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S’acaba l’any i arriba l’hora de fer balanç. Als d’ARTS sempre
ens surten els números, més que res perquè no pensem gaire
en xifres. La cultura tanca l’any amb un regust agredolç, amb
força satisfaccions al platet de les coses positives, però amb un
excessiu contrapès a l’altre cantó de la balança, on l’omni-
present crisi ha fet que molts projectes no prosperessin o se
n’anessin en orris.

I el que és pitjor. La cosa no pinta gens bé, de cara al proper
any. Les institucions estan tancant pressupostos per a l’any
que hem d’encetar, i tothom preveu que les retallades en cul-
tura seran històriques. Fent cas a la dita, haurem de estrènyer-
nos el cinturó un foradet més, i això farà que aquells que es
dediquin a les lletres, els papers i els pinzells pugin un to més
de color. Amics i amigues, els reconeixereu sense problemes
caminant pel carrer. Veureu que la pressió del cinturó els farà
virar del vermell del 2009 al morat del 2010. És clar, el color
de la propera temporada cultural és el morat. Tendències de
la moda.

Sort que les retallades també han arribat als pressupostos que
l’estat espanyol dedica a recerca, una de les partides que més
clamorosament demanaven una revisió. No pot ser que

Espanya, esa España nuestra, dediqués tants calés als dropos
que es tanquen i fan créixer el coneixement científic. El que
s’haurà de veure és si els projectes d’R+D dedicats a recerca
amb aplicacions militars patiran les mateixes retallades. S’ha
de destacar que de tot plegat no se n’ha escapat ni la borbo-
nada, que primer cop han vist com se’ls congelava la paga
setmanal i ara s’ho hauran de pensar dues vegades, abans
d’anar a comprar les chuches.

A tot això que diem, s’hi han d’afegir els escàndols que han
esquitxat la política catalana. Home, ja era hora. Estàvem farts
de veure com els nostres veïns mallorquins i valencians gaudien
d’un panorama polític d’allò més engrescador i nosaltres aquí,
ben avorrits en l’oasi català, caipirinha —o ratafia— en mà, a
veure-les venir. Certament, hem entrat al circ mediàtic de la
corrupció per la porta gran. Fins i tot hi ha qui ha encunyat un
verb nou, milletejar, que de ben segur continuarà tenint fortu-
na entre aquells que es dediquen a la res publica.

Amics i amigues de la cultura, ens toca continuar amb la dinà-
mica de sempre. Haurem de posar-nos cada dia el vestit de
cuir cenyit, agafar el fuet i continuar amb la nostra flagel·lació
particular que tant ens agrada... plasss!! ooohhh!!! uuumpf!!

E D I T O R I A L
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LA TERTÚLIA
DEL DIMECRES

Ernest, la Tertúlia de Dimecres, què és?

Plató a Siracusa.

Perdoni...

Plató s’havia d’encarregar de la formació filosòfica de
Dionís II, però no se’n va sortir. El tirà no es refiava del
mestre, de manera que la instrucció que Plató li havia de
transmetre no va quallar de cap manera en el deixeble. El
mestre, aleshores, va veure que no hi havia res a fer i va
decidir anar-se’n. Tot i que Dionís el tenia sota vigilància,
Plató va poder fugir i tornar a Atenes, a l’Acadèmia, men-
tre la decepció i l’abaltiment que li produïa la visió d’una
societat imbècil l’allunyaven cada cop més de l’optimisme
i l’esperança.
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Vol dir que els poetes són els mestres? Però, si Plató

els volia fora de la República!

Efectivament, és per aquest motiu que els poetes se’n van
haver d’anar als bars. “Busco els meus semblants/ unint-me
als depravats”, diuen els goliards; des dels seus càntics fins
a la Tertúlia del Dimecres hi ha un continuum, pensi que la
pravitas (la deformitat o corrupció) és la nota distintiva
dels poetes. Ells es dediquen a violentar les formes i a
corrompre els dogmes. L’escenari natural del poeta és el
bar, és per això que els nostres es reunien a l’Antares, no ho
podien fer en cap altre lloc.

A més a més, pensi que el fet que es reunissin a l’Antares no
és gens gratuït. L’Antares és una de les estrelles més llumi-
noses de la volta celeste i es caracteritza, sobretot, pel seu

Vam mantenir una conversa amb Ernest Morell al bar Roma, un clàssic de la ciutat acostumat
a acollir generacions d’estudiants i quanta zoologia urbana. “Cap poeta de Lleida que no hagi

fet unes braves al Roma amb un gerra de cervesa a la vora, mai no podrà escriure un bon poema.”
L’Ernest parla de manera epigramàtica, com si fos un Sèneca o un pistoler de Bogotà.

Tan bon punt la Núria del Roma ens porta les braves, la cervesa, uns xampinyons, una cassoleta
de llonganissa i un plat de popets, comencem a sopar i parlem... En realitat, el que fem és provocar

l’Ernest amb les nostres preguntes esperant el regal de les seves respostes,
que sempre són exòtiques, hiperbòliques, marginals i subversives. 

ENTREVISTA A ERNEST MORELL

RAMON RUBINAT

(FOTOGRAFIES: BETLEM FELIS)
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color rogenc. De fet, aquesta particularitat la trobem de
manera implícita en el seu nom (anti-Ares), que la situa en
una clara oposició a Ares (la fosca). La resplendor rogenca
dels poetes de l’Antares es contraposa a la negror mortuò-
ria de la nostra realitat. Els versos dels poetes són sang
inflamada, recepta de vida, flux vivificant i color. Per això
són subversius i no els vol ningú, i per aquest motiu els poe-
tes acostumen a freqüentar els bars: en aquestes àgores dis-
minuïdes no són sospitosos de cap delicte.

Si li sembla, podríem parlar una mica de cadascun d’ells...

Demanaré una altra gerra de cervesa.

Vostè faci, faci... S’ha quedat amb gana? Menjaria

alguna cosa més?

Li vénen de gust unes patates riojanes?

No desitjaria cap altra cosa en aquest moment, dema-

ni, demani... Pel que fa als poetes, però, em podria dir

alguna cosa de la Meritxell Nus?

La senyora Nus és una cambrera que camina descalça
sobre un terra ple de vidres mentre sosté una safata curulla
de porcellanes meravelloses. 

I... Què li passa a aquesta cambrera? Arriba a algun

lloc? Trenca la porcellana?

I tant que la trenca! No arriba mai enlloc, al contrari: sem-
pre ha de tornar a carregar la safata i tornar-ho a intentar.

És una poeta desgraciada, aleshores?

No! A l’inrevés! Tot el que li fa mal és d’una sensibilitat
exquisida, el terra per on ella camina és ple de bellesa esbo-
cinada i tot el que porta a la safata és d’una riquesa sublim.
Tot el que li fa mal és bell... però li fa mal.

Per a qui és aquesta safata? Hi ha algun client que

l’espera?

Prou!

I qui és aquest client pacient?

La història de la literatura, sens dubte.

Digui’m alguna cosa de l’Amat Baró...

És l’home del trapezi.

Què em diu ara?

És molt aeri, aquest poeta. De vegades pensa en el públic i
de vegades pensa en el cel. L’un i l’altre el poden esgarriar,

aquest és el perill, però el seu vol sempre dibuixa harmonia
i llibertat. És un resistent, odia Newton i es dedica a tallar
les cordes dels estels de paper.

Això que acaba de dir és molt bonic, permeti’m que li

ho digui.

És que a mi també m’agrada el circ.

Em sembla que està menystenint el poeta; és evi-

dent que el circ no té la mateixa consideració que la

poesia.

A mi em sembla que el senyor Baró i jo tenim una idea del
circ una mica diferent de la que té vostè. Miri... Es pot posar
dempeus i fer un petit salt?

Què diu, ara?

Faci-ho!

D’acord

Si vostè accentua aquest salt ridícul que acaba de fer s’a-
donarà que hi ha una part aèria, estratosfèrica, i una recep-
ció que et fa tremolar l’esquelet. La ingravidesa i el cruixir
dels ossos: això, els homes del trapezi i els poetes ho
coneixen molt bé. El senyor Baró ens ho demostra en els
seus poemes. 

Què me’n diu de l’Enric Boluda?

És un poeta meticulós. 

Se suposa que de meticulosos ho haurien de ser tots,

els poetes, no li sembla?

Sí, però en el cas del senyor Boluda la meticulositat no és
una forma de fer les coses, sinó un clima. Disculpi’m, vostè
ha estat mai en un país tropical?

No encara.

Miri, com li ho diria..? El poeta Boluda és Singapur.

Què diu?

A sobre hi té el Vietnam, Malàisia, Tailàndia, Birmània,
Cambotja... el desordre més absolut. Singapur és l’únic lloc
que funciona amb una precisió correctíssima.

Però hi fa molta calor, a Singapur. 

Exactament, sinó seria Dinamarca o Àustria, i aquest, pre-
cisament, és el mèrit del senyor Boluda: és molt fàcil esde-
venir Finlàndia a Europa, però és molt difícil mantenir-te
Singapur al sud-est asiàtic. Això només ho aconsegueixen
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els bons poetes. Crema el sol, tot és un abisme d’ensopi-
ment i una humitat angoixant i, malgrat tot, ens fem el nus
de la corbata. Així s’escriuen els poemes. La tensió exacta
i els versos ben nuats, d’aquesta manera, ja poden pujar les
temperatures! 

Ara digui’m alguna cosa de l’Àngels Marzo.

Aquesta senyora és mig catalana, mig japonesa, però això
últim no ho sap. 

Jo li asseguro que és catalana, tota ella. Que m’ho

podria explicar una mica, això que diu de la senyora

Marzo?

És evident, estimat amic. Aquesta poetessa és capaç de dis-
senyar unes joies espectaculars; ho fa amb una delicadesa
i un encert realment impressionants. 

I cal ser japonès per aconseguir-ho?

Deixi’m acabar. Vostè és massa precipitat, la senyora Marzo
de ben segur que no l’admetria entre les seves amistats. 

Disculpi, miraré de contenir-me. 

Aquestes joies, la senyora Marzo les deixa
anar pel riu del poema.

Però... aleshores es perden!

Sí, però... L’ha vist mai vostè un riu tan
bonic? Aquesta sensibilitat per a la creació
d’una escena conforma la part japonesa d’a-
questa poeta.

I la part catalana?

És molt evident, en la poesia de la senyora
Marzo, i té a veure amb el seny. Amb els seus
poemes s’hi pot enraonar.

Què me’n diu de l’Andratx Badia?

És un triatleta, se’ns dubte. 

Senyor Morell, no és gens fàcil parlar

amb vostè. 

Doncs miri, jo estic gaudint d’allò més.
Núria, ens podries portar una altra gerra. El
meu amic i jo estem una mica assedegats.

Em podria explicar una mica a què es

refereix, amb això del triatló? 

Doncs que aquest atleta practica tres disci-
plines que configuren una única cursa. És

com el Misteri de la Trinitat, però aplicat a la literatura.

I vostè hi creu, en aquesta fórmula?

No n’hi cap altra, miri-ho com vulgui, vagi al país que vagi
trobarà tota mena de singularitats gramaticals, això sí,
totes les llengües del món tenen alguna paraula per
designar el Jo, el Tu i l’Ell. O som triatletes o som extra-
terrestres. 

Però... en el cas del senyor Badia, com funciona la cosa?

Fa versos i fa proses.

Falta la tercera persona, però.

És clar, l’Esperit Sant; és a dir, l’amor.

Què diu?

La manera de viure aquestes dues dedicacions està conta-
minada per una passió creadora i revolucionària. El senyor
Badia és un esportista perquè el cronòmetre (el registre) i
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Ernest Morell Pons. Castelló de Farfanya, el 9 de setembre de 1959

Estudis:

Va fer el batxillerat al seminari de Solsona.
Va estudiar Ciències Exactes a la Universitat de Barcelona (1978-1983).
Després d’haver conegut el poeta menarguí Miquel Barceló, va abandonar els estudis de cièn-
cies i es va dedicar a la poesia.  

Professió: Poeta. Simultaniejava aquesta tasca amb feines de correcció, traducció, etc., i amb
l’escriptura de lletres per a alguns representants de la Nova Cançó. La seva misantropia l’obli-
gava a escollir ocupacions que no interferissin la seva dèria solipsista. Avui dia només es dedi-
ca a escriure. 

Obra publicada:

Crits de pedra. Barcelona: Inèdits Editors, 1975
La matemàtica dels cossos. Barcelona: Inèdits Editors, 1998 (I Premi de Poesia Pere Espa-
llargues, Molins de Rei).
Ha escrit algunes novel·les d’èxit, amb pseudònim, però no les reconeix. Per ell, són com fills
il·legítims, una forma de fer diners. La novel·la, per ell, és un gènere menor, un tràmit neces-
sari. L’escriptor és el poeta; el novel·lista fa pàgines.

Escriptor de culte: La seva escassa producció poètica i la raresa del personatge, a qui s’ha ano-
menat Lo Bauçà de Lleida, han aconseguit, però, que cada cop siguin més els lectors que miren
d’apropar-se als seus textos. 

Poètica: L’Ernest cerca una paraula escàpola. Conscient de l’arbitrarietat del signe, turmentat
per la idea que l’home no arribarà mai a dir la cosa, sabedor que no hi ha espeleologia capaç
d’arribar a la cova de Plató, escriu i trenca poemes impedits, temptatives vanes, provatures...
L’Ernest s’entossudeix en aquesta aventura ímproba i, malgrat el fracàs (allò inefable no es pot
dir), malgrat que és conscient d’aquesta estúpida pretensió, escriu. La seva obra és un compen-
di de metàfores que no tenen cap altre objectiu que circumval·lar un destí impossible. Els llibres
que ha fet fins ara són testimonis fidels del repte que ocupa la vida d’aquest esperit sensible: esti-
litzar l’expressió per poder expandir la pensa.

Coneixedor de la poesia lleidatana: Aquesta ha estat també una de les seves tasques princi-
pals: l’estudi meticulós dels poetes que escriuen la seva obra a la ciutat de Lleida. Mai no ha
publicat cap llibre de crítica literària, perquè el seu tarannà li ho impedeix. S’estima molt més
una xerrada noctàmbula i lenta que no pas la suficiència dogmàtica de la lletra escrita: “No es
pot agafar, la boira.” És el que ens diu, per justificar aquesta reticència seva.

