
créixer i fer-se els homes que somien ser 
corn la infelicitat i la por a viure («Nens», 
acosó»). La vida tavernaria, assada ju- 
gant i bevent en excés si caf i les nits 
d'insomni que sovint en deriven perfilen 
una certa bohemia existencialista. 

Els temes centrals de la poesia de Rosa- 
nes-Creus, doncs, són els de la lírica univer- 
sal: l'amor i el pas del tem s. 1, en el seu 
tractament particular, semb& foqa evident 
que La venjanca de I'eunuc ensenya de se- 
guida un deute important amb Les dones i 
eLs dies, de Gabriel Ferrater. Rosanes-Creus 
comparteix arnb el poeta de Reus el to dis- 
tant i contingut inherent a una analisi ob- 
jectiva de la assió; un discurs de base nar- 
rativa amb &a participació de l'ankcdota 
quotidiana ue sol conduir cap a una refle- 
xió moral: e] predomini del ven decasíl.lab; 
la recursncia a formes verbals imperati- 
ves, al datiu etico-possessiu i a la tecnica de 
la simultaneitat discursiva; i, encara, excep- 
ció feta del primer i de I'últim, l'ordenació 
alfabetica pel tito1 dels poemes. Es tracta 
d'una colla d'elements que parlen a favor 
d'un ciaríssim mestratge ferrateria. Diem 
mestratge, i no pur escarniment, que és el 
que per contra han fet molts altres poetes 
mal anomenats de l'experiencia, tal i corn 
encertadament predica el prou tanmateix 
desencertat Albert Roig a L'estiu de les pa- 
pares. Ben al contrari, més enlla de fluen- 
cies o manlleus evidents, Rosanes-Creus 
sa fer ressonar-hi una veu personalíssima 
a !hora de dialogar amb les seves Helener 
Entenguem-nos: Ferrater omple la poesia 
de Rosanes-Creus en la mateixa dimensió, 
per exemple, que Holderlin ho fa en la de 
Carles Riba, i Riba en la de Segimon Serra- 
Ilonga. 

Els únics oemes que no respecten l'or- 
denació aldetic,  són rE1 gegant estran- 
ger» i «El gest», que obren i tanquen, res- 
pectivament, el volum. Pregunta obligada: 
per que? Intui'ció de la res osta: deuen ser 
uns poemes importants, fecisius, estrate- 
gics. El primer poema exemplifica la gelo- 
sia a través de la recreació d'un personatge 

aradigmatic de qualsevol contística popu- L. una mena d'home del sac a la catalana 
si es vol, pero aquest especialitzat a endur- 
se les dones en comptes de les criatures. Té 
sentit que enca cali el poemari perque ser- 
veix de punt i e  partida; algú m'ha anat 

robant els amors i us ho vull explicar, 
llegiu-me. L'últim poema, altrament, al.1~- 
deix al famós suicidi de Pavese en una 
qambra anonima de 1'Hotel Roma de Tori. 
Es un dels pocs poemes referits a la mort i 
també té sentit col~locar-lo al final del lli- 
bre erque funciona corn a punt d'arriba- 
da: R n a ~  de trajecte-final de la vida. El 
suicidi corn a mort triada després d'una 
vida no triada. La figura humano-literaria 
de Pavese, corn Ferrater de vida amorosa 
igualment turmentada, sembla que pesa 
prou també en Rosanes-Creus; ultra les 
referencies més o menys directes al poeta 
italia en els poemes &osó» i «El gest», i 
ultra la presentació d'atmosferes igual- 
ment pob ades er personatges solitaris i 
marginals com E orratxos, prostitutes i ju- 
gadors, no és tampoc absurd advertir al- 
gun hipotetic paral4elisme entre «El ge- 
p t  estrangerx i <<I mari del Sudx i rBa- 
letto., dos poemes de Lavorare stanca en 

que també apareixen individus protago- 
nistes de viatges i d'amors enve'ables. 

