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Una vivència
(Panoràmica sobre els poemes de Pere Rovira)

Amb Distàncies (1981), la poesia de
Pere Rovira emprenia un rumb que ha
mantingut deliberadament fins avui, a La
mar de dins (2003), Premi Carles Riba.
Les claus per llegir aquest poeta de «ge-
nètica tarragonina i adopció lleidatana»,
com l’ha definit Sam Abrams, es repetei-
xen d’una manera més o menys recurrent
al llarg dels seus quatre reculls, per bé
que el to i la perspectiva s’hagin anat mo-
dificant amb el pas dels anys, en una res-
posta literària coherent respecte de la
seva poètica: la del sentit comú, la de la
recerca d’uns poemes necessaris per en-
tendre la vida i celebrar-la a través de
l’emoció i la intel·ligència. Una literatura
que recrea una vivència i l’expandeix.
Quan aquest projecte literari s’encetava al
principi dels anys vuitanta, amb un llibre
que va guanyar aleshores el Vicent
Andrés Estellés, Rovira va triar un camí,
mantingut després, per conduir les seves
necessitats creadores cap a un tipus d’ex-
pressió volgudament rebaixada, discursi-
va, molt allunyada de les dreceres que
proposaven les postures avantguardistes
dels setanta i que miraven de superar un
realisme crític en crisi perpètua (en crisi
gairebé ja en el moment de néixer): la
seva era una aposta pel realisme també,
però el líric, és a dir, aquell que fusiona
les claus de la realitat amb els recursos
de la literatura, una poesia dels sentiments
i de les experiències vitals, de les emoci-
ons transmeses, de la fe en les paraules
en el temps, en la intertextualitat. Aques-
ta poètica de la tranquil·litat, hereva d’al-
guns dels pressupòsits defensats per l’es-
cola de Barcelona (Ferrater i, sobretot, Gil
de Biedma, de qui Rovira va escriure el
que encara n’és llibre referencial, La
poesía de Jaime Gil de Biedma, 1986) i

contrària als experiments avantguardistes
(també prou coneguts pel poeta, que va
fer la tesi de llicenciatura el 1977 sobre
Juan Larrea i va estar un any a París
estudiant les avantguardes), aquesta poe-
sia, que vol aparentar ser un flirteig amb
la prosa, li va fer més mal que bé al lli-
bre, al poeta i al pretès to ferraterià i de
poesia de l’experiència que li van enco-
lomar a Distàncies, un llast que, en un
país petit que tendeix a funcionar a tra-
vés dels encasellaments fàcils, encara
pesa i ja és hora de deixar anar. Pere
Rovira és, efectivament, un poeta de l’ex-
periència, però també un poeta simbolis-
ta, medievalista i barroc, un il·lustrat amb
ulls de romàntic, un maleït que treballa,
té fills i pare i mare i hipoteques, un sa-
tíric i fins i tot un místic... Vull dir que és
un poeta, i prou, una persona que escriu

i que com a tal té molts registres, i de
totes maneres el que hauríem de debatre
no és el que fa sinó com ho fa i per què.

El que fa és agafar la persona, treure-
li la màscara grega que porta i conver-
tir-la en personatge principal d’un poema,
que és la punta de l’iceberg d’una histò-
ria. Els seus personatges al principi eren
protagonistes d’un conte d’amor (Distàn-
cies, que es pot llegir com una novel·la,
com a epitafi d’una relació morta i cant
d’una altra d’incipient entre un home que
es pensa que torna i una noia molt jove
que sap on va), però més tard transita-
ran camins molt diversos i seran pares,
fills, treballadors, dides, cantants, prosti-
tutes o animals (a Cartes marcades,
1988, i a La vida en plural, 1996). Sota
aquesta estratègia emotiva i raonable,
versemblant, podem intuir el perquè de
tots aquests poemes: Pere Rovira és un
escèptic compulsiu, un romàntic que bus-
ca la seva pròpia èpica no en alguna
Veritat oculta, sinó que en cada poema
vol presentar una veritat per anar creant
després una suma de veritats, en plural,
una xarxa de certeses que no són presa-
gi de res, sinó simplement constatació. Si
ens hi fixem, en realitat la de Rovira és
una forma de poesia social o de poesia
cívica, uns versos que busquen no una
«supervivència», sinó una «vivència», com
diu ell mateix a l’epíleg de La vida en
plural. Antonio Jiménez Millán ho resu-
meix així: «una clara actitud vitalista en
què compta molt la relació entre els sen-
timents i el pas del temps». I aquí sorgeix
la primera gran trampa: l’escèptic, l’irò-
nic, el satíric, l’autor que intenta desmiti-
ficar la figura del poeta i despullar fins
a la pura expressió figurativa tot el que
ens envolta, l’escriptor que defuig el trans-
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cendent i que en fer-ho carrega el
detall de significat, en realitat
creu, i molt, en la poesia, sobre-
tot en la que té el pudor elemen-
tal de contreure la desgràcia i
mira de ser partidària de la feli-
citat.