BIOBIBLIOGRAFIA

la meta (l’objectiu) instrueixen en gran mesura el seu pla
d’entrenament, i és un triatleta perquè els seus versos i les
seves proses es posen sota l’advocació d’un esperit inquiet
que estima aquest ofici.

I on l’ha portat aquesta fal·lera literària?

A gaudir de l’escriptura i a mantenir un compromís radical amb
la vida. Aquest batec vivificant fa que els seus escrits resistei-
xin amb solvència el ritme i la voluntat que els instrueix. 

Prosa, poesia, vida, compromís, subversió... És un

home ambiciós, el senyor Badia?

No! És un triatleta, ja li he dit.

Vam seguir parlant amb el senyor Ernest Morell fins

que va ser hora de tancar el bar. Nosaltres vam anar

cap a casa, a dormir, que és el que fan els embriacs

quan ja no poden més; ell se’n va anar a continuar la

nit, que és el que fan els bohemis de soca-rel.
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LA TERTÚLIA
DEL DIMECRES

MERITXELL NUS GALLART
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Els impulsos que em van portar a llegir són gairebé els
mateixos que em van dur a escriure: la solitud. D’adoles-
cent, quan tornava de l’institut al poble, no hi havia ningú,
tret de la meua família. Llegia. També mantenia fortes rela-
cions epistolars amb tothom que pogués conèixer. Escrivia
moltíssimes cartes, en rebia unes quantes: avui ho delata
un prestatge ple de sobres segellats i fulls doblegats que
encara conservo. El valor literari que hi havia en aquells
papers és gairebé inexistent, però tot fa grau, que diuen en
terres de vins. Quan vaig anar a estudiar a la ciutat, les
meues lectures van minvar dramàticament: tot se’m feia
tan nou, tan gran, tan fantàstic que m’entretenia a viure’m
més que a cultivar-me.

Un dels detonants clau que en van fer augmentar el nivell
de consciència pel que fa als meus exercicis d’escriptura va
ser la relació amb alguns companys de la universitat.
Alguns d’ells també escrivien, i força bé, per cert. Alguns
d’aquests companys, avui són grans amics. Recordo, per
exemple, el primer mes de ser a la facultat, amb l’Enric
Boluda parlàvem prou de literatura i d’afers culturals. Un
dia va dir-me què em semblava Margarit. I jo que li faig,

“Badia i Margarit?” “No dona, el poeta”. És clar, em va saber
greu no estar a l’altura del comentari, però és commovedor
tenir un record tan nítid de les vicissituds iniciàtiques.

A poc temps de viure a Lleida, es va fer un homenatge a
Jordi Jové. Jo no sabia pas qui era ni el perquè de l’home-
natge, però assistia als actes. Devia ser aquell vespre al Cafè
del Teatre on vaig començar a sentir versos i a veure cares
que al llarg del temps he anat analitzant detingudament.

A mitjans de curs, van venir el Casasses i la Miquel a reci-
tar a la Universitat, tampoc no els coneixia. Va ser xocant.

També va ser en aquell primer any d’estudiant on les clas-
ses de la Perpinyà eren una cita ineludible, o potser més: un
enorme festival d’autors, d’obres, d’idees, de literatura
dura, de vitalitat rabiosa, de qualitat a primera línia. 

Hi havia també aquelles classes del Pere Rovira, que vaig
descobrir com a oient perquè el Víctor Lorenzo m’hi va con-
vidar. Després de les classes, descobria els poemes. Des-
prés, el poeta. Després, la persona que m’explica que se’n
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va a París i torna. I jo que ja no vull moure’m de la fusta i la
bellesa del Pont des Arts.

Aquell primer any de facultativa, els alumnes que em pre-
cedien em van convidar a llegir a la Festa de la Creació. Va
ser el primer cop que deia els meus versos en públic. Em
feia il·lusió, potser mai més no m’he n’ha tornat a fer tanta.
Era una manera de dir “bé, ara la gent sentirà el que escrius
en la penombra del teu escriptori. A veure com sona”.
Abans d’això, ja havia fet alguns recitals, però d’altres
autors. En aquella època, també feia teatre a l’Aula Munici-
pal de Lleida, faceta que m’havia agradat sempre. Al final,
ha guanyat l’escriptura, que va més en consonància amb el
meu caràcter i, potser, amb els meus dons.

El segon curs de rodar pels carrers de la ciutat ponentina
se celebrà el Simposi Internacional Joan Vinyoli, a Santa
Coloma de Farners. Ara, de lluny estant, puc dir que aquell
cap de setmana d’octubre va ser un dels millors de la meua
vida. Allí hi vaig conèixer gent com l’Enric –que ja el conei-
xia, però allí el vaig conèixer millor–, el Jordi Julià o la Isa-
bel Garcia Canet, bons poetes i, sobretot, bones persones
que m’han anat acompanyant. A banda d’aquestes conei-
xences i d’altres, va ser un moment d’obertura creativa
remarcable. Abans no havia sentit a parlar tant i de tantes
maneres de poesia. 

En aquella època vam començar a reunir-nos a l’Antares
per parlar de poesia, però, sobretot, perquè n’hi havia uns
quants que ens quèiem bé i no acabàvem mai les converses.
La història de la Tertúlia va començar amb una revista que,
de fet, no va poder existir. Encara sembla que veig ara l’An-
dratx entrant a la classe del Xavier Macià per preguntar si
hi havia algú de primer curs interessat en la confecció
d’una revista que volien fer els estudiants de Filologia Cata-
lana. Es va fer alguna reunió de la revista al seminari, des-
prés al bar. Després es va tancar el tema revista. A mi m’a-
gradava anar a aquelles reunions, perquè eren molt
properes i es parlava dels textos que ens arribaven d’una
manera que se’m feia nova i prou interessant. A més, hi
havia el Joan Vicent Cantó, que ara és un fotògraf de pres-
tigi internacional, però aleshores feia uns contes impeca-
bles i em criticava els poemes que donava bo de sentir. Vam
fer propaganda (a tall de convit a possibles tertulians) de la
intenció de trobar-nos a l’Antares amb un pretext literari, i
no sabíem que si no hagués estat per l’amistat aquell sarau
no hauria aguantat tantes vesprades de dimecres. S’hi van
afegir l’Amat i l’Enric, que ara no recordo si ja venien a les
reunions de la revista. Sempre dic que va ser en el decurs
d’aquelles trobades a l’Antares on vaig aprendre a fer poe-
mes una mica bé. Però crec que això no és el més impor-
tant, tot i que ho és prou. Aquells amics de la tertúlia van
ensenyar-me, també, a festejar el dia que feia tant que hom
havia nascut: jo no celebrava gaire el meu aniversari, i fins
aleshores no he deixat de fer-ho. Recordo aquells dies amb
una tendresa impune. 

Així doncs, puc dir que més enllà d’una voluntat interna i la
part majoritària de satisfacció personal, el que m’ha portat
a continuar escrivint ha estat un reguitzell de casualitats
que s’han anat esdevenint al meu voltant. 

Pel que fa a les relacions amb altres escriptors, no només
en tinc per afers literaris, sinó que, amb alguns d’ells exis-
teix un vincle personal d’amistat i afecte bastant fort. Amb
els del Lleida, per una qüestió geogràfica evident, hi tinc
més relació i hi puc fer més coses. Més que relacions amb
altres escriptors, parlaria d’amics que resulta que també
escriuen. No em relaciono sistemàticament amb escriptors,
és cert, però dins dels meus amics més importants n’hi ha
uns quants que escriuen bé.

Al llarg del temps, vaig modificant la temàtica, la persona i,
algun cop, l’estructura dels versos. M’agrada pensar que
d’aquí a uns anys els meus poemes seran millors, perquè
també hauré evolucionat com a persona i hauré llegit,
escrit i viscut més que avui. Em sembla prou indiscutible
que el progrés personal et duu a una millora en la qualitat
creativa. Si ara llegeixo els poemes de Després del vent (un
recull que em van premiar el 2006 a les Borges del Camp),
en alguns faig petar la llengua i remeno el cap, i endins em
dic com és possible, coi d’adolescent, escriure així, tan sen-
tit i tan de dins, sense esperar que el cop de sang sigui mar-
bre. Hi ha dies que penso que, essent així, amb 23 anys, pot-
ser hauria d’esperar a estar un poc més assentada en mi
mateixa; com que jo confio en una evolució en la meua
escriptura, potser seria prudent veure’m crescuda abans de
llençar i deixar versos aquí i allà. Però també és cert que hi
ha poemes de fa sis anys que em continuen agradant, enca-
ra que avui treballi d’una altra manera.

QUADRE D’EXEMPLES

Un dels versos meus que m’agrada especialment podria ser
“tu tens un llit com una mar de flors/ però mai no dius

quin plor les ha regades”. Trobo que és una síntesi escaient
d’una realitat particular, el mar de flors, que es construeix
a partir d’angoixes, neguits, petites penes o incerteses: el
plor que les fa créixer. Que miri de no dir aquesta mena d’a-
dob és una declaració de principis a favor d’una vida que,
malgrat tot, vull alegre, acolorida i olorosa com les flors.
Que la terra de les flors sigui una mar situada en un llit res-
pon a les hores que hi passem i a tot allò que s’hi pot fer.

Un vers d’un poeta que m’agradi: això em va a èpoques, hi
ha temporades que porto al cap i a tothora algun vers que
he llegit recentment i no em deixa. Durant anys, omplia lli-
bretes de frases que m’havien captivat mentre llegia. Des-
prés em llegia les llibretes i aquelles frases em feien molta
companyia. Amb aquesta història, m’ha passat un fet
curiós. Aquesta primavera, llegia els contes de Rodoreda.
Sabia que ja els havia llegits, però no els recordava tots.
Fins que vaig començar a trobar frases. De les frases, sí que
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en tenia un record vivíssim. Era esfereïdor topar-hi amb
alguna i veure’m un estiu de fa deu anys, escarxofada al
sofà vell de casa d’Estac, llegint l’edició groga de la MOLC
que m’havia deixat l’Anna Saboya (que era l’amiga de l’ins-
titut que em passava llibres bons). 

M’agrada força la coneguda “Le vent se léve / il faut tenter

de vivre”, de Paul Valéry, que respondria al vot aferrissat
per la vida del qual parlava abans. L’Amat també en té un
que m’agrada de recordar: “amb amor/ salvarem el calva-

ri”. A mi em recorda Verdaguer i, encara que no es pot anar
de tonto per la vida, està bé creure que l’amor pot salvar-nos
d’aquesta estúpida dolenteria humana que arrosseguem al
fons o a l’epidermis. També m’agrada quan Ferrater diu allò
d’“els vells recullen llum com ningú”. De vegades, quan
miro o penso en els meus padrins o en els vells del meu
carrer em ve aquest vers al cap i ja no he de menester gran
cosa més. Als vells, segons com, costa molt d’entendre’ls.
Pessarrodona deia en una entrevista a la ràdio que a Ferra-
ter, com a figura, tampoc no se l’ha entès mai. D’entrada, el
que diu Ferrater i el que m’expliquen els meus vells –els
padrins i els del meu carrer– no té res a veure. Però els uns
i els altres em semblen fascinants. Ara també visc (terrible-
ment enamorada) en el verrà la morte e avrà i tuoi occhi

del gran Pavese, perquè momentàniament desbanco la mort
com a bèstia que ens deixa sense carcassa i sense diners,
però, a la vegada, ens separa d’uns i altres, aparentment. Hi
ha molts versos que m’agraden. Avui són aquests i demà en
vindran uns altres, n’hi ha que sempre tornen. 

De vegades, quan escric sobre alguna cosa que tinc d’Estac,
veig que he d’emprar mots que he sentit allí i només allí. No
és que m’agradin o em desagradin, senzillament ho he de dir
amb aquell mot precís que ni és normatiu ni està acceptat
tampoc. Per exemple, a Els pastors jo no trobo manera de dir
brena al que els pastors s’enduen per menjar durant el dia.
Sempre n’he sentit dir brena, encara que podria dir berenar,
però és més que el berenar, també és el dinar i altres menu-
gàncies. Doncs jo que hi poso brena. Normalment, miro d’es-
criure amb paraules no només normatives, sinó vives. I vives
no vol dir que s’utilitzin molt, sinó que signifiquin.

Als meus poemes s’hi pot trobar: personatges, dimensió,
nostàlgia, vida, ideologia.

Crec que sí que es pot identificar un poema meu entre d’al-
tres autors de Lleida. Tant l’estil com la temàtica penso que
em caracteritzen prou a l’hora d’escriure. Se’m nota que sóc
dona i se’m nota que el meu és un univers ancorat a la natu-
ralesa; també tendeixo a l’elegia més que a la lírica, com diu
el Maties. Però no me’n fa gaire, de maldecap: jo escric la
meua poesia i llegeixo la dels altres.

M’interessen temes prou diversos, sobretot els que tenen
a veure amb el que visc. Com que tinc tendència a escriu-
re amb el “res que no sigui cert”, el que resulta dels meus
versos té un vincle estret i aferrissat amb les meues vivèn-
cies. No vol dir que tot el que escric em passi, però sí que
tot el que escric se m’acut arran d’alguna situació viscuda,
vaja. A mi m’interessa la vida i, sobretot, les persones nor-
mals i corrents (que s’assemblen més a mi, ara que fa poc
que he descobert que segurament sóc de classe baixa).
Vaig a la vida perquè en vinc i perquè m’ho passo bé d’a-
questa manera.

Les altres arts són prou presents en mi, per tant, no és
gens estrany que ho siguin al meu univers poètic, ja que el
meu univers poètic no es destria gaire de mi mateixa i de
com visc.

No sé quina evolució seguiré, ni com ni què s’avindrà a dir.
El que està clar és que, amb salut i ganes de treballar, aniré
perfilant un estil que tot just s’intueix.

LA TERTÚLIA DEL DIMECRES

Sí, recordo prou coses de la Tertúlia. Érem, abans que res,
un grup d’amics que es trobaven per xerrar, per passar-s’ho
bé. Al marge d’això, hi havia dies que fèiem feina, ens estri-
pàvem, ens criticàvem, ens elogiàvem tímidament. Reco-
nec que les primeres trobades van ocasionar un gir notori
en la meua manera de fer versos, de buscar títols, de reta-
llar imatges…
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POEMES INÈDITS

És ara a la primera llum inquieta

en la figura d’un castell templer

que puc pesar-te els ulls envermellits

abans d’una batalla a tot o res.

