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Un dels mèrits fonamentals de la
poesia de Rafael Catalá (Sagunt,
1944) és el fet que ha sabut avan-
çar buscant la llum de l’expressió
diàfana i volar pels indrets d’un
vers concís i arredonit, pròxim al
lector, deixant en el camí una part
important del seu llast retòric, de
caràcter endogàmic, que hague-
ra pogut arribar a tenallar la veu
del poeta. Si més no, haguera po-
gut bloquejar la seua expansivitat
creadora. El seu alt nivell d’abs-
tracció metafísica podia resultar,
si fa no fa, poèticament desesta-
bilitzador. Hi havia el perill de cau-
re en ritmes i reflexions monòto-
nes, amb una veu més seduïda
per les rutines diàries que per la
veritable recerca creadora. No-
més cal tindre en compte la com-
pulsiva dedicació a escriure ver-
sos del poeta de Sagunt des de
ben jove, amb publicacions en
edicions locals, autoedicions i se-
parates de la revista Abalorio, per
a comprendre que la seua ha si-
gut i és una ocupaciò constant que
mai no ha admés ni admet inte-
rrupcions.

Ara bé, afortunadament, Cata-
là ha escrit molt i ha publicat poc
i aquesta circumstància ha fet que
haja evolucionat pel camí del ri-
gor i del rebuig de l’excés, oferint-
nos llibres escrits amb una gran-
díssima honestedat i d’impecable
factura lingüística. Llibres d’ela-
boració artesanal, de terrisser pa-
cient, conseqüència del seu pe-
culiar magisteri de formació au-
todidacta. És el cas de l’esplèndid
llibre de sonets Les despulles del
somni, publicat l’any 1995 dins de
la col·lecció Ardeas. Un magiste-
ri que ha begut dels clàssics cas-
tellans, manifestació de  l’educa-

ció d’una època determinada, que
ha cultivat pel seu compte els ca-
talans, i que ha portat, en defini-
tiva, la seua poesia pels viaranys
dels ritmes i les estructures mè-
triques clàssiques per a trobar la
veu pròpia.

Des de la publicació d’Epíleg
(2001), premi Jaume Bru i Vidal,
passant per L’amarga puresa del

do (2004), un poemari que reflec-
teix la força d’una veu sòlida i se-
ductora, Cant de manobre (2006)
i aquest Temps de frisança, premi
Josep Maria Ribelles de Puçol,
hom pot trobar en la mateixa com-
posició lingüística una versatilitat
tècnica que fa àgils els poemes,
amb versos de composició i ritme
precisos; subjectes a una veu viva
que s’interroga, dubta, afirma i es
mostra escèptica i optimista al-
hora, que ens pot resultar càusti-
ca, que busca la llibertat i fa una
crida a la revolta. Revolta del po-
eta amb ell mateix, revolta per
mantenir-se fidel a la utopia: «Que
ningú no et marque el pas ni el
temps et taxe, / ni altre límit no tin-
gues sinó el de la utopia». La seua
poesia ha guanyat en claredat,
concisió i calidesa. Ho manifesta
ben explícitament en el poema Un
silenci honest: «No saps molt bé per
què el desassossec /que pren pos-
sessió en tu traïdorament / et des-
perta el desig de dir les coses / amb
luxuriosa concisió. Ignores / les
obscures raons / que afilen les pa-
raules com sagetes / des que el pen-
sament les elabora / fins que aflo-
ren als llavis / i amb nitidesa ex-
pressen la passió».

Hi ha hagut, per tant, una cons-
cient i sàvia evolució cap a la llum

d’una «llibertat inviolada» que es
reflecteix, entre altres coses, en
una voluntat explícita de comuni-
cació del poeta, de comunicació
del seu ben alimentat món interior,
de les seues cabòries existencials
i de les lectures literàries que han
marcat la seua vida. Català, vincu-
lat als poetes de la revista Abalorio
de Sagunt des dels seus inicis, ha
sigut i és un poeta de vocació qua-
si religiosa i dedicació exclusiva,
lector voraç i lletraferit retirat del
soroll de l’àgora. Les seues vivèn-
cies íntimes estan lligades a la vi-
vència de la literatura com una ex-
periència demiúrgica en la «sole-
dat conhortadora» que ocupa la
seua existència.

