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A PROPÒSIT D’ELS DUBTES I ELS GLAÇONS
(Josep Lluís Roig: Els dubtes i els glaçons, Ed. Perifèric, 2014)

Carles Mulet

L’any 1999 vaig formar part del jurat del II premi “Gorgos” de poesia. 
Recordo que no va haver dubte en el jurat per premiar un recull que, a 
mi particularment, em va enganxar plenament. Era Ebri del vi perdut 
(ed. Aguaclara, 2000) de Josep Lluís Roig (Oliva, 1967). 

Amb ocasió d’aquesta ressenya sobre el seu darrer poemari, Els 
dubtes i els glaçons (Ed. Perifèric, 2014), he intuït la conveniència de 
tornar a la lectura d’aquell poemari, que va suposar la meva primera 
trobada amb l’obra poètica de Josep Lluís, amb el propòsit de veure 
si encara se’m revelaven les raons d’aquell primer enlluernament i per 
esbrinar si, llegit des d’ara, hi detectava alguns trets essencials, alguna 
mena  d’ingredients permanents en l’obra.

I efectivament, el resultat de la lectura m’ha retornat l’eco d’aquella 
seducció primera, a la vegada que m’ha permès de constatar un conjunt 
d’elements destacables en tant que eren ja indicis significatius de la 
construcció progressiva d’un estil personal i d’un univers poètic 
unitari1, com són: 

— l’ús recurrent de la metaliteratura (títols i versos manllevats, 
citacions...)2, 

— la poetització de la quotidianitat, en un to menor, narratiu –
compatible amb el desplegament d’un conjunt de recursos estilístics 
frescos i agosarats,
1
 Aquesta voluntat de progressió constructiva em sembla ben explícita en aquestes 

paraules d’“Una nota com a epíleg”: ... entre altres moltes coses, la poesia és per a mi 
investigació: formal i d’idees.
2
 El poeta mateix diu, a les notes finals: He de confessar que m’agrada la metaliteratura 

i que, de vegades, l’empre. Cal ser suficientment humil com per admetre que, a aquestes 
alçades, ser veritablement originals és una utopia. 

L’AIGUADOLÇ 42 (2014), pàg. 107-114 Edita: Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta



108 109



108 109

— un propòsit significatiu de compromís cívic i social –també 
compatible amb una altra dosi igualment rellevant d’escepticisme (i 
fins i tot d’angoixa), que persisteix a sostenir un equilibri precari amb 
l’esperança.

Fins aquell moment, ja ho he dit a l’inici, no en coneixia res de l’obra 
de Josep Lluís Roig. Desconeixia, per tant, els tres poemaris que havia 
publicat abans, als inicis dels noranta (Per a dansar la llum, 1991, premi 
“Martí Dot”; Amb el gest de les hores, 1991, premi “Senyoriu d’Ausiàs 
March” i Sal lenta, 1992, premi “Salvador Espriu” per a poetes joves); 
poemaris tots tres que enllaçaven directament amb Ebri..., dels quals 
n’era potser la decantació, atès que els poemes que el composen (o les 
seves primeres versions) van ser escrits3 en els anys immediatament 
posteriors, entre 1991 i 1996.

Després va arribar Oasi breu (2001), publicat en la selecta col·lecció 
de poesia de Tàndem edicions. Un poemari  que sembla també molt 
lligat a Ebri..., fins al punt que el seu títol sembla anticipar-se en el darrer 
poema del llibre premiat a Gata4. D’altra banda, no sembla agosarat 
afirmar que el binomi que formen aquests dos poemaris constitueix 
una mena de pern d’accés a la plena maduresa poètica de Josep Lluís 
Roig. Quelcom d’això es pot veure en l’acollida crítica que va tenir el 
poemari: a tall d’exemple, Francesc Calafat5 diu: “Josep Lluís, després 
d’un periple vacil·lant i costós, ha trobat, finalment, la solidesa i la veu 
que anava cercant, com és pot comprovar en Ebri..., publicat com ja 
hem dit l’any passat, i sobretot en Oasi breu.” Mentre que, per la seva 
part, Roger Costa-Pau6 saluda el llibre com “el primer que (J. Ll. Roig) 
publica com a poeta ja sòlid, sense l’aval d’un guardó literari al darrere” 
i posa de relleu –tal i com assenyalàvem abans per a Ebri del vi perdut– 
l’“acuradíssim sentit constructiu; en els poemes i en el travat final del 
conjunt”.

En els anys següents7 apareixen dos poemaris més, lligats a l’obtenció 
de premis literaris: Els somnis de les carreteres secundàries (2004, 
3
 Segons ho fa explícit el mateix autor.