Tu tens la cerimònia dels dominis,

l’escut davant les tripes i els budells

i una altra pell desfent-se en la ferralla.

Amor, jo vinc del verd de més amunt

i el teu terreny eixut em nafra els peus.

Que poc costa matar els que són morts

o bé tallar els arbres de la secla,

que fàcil fer-se l’amo amb la carronya.

Però tu lluites contra els forts

i jo camino pols:

encara hi som a temps. 

TERMINI VIGENT

M

Avui el món enceta un altre mes

i hi ha una pila de setmanes juntes

ordenades, encavallades, soles

dormint les unes sobre de les altres

diumenges i festius color més viu

i cada tant la fase de la lluna.

La vella arrenca el full del mes passat,

l’enlaira al cel fins a trobar la llum

i ben secretament el blega i guarda

a la butxaca gran del davantal

però l’en treu de nou, precipitada.

Després es queda quieta i fita els dies

i no sap dir si són ben bé un regal 

o són bocins fugint del purgatori. 

CALENDARI
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No hi ha obra publicada en suport paper.

XIV Premi de Poesia les Borges del Camp amb l’obra Després del vent.

I Premi Drac de Prosa Òmnium Cultural del Solsonès, amb l’obra L’atrapasomnis.  

BIOBIBLIOGRAFIA

POEMA-POÈTICA

MERITXELL NUS

Perquè escrius pots desfer

la maleta, un altre cop, després de dos anys d’haver tornat a

casa i pots tornar cada matinada d’una festa on van enamo-

rar-te i havies begut gin. Perquè escrius, fas florir els geranis

dins el fred i omples d’avingudes elegants el teu poblet

humil i, encara, converteixes el riu en oceà i voles entre el

verd i fas que l’home trist a penes plori. Perquè escrius,

jugues fort en un taulell brodat pels vells de 120 anys, com

ara Verdaguer, hi arrisques la paraula, t’hi apostes l’entu-

siasme; empates, de vegades. Perquè escrius, passeges

sense rumb ciutats desconegudes i quan t’hi perds, trobes

un banc on seus per descobrir el pas dels transeünts: empat-

xes la retina i espies les converses d’unes donotes grasses

que tornen del mercat. Perquè escrius, t’escrius e-mails amb

un home de canes, estrelles i massa dies, que admires i

defenses i no vols que es mori mai. Perquè escrius, degolles

la tristesa, t’amagues a la serra i ton pare compta ovelles

sense errar-se, t’explica les històries d’un terme sense histò-

ria que ja no surt als mapes i t’examina dels noms dels erms

i les partides, et fa coneixedora de trenques abismals i dels

barrancs ancians. Perquè escrius, conquistes tots els prín-

ceps i els fas republicans, maneges l’equilibri dels plats

d’una balança on hi has dipositat la gran diferència entre els

pobres que viuen i els vius que empobreixen. 

I perquè escrius pots fer

el món nou i teu, una altra vegada.
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ENRIC BOLUDA MARTÍNEZ
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Suposo que les lletres van reclamar-me atenció a casa,
ja que la meva mare llegeix amb avidesa i de sempre
recordo molts racons de la casa plens de llibres apilats.
Amb tot, els gustos lectors de la meva mare i els meus
són força diferents, per la qual cosa, des d’un principi,
vaig anar fent una biblioteca pròpia basada en el meu
gust lector.

També recordo amb afecte les “hores de lectura” –penso
que en dèiem així– a l’escola, durant els cursos de primària:
teníem a la classe una biblioteca modesta i cadascú havia
d’arreplegar un llibre i llegir-lo durant aquestes “hores de
lectura”. Era molt plaenter gaudir del silenci de tota una
aula de quasi adolescents, perquè suposo que qui no llegia
almenys mandrejava o feia algun cop de cap. El mestre
recordo que ens convidava a fer unes fitxes de lectura per
a ús propi, on anotar els llibres que anàvem llegint al llarg
del curs i fer-ne algun tipus de comentari o valoració si ens
esqueia. Des d’aleshores mantinc un record molt endolcit
dels contes de Gianni Rodari. Sí, crec que potser és l’autor
de les meves primeres lectures o, si més no, de les que
recordo com a primeres.

Quant a la poesia, l’interès va venir després. Força després,
potser. Penso que devia ser vora els 16 o 18 anys, no ho sé,
quan ja havia llegit sobretot narrativa. Recordo el primer lli-
bre de poesia que vaig comprar pel gust de comprar-lo
(sense imperatiu acadèmic), com un esdeveniment quasi
màgic, obra del destí: vaig comprar una antologia de Joan
Vinyoli quan encara no havia ni sentit anomenar aquest
autor (potser hauria pogut comprar un Espriu o un Carner,
o un Quevedo o un Antonio Machado, autors que ja havia
llegit); el fet és que molts anys després, 12 o 13, Vinyoli és el
meu autor de capçalera, si es pot dir així. És, Vinyoli, a
hores d’ara, el meu autor preferit, el poeta a qui recorro
quan vull llegir poemes que sé segur que m’agradaran. Ales-
hores, quan vaig comprar-ne aquella antologia, no podia ni
imaginar que un dia m’arribaria a ser un autor tan familiar,
és a dir, algú com de la família. Aquella primera antologia de
Vinyoli, allà on va començar tot, vaig tenir molta il·lusió de
regalar-la a algú que també estima la literatura i que, alesho-
res, tenia la mateixa edat que jo quan vaig comprar-lo.

Els meus records em diuen que els primers poemes van ser
motivats per les irrefrenables febrades de l’adolescència:
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ment, crec que aconsegueix una efonia atractiva amb l’ús
de les consonants obstruents que penso que donen al vers
una duresa de martelleig que combina amb l’amorositat de
la melodia del decasíl·lab amb accent a la setena síl·laba i
rima assonant a la quarta –al mig del vers–, que domina tot
el sonet. A més, és un vers masculí que finalitza amb una
vocal oberta (en català del nord, vull dir que en valencià se
sensibilitza la erra final), cosa que fa que, tal com ho veig,
finalitzi amb una expansió. Quant al contingut, m’agrada la
idea que qualsevol dels instants pot contenir un nou comen-
çament; aquesta sensació de certa redempció.

Un vers d’un altre poeta? Triaria “Tot viu i mor en el

poema”, darrer vers del poema Circuit clos, de la secció
Feina de Vell, del llibre A hores petites, de Joan Vinyoli. Em
fascina com encaixa tot: hi veig el vell que ha sabut fer-se
savi i que treballa sol durant les hores petites i fa del poema
una realitat artificial i completa, del tot viva i versemblant.
Vull dir, el jo del poema es transfigura en les tres estrofes
anteriors en “arbre retort”, “herba que treu lluc” i “ocell de

l’hivern”, i amb aquest artifici, que aquí suposa aquesta
transfiguració simbòlica, possibilita la vida -i també la
mort- dins el poema.

Si existeix algun mot que usi amb més freqüència que la
resta, no en sóc conscient. Als meus poemes hi trobaràs:
vida, melodia, ritme, perplexitat, arquitectura.

Pel que fa a alguna marca d’estil, temàtica o formal que sin-
gularitzi la meva obra: mai uso vers lliure. La melodia està
pensada en català central. El paisatge del poema és el
domèstic.

Els àmbits de la meva poesia són la recerca espiritual i la
recerca del camí de la recerca espiritual. Miro de construir
amb les eines que puc tenir a la mà, ben tangibles i ben
comunes.

Pel que fa a la meva relació amb les altres arts, és evident
que la poesia conserva un grau de parentiu estret amb la
música. Ara bé, els meus coneixements musicals són força
menors. El cinema, les seves maneres de relatar i la seva
capacitat per crear icones, també m’atrau i s’escola sovint
en els meus poemes.

No m’atreveixo a vaticinar cap a on anirà la meva poesia.
Només espero que millori com més vagi, més.

LA TERTÚLIA DEL DIMECRES

Les nits de Tertúlia em costava molt adormir-me, perquè el
meu ànim era dominat per una excitació del tot semblant a
la felicitat.

amors, desamors i perplexitats. Suposo que, a la llarga, els
motius dels poemes no varien tant com podríem pensar,
sinó que allò que canvia és l’ofici, la paciència, el sentit
comú poètic i la voluntat d’art.

Sóc incapaç de recordar quin és el primer poema que vaig
escriure. Puc recordar el meu primer poema llegit, és a dir,
el primer que vaig llegir després d’haver-lo anat a trobar
per voluntat pròpia i amb tot l’ajut de l’atzar: El bany, de
Joan Vinyoli.

On n’he après? Qui m’ha ensenyat a fer poemes? Els poetes.
Me n’ensenyen tots els bons poetes que llegeixo, sobretot.
I també alguns dels poetes a qui escolto.

Vaig publicar els meus primers textos crec que en una revis-
ta anomenada Fe de Rates i que editava l’Associació Cultu-
ral de Granollers (ACG). Sí, vaig recitar per primer cop poe-
mes meus en els recitals que muntava l’ACG amb les
persones que publicaven textos en aquesta revista. Si servís
per a alguna cosa em penediria d’alguns dels textos que he
publicat. Vergonya poètica, no entenc què pot ser. De tota
manera, sí que existeix la vergonya, esclar.

Pel que fa a les influències que he rebut, ja us he parlat
més amunt de Vinyoli. N’hi ha més, molts més, a banda de
Vinyoli –cap com ell. Ara mateix, si us en dic un llibre
seria El callat. A banda d’aquest, l’antologia Les dones i

els dies, de Ferrater; Fuera de mi, de Carlos Marzal; l’an-
tologia Las personas del verbo, de Gil de Biedma; Nabí i
El cor quiet, de Carner; Cartes marcades i La mar de

dins, de Pere Rovira; Planisferi lunar i Principi de plaer,
de Jordi Julià, i Sentit, de Txema Martínez. Crec que
aquests són, de moment, els llibres que em miro amb més
afecte. I penso que s’hi està fent un lloc Sonetos votivos,
de Tomás Segovia.

A Lleida hi ha força poetes consolidats, i és habitual i agra-
dable tenir-hi contacte; és una sort. Entre els poetes de la
nostra generació, hi ha alguns amics per aquí i per allà, com
l’Anna Ballbona, la Isabel Garcia Canet, la Laia Noguera, el
Gabriel Pena o l’Esteve Plantada.

Crec que, per sort, no escric mai encara com l’any anterior.
Treballo a la recerca d’un estil i d’una veu i, curiosament,
després de fer molts tombs ara torno a les formes amb què
vaig començar a provar la poesia: el sonet.

QUADRE D’EXEMPLES

Un vers meu que m’agrada especialment és “Tot és a punt

de tornar a començar”: m’agrada aquest vers, que és el
darrer d’un dels sonets del meu darrer poemari. Formal-

E
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Com d’una casa. Lleida: FPIEI, 2009.
“Res”. A Primaveres imperfectes. Juneda: Editorial Fonoll, 2008.
“Centre històric”. A Trista joia. Juneda: Editorial Fonoll, 2005.

Premi Les Talúries de poesia 2008.
3r premi Joan Duch 2007.
2n premi Joan Duch 2004.
Premi Pica d’Estats de periodisme 2004.
Premi de guió de curtmetratge de l’Associació de Guionistes de Girona 2001.

BIOBIBLIOGRAFIA

POEMA INÈDIT

Joventut, nuditat impàvida

que lleves el dolor del món

compadeix-te de tots nosaltres.

Alcem un cant regalimós

de set voraç per festejar-te:

no ens permetis sagnar pel doll

de la caducitat. Empara’t

d’aquests fills teus per l’abandó

amb la ferocitat atàvica

que ens enquimera. De fulgor

calcina’ns, recompon-nos, mare

desertora d’impietós

menyspreu. De tu ens vestim, per tu dolem

i tu no ens necessites per a res.

POEMA-POÈTICA

Un tel fantàstic sota zero cega

l’airecel en neuloses vastituds.

A dins d’una bombolla conté el dia

l’abundor que s’explota i ens esquitxa

fins al moll la mirada de l’entorn.

En plenitud s’ajacen les idees,

floc a floc, com en trama que encoixina

els paratges de l’ànsia més dura

d’infinit. Cristal·litzen fora temps

les aigües que ens irriguen, flors enceses

d’hivernacle de fixa versemblança.

D’artifici ens nevem i en l’artifici

excel·lim.

Ens ateny una ruptura.

DOLESCENTS

CANONS DE NEU
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LA TERTÚLIA
DEL DIMECRES

ÀNGELS MARZO TORRES
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Una vegada vaig llegir en un dels fragments en prosa inclòs
a Los complemetarios, del poeta Antonio Machado, una
afirmació que feia, si no recordo malament, més o menys
així: “Ser poeta és, primer i principalment, una forma de
situar-se en el món, una manera d’estar entre els homes i
de relacionar-se amb les coses.” Ser poeta, doncs, esdevin-
dria una formar particular de percebre la realitat, però
també una capacitat de resposta singular. Poeta no és
aquell que aülla l’entorn per veure-hi, poeta és el que sap
mirar. Perquè mirar, segons afirma la teoria literària
machadiana, és també una forma de distanciar-se d’allò
que percebem amb immediatesa. No és gratuïta, aquesta
petita digressió que sembla eludir la pregunta directa
sobre quan, com o per què va néixer la meva curiositat per
les lletres i, més concretament, per la poesia. I no ho és per
dos motius de pes: en primer lloc, perquè si assentim a l’a-
firmació del poeta, seria impossible determinar amb preci-
sió en quin moment de la meva trajectòria vital es va des-
pertar la curiositat literària; de fet, quasi seria convenient
afirmar que aquesta curiositat preexistia en mi molt abans
de ser-ne conscient (i és que, si ser poeta és una forma de
situar-se en el món, és indestriable saber com, quan o per
què) i, en segon lloc, perquè el meu primer contacte amb la
literatura pròpiament dita està estretament lligat a uns

anys concrets de l’adolescència i sempre va de la mà del
poeta de Campos de Castilla. Però, per ser franca, la pri-
mera literatura i, potser, la més engrescadora, no era pas
als llibres. Per mi, la primera literatura anava de bracet de
les històries que el besavi m’explicava assegut a la butaca
d’un menjador en penombra: contes que parlaven de
camps vastíssims on creixia l’olivera i la vida era dura i res-
seca com la terra; històries d’hores al sol sobre l’esquena
de la gana. Relats que després, també amb la veu de l’avi,
parlarien d’una guerra, de nits on s’apilaven els morts als
marges dels camins, de com els espantava el silenci per
damunt de l’espetec de les bales. 

