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■ Pere Ballart

Un poema d’Albert Roig
és un cub de Rubik de
paraules, un artefacte
complex, polièdric, en

què els lectors som convidats a un
joc de girs i rotacions que fa anar en
doina concordances, dialectalismes,
etimologies, sentits literals i metafò-
rics, sinònims i règims verbals, tot a
cavall del que podríem anomenar un
grand style de l’excepció lingüística.
Quan la fortuna ens somriu –quan
hem estat prou destres–, davant nos-
tre, perfecta, s’alça la figura que
iguala els seus vèrtexs i arestes: pa-
raula i concepte acaren els seus co-
lors purs. Quan això no passa, és cu-

Poesia❚

El poeta tortosí Albert Roig ha guanyat el premi Gabriel Ferrater amb ‘A l’encesa’

A l’encesa

Albert Roig
Premi Gabriel Ferrater
Edicions 62
Barcelona, 2007
Preu: 15 euros
Pàgines: 96

■ Roig aplega aquí
peces molt diverses,
des de versions
de poesia brasilera
fins a una òpera sobre
Dido i Enees, en una
actualització del seu
estil personal
vistosament
conceptista
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ens anuncia que Roig aquest cop,
sense renunciar a la seva dicció lu-
xosa i exigent, pensa fer alguna con-
cessió als lectors bonhomiosos.

La mort del pare del poeta
La primera secció del llibre és la que
li dóna títol, i està presidida per la
mort del pare del poeta, objecte
d’una elegia tan continguda com
punyent. Trobem a continuació Flor
d’escarabat, ple d’imatges desauto-
matitzadores que pinten l’erm en
què s’ha convertit el paisatge dels
nostres dies, i Morro de gos, un par-
ticular homenatge a l’obra dels po-
etes de la costa nord del Brasil, on

■ Andreu Sotorra

Extraordinari i fascinant alhora.
El valor de la novel·la rau en la

concepció global, amb pàgines ne-
gres dibuixades o amb pàgines
blanques ribetejades de negre, com
si fossin fotogrames, que creen una
sensació de capsa de cinema.

Brian Selznick (Nova Jersey,
1966), més il·lustrador que escrip-
tor, ha vist com la història de l’Hugo
Cabret s’ha convertit en un dels cinc
llibres més venuts als EUA. A més,
la Warner Bross n’ha adquirit els
drets, que tenen com a director
candidat Martin Scorsese. I no és
una trilogia. Ni li cal. És una d’aque-

Juvenil❚

La invenció
de l’Hugo Cabret

Brian Selznick
Il·lustracions de l’autor
Traducció de Josep Sampere
Editorial Cruïlla / SM
Barcelona, 2007
Preu: 20,50 euros
Pàgines: 533
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Fascinant Méliès a llapis negre
lles perles negres que acabarà do-
nant la volta al món.

Hugo, un brivall orfe, vol accionar
un autòmat. Té la intuïció que
amaga un secret del seu pare mort,
un rellotger de qui el petit ha here-
tat la destresa per mantenir a l’hora
els rellotges d’una estació de tren de
París on Hugo viu d’amagatotis, als
anys trenta, i on troba un vell vene-
dor de joguines metàl·liques, que té
una fillola, Isabelle, apassionada
pels llibres, coneguda d’un expert
cinèfil, Étienne. Ella és qui li propor-
ciona una clau per donar corda a
l’autòmat. I un secret en desvela un
altre: l’especulació sobre el passat
del mag i cineasta, Georges Méliès,

amb la recuperació d’algunes de les
seves pel·lícules més cèlebres.

El llibre permet tres mirades: la
textual, la gràfica i la dels inicis del
cinema. És amb aquesta combinació
que les més de 500 pàgines trans-
corren veloces perquè, entre el relat,
apareixen les prop de 200 làmines,
dibuixades només amb llapis negre,
amb retocs de goma d’esborrar, amb
difuminats, que expliquen part de la
trama amb impressionants primers
plans. L’autor, Brian Selznick, diu que
el lector faci com si estigués a les fos-
ques. D’acord, sí. Però amb els ulls
ben oberts, perquè ningú no es re-
sistirà a rebobinar la pel·lícula més
d’una vegada.❋

el millor és la versió que l’autor brin-
da de l’elegia d’Antônio Ninguém, de
Manoel de Barros, insuperable re-
trat de l’home sense atributs que
per definició és tot poeta.

El canvidesprésde l’interludibrasi-
ler no pot ser més brusc: la conjunció
de la imaginació de Mercè Rodoreda,
el mite clàssic explanat per Virgili i
l’evocació de la música de Purcell
dóna com a resultat Roses de gos,
l’òpera que ja fa el seu camí més enllà
de les planes del llibre, i en què un ca-
talà ara inequívocament estàndard
corre per les veus de Dido i Enees
amb uns accents nobles, intemporals.

El llibre es clou amb la secció Boi
morto, en què Roig mira enrere i ens
aporta aquella informació que posa

els poemes en el con-
text de sol·licituds i dè-
ries en què han anat
naixent, i que fa que al
capdavall ens adonem
que el poeta de Tortosa
no ha fet altra cosa, els
darrersanys,queseguir
avall el curs d’un riu

com el que tan omnipresent resulta
en la seva poesia: un riu que no és
altre que el de la reescriptura. Ja sigui
aquest cop reprenent els mots de
Bandeira, de Barros, de Ferreira Gu-
llar, de Llull, de Rodoreda, de Nahum
Tate (el llibretistadePurcell), obé–na-
turalment– del mateix Albert Roig,
l’autor de Córrer la taronja en el fons
encara avui continua assajant mil ve-
gades i de mil maneres diferents
(ningú li negarà ni la tenacitat ni l’au-
dàcia) un mateix i únic poema: aquell
que irradiï tanta llumque un dia, igual
com fa el fanal nocturn del llagut amb
els peixos enlluernats, aconsegueixi
capturar-nos per sempre.❋

riós: més que sentir-nos decebuts,
alimentem la mala consciència de
qui no va prou al gimnàs i un esforç
per damunt del normal el deixa es-
cruixit. Després d’un silenci líric de
set anys, el poeta tortosí torna amb
el llibre A l’encesa a proposar-nos
una nova i ben heterogènia taula
d’exercicis, un nou desafiament per
a les nostres rutines de lectura.

Per bé que el primer poema del
volum, amb el seu inventari local de
termes fluvials de la Ribera d’Ebre,
pot fer pensar en un repte inassequi-
ble, aviat una composició com Vent,
d’una bellesa directa i tocada per un
seguit de lluminoses assonàncies,

Pel riu de la reescriptura
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