Resumidament: La venjanca k l'eunuc 
és un llibre excel4ent perque conté alhora 
molta vida i molt ofici, molta passió i molt 
rigor formal, molta bellesa i saviesa en 
definitiva. Es tracta d'una poesia que en- 
senya i que cal assaborir corn s'assaboreix 
un gin-tonic o el licor que més ens agrada. 
Es rara tanta maduresa, sobretot si tenim 
en compte que molts autors de la seva 
mateixa edat no arriben a les iLlumina- 
cions més altes de La venjanca de l'eunuc 
ni tenint, posem per cas, tres o quatre 
llibres en circulació. Rosanes-Creus és, a 
més, un exemple d'humilitat literaria ben 
escassa, antisusanniana completament. 
Es tan abismal la diferencia d'actituds en- 
tre una mena de poetes i I'altra que sem- 
bla impossible. Mentre molts poetes coge- 
neracionals han vetllat l'elogi, el 
IJedició i la ressenya amicals per 
productes sovint mediocres, Pep Rosanes- 
Creus ha covat i reelaborat pacientment la 
seva obra sense cap més pretensió que la 
d'escriure's la vida en vers ben mesurat. 
Senzillament: fa tot l'efecte que no es po- 
dia torbar en vanitats esterils perque, men- 
trestant, tenia prou feina a créixer corn a 
home i corn a poeta -a viure en excés. 
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A primer cop d'ull no sembla que la fecció de Neva (1989) i de La vida perdu- 
finalitat radiofonica pesés gaire en la con- rable (1990), potser perque la seva efica- 
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cia de en molt poc dels elements acústics 
que s1Ri utilitzen (subjectes al naturalisme 
referencial, moblen -tot just- pauses i 
silencis). La seva eficacia depen, en exclu- 
siva, de la qualitat dels textos. Carta se u 
ra. Narcis Comadira ha confegit uns iis: 
cursos d'excepcional suggestivitat sonora 
(emmotllables, si convé, a I'aire d'imme- 
diatesa i al clima de confidencia que la 
radio pot oferir), pero sense cedir un pam 
d'allo ue és estrictament literan. La va- 
rietat j e  registres, aquel1 anar de bracet 
del vulgar i del poetic, la combinació de 
recurrencies, la dosificació d'efectes i de 
conceptes, el contrast de tons, no diversi- 
fiquen. Resta una qualitat homogenia que 
projecta la resencia constant de l'escri 
tor que fa restil. T O ~  i eI marge per a Pa 
identificació emotiva obert pel realisme 
estilitzat amb que s'amaneixen les dues 
obres (i que va servir d'agafador a Boris 
Rotenstein per a l'escenificació de La vida 
perdurable el 1991), la punta de l'artifici 
no és invisible. Cal suposar que tampoc 
no es pretén que ho sigui o, si més no, que 
no es retén que ho si ui sempre. 

En E s  peces coma%irianes I'acció se 
serveix en diferit, narrativitzada, suplanta- 
da pel monopoli &una verbalitat demiúr- 

Els personatges ens mostren forces i 
ebleses perque encara ue, de vegades, la 

seva conversa -enca~~a$a en xerrameques 
o en monolegs alterns- no arribi a dialeg i 
en cada individu persisteixi un fons ina- 
bastable, la paraula imposa un poder om- 
nímode i sancionador; per aixo les mares 
d'ambdues histories tenen por de la tangi- 
bilitat que agafen les coses quan s'anome- 
nen i s'atrinxeren en l'evasiva o en l'eufe- 
misme; er aixo n'hi haura una que no 
voldra $r «amen». El món s'inventa a 
cada mot. Les paraules formen o defor- 
men la realitat. Tot és relatiu i qüestiona- 
ble. L'autor encomana aquesta indetermi- 
nació esencial a la seva escriptura, 
elimina els signes de puntuació i eixampla 
l'ambigüitat, ue transforma el lector en 
cbm lice del%astiment de petites parcel- 
les & la ficció. Josep M. Benet i Jornet 
-al proleg que acompanya l'edició de les 
dues obres-, ha relacionat aquest recurs 
(present també en un dels poemes &En 