Aquesta voluntat d’explicar-se
davant del món i dels humans que
l’habiten fa que els seus versos re-
sulten pròxims al lector. Tot i que
mai no abandona un to metafísic
de tràgic pessimisme ontològic,
la manifestació d’una permanent
insatisfacció íntima, el títol del lli-
bre és il·lustratiu d’aquest aspec-
te, el perfil del poema és nítid, in-
vita a la lectura. El fatalisme exis-
tencial s’expressa amb dinamis-
me i eficàcia retòrica. Apareix
també una reflexió col·lectiva,
una implicació de la veu del poe-
ta amb la realitat que l’envolta,
manifestada en el magnífic i sig-
nificatiu poema Cenotafi, un dels
poemes més bells i colpidors del
llibre; «Viatger, mai no oblides /
que aquí reposa la memòria / de
les absents i sempre nobles víctimes
/ del poder homicida; / tothom els
noms n’ignora, / més viuen en no-
saltres». Hi ha també en Temps de
frisança una genuïna somatitza-
ció del dolor, vertebradora de l’o-
bra del poeta, i fins i tot de l’auto-
odi i del sentiment de culpa: «Amb

la lupa / potent de l’autoodi, el meu
dolor / viviseccione». Una expe-
riència en general associada al
passat; «però diria / que immers
en el record no trobe / motivacions
a l’esperança; / que més prompte
en sé un cadàver / d’impecable con-
ducta». La presència del mar és
constant en els seus versos; tan-
mateix, normalment és el símbol
d’una reflexió amarga, que ens
causa un agut sentiment d’incer-
tesa: «Avui la mar té color d’im-
possible / i llueix una amarga / te-
ranyina boirosa indesxifrable».

Comptat i debatut, Temps de
frisança és el resultat de la fruc-
tífera experiència creadora d’un
poeta madur que, reclòs al seu ta-
ller de terrisser vocacional, ens
ofereix versos cisellats amb una
commovedora honestedat poèti-

ca. Versos que són el resultat d’u-
na recerca introspectiva que ha
guanyat en lluminositat i vitalis-
me, tot i insistir-nos en la tràgica
idea que vivim un temps de fri-
sança on «la vida és sols un cos in-
erme / que travessa una agulla».
La poesia de Català està feta, sens
dubte, amb el noble fang del te-
rrisser del dolor.

Maria Rosell
Un llibre que comença amb el tes-
timoni del protagonista narrant el
suplici pel què el fan passar les
(constants) diarrees que pateix no
pot ser seriós. Almenys, no tan se-
riós com desitjaria una part de l’a-
nomenada literatura «culta», que
sovint ha desprestigiat tot el que
es relacione amb les pràctiques
extremes de la comicitat. L’ele-
ment escatològic que inaugura El
asombroso viaje de Pomponio Fla-
to és una bona carta de presenta-
ció de l’ última de les intrigues de-
tectivesques d’Eduardo Mendoza,
escriptor que des del 1975 cultiva
amb originalitat el gènere negre,
carregat de fortes dosis d’humor
i de paròdia. Tot i això, el lector
acostumat a trames a l’estil d’El
misterio de la cripta embrujada
(1979) o al d’El último trayecto de
Horacio dos (2002) riurà menys
amb l’actual viatge de l’il·lustre pa-
trici, de nom irrisori, Pomponio
Flato: científic i filòsof del segle I,
a la cerca d’aigües miraculoses —
font de la saviesa— gràcies a les
quals no només hi trobarà des-
composicions intestinals hiperbò-
liques sinó, també, una Palestina
digna de la tradició evangèlica
més apòcrifa. En la mateixa edito-
rial que es publiquen des de La
verdad sobre el caso Savolta (1975)
totes i cadascuna de les obres del

català, Seix Barral, el novel·lista
aposta per un tipus d’obra com-
pendi de moltes altres, que, en el
cas de la recent publicació, es lle-
geix en clau satírica; s’ha d’inter-
pretar, per tant, com la paròdia
d’un producte editorial amb gran
èxit comercial: els best-sellers de
temàtica religiosa.