És ben cert que tot això pertany a l’èpica de la infantesa i
que, un cop badades dins el mirall del record, totes aques-
tes històries s’ofereixen per mostrar-me com van ser
–durant els anys d’infantesa–, el camp al ras de l’alegria, el
lloc del temps compartit. I és que, quan les recordo, com
durant aquell temps al sentir-les, es produeix el miracle de
la bona literatura i em recordo recordant-les dins la fosca
d’una cambra, als peus d’una butaca. I torna a produir-se
la metamorfosi que llavors em permetia esdevenir qualse-
vol de les persones del relat i, així, m’imaginava creuant
els camps sota el sol a l’hora punta del migdia, entre fos-
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cos desconeguts que feinejaven tot cantant per espantar
la gana. 

És als peus d’aquesta primera literatura, completament ren-
dides a l’existència de tots aquells que la van fer possible
per a mi, on s’apleguen totes les altres: la que un dia va
seduir-me des de les pàgines dels llibres i la que, si tot va bé,
un dia seré capaç d’escriure; tota aquella que encara ha de
corprendre’m des de les pàgines d’un llibre i la que potser
algun dia sorprendrà algú al llegir-me. Ara per ara, però, i
salvant les distàncies amb un poeta tan gran com Antonio
Machado, em dedico simplement a escriure versos i, els
dies de més sort, aconsegueixo un poema. I no menteixo
pas si dic que quan m’entesto a recordar quin o quins van
ser els primers textos de creació pròpia he de confessar que
no els recordo. Deu ser veritat, allò que afirmen alguns, que
la memòria és selectiva o, potser, és que esperen el moment
propici per tornar des d’algun forat negre del passat. Con-
tràriament, sí que puc donar fe de les primeres lectures:
clàssics de la literatura universal en una col·lecció que ron-
dava per casa i que van fer-me molta companyia en alguna
nit d’insomni. Molta més novel·la que no pas poesia. Macha-
do vindria després, un dels grans regals de l’avi. I, amb ell,
la poesia, aquesta forma de situar-se enfront del món que
encaixa amb la meva sensibilitat personal com cap altra.
Per què la literatura? Doncs perquè entre aquella primera
literatura de la qual, d’una forma o d’una altra, tothom par-
ticipa i la de després hi he vist sempre aquest punt de sin-
tonia: ambdues van oferir-me la possibilitat de situar-me
davant d’una realitat que, sobtadament, havia esdevingut
polièdrica. Per què la poesia? Per un tema de sensibilitat
personal, ja ho he dit, però també perquè la poesia obliga a
exercir sobre el text i, al mateix temps, sobre l’experiència
que li serveix de fonament, un exercici de contenció i de
concentració brutal. En poesia, l’anàlisi esdevé síntesi i la
proximitat, distància, anècdota transcendent.

Si de tot això que he anat citant fins ara hagués de treure’n
alguna conclusió que indiqués quins són els passos que, en
el meu cas, desemboquen en la voluntat d’escriure poemes,
hauria d’afirmar rotundament que el pas previ a l’escriptu-
ra sempre es troba en la lectura: cal ser lector. I diré més.
Penso sincerament que no cal ser d’entrada un lector exi-
gent. Vull dir que primer cal assolir un hàbit de lectura i dei-
xar fer fins que l’hàbit es converteixi en vici, i el vici, per la
pròpia inèrcia de la causalitat, en capacitat crítica. El crite-
ri, si no és innat (i penso que també en aquest cas), s’educa
de forma progressiva i el gust per la lectura s’educa llegint
incansablement. De la mateixa forma, aquell que vulgui
escriure no té altre remei que escriure, i reescriure, i tornar
a escriure. Perquè també a escriure se n’aprèn escrivint. Si
en aquest recorregut que mena de la veu dels altres a la veu
pròpia es té la sort de topar amb persones que tenen més
ofici i poden compartir amb aquestes persones espai i
temps, molt millor. I és que, sovint, en la mirada de l’altre hi
ha la resposta a allò que tant ens costava de trobar per tan-
car un poema o el rebuig d’allò que pensàvem tan encertat.

En aquest sentit és molt important saber trobar els refe-
rents, la nostra genealogia literària. I crec que és tan impor-
tant saber què és allò que ens agrada, quina o quines veus
sentim properes a la nostra, com saber quines ens són més
llunyanes (i prefereixo parlar de distància que de des-
acord). Posats a triar, o a posicionar-nos, no és cap secret
que jo m’identifico amb més facilitat amb una poesia figu-
rativa en la línia de la mal o ben anomenada “poesia de l’ex-
periència” i que, en aquest sentit, sento debilitat per la
majoria de poetes que escriuen en castellà a partir de la
dècada dels vuitanta, especialment Carlos Marzal, Felipe
Benítez Reyes, Antonio Jiménez Millán, Vicente Gallego i,
en menor grau (també els afectes es dilueixen), Luis García
Montero. Pel que fa a l’àmbit de la literatura catalana, jo
sempre he estat molt fidel a un referent: Joan Margarit ha
estat, és i crec que serà sempre el meu poeta de capçalera.
He dit en altres ocasions que de la poesia de Margarit m’in-
teressa especialment l’estructura poemàtica i, sobretot, la
forma impecable i personalíssima de tancar els seus poe-
mes: normalment dos versos lapidaris, irreversibles com
una fuetejada. Però també hi ha Pere Rovira, que m’ha
ensenyat com cap altre a llegir allò que el poema diu, a no
utilitzar el text com a pretext, a entendre que un poema si
no va “com ha d’anar” és un mal poema o encara no és un
poema; Francesc Parcerisas, de L’Edat d’Or o Natura

morta amb nens (altres coses d’ell no em resulten tan gra-
tes), i, darrerament, Txema Martínez. Més enllà, més al
lluny, convisc amb Ferrater i Vinyoli, amb Espriu i Riba.
Incansablement, Machado, Gil de Biedma, el gran Cernuda
de La realidad y el deseo. I encara més endins, Auden, Lar-
kin, Eliot, Baudelaire, Bishop, Pavese, Akhmàtova, Hardy, o
Homer, Balzac, Flaubert, Joyce, Faulkner, James, Shakes-
peare, Ionesco, Eco, Tolstoi i un llarg etcétera en la meva
desendreçada biblioteca on figura una nòmina sempre
incompleta, sempre oberta a possibles incorporacions. 

Ben mirat, assenyalar els afectes no és difícil. Triar el que
ens agrada és com anar a comprar taronges sabent que les
taronges són les nostres postres predilectes, i així difícil-
ment fracassarem en una tria que està prèviament condi-
cionada a ser tot un èxit i on l’excepció seria topar-nos amb
una fruita podrida, incòmodament amarga. Però, com ja he
dit abans, la literatura i, en aquest cas específic, la poesia,
s’escriu des de diversos corrents i respon a diferents inte-
ressos. Com que sóc partidària de les postures conciliado-
res, pel fet que penso que la literatura i l’art no participen
de la teoria dels compartiments estancs, sinó que més aviat
contesten a processos d’òsmosi i d’interrelació i, com que
crec que la bona literatura no s’ha de jutjar d’acord a la
perspectiva des de la qual s’escriu o el corrent en el qual
s’inscriu, sinó més aviat des d’un criteri de qualitat que esti-
gui molt per sobre de qualsevol qüestió personal, diré que
per mi, les troballes més gratificants han estat, precisa-
ment, les que s’han produït en un àmbit que, d’entrada, no
és el que millor s’ajusta al meu gust. Llavors, és com anar a
comprar peres (sabent que les peres ens desagraden) i,
excepcionalment, trobar una fruita dolça, intensament dife-
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rent. Certament, en la varietat hi ha el gust. Aquesta és una
de les màximes que subscriuria després d’haver passat per
l’experiència de la Tertúlia del Dimecres.

QUADRE D’EXEMPLES

Però abans d’entrar a parlar del grup del dimecres m’agra-
daria deturar-me un moment per fer una petita reflexió. Dins
d’aquest ventall amplíssim de possibilitats que la literatura
posa al nostre abast, a mi em sembla entreveure dos perfils
paradigmàtics d’escriptors (i sóc plenament conscient que
generalitzo). Jo crec que hi ha escriptors que escriuen
mirant enlaire i escriptors que treballen amb els ulls clavats
a terra. Puc afirmar que no en conec cap que sintetitzi amb
bons resultats (és a dir, que basculi amb encert i bon cali-
bratge combinatori) ambdues mirades i, puc afirmar també
que, moltes vegades, he pensat que potser en aquesta sínte-
si hi hauria la gènesi d’una veu poètica única. Lamentable-
ment, com que la meva recerca d’un estil personal tot just
comença, he de dir que em trobo encara massa lluny per
abordar objectius tan elevats. El que sí que diré és que des-
confio totalment de les postures excloents i taxonòmiques
que sovint han reservat per a una de les línies poètiques que
referia anteriorment el comú denominador de poesia “del
pensament” o “del coneixement”, reservant per a l’altre eti-
quetes del tipus “poesia realista”, “poesia com a forma de
comunicació” o “poesia de l’experiència”. Caure en el
parany del reduccionisme suposaria, segons el meu parer,
acceptar, d’entrada, que, en poesia, els territoris privats són
parcel·les tancades que atempten contra l’essència mateixa
de la literatura. Així doncs, insistir que un text de caire
el·líptic, tendent als buits discursius, al silenci, predisposa el
pensament és tan absurd com declarar que, un discurs
col·loquial pròxim a la intimitat narrativa rebutja la capaci-
tat indicativa del llenguatge o no pot assolir la força moral
de la reflexió. Independentment dels camins que triem, jo
crec que, en literatura, com en tots els altres àmbits de la
vida, el que de veritat importa és el rigor amb què abordem
allò que ens proposem dur a terme. Malgrat tot, si he de clas-
sificar-me en un dels dos tipus d’escriptor que he establert,
he de dir, sense reserves, que jo sóc de les que escriuen pro-
curant tenir els peus ben arrelats a terra (ja he dit que ara
per ara no sé fer-ho de cap altra forma). Així, lluny de gran-
deses i heroïcitats, lluny d’abstraccions o complexos siste-
mes de pensament, els meus poemes s’abeuren de la quoti-
dianitat més absoluta. Circulen pels seus versos
desencantats cotxes que enfilen l’autopista del dia a dia,
desendreçades cambres d’infant, estrèpit de rentadores en
la intimitat d’un celobert, grues de construcció i grues ocell
transitant el cel d’estiu o un capvespre de tardor. Però hi ha
també el temps i el temps, i el diàleg amb la pròpia tradició
literària i amb les altres arts (especialment l’arquitectura), i
l’amor i l’amor, i certa voluntat de transcendir l’anècdota i la
trivialitat per assolir algun tipus de categoria. I la mort,
ineludible. I hi ha sempre la constant d’un marc volguda-
ment urbà, volgudament de ciutat on encabir-hi allò que
passa en el poema. Poc original, tot plegat. Però, al cap i a

la fi, com va afirmar Borges, “la història de la literatura és la
història de quatre metàfores eternament repetides, incansa-
blement reformulades”. A hores d’ara, no sé cap a on em
duran els versos que escric, ni si els que escriuré demà seran
totalment diferent dels que faig ara. Al meu voltant impera
un caòtic “principi d’incertesa”. Paradoxalment, sé que
busco: una estructura poemàtica contundent amb dos ver-
sos de tancament brutals, margaritians, si es vol, però sem-
pre personals. Contràriament, sé què importa per sobre de
qualsevol altra cosa, i és per això que d’entre els meus ver-
sos en trio un que vol posar en entredit un altre d’Auden: “la
vida sense lletra és d’un mal gust terrible”. Al que jo con-
testo: “la lletra sense vida és d’un mal gust terrible”. Per-
què al cap i a la fi, lluny d’absurdes sacralitzacions de la
paraula, la vida sempre és la vida; allò a què ens aferrem
amb més obstinació. Si la lletra ens ajuda a fer-la més por-
table, més intel·ligible, molt millor. Però no puc concebre la
lletra sense una història terriblement humana, patèticament
humana, que fa de fonament profund. 

Dels versos dels altres? N’hi ha tants, d’impecables! Tants
que voldria manllevar! Posats a triar, i havent deixat cons-
tància de la meva falta d’originalitat, que sigui de Margarit.
I que en lloc d’un en siguin dos. Més concretament els dos
versos finals del poema intitulat Tors d’Apol·lo arcaic: “un

poema és també un fragment exacte/ que busca amb força

ser acabat pels altres”. Per què aquests dos? Doncs perquè
em sembla que defineixen amb una precisió matemàtica
(ja ho diu ell, allò que les matemàtiques són les més exac-
tes de les ciències i la poesia la més exacta de les lletres)
el vincle indestriable que el fet literari pressuposa entre
poeta, poema i lector. No puc entendre la literatura sense
la preexistència d’aquest vincle o sense la presència d’un
dels tres elements que el conformen. I és que, en aquesta
exactitud, on sempre queda marge per a la interpretació,
és on veig una de les grans virtuts del gènere poètic. Però
aquesta és només una forma de veure les coses, n’hi ha
d’altres. Segurament tantes com voluntats creadores, com
actituds reflexives. 

LA TERTÚLIA DEL DIMECRES

La Tertúlia és un bon exemple per il·lustrar com poden con-
vergir en un mateix espai, i sempre gràcies a la sintonia de
temps, veus marcadament dissonants. De fet, més enllà
d’interessos personals, crec que aquest és el gran aprenen-
tatge d’aquelles sessions nocturnes dels dimecres. Curiosa-
ment, més que anècdotes significatives o exemplars, d’a-
quelles vetllades, jo en guardo imatges. No puc parlar de
com va sorgir la idea de constituir una tertúlia literària
(quan jo hi vaig arribar el grup estava consolidat) ni sé per
què vam deixar de trobar-nos. Afirmo que al final no hi va
haver grans cataclismes: segurament només un final exigit
per imperatiu de la mateixa inèrcia que un dia va reunir-
nos. Ara, el que sí que puc dir és que, quan es parla de la
Tertúlia del Dimecres sempre m’hi falta gent. És com si el
nucli fort del grup hagués estat reduït a cinc noms. Lamen-
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tablement, nosaltres no som la Tertúlia. Enrere hi vam dei-
xar l’ànima: no hi havia tertúlia sense els dardells crítics
d’en Joan Vicent, no serien el mateix record sense les apa-
ricions puntuals d’en Joan Roca o d’altres.