Montaigne, citant Terenci, deia
que «hi ha sovint entre un home
i un home més distància que en-
tre les més distintes de les bèsti-
es». L’arquitectura de la poesia de
Rovira —que abans que poeta és,
òbviament, un lector i un pensa-
dor intuïtiu i emotiu— creix i se
sustenta sobre els fonaments del
càlcul d’aquesta distància, la que
separa dos homes, i un home i
una dona, i dues dones. La dis-
tància dels éssers, entre ells, i de
l’ésser, en relació amb un mateix.
Només cal donar un cop d’ull als
seus títols per veure aquesta altra gran
trampa que el poeta ens para: Cartes
marcades, La vida en plural, Cuestión de
palabras (antologia bilingüe per a Maillot
Amarillo, Granada, 1995), La segona
persona (quadern del 1979), Sàtires (una
plaquette del 1994)... I fins i tot en els
assajos Cuando siento no escribo (sobre
la poesia de Bécquer, 1998) i El sentido
figurado (comentaris a poemes de Gil de
Biedma, 1999). Rovira porta la relació
amb el seu hypocrite lecteur fins a les
últimes conseqüències, precisament perquè
sembla odiar la hipocresia i perquè la po-
esia, paradoxalment, és l’arma per com-
batre-la, per cercar aquelles veritats plu-
rals que esmentàvem més amunt. Així ho
ha destacat Francisco Díaz de Castro: «El
que importa de totes aquestes al·lusions
no és el culturalisme en si mateix, sinó,
juntament amb la funció objectivadora de
les referències cultes i els monòlegs dra-
màtics, el reforç d’un efecte de distància
i premeditació que situa estèticament com
a primordial el sentit que té l’escriptura
per a aquest poeta: artifici, construcció
lingüística eficaç per produir idees i emo-
cions en l’acte de lectura». Pere Rovira és
un poeta culte (Doctor en Filologia Hispà-
nica i Professor de Literatura Contempo-
rània a la Universitat de Lleida) que fa
una poesia culta però no culturalista. No
utilitza la tradició com a farciment, ni com
a collage de cites, ni com a recurs
argumentatiu, ni com a metaliteratura; els
altres escriptors hi apareixen generalment
com a celebració de la vida, com a pe-
netració de la literatura en l’àmbit dels
sentiments i de les idees, com a experi-
ència tangible que serveix per viure i
sentir i pensar, alhora que creen diversos
nivells de lectura en el poema i doten

lector i autor de la perspectiva necessà-
ria per valorar el que s’ha posat en joc
en l’acte de l’escriptura, basteixen l’edifi-
ci dels fonaments invisibles per habitar-lo.
Potser per això, per aquesta fòbia d’inten-
tar distanciar-se com més millor del poe-
ma en el moment d’escriure’l i revisar-lo,
Rovira publica relativament poc (quatre
reculls en vint-i-dos anys), conscient que
tot poeta tan sols pot aspirar a deixar un
grapat menut de poemes bons i memora-
bles, de poemes «necessaris» i «útils»,
com ell mateix ha escrit en més d’un lloc
i com també ha ressaltat d’ell Alfonso
Sánchez en el pròleg de Para qué sirve
la sed (un altre quadernet bilingüe, aquest
cop per a Cuatro Estaciones, Lucena,
Còrdova, 2001). D’una manera explícita
o implícita, la poesia roviriana cerca un
diàleg amb la tradició, aquella que po-

dríem començar a rastrejar en
Catul, Horaci i Homer, i que po-
dria seguir en Ausiàs March,
Garcilaso, Bécquer, Baudelaire,
Verlaine, Unamuno, Antonio Ma-
chado i Gil de Biedma, autèntics
fantasmes que Rovira ha triat com
a obsessius interlocutors, a banda
d’altres fílies particulars, com les
filigranes de Rubén Darío o de
Carner, la sequedat d’Espriu, la
fondària de Vinyoli, la prosa del
XIX francès i la de Borges, Pla i
Sagarra, o el magisteri estètic
d’Auden i Larkin. D’alguns va vo-
ler aprendre i plasmar un parell
de coses, sobretot: d’una banda,
el perfil polític, la poesia com a
arma de pensament i per tant de
rebel·lia moral, coses que han do-
nat peu a alguns dels seus millors
poemes, portant el fum de les

idees al paisatge concret, visual, de la
intimitat («La vaga», «Mort de dona», «El
milicià»), en una poesia que beu sovint del
cinema i de la pintura impressionista; i de
l’altra, la recerca de l’emoció en la luci-
desa, en els propis mites, que són els que
tenim més a la vora, els que ens ensenyen
(«Carta del pare», «Aniversari», «Els vells
de la platja», «Oració per a J.M.R.»).

Perquè, al cap i a la fi, aquest poeta
pretén sempre relativitzar-ho tot, per poder
reorientar amb llibertat el seu punt de vista
sobre allò que explica i capgirar la hipo-
cresia natural de l’art en una vaga sinceri-
tat final, talment una bona peça de jazz.
El poema, sembla dir-nos, és la fixació d’al-
guna cosa que se’ns escapa, és la re-crea-
ció, fal·laç i fidedigna alhora, d’una expe-
riència sentimental, igual com una fotogra-
fia o una música. El poema és una propie-
tat privada, una lletra que es revalora con-
tra el temps, contra el pas del temps, però
no entès aquest pas com aquella estoica
fugacitat, com a elegia, sinó com a qües-
tió de cant del present, de pervivència, de
vivència, de tenir o no tenir, que aquesta
és la qüestió («El gos», «El pi», «El profes-
sor»). Ho constatem per exemple en la ver-
sió que fa d’Spender («i sap / que només
té allò que ja no té») o la cita del Quijote
que obre La vida en plural («Dos linajes
solos hay en el mundo, como decía una
agüela, que son el tener y el no tener»).

La poesia de Pere Rovira, doncs, és
moltes coses, i en aquesta multitud hi exer-
ceix el lector un paper de víctima i de
còmplice alhora, en un registre que ens
mena a la identificació amb les paraules.
La seva és una poesia d’invitació a la
literatura i, sobretot, a la vida.

Txema Martínez