4
 On trobem versos tan explícits com aquests: “L’esperança s’acaba ací / Ebri del vi perdut 

m’esgarre ungles / i pells damunt l’arena: moriré  / nu i desert somiant l’oasi verd / d’algun 
somriure: cremaré la pell / ... / ... Ja no queda res / Si no és això. Que l’oasi existeix / quan 
el desert és més profund, més gran, / inassolible... 
Una relació, aquesta, que ja va ser detectada per Joan M. Monjo al seu article “Envers 
l’oasi”, publicat a L’Aiguadolç, 27, tardor del 2002 (pp.:112-114)
5
 “Presentació de ‘Oasi breu’ de Josep Lluís Roig”, article publicat al seu blog Calafat.cat

6
 “D’una València en auge”, Avui Cultura, 24 de maig de 2001 (pàg. XV).

7
 És en aquest període, a partir de 2003, que Josep Lluís Roig inicia també  la publicació 

d’obres teatrals, un gènere que ha conreat amb una relativa profusió: sis llibres fins 
l’actualitat.



110 111

premi “Benet Ribas” dels Recull de Blanes) i La presó de l’aigua (premi 
“Ibn Hazm” de Xàtiva)8. Susanna Rafart9 hi va fer un acostament –
referit preferentment a Els somnis...– que, d’una banda, posa de relleu 
com el poeta ha assolit una “veu de plenitud” i ha estilitzat un “registre 
propi”;  i d’altra banda, apunta elements interessants (que coincideixen 
en gran part amb els trets que hem destacat a l’inici) referits a camps 
temàtics i a trets d’estil, com la “voluntat de comunicar-se”, el to 
aparentment planer “d’experiències contades”, la tendència a un acusat 
escepticisme10 i, finalment, l’“elogi de la imperfecció”, en el sentit 
d’una impossibilitat de perfecció poètica, quelcom relacionable també 
amb la impossibilitat de l’originalitat absoluta i, en conseqüència, la 
defensa, la legitimitat i la utilitat –tan reiterades per Josep Lluís– del 
recurs a la metaliteratura. De les notes de tots dos llibres es dedueix 
també l’aparició de dues inspiracions temàtiques directament lligades al 
seu cicle vital, d’una banda, la seva professió, el món de l’ensenyament 
(alumnes i companys)11, de l’altra, el naixement dels fills.

Amb Càries (Alzira, premi “Ibn Jafadja”, 2008) s’inicia la darrera 
etapa, que prossegueix amb Peixos d’un mar sec (València, premi 
“Vicent Andrés Estellés”, 2009) i Un boxejador entre la boira (Lleida, 
premi “Agustí Bartra”, 2013). Una tripleta de reculls que presenta, 
globalment, un mateix to i actitud moral i que acondueix directament al 
llibre que ha motivat aquest comentari. 

Càries suposa un pas decisiu, per part del poeta, en l’aprofundiment 
del dolor existencial de l’individu front a l’opressió progressiva d’una 
societat capitalista plenament deshumanitzada12. D’altra banda, és el 
mateix escriptor qui, en l’apartat de notes del poemari, fa explícita la 
importància que, en el seu desenvolupament poètic, ha tingut la tasca 
traductora, i hi al·ludeix concretament a les trobades de traductors 
Farrara. 

Peixos... proposa una singular estructura que parteix de l’assumpció 
d’aquella afirmació, ja recollida anteriorment, que no existeix “el poema 
perfecte”, per la qual cosa hom escriu doblets de poemes que suposen 
“els reflexos de  la perfecció que mai no serà escrita, que és llegida a 
8 Títol, aquest últim, que ha donat nom també al blog literari que el poeta manté actiu 
des març del 2008.  El títol del primer llibre de teatre, s’hi relaciona també directament: 
Presoners de l’aigua (València, 2003
9 Avui Cultura, 3 de març de 2005 (pàg. XV)
10

 Escepticisme que Rafart qualifica d’ascendència “vinyoliana”.
11

 Aquesta relació ha estat també a la base de la seva dedicació al gènere narratiu.
12

 Veure “Més enllà de les aparences. Els versos existencials de Josep Lluís Roig”, Levante-
EMV, Postdata, 6 de febrer de 2009.
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traves de dos vidres: l’un de més abstracte, per mirar lluny i l’altre de 
més concret, de vista cansada”. 

Amb Un boxejador..., finalment, Josep Lluís Roig arrodoneix els seus 
vint anys de publicacions poètiques tot i constatant13, amb sorpresa, 
l’existència de “temes circulars” que l’han interessat permanentment, 
així com “el dubte si no escrivim al voltant del poema definitiu sense 
cap possibilitat d’arribar-hi” per bastir –a partir d’aquests dos eixos 
estructuradors– un poemari amb una gran dosi d’experimentació 
formal, basada en la recuperació d’antics poemes ja publicats i recollits 
ara a mode de peu de pàgina i de nucli generatiu dels que constitueixen 
el primer nivell d’escriptura del poemari.