Però ja he dit que més que pels records jo vetllo per les imat-
ges. Deixeu que us n’acomiadi amb una: “És dimecres i s’ha
fet tard. A taula s’amunteguen safates amb tasses de te i
ampolles buides de cervesa. Els cendrers vessen sobre el
marbre de la taula. Pràcticament no queda gent, a l’Antares,

una o dos taules on uns xicots juguen al Trivial. Som dins els
miralls mentre emmotxillem els contes de Dublinesos. Rere
la porta ens rep la boira, el fred insistent del novembre. Ens
acomiadem amb bafarades calentes de mots: boires dins la
boira. Joyce amb ulls de son. Els altres es van quedant enre-
re. Només la Meritxell ens acompanya fins a la facultat, i allà
se’ns perd avinguda endins, nit endins. Tu i jo, Andratx,
seguim creuant carrers, participem d’un silenci que només
destorba el zum-zum de les rodes de la bicicleta, restem dins
la nit, dins la boira, en un temps que se m’ha fet imatge.” 

POEMA INÈDIT

PRINCIPI D’INCERTESA

À

La nit que va deixar-se el gas obert
els veïns vam aplegar-nos al replà
davant la seva porta. Hi vam trucar
un cop darrera un altre, però no va obrir.
Només el petit cercle de llum de l’espiera
la delatava, allà, callada, 
contenint la respiració entre les ombres,
el cos sobre la pell corcada de la fusta.
Quan va arribar la policia, va sortir:
pentinada, neta, impecablement vestida;
i amb eloqüent dignitat va mostrar-los
la bossa negra de les escombraries.
Eren les tres de la matinada.

Sovint,
quan surto a la terrassa,
la veig darrera els vidres guaitant entre les ombres.

Ha penjat un llençol de punta a punta
de la galeria i, si insisteixo a saludar-la,
estira un dels extrems i em diu:

–Encara és moll, no acaba d’assecar-se.

Ho diu en un to diligent
com si fos del tot corrent tenir-lo allà
oscil·lant d’esma, ja brut després dels mesos.
O com si volgués justificar la impotència
mentre un martelleig sord de rentadores
xiscla al profund budell del celobert.

Ara que es va atansant l’edat incerta,
em dic que deu ser això la solitud:
no el solc profund i fosc a les parpelles,
la vasta estria de la pell,
sinó un llençol estès al vent, 
com una súplica,
les puntes brutes que mai acaben d’eixugar-se.

Un buit a dins del buit. Un furt de vida aliena.
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Guardonada amb el XIX Premi Les Talúries de poesia 2009.
Ha participat amb algun dels seus poemes a l’antologia Estrenes (2005) i a la revista Néme-

sis, a banda de recitals i trobades diverses, com el Festival Internacional de Poesia Mahal-
ta, en la quarta edició. 
Des del 2006 s’encarrega, amb el seu company Andratx Badia, de l’organització d’una nit
literària que aplega dalt d’un mateix escenari veus consolidades del panorama literari i poe-
tes i narradors novells. 
Actualment, coordina, amb Andratx Badia, el cicle Veus singulars, que posa sobre la taula
un seguit de sessions mensuals on s’estableix un diàleg entre la literatura i les altres arts
amb les quals aquesta conviu.
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La vida sense lletra és d’un mal gust terrible.

W.H. AUDEN
Tanta sequera, i ara aquests tres dies d’aigua
han deturat les obres. Igual que un paravent,
el braç de ferro de les grues vetlla en silenci
la incansable litúrgia de la pluja
buscant la gravetat del fang.
Sota la lona blava de la desmemòria, 
afòniques formigoneres,
la presència callada de les veus 

als pantanals del solar.

També aquest gibrell de temps parat
pot ser arquitectura aèria, inèrcia de motors
als fonaments del terra. I després, 
també després, podrà ser mur o paret mestra,
retrat urbà sense ningú,
runa o guix del pensament.

Deshabitat projecte, ets com els versos,
perquè la poesia no fa que passi res.
La lletra sense vida és d’un mal gust terrible,
la platja plana i llisa d’un càlcul despoblat.
Ara que ja he pactat algunes estructures, 
sento lliscar la pluja
pels cabirons de les paraules.
Giren les altes grues al pou de les històries,
van perseguint les veus i les veus tornen
amb clares exigències:
Baralla’t amb els cossos, omple els espais,
serveix el plat a taula dels seus ulls.

No dubtis:
la muntura del verb demana carn.
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LA TERTÚLIA
DEL DIMECRES

ANDRATX BADIA ESCOLÀ
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“Sóc caminant de camins
ahir, avui, demà
caminant.”

Aquests versos, un dels poemes recollits al meu primer
poemari, Aurrera! (camins de l’infinit), publicat parcial-
ment a l’antologia de poesia i contes Estrenes (Universitat
de Lleida, 2005), són segurament els que millor em definei-
xen. Perquè la vida no és res més que això: un camí que
cadascú es construeix dia a dia i nosaltres en som simples
transeünts, una mica a la deriva. Si tot just coneixem el pas-
sat, l’única aspiració de present i de futur que tenim és
seguir caminant, però no de qualsevol manera ni a qualse-
vol preu. I és que l’essència del camí és la llibertat. Hi ha un
microconte de Pere Calders, que m’agrada recordar sovint,
que en el fons parla d’això, d’aquest camí en llibertat: «Hi
havia una roda del cotxe que anava en sentit contrari a les
altres. Però era la bona. Intentava allunyar-nos de la corba
que ens va matar a tots.» 

A la vida sempre tenim dos opcions possibles: seguir els
altres o anar en contradirecció. I sovint, si no sempre, la

literatura –almenys la de debò– ha permès precisament que
les persones no esdevinguem titelles del sistema que, per
moltes promeses que faci, l’única intenció que té és anorre-
ar-nos com a éssers humans amb identitat pròpia i intrans-
ferible. La globalització n’és l’exemple més clar i paradig-
màtic. Poca gent s’adona que l’estímul consumista i l’ideal
del triomf individual, la gran fal·làcia del somni americà,
ens acaba fent més iguals que mai perquè al final tothom
porta la mateixa roba, escolta la mateixa música comercial,
llegeix les mateixes revistes... i pensa com pensa la majoria.
Plató ho va ben il·lustrar amb el seu mite de la caverna i
Ciceró hi torna quan, en un moment de les Tusculanes,
adverteix que la majoria es refia dels ulls perquè és incapaç
de veure-hi amb l’esperit, que és la més gran intel·ligència
que un pot posseir. I la gran paradoxa és que beneïm amb
una fe cega (o amb una bena als ulls) el sistema democrà-
tic perquè és l’únic que garanteix la voluntat i l’expressió de
la majoria, però qui més qui menys sap que els grans canvis
de la humanitat han estat provocats per petits gestos i
grans compromisos individuals o de petites minories.
Doncs bé, la gran literatura, aquella que roman vigent i
actual per molts segles que passin, perquè som fets d’ahir i
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pastats per demà, parla de nosaltres i de les nostres pròpies
contradiccions: en definitiva, de la nostra condició com a
éssers humans, ben insignificant en el conjunt universal. Si
voleu canvien el quan, el com, el qui i, fins i tot, el perquè,
però mai què. 

La literatura, per mi, és l’arma més gran que té la humanitat
per deixondir-se, perquè ens permet d’anar més enllà, de
somniar i viure noves experiències per improbables que
siguin, i perquè retrata críticament i denuncia sense pèls a
la llengua, tot jugant amb la finor i la innocència aparents
de les eines que més por fan i més tem el sistema dominant,
ja que sovint escapen a la seua comprensió: la metàfora i,
sobretot, la ironia. Només cal pensar en tots els escriptors,
de tots els temps, que són i han estat presos, torturats, con-
demnats i/o assassinats per fer-se’n una idea. L’escriptor té
una dimensió social pel sol fet d’escriure: la lletra impresa
és testimoni perenne, i això compromet l’autor perquè
incomoda, i molt, aquells que ens volen esclafar com a per-
sones individuals i no poden ni podran. En el fons dels
meus poemes i dels meus contes sempre hi ha aquesta con-
cepció de la literatura i de l’escriptor, aquesta voluntat d’o-
brir camí a la recerca d’una llibertat més gran per a tothom:
monotonia, denúncia, ironia, tempus fugit i rebel·lia. 

La decisió de ser escriptor, de dedicar-me a la literatura de
creació, en el meu cas va sorgir en aquell punt del camí vital
en què tots els nens volen ser bombers o policies i totes les
nenes, princeses. I jo... doncs jo vaig veure en mi la figura
d’un escriptor. Ben bé no sé què m’hi va portar –la veritat és
que no ho recordo–, però suposo que una barreja entre
l’ambient lector de casa (la meua padrina i la meua mare
són grans lectores) i els gens artístics que, amb més o
menys intensitat, tenim tota la família. N’hi ha que s’han
dedicat a la música, d’altres a les arts plàstiques, com el
meu pare, i fins i tot algú ha fet alguna incursió també en el
terreny literari. I potser no és res de tot això i tot es deu a
una simple determinació astrològica i, per l’experiència que
ens reporten els clàssics, ja se sap que contra el destí no
s’hi pot fer res. Res de res. El que sí que recordo és que un
bon dia, amb set o vuit anys, li vaig soltar a ma mare:
«–Mare, vull ser escriptor!», amb la innocència més gran i
segurament sense mesurar en tota la seua dimensió les
paraules que sortien de la meua boca. I automàticament em
vaig posar a escriure la meua primera novel·la: La cara d’à-

guila. Es tracta d’un manuscrit, il·lustrat per mi mateix i
enquadernat de manera totalment artesanal, que conservo
amb molta estimació com a testimoni d’un moment molt
important per a mi i que va marcar els passos que he fet fins
avui dia. Perquè no sé si va ser al mateix moment o al cap
d’un temps que li vaig preguntar a ma mare quina carrera
s’havia d’estudiar per ser escriptor i ella em va respondre
que filologia.  

Hi ha una altra anècdota important en aquest moment ini-
cial, però. Recordo que després de veure la pel·lícula La

història interminable ma mare em va explicar que ella

tenia la novel·la en què estava basada. Me la va deixar i
encara em va fascinar més que la mateixa pel·lícula: en lloc
de jugar a futbol com els altres nens, a les hores de pati de
l’escola jo llegia. I després van començar a caure a les
meues mans moltes altres grans novel·les inoblidables:
Momo, En Jim Botó i Lluc el maquinista, En Jim Botó i

els tretze lladres, del mateix Michael Ende, El hòbbit, El

senyor dels anells... Tenia vuit anys quan vaig començar La

història interminable i des de llavors que sempre he
necessitat un llibre a les mans. I tot i que un mai no deixa
ni de formar-se ni d’aprendre, perquè tant les noves lectu-
res com la pròpia experiència vital, a mesura que passa el
temps i creixes, influeixen directament en els canvis del teu
pensament i de les teues idees, sí que crec que aquests anys
van ser decisius, perquè tot el que vaig llegir va ser com una
escola particular plena de referents, els límits de la qual
eren la biblioteca familiar. Dic això perquè la majoria de
lectures d’aquesta època –entre els 8 i els 12 o 13 anys–
foren en castellà (la qual cosa no és estranya si es té en
compte que durant quaranta anys el país va patir la dicta-
dura feixista, criminal i genocida de Franco i que bona part
de la biblioteca familiar és herència de la meua padrina
materna) i jo, suposo que influenciat per aquest fet, alter-
nava l’escriptura dels meus contes entre aquesta llengua i la
meua materna, el català. Fins que un dia, no tinc present el
moment exacte, però devia ser cap als 14 o 15 anys, vaig
deixar d’escriure en castellà i vaig adoptar com a llengua
literària el català en exclusiva, cosa totalment normal si era
la llengua amb què «sonà lo meu primer vagit», com diria
Aribau. Paral·lelament, també les meues lectures en català
van augmentar de manera considerable i vaig començar a
llegir Manuel de Pedrolo, Ferran Torrent, Àngel Guimerà,
Ausiàs March, Joan Salvat-Papasseit, Santiago Rusiñol,
Narcís Oller, Pere Calders... a més d’altres autors i obres
d’altres literatures traduïdes al català. I tot sovint la lectura
d’un fragment d’una obra al llibre de text de torn de l’insti-
tut em portava a llegir-me-la sencera, i després a buscar
nous títols de l’escriptor en qüestió per seguir fruint amb ell
i amb el seu món literari. Això és el que em va passar, per
exemple, amb obres monumentals com el Tirant, lectura
que després em va portar al Llibre de l’Orde de Cavalleria,
de Llull, o l’anònim Lazarillo de Tormes.

Sigui per la majoria de referents narratius que tenia i tinc,
sigui perquè en aquests anys la poesia em deia poca cosa o
bé perquè en el gènere del conte m’hi sentia molt més
còmode, el cas és que sempre m’he considerat més narra-
dor que poeta. Els meus primers escrits, doncs, no van ser
pas en forma de poema (tret d’algun exercici rutinari de les
classes de llengua i literatura castellana o catalana), sinó de
conte. Per això penso que la meua formació tècnica a l’ho-
ra d’escriure narracions és més aviat l’escola de lectures a
què em referia abans, autodidacta, per dir-ho d’alguna
manera, si exceptuem un parell de cursos inacabats en fas-
cicles que van sortir al quiosc, un dels quals molt bo i em
reca no tenir-lo sencer (Taller de escritura, d’edicions Sal-
vat), tot i que em sembla que el van retirar abans d’hora.
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El cas de la poesia, però, ja és diferent. Aquí sí que hi ha una
ensenyança i un mestratge decisius que reconec que em
van portar a saber llegir i entendre el gènere, i també a
endinsar-m’hi com a creador. Em refereixo a un dels cursos
que impartia Pere Rovira a la seu de la Fundació la Caixa, a
Blondel, i que realment per a mi va representar un punt de
partida en el camp de la versificació. De fet, poc temps des-
prés, durant una ruta que vaig fer pel País Basc l’estiu del
2002, com a projecte de campaments de les branques de
Pioners i Caravel·les i de Truc del ja desaparegut Agrupa-
ment Escolta i Guia Renaix l’Esquinç de Lleida, refundat
des de fa set anys sota el nom d’Agrupament Escolta i Guia
Lo Manaix, vaig escriure el meu primer poemari i l’únic que
he escrit fins ara: Aurrera! (camins de l’infinit). La veritat
és que també va sorgir fruit d’una troballa casual: el llibre
de poemes Viento 2, d’E. J. Malinowski, la parada del qual
em vaig trobar en ple passeig marítim de Donostia, que es
va convertir en la lectura d’aquella ruta: «No hallarás en el
mapa / este camino.»

