
Un nou llibre de Rodríguez-Castelló és 
sempre un motiu de satisfacció per als 
que estimem la poesia. I d’esperança, 
també, per als que estimem aquesta 
llengua. En aquest sentit, ja el primer 
poema dóna compte d’aquests dos 
extrems: “Una almosta de fang vam 
preservar / del país de cada exili”. 
L’almosta, la mesura formada per les 
dues mans, un contingut específicament 
humà (i, de més a més, una bellíssima 
paraula). I l’exili, un concepte que, mal-
auradament, es pot aplicar al que viuen 
tants valencians avui dia al seu propi 
país.

Estranyament és una obra complexa, 
de facetes variades, dividida en cinc 
parts (més un apèndix). El poeta sem-
bla suggerir-nos rere cada vers que cal 
observar la vida i el temps, la naturalesa 
i les circumstàncies que ens conformen 
des de punts de vista diferents, des de 
posicions també diverses. I això, comen-
çant pel mateix títol, que inclou una deli-
berada ambigüitat: el mot estranyament 
tant pot ser agut, substantiu –i llavors fa 
referència a aquest exercici d’admiració 
o de consternació que representa o que 
provoca sempre l’autèntica poesia, i en-
tronca, també, amb la idea d’exili– com 
pot ser adverbial, amb dos accents 
prosòdics –i aleshores es refereix a 
allò que s’esdevé no pas d’una manera 
habitual o rutinària, sinó més aviat rara 
o esporàdica; allò que, en definitiva, el 
vers recull i registra.

“Vivir es extrañeza”, diuen uns mots 
d’Antonio Gamoneda que serveixen, 
entre altres, d’epígraf. I la poesia con-
tribueix a crear, encara més, aquesta 
estranyesa, perquè és, tota ella, “ma-
tèria d’estranyament”: pel seu desig de 
veritat, per la seva flaca pel silenci. No 
hi ha poesia sense preguntes fondes, 
sense indagació, sense l’escrutini de 
les ànimes, sense allò que Josep Piera 
en diu el lluny endins. “Preguntes què 
/ mentre vas desmadeixant el temps 
/ que va fent-te”: una imatge d’una 
gran bellesa (i d’una severa emoció), 
perquè el temps ens fa, alhora que va 
desfent-nos d’una manera inapel·lable. 
L’estranyesa, també, de l’exili a què feia 
esment més amunt, un exili simbolitzat 
per la “clau rovellada del temps”.

Els nous poemes de Rodríguez-
Castelló parlen de l’arrelament i de la 
memòria: “Ja el meu nom / s’arrela a la 
terra dura / en un sil·labari de roses / 
roges”. Les paraules arrelen l’ésser, les 
paraules són portadores de memòria. 
L’homenatge a Andrés Estellés, fill de 
forner, és, per extensió, un homenatge a 

unes maneres de dir inviolables, a una 
poesia que corprèn per la seva força 
denotativa i per la seva extrema riquesa 
lèxica. Preservar les paraules, vet aquí. 
El llibre en va ple, d’aquest neguit.

Però una poesia de la raó (també de 
la raó, a banda l’emoció) com ho és la 
de l’alcoià no pot renunciar a explorar 
els seus límits: “Acabes estranyament 
pensant que el poema més bell / parla 
només en silenci”. O, encara més níti-
dament, “la substància subtil i profunda 
que en diem vida / llaura l’indicible / 
amb la rella de les paraules”. L’amor, 
com la poesia, és una resposta ferma a 
la barbàrie i a la mort: “L’amor naix en 
el llot de les paraules / i en l’humus del 
desig inventa alfabets de roses”. I com-
bat “la boira enterca”. El paisatge de 
la regió escocesa d’Angus, de l’última 
part, permet observar la nostra realitat 
des d’una altra òptica. I el viatge en el 
cotxe de la vida de la segona insinua 
que podem entendre els nostres dies 
com un trajecte al·legòric: vida i mort 
se succeeixen. Un bon llibre, una obra 
necessària!
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