Els dubtes i els glaçons

Arribats en aquest punt, Josep Lluís Roig ens ha fet el seu darrer 
lliurament, Els dubtes i els glaçons (Catarroja, premi “Manuel Garcia 
Grau”, 2014); un poemari que, al meu parer, suposa una nova clau 
de volta en el desenvolupament de la seva obra poètica, en el sentit 
d’aportar-hi elements de síntesi del camí ja fet i, a la vegada, apuntar-ne 
d’altres que hi prefiguren futurs avenços qualitatius.

A nivell temàtic, potser cal començar per la proclamació de la 
incidència ben punyent que hi ha tingut la mort en algun poema i de 
manera més o menys latent en el conjunt del poemari14. Tanmateix, 
en un suggerent contrapunt, veiem com el desig i el plaer carnal –un 
erotisme sovint desbridat– s’entrellacen amb aquell rerefons de la 
mort (i la malaltia que l’agombola) creant una torbadora melodia on es 
trenen la disrupció gojosa amb la decadència mòrbida de la carn. Tot 
això puntejant, d’una manera que m’ha semblat extremadament eficaç, 
el desplegament de l’eix temàtic del compromís cívic i social –una 
constant de l’obra rogiana– per conformar així una síntesi o esclat nou, 
una troballa estilística que Maria Josep Escrivà ha batejat –amb un punt 
d’afecció juganera– com a “poesia eròtico-financera”. 

Pel que fa a l’estructura –i d’acord amb la importància que, com ja 
hem dit, Josep Lluís atorga a l’arquitectura del poemari– Els dubtes i 
els glaçons s’articula a dins una estructura potent que hi aporta un marc 
unitari i un disseny de desenvolupament progressiu, d’on se’n deriva 
13

 Veure l’“Addenda” al poemari.
14

 Veure el primer apunt a l’addenda de “dedicatòries i notes”.  L’escriptor hi fa una 
referència especial a la mort dels poetes i amics Manuel Garcia Grau i Joan Baptista 
Campos i, ja genèricament, als estralls que el càncer ha anat infligint en el seu àmbit 
familiar.
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un plus de significació que va més enllà de l’efecte aïllat de cadascun 
dels poemes: una estructura paral·lelística que presenta dos apartats 
primaris, cadascun dels quals es divideix en cinc subapartats composats 
de cinc poemes. 

La primera part, “Indiccionari”, està sobredeterminada per un punt de 
vista vital i subjectiu que parteix de situacions quotidianes (la pluja, el 
restaurant, els matins tranquils, l’observació mandrosa des del llit...) o 
reflexions sobre qüestions vitals, anímiques (com la vellesa, els records, 
les sensacions..., on insidiosament va prenent força la malaltia i la mort), 
que de sobte són clivellades per la irrupció d’un erotisme abrivat, que es 
rebel·la contra la decepció i l’embotiment i que presenta de vegades un 
regust estellesià i de complicitat conjugal. Així, en el desenvolupament 
dels diferents subapartats15 hi assistim en un procés de despullament del 
desig –d’un sexe que brolla instintiu i d’una sensualitat assaonadament 
carnal– que s’alça, amb una força peremptòria, contra el fred quotidià 
(perquè “viure no és aquest només respirar molles”), amb un ardor que 
pot ser desvetllat per la penyora més ínfima (com la visió d’un cabell de 
la persona estimada fa exclamar el poeta, “m’ha costat molt entendre un 
poc com cap / tanta calor en tan poca matèria”). Un desig que trenca a 
onades contra el context d’un món que de mica en mica va tombant cap 
al desassossec i la incertesa, on van prenent relleu el regust agredolç 
de la malaltia i l’ombra sotjadora de la mort (“Ara que agonitzem 
ho sé, voldria / aprofitar, morir a poc a poc / entre les teues cames de 
pell lenta”); i també –com un avenç d’allò que passarà a primer pla 
en el segon apartat del poemari– la intromissió dels “altres”, els qui 
exerceixen el domini, el poder polític, econòmic, ideològic i social: 

Plouen diluvis, economistes, polítics
mentre em menge el teu gelat. 
Comence pels teus pits dins la meua boca
Roja mentre plouen piscines, corruptes,
Fills de puta diversos, polítics, economistes
Mentre baixe per l’altiplà, lentament,
Descongelant-lo, mentre plouen cabrons,
Realitats i números mentre baixe
Allà on el glaç s’ha convertit en líquid. 
Podríem conformar-nos. Però no.

