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Celobert, l’últim recull poètic de l’empordanesa Rosa Font, respira bellesa crepuscular, 
qui sap si la bellesa més bella. O si voleu, desprèn acceptació alliberada de tant com no 
és possible, de tant com no ha sigut possible, un sentiment de fuita constant de l’hàlit 
de la vida, en contrast amb la solidesa arquitectònica del llegat de pedra, 
presumptament immortal, de la Girona —on la poeta viu— situada sempre entre 
l’esplendor i la misèria que aquesta mateixa esplendor ressalta. Font, atrapada per la 
hipnosi de la perdurabilitat i la significació de la història, que ens en fa sentir part a 
pesar de la nostra insignificança i la nostra caducitat, ens en diu: 
 

[...] Retens, ciutat amiga, el temps que passa: 

la llum que neix cada matí, 

el so de les campanes, les fulles de colors. 

Jo m’hi arrecero i caic a poc a poc, 

com els granets de sorra d’una clepsidra antiga. 
 
I amb tot, la poeta sap prou bé que és una història amb vencedors i vençuts, com totes 
les històries. Per això l’aparició més d’un cop, en els versos de Celobert, del rodamón, 
del desterrat de la vida comuna, com a metàfora, potser involuntària, de les derrotes 
personals, davant de les quals la grandesa de segles —l’escriptura històrica del 
poder— es mostra indiferent. Només compta la macrohistòria. El poema “Gos i 
ombra”, sobre un indigent, ho fa explícit: 
 

[...] Un gos i una ombra.  

Tota la solitud.  
 
Girona, sí, però també Mainhattan, el barri de Frankfurt on els gratacels, com a tants 
altres llocs del món, són la continuació de les grans fortificacions medievals com a 
símbol del poder. 

Deia que la poeta es “troba” atrapada, subjugada, pel pes del passat històric, 
ben cert, però alhora es “busca” en l’elementalitat, en la “pre-història” de la naturalesa, 
encara tan pròxima allà al seu poble natal, Sant Pere Pescador, amb els aiguamolls del 
Fluvià —[...] Un fresseig fa arborar les romegueres / i corre al canyissar. / El salt encegador 

d’un cabirol / agita els àlbers i estremeix els joncs. [...]— i tots els camps riquíssims de fruita 
i de cereal que s’estenen cap a Castelló d’Empúries, cap a Vilomacolum, cap a 
l’Armentera —[...] Fujo. M’amago enmig del blat, / em gronxo als dits de les espigues / i salto. 

/ Lleuger com un insecte.— Una Rosa Font, doncs, sempre esquinçada entre tradició i 
elementalitat, entre les veus precedents i l’encara-no-veu dels orígens. Entre l’èxode de 
la cultura després de l’Expulsió i el Paradís perdut d’abans de les paraules del pecat 
del coneixement, amb la certesa que la gran poesia no deixa de ser un reconeixement 
que la Culpa és haver sabut i que el Poder ens ha obligat a “pecar” si no volíem ser 



simples joguines entre les seves mans. Aquest és el preu de la llibertat que tants “déus” 
volen sotmetre, però acceptar la submissió és malversar el nostre únic sentit. 

El mateix títol, Celobert, ja és indicatiu d’aquest sentiment d’estar “captivat” (de 
“captiu”) per una arquitectura en el sentit literal —des dels celoberts es veu el cel com 
des d’un pou—, però també (senti)mental —la pròpia construcció de la vida que 
t’acorrala en el ser i l’estar del teu jo cada cop més circumscrit—, tot i que es maldi per 
viure obert al cel, com en la llunyana infantesa idealitzada, un cop perdonat a cops 
d’oblit el seu malestar. Llegim en el primer poema, que dóna nom al llibre: 

 
[...] No he trobat cap resposta 

en la bellesa ni en l’horror 

ni en la mesura exacta dels mots i les imatges. 

Et deixo les preguntes ―cap resposta―, 

esteses amb la roba 

que regalima al buit del celobert. 

Assajo soledats sense paraules. 
 
A la ciutat, els carrers són un perpetu “celobert”, i sempre has d’aixecar el cap per 
veure el cel: no hi ha horitzons, si no és als seus extrems, a la seva perifèria, allà on 
deixa de ser ciutat per ser tan sols polígon, ruïna i descampat, casa adossada. 
Deixadesa. Degradació. Terra de ningú. Per això aquella voluntat interior de sentir-se 
obert a l’Obert rilkeà, àmbit intangible de les nostres il·lusions, àmbit de tots els àmbits. 
 

La immensitat de viure  

dins de la immensitat,  
 

ens diu Rosa Font, en uns versos que ens remeten al famós “m’il·lumino / d’immens” 
de Giuseppe Ungaretti. Però un “immens”, un Obert, convertit a poc a poc, a còpia 
d’anys i d’experiència, en espès mur, encara que físicament intangible, entre nosaltres i 
qualsevol més enllà imaginable, perquè en la totalitat del temps i de l’espai no hi ha 
després ni següent: la imaginació i tots els seus sinònims no n’eren res més que falses 
sortides d’emergència tapiades de no-res, d’inexistència, i ens adonem finalment que el 
que comptava de veritat era només el que ens arribava a través dels sentits, allò que 
sovint havíem negat amb dèries d’absolut. Amb credulitats i litúrgies de tota mena. O 
pitjor: amb experiències rocambolesques, derivades de somnis mal interpretats que 
alimentaven la nostra egolatria de sentir-nos únics; ara sabem que els nostres 
complexos no eren la nostra complexitat, sinó la nostra justificació determinativa que 
ens eximia de tot esforç, de tota contrició. L’autèntica poesia de l’experiència és la dels 
sentits i la de la reflexió de les dades dels sentits, que deixa la confessionalitat als 
confessionaris, encara que siguin laics. Finalment hem descobert que l’Obert, l’Immens, 
l’Espacio juanramonià, no els tenim al davant; no són res més que l’esvoranc que les 
paraules obren a la nostra esquena a mesura que avancem en present: l’esvoranc del 
record que revivim com a desig supersticiós que no pot trobar satisfacció. Aquest desig 
que, paradoxalment, és font d’aflicció. L’Obert, l’Immens, l’Espacio, no són res més que 
abisme inexistent per molt “immensament” obcecats que hi estiguessin tots tres poetes. 
L’immens espai obert del no-res —l’absoluta contradicció en els termes—, on 