Si altres escriptors de gran re-
percussió als mitjans de massa ju-
guen amb la figura de Jesucrist, de
Maria Magdalena o de la Verge
amb una intenció de verisme i de
suposada reconstrucció histori-
cista, Mendoza s’hi recrea amb la
invenció i converteix un xiquet
anomenat Jesús en el Watson del
Sherlock Holmes, avant la lettre,
que és Pomponio Flato. Ambdós
investigadors tractaran de resol-
dre un crim del què està acusat un
fuster de Natzaret anomenat José,
mentre s’entremesclen amb les vi-
des del primer amor infantil de Je-
sús, una misteriosa Maria Mag-
dalena, i amb altres personatges
del tipus del corredor Ben-Hur, de
l’Herodes fill o del malèfic Barra-
bàs. Totes aquestes memorables
personalitats conviuen en un
temps i en un espai recreats amb
sentit històric per Mendoza, qui,
a través del cronista Flato, recu-
pera un període marcat pel fana-
tisme i per la intransigència en el
culte religiós. Respecte a açò, un

episodi reeixit és el protagonitzat
per la clarivident Maria, casada
amb el condemnat a la creu —que
ell mateix ha de construir—; l’es-
posa ofereix l’investigador Flato (i
els lectors) una informació privi-
legiada sobre els entramats polí-
tics d’una Judea on no falten les co-
rrupteles urbanístiques (la re-
qualificació d’ uns terrenys prò-
xims al temple, per exemple), o
l’extorsió i les condemnes públi-
ques exemplaritzants. Un altre
dels valors de l’obra és, també, la
tècnica de Mendoza a l’hora de
deixar caure frases clàssiques de
Crist, però dites pels personatges
més inversemblants. Per això,
l’escriptor es refereix, en alguna
ocasió, explícitament a l’em-
premta d’Astèrix i al referent de
Shakespeare in love. Del primer,
admira el seu joc còmic amb l’a-
nacronisme i amb el xovinisme;
del segon, l’habilitat de Stoppard
en presentar situacions quotidia-
nes on el dramaturg anglès pro-
nuncia frases que més tard esde-
vindran cèlebres.

Al remat, és molt característi-
ca de Mendoza aquesta composi-
ció heterogènia de gèneres artís-
tics, de fonts culturals, de tècni-
ques narratives, de registres i de
llenguatges literaris que configu-
ra les seves novel·les: ingredients
fonamentals de la cuina postmo-

derna, que ha redescobert el gust
per la paròdia i pel pastitx. Açò fa
possible que la presència latent de
La vida de Brian, dels Monty
Python, convisca feliçment amb
una tradició antiga d’escrits que
Mendoza desvela en una «nota»
final, —de la mateixa manera que
ho fa en altres novel·les—: la His-
tòria Natural de Plini el Vell, els
documents sobre un cens muni-
cipal del segle VI, o els Evangelis
apòcrifs.

Potser, un dels encerts d’a-
questa dinàmica novel·la, amb
menys humor i menys intriga que
les anteriors, —i que no n’és la mi-
llor— siga haver aconseguit pre-

sentar-hi un univers ja conegut pel
lector, sense fer-li, però, cap tipus
de concessions ni recórrer-hi als
prejudicis o a les tècniques de ma-
nipulació pròpies del gènere po-
pular que critica; Jesús, María i
José podrien passar perfectament
per vulgars veïns de Judea, ja que
la figura distanciadora del narra-
dor Flato (que és coetani dels per-
sonatges i estranger d’ Israel), els
desproveeix de la càrrega espiri-
tual que posseeixen per al lector
actual. En canvi, Mendoza no evi-
ta els guinys —fàcils i no tant—
quan els personatges al·ludeixen
a fets que seran essencials per a
la futura creació del cristianisme,
o a anècdotes del passat que ad-
quiriran transcendència amb pos-
terioritat. D’un costat, la referèn-
cia a l’or regalat per uns reis orien-
tals en el naixement de Jesús, n’és
un exemple: el pare fuster relata-
rà sorprenents peripècies rela-
cionades amb aquesta ofrena i el
seu destí; d’un altre, l’ombra (de-
formada humorísticament) d’una
resurrecció, també és molt signi-
ficativa.

Sembla que, als 64 anys, Eduar-
do Mendoza es troba en un dolça
etapa creativa que testimonien,
d’una banda, els premis atorgats
per la crítica recentment —Mau-
ricio o las elecciones primarias,
amb el Premio Fundación José
Manuel Lara Hernández a la mi-
llor novel·la de 2007; d’una altra
banda, l’ acollida del públic, que
no renuncia a la rialla intel·ligent
ni a la mestria narrativa d’un dels
grans autors contemporanis.
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