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Ara fa justament cent anys, Joseph Conrad publicava La línia d’ombra, i a les seves
pàgines abordava narrativament el que ell mateix va definir com el «pas de la joven-
tut, amb la seva despreocupació i fervor, a una etapa més conscient i dolorosa de la
vida». Si exportem el motor temàtic conradià a l’àmbit poètic, bé podem considerar
A dalt més alt i Els ocells de la llum dos exemples de defensa lírica derivats, en major
o menor mesura, dels efectes d’aquest trànsit per la franja vivencial en què abando-
nem irremeiablement la condició social de pueri. 

Carles Dachs i Clotet, llicenciat en Filologia catalana (UAB) i màster en Assesso -
rament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials (UB), va néixer a
Santa Eugènia de Berga l’any 1987. Abans de guanyar el XVII Premi de Poesia Maria
Mercè Marçal 2015 amb A dalt més alt (sintagma que fa referència al darrer dels pisos
habitables d’una llar, previ a les golfes) havia publicat Suc de llum, Premi Joan Duch
de Juneda per a Joves Escriptors 2009 (Fonoll, 2010).

En aquest segon poemari, l’autor congrega materials diversos: citacions de Pla,
Carner i Formosa, dos sonets, trenta-sis poemes breus i escrits, en la seva majoria, en
decasíl·lab blanc, i cinc proses poètiques provinents d’un dietari redactat en paral·lel
que, intercalades amb les composicions versificades, minoren el possible risc de mo -
notonia i d’automatisme lector del decasíl·lab regnant. No menystenim en l’inventa-
ri la dedicatòria («Per als meus pares, la veu d’aquesta tinta») perquè ens situa ja en
una de les dimensions interpretatives clau del volum.

En les coordenades d’impàs i crisi en què l’hem situat d’entrada, «Sóc al final que
ve abans de tot principi» (p. 85), el subjecte líric que habita A dalt més alt revisita
l’infant que fou i el paisatge originari. Composició rere composició, Dachs desplega
el procés –no sempre plàcid– de reconeixement del llegat vital i lingüístic rebut en
herència i assaja la seva reconversió salvífica en poema: «Sé la cremor del vostre vent
reclòs, / la brisa veritable porta endins, / i a mercè seu entono camatorts / camins de
melodia / [...] per això torno» («Foc fidel», p. 71). 

Vida i llenguatge són categories trenades, indestriables, i, gràcies a l’acuradíssim
treball lingüístic que situa la reconquerida llengua dels pares en un primer pla, 
l’autor basteix un poemari sòlid a partir de retalls de paisatge i instants de vida ama-
rats de simbolisme, si bé sovint aquestes imatges se’ns presenten difícils, encripta-
des, fredes. L’osonenc fa confluir en moltes composicions una primera dimensió
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literal fruit de l’observació la qual, mitjançant l’eina de la metàfora, s’eleva a visió
transcendent. Però tot i els moments d’epifania íntima i en sintonia amb la creença
que a la poesia moderna no li escau alçar la veu, Dachs desplega també un ethos de
to modest que s’allunya, no només d’alarits poètics, sinó també de temptacions ora-
culars. Aquest posicionament aparentment humil que, malgrat l’evident vocació
indagatòria de la seva poesia, venç l’urc de la revelació de grans veritats ocultes («un
segon llibre no ha de concloure res», li hem sentit a dir) és, sens dubte, una de les
majors virtuts d’aquest recull. 

Per la seva banda, Els ocells de la llum, XXII Premi IEI de Poesia les Talúries
2014, és, també, el segon llibre de Marc Rovira i Urien (Barcelona, 1989), que
l’any 2009 va guanyar el Premi Amadeu Oller per a poetes inèdits amb Passejant a
l’ampit d’una parpella maula. Rovira és filòleg per la UAB, màster en Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada (UB), ha traduït Mallarmé i treballa en el món
editorial.

A diferència de Dachs, que no ha perdut del tot la fe i litiga per trobar l’encaix
entre passat i futur, durant la seva travessia per la línia d’ombra Rovira mostra un pai-
satge inquietant que presagia corcat: «La terra amb llum nova / sembla un paradís. /
Però sota la terra / cavalquen, rabents, / exèrcits d’insectes» (p. 39), i, descregut pre-
coç, es protegeix amb el salconduit de la ironia que li permet entomar millor el re buig
i alhora enyor de la puresa i la insatisfacció de provar de vendre’s absurdament l’àni-
ma al diable en un intent de deturar el temps, que no deixarà de córrer: «No vol dríem
saber que és impossible / quedar-nos el paisatge que ens envolta / ni que algun dia
caldrà recordar-lo» («Abans de Faust», p. 31). 

A Els ocells de la llum, la versificació diversa, l’experimentació i l’enjogassa-
ment lingüístic ostenten un paper predominant. Decasíl·labs, hexasíl·labs, pentasíl -
labs, sonets... conviuen a l’interior de composicions armades damunt la recurrència
i la repetició, l’encavalcament, el joc fonètic, la intertextualitat i la citació velada,
aquesta última, una de les dimensions més suggeridores i plaents que ens ofereix 
la seva lectura.

Temàticament, Rovira aplega tres tipologies bàsiques de poema: aquells en què el
focus és damunt la natura i, sobretot, els animals («La dansa de les abelles», «Cranc»,
«Camaleó», «Ostra», «Corbs», «Resina», «Pol·len», «Bosc», «Gira-sol»...), els quals,
tal com ha declarat, li serveixen de correlat perfecte per «abocar totes les manies
intel·lectuals»; aquells que graviten al voltant de la figura femenina amb l’erotisme i
el desig (bé assolit, bé frustrat) a l’epicentre –«Métro Rue de la Pompe», «Mache
dich, mein Herze, rein», «Embrancats»...–, i, finalment, les composicions de caràcter
metapoètic, com «Literatura» (amb epígraf provinent del poema de títol idèntic de
Gabriel Ferrater inclòs).

És ineludible, certament, esmentar la influència de Ferrater damunt Els ocells de
la llum. Des del títol (extret del primer vers del seu poema «Diumenge»), la cadència
i el to de moltes composicions, l’abordatge poètic de la dona i del desig... el reusenc
és una presència palpable. Tanmateix, a propòsit d’aquest influx, Rovira no es mos-
tra submís, i a les preguntes de David Castillo (El Punt Avui, 29-7-2015) declara:
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«aquest llibre també és una lluita contra Ferrater, contra el seu fantasma; l’homenat-
ge no el saluda, en tot cas».

En definitiva, la lectura d’A dalt més alt i d’Els ocells de la nit certifica que a la
banda «conscient i dolorosa» de la vida la terra és igualment fèrtil, i d’ella germinen
notables poemes, notables empreses, notables poetes. 
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