a uarantena [1990 ) amb l'estil dramatic 
e Thomas Bern II ard, untualitzant-ne, 

aixo sí, la seva total subordinació a un 
nucli de preocupacions comadiria de me- 
na. No podria ser altrament, ben mirat, 
perque més enlla de la represa de temes, 
imatges i motius habituals (la fugacitat del 
tem s que percep cos i ment, la volubili- 
tat Be ia memoria, Ia hipocresia social, Ia 
confrontació de generacions i sexes, el 
neguit de trobar acord i confort amb el 
propi jo com una especie de felicitat, etc.) 

el que hi ha és un concepte de la literatura 
que, sense renunciar als seus valors auto- 
noms, fixa una perspectiva personal per 
mirar-se el món. Personal i transferible. 
Es fa posible, així, que l'apunt d'expe- 
riencies més o menys concretes i genui- 
nes, sucades de banalitat, es conjugui sen- 
se enfarfecs amb la consideració d'ordre 
transcendent. La protagonista de Neva 
-com Gabriel Conroy dels Dublinesos de 
James Joyce-, des rés d'una formularia 
visita familiar, en&a una desenganyada 
reflexió sobre la insignificanca de totes les 
coses mentre veu com les va cobrint la 
neu. L'abrupta disparitat dels tons ense- 
nya les vores de l'artifici i arracona de- 
magogies sentimentals. 

Com és Iogic, Joyce o Bernhard no són 
referencies singulars dins d'unes peces 
que s'han escrit des de la literatura (la 
propia i l'a ropiada). Indicis matisada- 
ment reeiaiorats -potser l'ombra de 
Txekhov en Ia insalvable mediocritat de 
les atmosferes burgeses o el solatge de 
Strindberg en la cruesa de la batalla dia- 
lectica- conviuen amb explícits llocs co- 
muns, tan previsibles com ara les estrate- 
gies argumentals que medul.len La vida 
perdurable. La historia d'una tranquilla 
reunió familiar que acaba com el rosari 
de l'aurora quan es destapen ressenti- 
ments i rancúnies covats de fa anys a l'es- 
calf d'un terrible secret familiar ens l'han 
explicada -amb variants- Eugene O'Neill 
i Tennessee Williams i Edward Albee i 
Arthur Miller, entre altres, i, entre altres, 
encara ens I'expliquen Sam Shepard i 
Lars Norén. Comadira s'instalda sobre el 
topic sense manies i el seu merit és no 
convertir-ho en un exercici de diletant 
(d'aquells d'cescrit a la manera de») ni 
perdre's en fetitxismes formalistes ni fer 
concessions al facilisme. Tant es que crui- 
xi l'ossam de la convenció; al capdavall, 
tot esta inventat i -vet aquí el sarcasme- 
les miseries privades no tenen res de par- 
ticular: l'homosexualitat del fill ja l'havia 
cone uda el pare i els problemes conju- 
gals f e  la filla són si fa o no fa els mateixos 
que ha contat mil vegades la tieta Margari- 
ta. No val la pena magnificar la catastrofe 
o aturar-se en el retret, I'escepticisme ata- 
ba menant a la transigencia i les paraules 
també poden constituir un recer salvador. 

Neva i La vida perdurable són ficcions 
solides -ben calculades, ben escrites- 
que, per torna, poden ser teatrals. Fan 
esperar que, la pro era vegada, Comadira 
es decidira a fer efsalt definitiu cap a la 
literatura dramatica, integrant les exigen- 
cies i els condicionaments d'una vocació 
escenica radical. 

Ressenyes 


