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De vegades passa que un gran premi de 
la literatura catalana serveix per valoritzar 
una veu infravalorada i no per bressolar 
amb flors i violes tòtems dominants del 
paisatge. Ha estat el cas de l’Hilari de 
Cara, poeta nascut a Melilla però arrelat 
a les Illes, amb una trajectòria sòlida però 
no prou ponderada, que el premi Carles 
Riba assenyala oportunament. No diríem 
això si no hagués estat el mateix interes-
sat el primer a mostrar l’esperança que 
el guardó serveixi per “obrir les portes” 
del Principat, la qual cosa donaria per a 
un llarg debat. Més encara quan l’autor ja 
acumulava premis precedents.

I tampoc ho diríem si el llibre premi-
at, Refraccions, no tingués un interès 
que guarda correspondència directa amb 
l’atenció que el seu autor reclama, l’ex-
traordinari suc que en De Cara és capaç 
d’extraure del diàleg tan suat entre poè-
tica i natura, del joc metafòric o simbòlic 
entre la “Imatge refractada” de la primera 
part i la “Imatge damunt l’aigua” de la 
segona, el recer que transmet, la simpli-
citat tan sols aparent, l’ús molt ajustat de 
referències erudites, que tant malbaraten 
i recargolen algunes proposicions –per no 
dir propostes– poètiques, la depuradíssi-
ma brevetat del poemari, un exemple de 
concisió i concentració poètica tantes 
voltes oblidat. I així tot.

Tot just ser assaltats pels versos de 
la primera part, marcada formalment 
per l’absència de puntuació, es percep 
l’habilitat per fondre amb fluïdesa, sen-
se trasbalsos, imatges i estats d’ànim 
(“¿bulliran les paraules qualque dia 
com peixos / al cove si un llamp de 
neurona les desperta? / oli ara som 
d’oli i no vull ser res més”). La mateixa 
naturalitat amb la qual invoca sense gri-
nyolar la divinitat (“déu ho fotocopia tot 
i juraria que riu”), fa desfilar referències 
literàries o musicals (“feia massa calor 
i jo pensava en Mersault”) o sacseja 
el lector amb colps secs, poemes molt 
breus, de vegades, concloents, posse-
ïdors d’imatges de rara potència: “el 
meu cor és un migdia d’agost / entre 
l’herba alta i seca / oceans d’oli lent 
descosits de grills”. 

Versos diversos, directes, translúcids, 
que juguen amb les paraules (“a la meva 
sang galatzonegen / aquests mugrons 

de neu”) o reposen entre intencions més 
narratives. Una primera part tancada 
per un vers lapidari, d’aquells que el 
lector grava a foc a la memòria: “la vida 
heracliteja”. Una apel·lació a Heràclit, el 
filòsof que alerta del tarannà canviant de 
l’existència.

Sent plenament satisfactori aquest 
bloc, per emprar un adjectiu una mica 
garrepa, hi ha a la represa alguna co-
sa inaprehensible que manté la línia 
ascendent dels versos, com aquells 
viatges on el paisatge no sembla que 
canviï substancialment i, de sobte, ens 
sorprèn amb descobertes (“La paraula 
s’encotona”) o vigorosos ramats de 
versos (“La tremolor del pètal sota / la 
vibració de l’ala de l’abella, / el vinclar 
de la tija / davant de l’estupor ordenat / 
dels milers de píxels que copulen”). Fins 
a la meravella continguda a la pàgina 
68 –de la qual ja parlàrem en una altra 
secció– un prodigi de reciclatge de mots 
i conceptes teixits milers de vegades i 
que munyits per De Cara adopten una 
fisonomia nova i brillant.

Llibre gairebé sense poemes sobrers, 
lluent, ben plantat, Refraccions és com el 
missatge en una ampolla llançat al mar 
des d’algun racó de les Illes. Missatge 
que ens duu bones notícies als habitants 
de l’altra riba.
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Hilari de Cara.
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Missatge en ampolla
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