El que trobo més curiós del cas és que, tot i considerar-me
essencialment narrador, aquest poemari, com ja he dit
publicat parcialment al recull antològic de poemes i contes
Estrenes en commemoració de la VII Festa de la Creació
del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la
UdL, és la primera obra publicada en què encara m’hi reco-
nec la veu. Però, com deia, els primers textos que vaig
escriure eren contes i, deixant de banda que les primeres
passes sempre es donen en els reculls, premis i revistes
escolars, el meu primer conte publicat és Les set proves del

Gran Ca, un text que vaig escriure en castellà als deu o
onze anys, a partir d’una rondalla que explicava molts cops
el meu padrí patern, i que després vaig traduir al català per
presentar-lo al Premi Núria Tudela i Penya de l’any 2000,
convocat anualment per la revista de divulgació del món
clàssic Auriga. Qui em va animar a presentar-m’hi, després
de llegir-se el conte, va ser Teresa Quintillà, professora de
cultura clàssica de l’institut. I quina va ser la meua sorpre-
sa en guanyar el premi! Tot i que era simbòlic, per a mi va
representar un estímul molt important: portava molt de
temps enviant textos a premis i encara no n’havia guanyat
mai cap. Tanmateix, des de la perspectiva dels anys trobo
que aquest conte necessitaria una revisió ben aprofundida
en tots els aspectes, però sobretot en el lingüístic perquè,
en ser una traducció, em va quedar un català molt correcte,
sí, però una mica encarcarat; massa de diccionari i poc
espontani. I és que durant aquests últims anys he procurat
de recuperar la veritable “llengua” materna perduda:
escriure en lleidatà, reincorporant al meu sistema lingüístic
sobretot qüestions de fonètica o de lèxic propis d’aquí, però
sempre jugant amb la flexibilitat que deixa el català estàn-
dard escrit i intentant mantenir-me dins els seus límits. Tot
un joc d’equilibri complicat i gairebé inassolible en l’aspec-
te morfològic de la llengua.  

De totes maneres, més que publicar textos –que també–
m’he mogut més en l’àmbit dels recitals, sobretot a partir de

la meua primera participació a la sisena edició (2004) de la
Festa de la Creació. Des de llavors, aquesta és una de les
cites anuals obligades, ara sota el nom d’Insòmnia i que
organitzem entre l’Àngels Marzo i jo mateix, amb la col·labo-
ració de tots els altres membres de la que va ser la Tertúlia
del Dimecres. A banda d’això, també vam participar, amb la
Meritxell Nus, a la Primera Trobada de Joves Escriptors dels
Països Catalans que es va fer a Reus l’any 2005. I ja, aquest
2009, vaig participar en l’acte de commemoració del Dia
Mundial de la Poesia, establert per la UNESCO el dia 20 de
març, organitzat pels Serveis Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat. La veritat és que de la majoria
d’aquests recitals en tinc molt bon record, i crec que sempre
me n’he sortit prou bé, tot i que sí que em ve a la memòria
alguna experiència que penso que podria haver estat molt
millor, ja sigui perquè el text estava poc treballat o bé per
l’ambient en general (parlo d’alguna Festa de la Creació i de
Reus, respectivament). Com en tots els àmbits de la vida, la
vergonya literària també existeix. Però aquesta vergonya té
un punt molt a favor seu: el de la insatisfacció amb un
mateix, un esperó que et porta a seguir treballant, a lluitar
per allò que vols aconseguir i estimes.

Òbviament, tot això et fa entrar en contacte amb altra gent
que escriu, ja siguin persones que comencen o escriptors
amb una certa trajectòria. Però més aviat són noms indivi-
duals amb els quals saps que pots comptar sempre que vul-
guis a l’hora d’enviar-los un text i que te’n donin una opinió
crítica i amb els quals comparteixes una determinada idea
de la literatura i de l’art en general. Això no significa en cap
moment, però, que un es tanqui en banda i es limiti els horit-
zons. Perquè de conèixer-se, s’ha de conèixer de tot i, a par-
tir d’aquí, cadascú és lliure de triar el terreny on se sent més
còmode o creu que pot i que li pot aportar més coses. Sem-
pre hi ha mestres, veus que t’influeixen molt més que altres,
però parlar de límits i de fronteres en ple segle XXI no té
gaire sentit. Vull dir que les noves tecnologies i els avenços
en infraestructures, com el TGV, permeten que les relacions,
per més llunyanes que siguin, puguin mantenir-se ben “pro-
peres”. No crec que en l’època que vivim la distància sigui
un obstacle per tindre amics més enllà de la ciutat o de les
terres lleidatanes, si bé és cert que amb aquells amb qui tinc
un contacte més habitual és amb els que viuen aquí, per la
senzilla raó que és més fàcil trobar-t’hi. De vegades, tenint
en compte que parlem de Lleida, només cal traspassar el
llindar de casa per coincidir-hi.

LA TERTÚLIA DEL DIMECRES

Però si entrem en el terreny dels grups literaris, no hi ha
cap dubte que la Tertúlia del Dimecres va ser una magnífi-
ca experiència per a tots els que n’érem membres i, per això
mateix, irrepetible. Per mi, va marcar un abans i un des-
prés, no només en la meua concepció del fet literari, a
nivell formatiu, d’intercanvi de punts de vista, sinó també
en l’aspecte més humà de la vida, perquè, més enllà del fet
que ens trobàvem setmanalment un grup de persones a les
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quals ens agradava parlar de literatura i altres arts en gene-
ral, tot llegint textos propis o d’altri i comentant-los, vam
acabar creant un clima d’amistat. Una cita que durant un
temps llarg va ser inexcusable per a qualsevol de nosaltres. 

La Tertúlia del Dimecres va ser una mena de Fènix renas-
cut de les cendres d’un primer projecte fallit: rellançar una
revista de literatura per part d’un grup d’estudiants del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
Lleida. Aquesta revista havia de recuperar el nom de la pri-
mera capçalera que va tenir aquest departament, Xec en

Blanc, amb l’objectiu de ser una digna successora de l’últi-
ma que hi va haver, Tirant al Blanc. Però tot i que teníem
els diners suficients per tirar endavant el projecte, la veri-
tat és que va fracassar per la manca de material que vam
poder o vam ser capaços de recollir. Durant més d’un any
ens vam dedicar a buscar i a demanar articles i textos als
alumnes, a penjar cartells per totes les facultats... però la
resposta va ser molt minsa i vam decidir, amb certa recan-
ça, plegar. En el seu moment, la decisió va ser dura, perquè
haver d’abandonar un projecte, quan hi has dedicat una
part important del teu temps, sempre dol, sobretot si és
perquè no funciona. Però, tanmateix, mirat amb la pers-
pectiva del temps, penso que va ser una decisió que vam
prendre unànimement i amb una determinació valenta. I
segurament aquest sigui el motiu, afegit a les ganes que
teníem d’endegar alguna cosa, que ens va portar a crear la
Tertúlia: d’un dia per l’altre vam pensar de reunir-nos per
parlar dels escriptors i dels llibres que a nosaltres ens agra-
daven i, òbviament, també de la nostra pròpia literatura.
Les reunions eren setmanals –els dimecres, d’aquí el nom
del grup–, a partir de les 9 o les 10 del vespre i fins a altes
hores de la matinada. I decidir el lloc de reunió no va ser
gens difícil perquè, si n’hi ha un, a tota la ciutat, que ofe-
reix l’ambient propici per a un projecte d’aquestes carac-
terístiques, sens dubte és l’Antares. El que sí que cal deixar
clar i escrit és que la Tertúlia no només va ser un punt d’en-
contre d’escriptors, sinó també de gent que es dedica a
altres camps artístics com ara la fotografia o el dibuix i la
pintura i d’altres persones que, tot i no tenir vocació artís-
tica, els agrada parlar-ne perquè s’hi senten atretes. 

Arribats aquí, suposo que només em queda parlar de l’úni-
ca cosa que no tenim: el futur. I ja se sap que especular, com
a mínim, no és una tasca gens fàcil. Sincerament, espero
que d’aquí a no gaire recuperi temps per dedicar-me a
escriure, ja que en aquests moments m’és difícil. Intento,
però, mantenir-me en forma, no perdre la pràctica, digués-

sim, i sobretot dedicar-me a llegir moltes lectures que tenia
pendents... Penso que l’activitat creativa l’únic que reque-
reix de forma indispensable és temps per poder treballar
amb pau interior. De projectes i d’idees, me’n ronden mol-
tes pel cap, i espero que algun dia les pugui enllestir: ara
per ara, el que m’ocupa és un recull de contes i un segon
poemari i deixo per a més endavant un o dos projectes de
novel·la que ja tinc bastant clars. No sé si mai veuran la
llum públicament en una edició en paper d’alguna editorial
d’aquest país nostrat, però és clar que jo no escric contes i
poemes per a mi mateix, sinó per compartir la meua visió
del món i del fet literari com a tal amb els altres –jo l’única
escriptura íntima que reconec és la del diari personal. Això
és tot el que sé del meu futur com a escriptor. 

De l’evolució que seguiré no en puc dir ni assegurar res,
perquè penso que és una cosa constant. D’una obra a una
altra ja hi poden haver diferències importants. Perquè les
noves experiències vitals (les lectures també ho són) et
canvien amb més o menys intensitat, però sobretot sí que
tot sovint et fan replantejar el punt de partida, de manera
que sense adonar-nos-en anem traçant tot de viaranys que
acaben sent el nostre camí. En literatura i en art, la recerca
d’un estil o d’una veu pròpia i diferenciada és indispensable
i inherent a l’artista. No sé on vaig llegir, no fa gaires dies,
que la funció de l’artista és plantejar interrogants per des-
truir el vocabulari. Una mica penso que és això: la pròpia
activitat creativa et porta a qüestionar el món que t’envolta
i l’herència cultural que vas adquirint al llarg de la vida i, al
mateix temps, això fa qüestionar-te i trobar-te a tu mateix;
de mica en mica vas fent camí, avançant i retrocedint. Sem-
pre he cregut que qualsevol que ho desitgi pot adquirir la
tècnica, ja que, en certa mesura, és una cosa mecànica,
però el do creatiu es posseeix o no es posseeix. Per posar
un exemple a l’ordre del dia: tothom pot, per molt que li
costi, aprendre a fer anar un programa informàtic a un
nivell avançat, però qui és capaç de programar-lo? 

Potser més que d’evolució, doncs, hauríem de parlar de
maduresa, i això només s’aconsegueix provant i experi-
mentant. Ningú ens assegura que puguem parlar de coses
noves perquè segurament ja s’ha dit tot, però sí que podem
aspirar a aportar la nostra visió, com a individus del segle
XXI, dels temes que sempre han preocupat l’ésser humà. I
a força de crear, potser descobrirem per casualitat –com
sempre ha passat amb tots els descobriments– que també
podem dir alguna cosa nova. O potser no. En tot cas, l’im-
portant no és què, sinó com.     

A
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El conte: “Les set proves del Gran Ca”. Auriga. 
Selecció de poemes del poemari “Aurrera! (camins de l’infinit)”, publicat al recull antològic Estre-

nes (Universitat de Lleida, 2005) i altres contes, poemes i articles en publicacions diverses.

Premis: Premi Núria Tudela i Penya 2000 de la revista Auriga.
Coorganitzador del cicle de literatura Veus singulars, que té lloc a l’Antares cada primer dime-
cres de mes des d’aquest octubre.

BIOBIBLIOGRAFIA

POEMA INÈDIT

–Seràs la nova Cleòpatra,–

deia l’oracle– 

si el teu cos saps protegir

dels grans Octavi, 

dels Marc Antoni.

Només així seràs la Reina,

només així

els homes que ara t’esclavitzen

seran cèsars als teus peus. 

Però, a tu, que fores dona lliure

t’han fet, per llei o per decret,

per sempre més,

vulgar puta de carrer.

POEMA-POÈTICA

No dir res per dir-ho tot. Paraules buides ple-

nes de sentit. Llenguatge universal, alliberat.

Escriure...

Artesania pura que treballa cada mot amb la

cura que mereix la matèria única. Temps de

filar la imaginació i el somni per brodar de

color l’aventura de la vida. Abandonar les

ombres que transiten per la negror de la igno-

rància i la indiferència. Autoproclamar-se per-

sonatge rodó i conèixer per conèixer-se.

Remar a contracorrent. Llenguatge essencial,

alliberador.

ESCRIURE?

L’ORACLE

ESCRIURE!

ANDRATX BADIA
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LA TERTÚLIA
DEL DIMECRES

AMAT BARÓ GONZÀLEZ
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temps, amb una altra actitud, més com a acte reflex que
res, llegeixo –encara no he deixat de fer-ho– tot de tebeos:
Zipi i Zape i el TBO, sobretot –també Mortadelo, Carpan-

ta, Astèrix i Tintín. A casa teníem un quiosc.

3r record: pots comptar, el que podíem llegir, però a partir
de sisè d’EGB, a les classes de català hi havia una parcel·la
per a la literatura –petita, petita. S’anomenava les patums:
Verdaguer, Maragall, Carner, Papasseit, Riba, Foix, Pla,
Sagarra. Estranyament, se m’apareixen com a personatges
mitològics, envoltats d’una aurèola màgica, o això, mítica.
Potser llegim La vaca cega –segur, vaja.

