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Sentit del concret
aparent

L’illa
perduda

Al seu darrer dietari, Quadern dels mar-
ges (2006), Àlex Susanna anotava que
prefereix els pintors de retina que no pin-
ten idees ni conceptes, els que pensen
en imatges que permeten articular la
vida amb el misteri de la realitat. Quan
exposa què el commou dels textos dels
grans escriptors apunta que és «la seva
capacitat per concentrar el màxim nucli
de sentit en uns pocs elements sostrets a
la quotidianitat, a un nivell de vida del
tot compartible per tothom». Per a
aquest poeta la funció de l’art i de la
poesia concorda amb una frase que des-
taca de La treva de Primo Levi: «La lite-
ratura [...] permet rescatar de l’oblit tot
allò sobre el que la mirada contemporà-
nia, cada dia més immoral, pretén llis-
car amb la més absoluta indiferència». I
això és precisament el que Susanna es
va proposar, i ha assolit, al seu darrer lli-
bre de poesia, Angles morts.

En aquest nou títol es confirmen dife-
rents línies estètiques que havia apuntat
en dos volums immediatament ante-
riors, encara que els poemes cada cop
són menys narratius i prolixos, i se cen-
tren en una circumstància molt concre-
ta o en una imatge que adquireix
caràcter simbòlic; fins al punt que
podem detectar tres maneres a Angles
morts. (1) Els poemes que descriuen un
fet o una experiència social o a l’aire
lliure molt més solitària i natural que en
altres ocasions, o que neixen d’una
observació puntual, acompanyada
d’una reflexió moral, tal com passava a
Boscos i ciutats (1994), i es percep a
«Tardor a Noarre», «Nocturn del Port»,
o «Pastoral». (2) Aquell conjunt de tex-
tos en què el jo poètic participa i des-
criu, alhora, un fet o percepció de la
vida privada o del món familiar, com
s’apuntava a Suite de Gelida (2001), i
veiem a «Diumenge a la tarda», «Dits

tacats» o «Com una eina més». (3) Per
últim, Susanna també entén el poema
com a ècfrasi, com el comentari d’una
obra artística i de l’emoció que provo-
ca, tot ressaltant algun aspecte que
pren sentit per a l’existència individual
i col·lectiva, com havia practicat en lli-
bres anteriors, i s’observa a «Monbòsc»,
«Bodegó» o «Golfes de Neumünster».
La seva sensibilitat cap a qualsevol pe-
ça de qualsevol art, i la capacitat de
dotar-la de significat i de convertir-la en
metàfora, el converteixen en el poeta
més ben dotat per fer de tot objecte
estètic un motiu líric.

Sens dubte, Angles morts és el millor
exemple de l’estil madur de Susanna, i
potser un dels que representen més bé
les seves habilitats líriques, que, tot i
acceptar variacions, ell mateix resu-
meix al final del poema «Natura cai-
guda»: el poeta treu el cap per la fines-
tra del viure apressat actual i para
atenció a tot allò que veiem (o no),
però segur que no mirem, i «torna al
món dels noms propis», ara ja fet
objecte o situació. Després «fa de
cada cosa un mot», ho descriu, ho
explica, i ho contextualitza líricament,
amb detalls i opinions (no deixar al lec-
tor amb «la sensació com escrivia al
seu quadern d’haver de buscar el sen-
tit, mirant i remirant, regirant-ho tot, i
en no tenir la certesa d’haver-lo trobat
no té altre remei que acabar combre-
gant amb l’invisible o bé amb rodes de
molí»). Finalment, fa «de cada mot una
casa», i en l’angle mort que és cada
poema ens descobreix «pòsits i decan-
tacions» de la nostra existència, i una
«música utilitària» en forma de vers per
sentir-nos més acompanyats.

En més d’una ocasió Susanna ha for-
mulat un enginyós i particular procedi-
ment crític que calibra si el producte
final líric que ofereix el poeta als seus
lectors es troba equilibrat amb l’ambició
poètica, o si està desajustat, quedant
per sobre el poema de l’impuls creatiu,
o l’ambició de la realització. Després
de la lectura d’Angles morts no queda
cap dubte que Susanna aconsegueix la
justa mesura, assolint en cada poema
l’objectiu que es va imposar «quan la
poesia visita», com diu de M. À.
Anglada. Des d’aquests angles morts
que ens oculten la vida, el poeta pugna
per mostrar petites revelacions de sentit
del concret aparent, perquè així en
puguem reconèixer cada cop millor.

Jordi Julià

Amb La noia del ball, Jordi Coca ha
guanyat un dels pocs premis que li que-
daven per aconseguir: el premi
Carlemany de novel·la, el segon més
ben dotat després del Ramon Llull.
L’última vegada que ressenyava un lli-
bre de Coca per a aquesta publicació,
l’autor acabava de guanyar el Premi
Joanot Martorell a Gandia, per la
novel·la Cara d’àngel (2004). Només
amb aquests dos premis, la projecció, si
més no simbòlica, de l’escriptor arreu
dels territoris de parla catalana estaria
assegurada —qüestió que Coca havia
assenyalat com a preocupant en gua-
nyar el premi a Gandia. En aquells
moments, però, encara estàvem lluny de
Frankfurt i de les seues polèmiques.
Recentment, i en ser entrevistat a propò-
sit de la seua última novel·la guardona-
da, aquest escriptor feia un balanç posi-
tiu de la controvertida fira, perquè creia
que aquesta necessària i reivindicada
projecció de la literatura catalana s’ha-
via aconseguit amb un fet per a ell
inqüestionable: a Frankfurt, havia d’a-
nar-hi la literatura escrita en català.

La llarga i sòlida trajectòria literària
de Jordi Coca assegura, però, i per
damunt de qualsevol altre fet circums-
tancial, la projecció lectora, que és la
decisiva. La noia del ball forma part
d’un projecte més ambiciós precedit per
Dies meravellosos (1996) i, sobretot,
Sota la pols (2001), i que tindrà conti-
nuïtat en una novel·la en projecte, que
ja té títol: Moure la nit. L’autor està acos-
tumat a construir narradors que miren el
món amb un punt d’incomprensió i d’es-
tranyesa —un dels exemples més valo-
rats en aquest sentit és La japonesa
(1992)—, perquè, segons apunta, una
vegada i una altra, es considera deutor
absolut de L’étranger de Camus. Així, la
narradora de La noia del ball no és
altra que la mare d’aquell xiquet que,
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