és el paradís que alguns
es pensen”.

Té lloc un crim transfronterer,
un misteri que ha de resol-
dre un policia vidu que en-
cara està de dol, Andreu
Boix, l’escassetat de voca-
ció del qual cada vegada ad-
quireix més importància.
Un fet l’obliga a reviure el
trasbals d’un incendi –el de
l’església de la Verge de Me-
ritxell, patrona dels andor-
rans– que va tenir lloc el
1972. Així doncs, se’ns ser-
veix la intriga i l’emoció ja
de primer plat en el si d’un
àpat literari que, pàgina

rere pàgina, es va fent cada
vegada més gustós.

Seguidor declarat de les
novel·les de l’autor suec
Henning Mankell i admira-
dor, entre d’altres, de la li-
teratura dels autors andor-
rans Antoni Morell i Joan
Peruga, Albert Villaró ha
construït, amb Blau de
Prússia, una obra sobre les
pèrdues, tant col·lectives
com personals; un camí cap
al descobriment propi i de
l’entorn. I és que el lector no
s’ha de fer, a priori i sense
lectura prèvia, una imatge
equivocada de les 335 pàgi-
nes que conformen el llibre:
malgrat els diversos punts
de contacte amb la novel·la
negra tradicional, aquesta
obra no es podria incloure
dins d’aquest gènere, ja que
va més enllà. El policia i la
investigació són només l’es-
quelet a través del qual Al-
bert Villaró va nodrint, per
fer-la arribar a la maduresa,
la treballada anatomia de
Blau de Prússia.

Crítica

Narrativa
Radubis
Naguib Mahfuz
Traducció d’Isaïes Minetto
i Josep Franco
Bromera. Alzira, 2006

Xulio Ricardo Trigo

Les dificultats d’un es-
criptor per enfron-
tar-se a les tiranies

que comporta l’ofici acaben
sovint amb les veus més pro-
metedores. Però és quan les
condicions objectives
s’agreugen que les veus ca-

paces de suportar la pressió
comencen a destacar, no sols
pel seu art sinó també pel
seu significat simbòlic. En el
moment que un escriptor
s’ha d’enfrontar no sols a
l’ofici sinó també a tota o a
una part de la seva societat,
aquella que l’hauria de no-
drir i celebrar com a autor,
les coses es compliquen.

Contra tot això va haver
de lluitar el recentment
desaparegut escriptor egip-
ci Naguib Mahfuz. Cata-
pultat pel premi Nobel el
1988, va descendir als in-
ferns en enfrontar-se a una
part de la seva societat,

alarmada per l’enfocament
del món àrab que donava a
les seves novel·les. La dis-
cussió va acabar amb el
gravíssim, però també pa-
tètic, intent d’assassinar
l’escriptor, ja prou ancià,
que va resultar ferit.

Les obres de Mahfuz ens mos-
tren des de primera línia la
millor tradició narrativa del
món àrab, amb retrats de la
societat egípcia actual i
perspectives històriques de
gran vàlua creativa. A
aquest segon apartat per-
tany el llibre que ara ens
ocupa, Radubis, en què l’es-
criptor ens porta a l’Egipte
dels faraons a través de la
història d’una cortesana
que farà tornar boig de pas-
sió el faraó Menre Ra II.

Amb un llenguatge pro-
per al de Les mil i una nits i
des d’angles molt distints als
europeus –la cortesana des-
taca més pels seus sabers i
capacitats artístiques que
per qüestions sexuals–,
Mahfuz reconstrueix intri-
gues pretèrites amb una
grancredibilitatperal lector.
I tot plegat configura una
història atractiva, a cavall
entre una certa ingenuïtat i
unatràgicavisióde lescoses.

Si algú no ha llegit abans
aquest escriptor, sens
dubte l’inclourà entre els
seus favorits, sobretot
quan se senti cansat del
transcendentalisme meta-
físic europeu. No sempre
podem tenir accés a frases
com la que diu el faraó a
Radubis, quan opina que
no pot inclinar-se davant
els seus enemics “com una
espiga abatuda pel vent”.