El poeta no és conforma, no. I el desig i el plaer semblen erigir-se en 
el darrer reducte de la revolta (“...Hi ha la nostra part animal, / Hi ha 
certa esperança encara entre / les nostres llengües mudes i ocupades”).
15

 “Dintre la boca roja”, “Guia maldestra al paradís”, “El vidre i el vi”, “Perquè has vingut” 
i “El desglaç dels teus pits”.
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La segona part, “Expropiació deguda”, sense abandonar l’espai poètic 
quotidià adopta un punt de vista més reflexiu i social. Així, el binomi 
íntim Jo-Tu s’amplia i es torna triangle en incorporar-hi la presència 
aclaparadora de l’Altre, aquells “Monstres”:

Poden desplegar mapes de xifres sens lletres.
Poden explicar-nos que els sap greu, que és
necessari. Són així les coses, diran
que cal, que és urgent i potser vitalici.
És el privilegi dels monstres d’aquí baix. 

 Però també de la gent resignada o indignada, entre la qual ell és 
un entre tants (“...aquesta lluita constant / de persones callades que 
sopen mentre miren / la tele...”) i, fins i tot, hi trobarem el rerefons dels 
“Bàrbars” potser temuts però esperats:

Hi havia crits i corredisses. S’incendiaren
alguns edificis oficials però no sabien
cap a on buscar les escletxes.
Tu i jo ho miràvem, des del llit,
a la pantalla. Era excitant
saber. Potser encara hi havia coses
que és movien. Esperàvem els
bàrbars ...

 En correspondència amb tot això, el discurs ara esdevindrà més 
“col·lectiu”,  incorporant versos, i fins i tot estrofes senceres, espigolats 
d’altre poetes per esdevenir el germen o eix central dels poemes. 
Uns poemes, els que conformen aquests subapartats16, que arrenquen 
de l’instant de plenitud que esclata en aquell lligam d’amor-desig 
que ja hem assaborit a la primera part (“Sempre hi ha un abans, una 
inconsciència, / el moment aquell en què tremolem de desig, quan fins i 
tot signaríem una hipoteca/ perenne”) i, tanmateix precari (“ Ja sé que el 
món no és tu i jo. Però / oblidem que la funesta / dalla ha d’abaixar-se, 
i que recaptarà, atroç, el seu delme”), per acabar esdevenint el suport 
bàsic d’una lluita de resistència front al sotmetiment al món opressiu i 
deshumanitzat de la societat tardocapitalista:

Són temps aquests, propicis 
per a la nit i la boira. La boira 
la nit, que protegeixen els cadells
de la bèstia, que duen disfressa
humana, que amaguen la sang en una mar de bits  

16
 “La febre i la mort”, “Els monstres”, “Versions de l’avarícia”, “Els interessos” i  “Low 

cost”. 
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O, dit amb altres paraules, per seguir proclamant “No em dóna la 
gana”, per  mantenir,  enmig d’una realitat conformada i embrutida, 
aquella esperança arrelada en un vitalisme eròtico-instintiu que el poeta 
ha cantat en la primera part:

... Hi ha la nostra part animal,
la que no entén de números. Ni de lletres.
Hi ha certa esperança encara entre
Les nostres llengües mudes i ocupades. 

Després d’aquesta descripció sintètica del poemari, només ens resta 
confrontar aquells trets essencials o ingredients permanents de l’obra de 
Josep Lluís Roig que hem tractar d’esbrinar en la primera part d’aquesta 
ressenya. I així, se’ns fa ben evident:

—la permanència –tan profusa com productiva– del recurs a la 
metaliteratura (el diàleg amb la tradició –i el valor de la traducció com 
a eina d’accés a altres “expressions literàries”–, la incorporació de la 
creació d’altri).

—La poetització de la quotidianitat (l’adopció d’un punt de vista de 
vegades íntim, de vegades d’immersió en la gent anònima, popular, un 
to del discurs menor, narratiu...).

—L’assumpció d’un compromís cívic i social que desemboca en un 
posicionament crític i radical respecte al model de vida i de societat 
dominants.

—El xoc entre el deler existencial i l’opressió deshumanitzadora que 
és una  dialèctica entre l’esperança i l’escepticisme (fins i tot, l’angoixa) 
vital.

—L’avenç en la consecució d’un registre poètic propi, “veu en 
plenitud” que es manifesta a través d’aquella voluntat de “reelaboració 
constant del poema definitiu” i que suposa l’experimentació permanent 
a través de la recerca de recursos estilístics frescs i agosarats (sensualitat, 
ironia, torrentada caòtica, to surrealista, imatges i sinestèsies 
impactants...).

 En definitiva, crec que hom pot dir que ens trobem davant una 
aportació que rebla una trajectòria literària, la de Josep Lluís Roig, 
caracteritzada per la coherència i l’ambició d’un projecte plenament 
consolidat i que, a la vegada, apunta cap al seu caràcter obert, envers la 
promesa enlluernadora de nous horitzons poètics, de més  donacions, de 
més gaudi encara per tots nosaltres.