4t record: la pubertat és a prop –somnis eròtics, “em fan
salivera els licors amargs”, etc. Començo a escoltar música.
En especial Sisa i Beatles, i en llegeixo les lletres assegut al
sofà. Un pelet més tard, però no gaire, descobreixo Paco
Ibáñez (discos 2 i 3): Palabras para Julia, Proverbios y

cantares, Coplas a la muerte de su padre, El libro de buen

amor, A galopar... –sense oblidar que mon pare segueix
fent discos i que, un cop editats, me’ls aprenc de cap a cap.
I mon pare és un poeta, vull dir que en té l’ànima.
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1r record: és molt viu, encara dins meu, l’impacte, l’emoció,
la fantasia que em produeix tot un seguit de rondalles que
em llegeixen a casa, aplegades en un volum que encara hi
volta: ara mateix en recordo El cavaller de milany. El
volum és il·lustrat per Pilarín Bayés. Simultàniament – en
la primera infància– i exercint el mateix efecte –potser
encara més viu–, hi ha les cançons que mon pare em toca
amb la guitarra: El caçador i la pastora –versió de la meua
besàvia, amb una melodia més lírica que la que ha circulat
amb el Grup de Folk o en Pau i Jordi–, també Qualsevol nit

pot sortir el sol. Ara no en recordo cap altra. A més a més,
els dissabtes al matí em desvetllava mentre mon pare com-
ponia les seues cançons. Mai no he tornat a tenir un des-
pertar semblant.

2n record: als 8 anys, la professora Tere dedicava l’última
hora de la classe de divendres a la lectura. Llegíem llibres
de la col·lecció El Vaixell de Vapor: El gran llop salvatge,
Estimada Susi, estimat Paul, El dragó d’en Jano. Recor-
do que a l’estiu, durant un parell d’anys, me’ls tornava a lle-
gir tots. Aquestes són les primeres lectures que faig motu

propio, a consciència, perquè em ve de gust. Al mateix
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Cal entendre, si se’m vol entendre, que totes aquestes expe-
riències tenen la força d’un meteorit, d’una bomba atòmica.
Deuen ser comparables amb les experiències místiques de
Sant Joan de la Creu. Per entendre’ns, que tot comença allà.
Allí neix.

No sé si va ser el primer, però el que és segur és que és el
primer que faig a consciència. Sé que aquell dia m’aixeco
resolut a escriure. Fins i tot en recordo la data. Era el dia
després de la Festa Major d’Almacelles. Els joves teníem
un local. Aquell dia hi havia classe, però no hi vaig anar
–la festa devia haver estat intensa. Vaig tirar, doncs, cap
al local i, dempeus al taulell, a rajaploma, vaig abocar-lo.
Ja estava fet: el meu primer poema. Encara el tinc. I no
està malament.

N’aprèn un mateix. Per sort no hi ha escoles d’escriptura
poètica. Ara bé –“al Cèsar...”–, la mètrica, l’aprenc a l’escola.
Encara que és una mètrica molt rudimentària: els tipus de
rimes, les classes de versos, el còmput sil·làbic, les diverses
estrofes i poemes, les figures retòriques. Ben mirat, ja és
molt. I tant. Hi manca, però, un element clau: el ritme, és a
dir, els peus mètrics. D’això, però, els professors no en
tenen ni idea. Ho aprenc a la universitat. Recordo que a clas-
se de mètrica llegim un article de Ferrater on diu que la poe-
sia no consisteix a comptar síl·labes, sinó peus mètrics. Tot
amb tot, abans de posar-hi nom, al concepte –abans de l’e-

rudició–, jo ja busco que els meus poemes tinguin ritme,
que sonin. Compto peus, compassos, sense saber-ho.

Als 14 ja ho tinc clar, que vull ser escriptor, fruit, suposo, de
tot allò del que ja t’he parlat.

Les influències han de ser, sobretot i per començar, les
arrels de la cultura pròpia. Hi ha d’haver, per tant, una feina
d’investigació. Assumir i assimilar l’ànima de la tradició. Jo
assajo d’influir-me’n. Des de Llull fins a Verdaguer, d’El lli-

bre roig de Montserrat a Mompou o Juli Garreta. De les
rondalles i la cançó popular a Raimon i Jaume Arnella. De
March a Espriu. I és curiós, per a cada poema que faig tinc
algun autor al cap; potser depèn del tema, o del to que
busco –“com ho diria això, Casasses?”, “com se’n sortiria
aquí, Vinyoli?”. I tinc altres secrets, a tall d’influència, que
m’ajuden a fer els poemes. Però secrets són.

A Lleida, això no ha passat mai. I si ha passat, ha durat qua-
tre dies. Els artistes lleidatans fan una vida d’anacoreta. Hi
ha alguna energia que no en permet la unió. Mira Jaume
Pont, o Pàmias, o Miquel. Són gent que fugen de la passa-
rel·la poètica. Potser és el fantasma de Màrius Torres, que
va començar a escriure quan estava malalt i desterrat a
Puig d’Olena. Ja ho diu, Lo Pardal Roquer, que som a
“l’oest de Catalunya”. I, al far west, la gent som malfiada i
no tenim ganes de fer cap paper, ans desenfundaríem. En
tot cas, potser és un avantatge, pel que fa a la creació.
Quant a la difusió, els vincles –els interessos–, deu ser més
aviat un handicap.

QUADRE D’EXEMPLES

M’agrada un vers del poema Autoretrat: “sóc, com l’Home

Estàtic, pres de la tristesa”. I em plau perquè hi col·loco el
personatge de la cançó d’en Riba –el nét. I és precisament
això el que cerco. Fer que els meus referents, els que
emplenen la meua quotidianitat, esdevinguin poètics. En el
mateix poema dic: “ja l’he fet prou el “Nowhere Man”, que
és l’Home Estàtic dels Beatles, un alter ego de John Lennon
–hi ha bastants de similituds entre Lennon i Pau Riba. Els
Fab Four formen part de la cultura occidental i de la meua
pròpia, i jo no ho puc obviar, i m’agrada que dialoguin amb
el pòsit de la lírica catalana. Si evités aquests elements, la
meua poesia no em reflectiria amb autenticitat.

A mi m’al·lucinen els primers versos de Foix. Estic conven-
çut que és l’autor català que més bé comença els poemes,
que té els millors primers versos. I això és importantíssim,
perquè, com deia aquell, una obra ha de començar i acabar
bé, el que hi passi al mig, tant hi fa. Per això, en començar
un poema de Foix, t’atrapa una onada estètica que se t’en-
dú cap al final. I molts cops no n’entens res, però és igual.
Jo procuro concebre els poemes com ell, estèticament,
com una pintura, on cada detall sigui preciós. Que al final,
el que agrada a la gent són les coses belles –encara que es
parli d’una carronya, com aquell altre.

La veritat és que no en tinc cap de subratllat, de diagnos-
ticat, de vers que m’esgarrifi especialment. En canvi, n’hi
ha molts que no em diuen re de re. I són sobretot aquells
que es contraposen al que deia de Foix. Aquells que no es
diferencien de la crònica periodística, o de la recepta
mèdica. Sí, ja sé que molts ara em podríeu sortir amb allò
de Ferrater, però és que jo no hi estic d’acord, amb allò de
Ferrater –que tan bé llegeix Foix. I, de fet, per culpa de les
seues paraules ara hi ha tants i tants poemes avorrits. I
vull subratllar avorrits, perquè una obra d’art ha de cre-
mar, ha de vibrar, ha de jugar, saltar, dormir, somiar, assas-
sinar fins i tot, però no pot avorrir. I jo badallo profunda-
ment amb els poetes que segueixen al peu de la lletra els
preceptes de Ferrater –la monotonia del decasíl·lab! (Ep!
El contrari encara pot ser pitjor. La cançoneta lírica i retò-
rica i rimada i plena d’arpes i cignes, mescla de Carner i
poeta-de-boda pot arribar a ser ridícula, ridícula –però no
és avorrida!)

M’agrada parlar del blat. Per mi és un element oníric al gra
del qual van a raure els nostres somnis i la nostra innocèn-
cia, un cop perduda. En l’espiga hi ha tots els cels blaus. Per
això els catalans som els segadors. Qui no empunyi una falç
no és català, qui no sega arribat el juny, mai no gaudirà del
got de vi. I també, a pesar meu, uso força el mot por. És el
diable fet trinxera entre el Blat i l’Home. El que ens fa la
guitza contínuament. Anomenant-lo, el fem visible, i sols
així li podem fotre “bon cop de falç!”.

Música, arrels, maldecaps, aspirines, humor.
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Jo no diria tant. Potser l’acabaries reconeixent per la sig-
natura... En tot cas, però –i ara ja parlant en broma–, de bell
nou he d’anomenar un tret dels Beatles: el lirisme, la pro-
funditat, l’emoció, tots revestits de rialles. Salvant, esclar,
les distàncies, crec que els meus versos tenen, com la seua
música, una pàtina de frescor, una mena d’alegria. Tanma-
teix, tot sovint neixen d’una emoció ben fosca i tortuosa. El
meu subconscient, però, la meua vocació d’alquimista –qui
sap si una antiga vida de mag- els fa avançar com ho faria
una partitura de Mozart –salvem de nou, ep!, qualsevol dis-
tància–: amb jocs i cants gairebé frívols, amb sols llevants
besant les paraules, amb corredisses amoroses d’adoles-
cents. En els recitals n’he obtingut la prova, la gent riu men-
tre recito; somriu. I ja es això, el que busco. He anomenat
Mozart i els Beatles com a exemples del que vull dir, d’a-
quest art, que sense ser buit, traspua alegria –podria citar
també Renoir: doncs bé, no sé si jo persegueixo aquest estil
perquè sóc així, o sóc així perquè m’he amarat d’aquest
estil –ara, que això tant se val, oi?

Com t’acabo de dir, m’interessa la màgia, l’alquímia, el mis-
teri, els segells bíblics. Els miracles i els espills. I ho tracto
a partir de la meua experiència: el dia a dia, l’oficina, els
amics, l’amor, el sexe, el poble, els records. Tot això m’ho
miro amb les ulleres de Paracels i de Llull, i de l’evangelis-
ta Joan. Després hi poso una melodia –“lleixant a part l’es-

til d’Ausiàs March–“, i ho canto en els boscos del peu de la
Seu. I m’adono que els molins no eren molins, sinó gegants,
i que el pensament mitològic és molt més real que el raona-
ment filosòfic i científic.

Ja hauràs comprovat al llarg de l’entrevista que la música
avança sempre al meu costat. Si les paraules són la meua
dona, la melodia és la meua amant, amb el que això hi té de
morbós. Així em podràs entendre, si et dic que he passat
estones més intenses amb la música que amb la poesia. La
relació que hi tinc és d’herència, la porto inscrita a l’ADN.

Sóc un Baró. A més de la meua classe, he acceptat plena-
ment que formo part, que sóc nét del moviment de la con-
tracultura dels 60. I me n’alegro. De fet, tinc la certesa que
l’última gran manifestació cultural que ha viscut la civilit-
zació és la cultura popular que va esclatar en la dècada pro-
digiosa. A casa nostra, encara que petita, en tenim una mos-
tra ben significativa. Amb tot, les circumstàncies polítiques,
i el poble, amb qui no s’ha de ser pas piadós, n’han impedit
la cristal·lització. És per aquest motiu que Catalunya està
perduda: s’ha suïcidat..., però ara divago, aquest és ja un
altre tema.

La meua poesia anirà cap endavant. Em tancaré a la
penombra del meu taller i imitaré l’artesà en perill d’extin-
ció, perfilant i perfilant sempre la mateixa peça, viatjant a
través del temps, com el personatge de London, per conèi-
xer Virgili, Villon, Marcabrú, la Comtessa de Dia, Rimbaud,
fins que algun dia la peça s’assembli a la vibració que un dia
vaig sentir dins meu.

LA TERTÚLIA DEL DIMECRES

La Tertúlia tenia coses molt bones, però també en tenia de
dolentes. Jo en recordo una que il·lustra perfectament si
n’estàvem, de perduts. També il·lustra que érem 4 marrecs
universitaris amb 4 conceptes mal apresos: un dia la Merit-
xell va arribar amb un poema preciós. En llegir-lo, ningú no
va fer cap comentari sobre la bellesa del poema, la sonori-
tat, l’emoció que inspirava o, senzillament, allò que deia.
En canvi, tots ens vam afanyar a criticar-li un gerundi. En
algun lloc havíem llegit que els gerundis en poesia eren
tabú. El dimecres següent, la Meri arriba amb un altre
poema. En un vers, les síl·labes no li sortien, la qual cosa
es podia resoldre amb un participi; jo que li dic, i ella que
em respon: “Però no vau dir que els participis no es podien
utilitzar?”. Espero, de cor, que tots hàgim après a des-
aprendre una mica.
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Abracadabra! Poemes i cançons. Lleida: De París, 2008.
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POEMA-POÈTICA

Genolls pelats i fona a la cintura,

Busco tresors, remots bancs de corall.

Al fons la font, i el doll que ja m’atura;

Del doll, la mà d’un déu em tira avall.

De braç d’un bard que riu i em tracta amb cura,

Veig els secrets que hi ha rere el mirall,

En flairo flors, en tasto confitura,

N’aprenc les cançons que es canten al ball.

Seca la font i la barca amarrada,

El vent, amics, m’ha pres les flors, la dansa!,

Canto per recordar-ne la tonada

-Ei Llach!, ei Riba!-; i rimo amb l’esperança

De retrobar aquella Llengua Robada

Que unia els cors abans de la Venjança.

PASSEIG PEL SEGRE

AMAT BARÓ

Si de fosc tombo pel riu

-la calor es fa insuportable

i no ha estat un jorn amable,

he estat tot meditatiu-

Si de fosc tombo pel riu.

Castanyetes de cigonya,

campanetes de 1000 grills

en jocs tornen els perills

i en coratge la vergonya,

castanyetes de cigonya.

Entre els arbres i una canya

aromes d’Orà i Alger;

sota un salze ploraner

una mora ja s’hi afanya.

Entre els arbres i una canya.

A la llum d’una clariana

uns prínceps de Bangladesh

els daus tiren cap a l’eix

de la mística rotllana,

a la llum d’una clariana.

Més enllà, en una banqueta

toca reggae una guitarra,

uns negrets sota una parra

encenen una trompeta,

més enllà en una banqueta.

L’equip de l’Imperi Asteca

juga un partit de futbol;

quan el més petit fa un gol

rebrota la mata seca,

l’equip de l’Imperi Asteca.

Branda amb força la mangala

un gitano romanès;

una russa s’alça més

la mitgeta dalt l’escala:

branda amb força la mangala!