projectem, com en una enorme pantalla imaginària, el negatiu dels nostres dimonis per 
si cap “revelació” els il·lumina i ens els fa àngels. 

Celobert és un “relat” poètic de com es va acceptant que moltes de les coses 
preteses, que durant la joventut et semblava que, si més no, es podien ajornar sine die, 
moltes de les coses a què aspiraves i que et semblava que una vida seria prou per 
aconseguir-les, ja no seran factibles. Per això els poetes que envelleixen entonen els 
cants més clarividents —en dic poemes en condicional— sobre l’impossible:  
 

[...] Sentim el mar, només sentim el mar. 

Sabem allò que ja hem deixat 

―les paraules i els signes, 

els gestos dissecats, tots els interrogants― 

damunt dels grans de sorra. 
 
Són els versos finals del llibre. La literaturalització de l’irreverssible; la vida adulta és 
aquesta sensació de possibilitats perdudes, de possibilitats ajornades que ja no tindran 
temps de realitzar-se, aquesta sensació que no és sinó maduració i que, com a 
contrapartida, t’ofereix l’oportunitat, tan sovint malbaratada amb enyorances 
d’inexistències més altes, de fruir amb plenitud de les (poques) coses aconseguides, de 
les eleccions materialitzades, un cop esvanides les seqüeles del pervers polimorfisme 
infantil, un polimorfisme sovint arrossegat durant la joventut, i per alguns més enllà 
com a patologia. La no acceptació dels límits porta a la perversió de la fugida, de 
l’alienació del principi de realitat, un principi que no és res més que allò físicament 
accessible. Sàviament, la poeta evoca la fallida també dels paradisos artificials amb una 
imatge sorprenent i col·loquial enmig del seu contingut lirisme:  
 

[...] Si hi havia hagut déus,  
fa temps que s’han tancat en un lavabo. [...]  

 

Uns versos dignes de cloure un poema de Iannis Ritsos del seu llibre Repeticions. 
Font ens ensenya que el temps de descobrir i experimentar aquell inicial “tot és 

allà” a l’abast nostre, per quan ho vulguem, és un miratge i prou, perquè, si mai hi 
tornem en les nostres excursions per les valls i els cims de la memòria, el que sigui ja 
no hi és. No hi val ni la solidesa arquitectònica que ens pensàvem protectora, encara 
que ens fes viure al fons d’un “pou”. Com al desert, les dunes de la vida són canviants, 
com saben prou bé al litoral empordanès. Mai res és el que era. Davant del món, sigui 
quina sigui la nostra ambició, sempre som Tàntals, i massa tard ens adonem que només 
nosaltres n’hauríem pogut disminuir el sofriment renunciant a innecessàries 
expectatives:  
 

[...] Aquella carn de foc és ara brasa  

i a sota del vestit s’hi veuen llagues. [...]  

 
Torno al riu, a la desembocadura del riu, amb la imatge potent que la 

desembocadura —on moren el rius que “van a dar a la mar”— és precisament el lloc de 
naixença de la nostra poeta i que, per tant, en l’ordre simbòlic, la seva vida ha sigut 
necessitat de remuntar-lo, d’oposar-se al corrent, encara que al capdavall sigui inútil i 



s’hagi de cedir; aquesta pèrdua gairebé silenciosa, sovint la més terrible quan ens 
n’adonem, la pèrdua no dita de l’esperança: [...] Quin mar podries ser? Si encara et sé i et 

sóc, si encara et sento lluny, i et busco i no sabria com trobar-te. L’expressió de la derrota, 
del trajecte ja sense rumb, o amb un rumb cap al que voldries evitar, que apunta en tot, 
però que es resisteix a fer-se explícit. Se’n diu tristesa. La incomprensible dolçor de la 
tristesa. La melangia que ens imposa la pèrdua, de vegades manifestada amb una 
última florida com l’atzavara:  
 

[...] I encara si tornés el cel antic 

al cor de la tempesta  

tots els murs volarien fins al mar 

i farien de boia 

per salvar el foc de la paraula. 

 
No som sinó aquest estrany animal que viu amb esperança, amb ambició, i que 

acaba enyorant el que no ha pogut viure en lloc d’entomar el que troba i fruir-ne. 
Animal que busca sempre insatisfet i que trobar no el calma: si res absolut hi ha en ell, 
això és l’absolut de l’ànsia, com si no acabés d’aprendre mai que l’enigma no és viure, 
que l’enigma veritable és haver viscut: la rara propietat de les paraules que es diu 
memòria, on habita el llenguatge. Però...  
 

[...] No cal tornar: darrere de la porta  

no hi ha ningú.  
 
El Temps és tan sols l’esllavissada de l’Instant. Present desprenent-se.  

  
 
 