El món narrat amb
una altra mirada

Transfronterer

Poesia
De l’ànima
Lluís Roda
Premi Ibn Hazm de Xàtiva
Bromera. Alzira, 2006

Lluís Alpera

Lluís Roda (València,
1961), autor dels poe-
maris La fi de l’hemi-

cicle (1988), El subratllat és
meu (1988), Sobre l’hama-
da (1989), Buirac d’amor
(1998) i Elogi de la llibertat
(2001), acaba de publicar
De l’ànima. També ha con-
reat la novel·la i l’assaig.

D’entrada haurem de
consignar que la poesia de
Lluís Roda, amb una clara
preocupació per la forma i

Naguib Mahfuz va guanyar el Nobel el 1988. MIKE NELSON / STF

Metapoesia amb substrat significatiu

per l’experimentació, va
aparèixer a finals dels 80
com a alternativa de l’ano-
menada poesia de l’experi-
ència. Amb un discurs emi-
nentment formal que oferia

la possibilitat de notables
troballes al costat de riscos
evidents, com ara la buidor
significativa de certes dicci-
ons, Roda va apostar per la
renovació i l’eixamplament
de la imatgeria poètica i
l’aplicació lèxica amb l’ús de
mots d’argots poc familiars
al poètic. En definitiva, ex-
plorava territoris recorre-
guts per Brossa i Foix.

Amb el nou poemari, De
l’ànima, Roda continua
amb una òptica de joc amb
el llenguatge amb un to in-
quisitiu, brillant i irònic,
sorprenent i efectista, que
aconsegueix la màxima efi-
càcia sobretot en alguns
dístics epigramàtics: “La ve-
ritat de la pell. / La pell de la
veritat. // No hi ha mentida
en l’abraçada. / Sols alegria

i compassió. // La resta és
com un immens silenci /
Que no calla”.

El discurs poètic de Roda es
troba, més enllà dels mots,
en el seu substrat significa-
tiu. O siga, que la poesia
està en la metapoesia. I en
el joc continu, sovint con-
tradictori, dels mots:
“Sense caure, / ebri o seré,
seré o ebri, / qui s’engolia les
llàgrimes, com a gotes d’un
verí, / com a antídot”.

Ara bé, personalment
haig de confessar que
m’agrada més la poesia de
Roda quan recorre el camí
del discurs poètic confessi-
onal i narratiu, reiterant
dubtes i anhels dins un
llenguatge amb voluntat
més comunicativa, quan

deixa de banda el camp de
tanta renovació en la imat-
geria poètica i en l’experi-
mentació formal. És ales-
hores, en distanciar-se de
l’antipoesia, quan ens mos-
tra el millor Roda, aquell
que ens arriba molt més
amb un llenguatge més en-
tenedor i menys eclèctic.
Comproveu-ho, si més no,
dins el poema A punt de fer
els quaranta: “Ara no sé on
he aparcat, / probablement
el tinc davant del nas, /
però no el veig. / Mire tan
sols aquesta boira / grisa; la
mateixa de quan anava a
peu, sense família. / Neces-
site trobar-lo; els meus
m’esperen. / I fa quaranta
anys que plou sense parar.
/ Tristesa injustificada,
jardí inundat”.

Finalment, voldria par-
lar, a propòsit De l’ànima,
d’un aspecte del qual la crí-
tica acostuma a evadir-se: el
de la influència, aquí i enllà,
de Vicent Andrés Estellés.
Sobretot lèxicament, amb
mots molt poc freqüents en
el llenguatge poètic habitu-
al. Doncs bé, creiem que
Roda retroba de tant en
tant aqueix nivell col·loqui-
al estellesià en sintagmes
poètics com ara “forats de
les sabates”, “la pudor i la
suor adherida del camí”,
“de cadascun dels meus vò-
mits”, “les ungles brutes de
la desesperació”... Com el
mestre, Lluís Roda també
sabrà convertir tots aquei-
xos elements de la quotidi-
anitat urbana en material
líric de potencial il·limitat.

El poeta Lluís Roda. SP