Dins d’aquesta dansa fina

no hi ressona to nadiu:

l’ilerget no balla al riu,

és maldestre i ja no afina

dins d’aquesta dansa fina.
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Art i qualitat de vida II
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Text i fotografies
J u a n j o  J o v é

Aquest article és la segona part de l’article Art i qualitat de vida
publicat en el número anterior.

III. Esculpint el buit

Aquest text de la sèrie Art i qualitat de vida obeeix a la inten-
cionalitat de mostrar com una excursió pot donar peu a múl-
tiples vivències i experiències d’índole esteticoartística.

PASSEJANT PER UNA PEDRERA DE MENORCA

A Chillida li agradava esculpir el buit. Treia matèria a la pedra
base i generava espais buits fins i tot més rellevants per a l’o-
bra que l’espai ocupat per la seva part pètria. Convertia el buit
en espai estètic que interaccionava amb l’espai corpori. Espi-
ritualitzava el buit.

I va somiar a aplicar aquest enfocament artístic al buidatge
d’una muntanya de Fuerteventura anomenada Tindaya. L’im-
mens espai interior cúbic generat en el si de la rocosa mun-
tanya s’obriria a l’exterior, al cel, als estels, a la Lluna, al Sol, a
través d’una obertura superior. 

Sens dubte, en un espai com aquest la ment del visitant que-
daria aclaparada i transportada cap a esplèndides i esglaiado-
res vivències.

El projecte de Chillida encara s’ha de realitzar. 

A Menorca vaig trobar una peculiar versió del buit espiritua-
litzat. Una versió afí al somni de Chillida de realitzar gegan-
tesques escultures per buidatge del subsòl rocós. 

A Menorca existeixen immenses escultures d’aquesta mena
en nombroses pedreres en què es va extreure, durant molt de
temps, pedra maresa (el particular tipus de pedra que s’ha

emprat des de temps immemorials per construir les cases d’a-
questa illa).

Naturalment, els picapedrers extreien la pedra, peça a peça,
sense tenir ni la més petita idea que les superfícies i els espais
generats podrien ser vistos com escultures. Però qualsevol
visitant actual de les pedreres que tingui un mínim de forma-
ció i sensibilitat artística pot quedar fascinat amb el resultat
final de l’extracció de la pedra. Se sentirà com mai s’havia
sentit abans, com si deambulés per l’interior d’immenses
escultures amb esplèndides textures, formes, composicions…
I a la bellesa experimentada hi contribuirà el fet que amb el
pas del temps la naturalesa ha anat recobrint molts racons de
matolls, arbustos i arbres (figura 1 i 2).

Foto de capçalera: Figura 1. Figura 2.



L’acció del temps i de la vegetació espontània nascuda a l’at-
zar ha generat racons i escenaris que, sens dubte, agradarien
molt els estetes romàntics. I també qualsevol ment sensible
del nostre temps. 

D’alguna manera, aquestes pedreres també poden ser asso-
ciades al moviment del land art. La naturalesa, que en aquell
moviment és artísticament manipulada, va ser també mani-
pulada pels picapedrers, però, és clar, sense que tinguessin
cap tipus d’intencionalitat artística. Però en aquestes, si se sap
mirar adequadament, hi habita l’art. 

Existeixen altres possibilitats. Aquestes pedreres poden gene-
rar intenses vivències estètiques estimuladores de qüestions
d’un calat humà profund. Nombroses escales han quedat
adherides, com mostren algunes de les fotografies que
acompanyen el text (figures 3 i 4), a la superfície de la roca
esculpida. Aquestes escales són capritxoses. I algunes poden
evocar les màgiques escales d’Escher. Però també les escales
de les Carceres de Piranesi, en el sentit que són escales caprit-
xoses o arbitràries que no porten enlloc i que es distribueixen
de manera atzarosa per qualsevol racó de l’espai. De vega-
des, fins i tot estan suspeses al buit i esdevenen inaccessibles.
I n’hi ha amb disposicions espacials inverses a les que tenen
les escales habituals, sempre sotmeses a l’imperi de la llei de
la gravetat.

L’home sempre ha creat escales molt diverses. Escales per ascen-
dir. Escales per descendir. Escales per evadir-se. Escales pobresa
(de vegades un simple tronc amb mosses laterals per recolzar-hi
els peus). Escales ostentació de riquesa i poder. Escales espiri-
tuals, com la del somni de Jacob o les dels quadres de Miró…

I, mirant les escales de les pedreres de Menorca es podria pen-
sar que també l’home ha creat escales conceptuals destinades
a fer-nos reflexionar sobre la condició humana.

Progrés, ciència, innovació tecnològica, nivells de renda en
ascensió, societat de l’opulència, societat de l’espectacle, món
virtual… Escales de tot tipus i aparença sembla que ens atan-

sen sense treva a cotes superiors de desenvolupament. La
nostra època.

Però, en realitat, cap on ens condueixen moltes de les escales
en què habitem?

La mítica escala de Babel, malgrat que sempre ascendia cap a
cotes superiors, no conduïa finalment al cel, al paradís somiat,
sinó a un particular tipus de barbàrie que implicava incomu-
nicació i confrontació destructiva. L’escala de Babel també era
una escala per a la reflexió.

Les fabuloses escales del nostre món no deixen d’ascendir.
Però freqüentment es té la impressió que moltes creixen, com
les de les pedreres de Menorca, sense ordre ni concert. No
tenen res a veure les unes amb les altres. Cada una va al seu
aire. I molt freqüentment no sabem on ens condueixen. I n’hi
ha que semblen que atempten tant contra la llei de la grave-
tat (i altres lleis científiques) com contra la llei del sentit comú
que ens convida a potenciar la qualitat de vida.

És a dir, que algunes pedreres sembla que han estat tallades
pensant en la cruïlla existencial en què ens trobem. 
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Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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En una de les pedreres s’han realitzat recentment diverses
intervencions dignes d’un elogi especial. La filosofia interven-
cionista ha estat simple: convertir la visita a la pedrera en una
experiència polivalent i enriquidora. El visitant, mentre deam-
bula pels diversos espais de la pedrera, de sobte descobreix en
un racó una font d’aigua que genera un petit estany amb
nenúfars. I al voltant d’aquest estany es pot optar per seure-
hi a descansar i per delectar-se, alhora, amb l’estany, els nenú-
fars i els reflexos de l’aigua.

En un altre espai cobra vida un petit jardí botànic que mostra
plantes pròpies de Menorca. 

I en un altre, hom té la sorpresa de trobar-se amb la presèn-
cia d’un jardí renaixentista (figura 5).

En aquesta mateixa pedrera, de sobte el trajecte seguit pot
conduir-nos a la zona de la pedrera moderna, de la pedrera
que va rebre l’ajuda de potents màquines de tall i transport.

Un nou món apareix davant dels nostres ulls. Buits immensos,
parets tallades seguint verticals perfectes. Parets ferides de mane-
ra regular (simples traços verticals i horitzontals que s’entre-
creuen de manera uniforme) per gruixudes serres circulars que
van generar unes fantàstiques textures matisades, al seu torn, per
la variada coloració de la roca. I en aquests gegantescos espais
també s’han realitzat algunes instal·lacions. Una d’aquestes, un
laberint fet amb pedra extreta de la mateixa pedrera.

Un escenari colossal en què hom no pot deixar de sentir-se
cohibit (figures 6 i 7).

Vistes des de dalt de la pedrera, les persones que estan sobre
el terreny excavat són simples formigues. Des de baix, de la

mateixa manera que el blau del cel omple tot l’espai immens
deixat al descobert per l’immens buit generat per les màqui-
nes, segurament hom té vivències emparentades amb les que
Chillida volia generar a través de l’ambiciós projecte de bui-
dar Tindaya.

Però queda clar que també es pot evocar en aquests espais la
pintura metafísica de De Chirico.

I també es podria pensar que la pedrera moderna només és
una metàfora sobre el nostre món desgavellat. Un món
obsessionat amb el creixement sense límits, un món desafia-
dor de qualsevol tipus de cauteles generades per la
intel·ligència qualitativa i el sentit comú, un món sense cons-
ciència que el seu gegantisme està consumit per un immens
buit sense sentit existencial.

Gombrich deia que la ment humana sempre té el desig de
donar significat a les coses, a qualsevol cosa, a qualsevol tro-
bada casual. I aquests significats poden aflorar en companyia
de vivències estètiques. 

Algunes pedreres van impactar en el seu moment en determi-
nades ments intel·ligents i sensibles de Menorca que van pen-
sar que havien de ser tractades com espais dignes de ser cone-
guts i de ser gaudits. I altres van pensar que aquests espais
podien ser completats per donar més opcions experiencials als
visitants (per això se’ls va ocórrer crear jardins interiors). 

I, com a conseqüència del que van pensar i realitzar, nom-
broses ments que les visiten se senten inundades d’esplèndi-
des vivències. I segurament no escassegen els que despleguen
enriquides, intel·ligents i sensibles elaboracions mentals. És a
dir, que l’experiència de l’art, pel fet que és tan consubstan-

Figura 6 i 7.



cial a la ment humana, sembla que seguirà tenint futur. I el
pot tenir esplendorós. I pot arribar a molta més gent de la que
habitualment propendeix a donar-li vida.

Per aconseguir-ho, convé que l’art, quant a experiència, es
cobri vida de manera oberta, fluida, entrellaçada, compartida.
Els uns amb els altres. Sentint-nos coparticipants. Omplint
nombrosos espais del temps que anem vivint i entrellaçant.

Chillida, Tindaya, les pedreres, l’estètica dels romàntics, les
escales de les pedreres, les escales de Piranesi, les escales del
progrés, els jardins renaixentistes, l’art promogut pel movi-
ment land art…, tot això generant al llarg d’un matí esplèn-
dides i variades experiències.

L’art acompanyant la vida. Una excursió de vacances conver-
tida en art viu.

I multiplicitat de gent encoratjant-lo: picapedrers, artistes,
paisatgistes, visitants…

Deu tenir tot això alguna cosa a veure amb la qualitat de vida?

Una altra qüestió rellevant que m’interessa destacar de l’ex-
periència de la pedrera és que ens permet apreciar una altra
constant entre els humans: la necessitat que té la ment de
projectar-se en els espais de vida imprimint-hi la seva
empremta emocional, estètica, reflexiva. Sempre ha estat així:
les cases (els espais interiors, els mobles, la decoració...), les
places, els jardins…, convertits per la ment en espais adequats
a les seves necessitats funcionals i estètiques.

Una pedrera també pot acabar sent un ampli espai extensió
de la ment. 

Les restes d’una pedrera convertides en riquesa experiencial
que es renova contínuament, tant per part de qui la gestiona
com per part dels que la visiten. Un ampli i diversificat espai
que genera benestar, comunicació, vivències estètiques, pensa-
ment enriquit…

La ment de l’home generant el seu món.

IV. Jardins potenciadors de la qualitat de vida

Malgrat que abunden els jardins escassament potenciadors
de la qualitat de vida (jardins ostentació, jardins floristeria, jar-
dins artefacte…), n’hi ha de realment concebuts com contex-
tos potenciadors d’aquesta qualitat. 

I alguns d’aquests concedeixen a l’art un paper rellevant.

Aquest és el cas dels jardins de La casa d’Erasme de Brussel·les. 
A La casa d’Erasme hi ha actualment dos jardins. Un d’aquests,
un jardí medicinal (figura 8) semblant al que devia cuidar
Erasme.
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Està format per diversos parterres quadrats, rigorosament
ordenats de manera cartesiana, que contenen les plantes
medicinals emprades per Erasme per alleugerir els seus nom-
brosos problemes de salut. Entre els parterres, es pot passejar
amb molta comoditat, però sempre en línia recta; i tots els girs
del camí, sempre en angle recte. Jardí curació, jardí salut, jardí
geometria. L’imperi de la raó, del coneixement, de la utilitat.

L’altre jardí, molt més ampli en extensió, no obeeix a cap geo-
metria estructurant. Un simple jardí naturalesa espontània.
Però amb sendes que canalitzen gairebé imperceptiblement,
i aparentment a l’atzar, la manera de caminar del visitant. 

(No hi falten alguns gats del barri que, fugint del mundanal
soroll, es refugien en la pau d’aquest espai tan tranquil i
natural.)

Aquest jardí ofereix al visitant algunes sorpreses. S’hi troben
escultures o, més ben dit, intervencions artístiques puntuals,
realitzades per artistes d’alt nivell. I algunes gandules, situades
en algun racó tranquil, que conviden el visitant a fer-hi una
migdiadeta, o a llegir còmodament, o a xerrar amb el veí.
Aquest jardí és, també, un jardí humanista.

El director de La casa d’Erasme, Alexandre Vanautgaerden,
poeta i amic d’artistes, va tenir, ja fa uns quants anys, la bri-
llant idea de convidar-ne alguns a realitzar intervencions al
jardí. 

Respectant la seva espontània naturalitat, aquests artistes ins-
tal·len, de manera dispersa, les seves obres. 

Mentre el visitant passeja pel jardí, aquestes apareixen de
sobte sense trencar l’harmonia del conjunt, perquè estan con-
cebudes amb aquesta intenció.

Les obres, segons el que es va pactar abans de ser realitzades,
han de ser sintòniques amb l’obra d’Erasme. Han de mante-
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nir-se properes a la seva filosofia de vida, a les seves propos-
tes existencials. 

Marie-Jo Lafontaine va preparar diversos estanys petits en
forma de fulla (figura 9). La profunditat de l’aigua és mínima,
uns 10 cm. Sobre l’aigua, gairebé enganxades a la superfície,
unes quantes frases d’Erasme extretes dels seus Adagios. Les
lletres i els seus reflexos es fonen amb la vegetació que també
es reflecteix a l’aigua. Les herbes de la vora de l’estany desdi-
buixen la rigidesa de la forma-fulla dels miniestanys. 

“La pàtria és qualsevol lloc on et sents bé.
On hi ha els amics, allí hi ha la riquesa.
Jo sóc un ciutadà del món, la meva pàtria és a tot arreu,
per a tothom sóc un estranger.
Afegir estels al cel.
Vés de pressa lentament.”

Són alguns dels adagios d’Erasme que suren sobre l’aigua de
les fulles-estany.

La figura 10 mostra una altra obra a punt de ser realitzada. El
seu autor: Bob Verschueren.

Una espiral s’endinsa a la terra, descendeix. Està coberta de
petites pedres sobre les quals s’hi pot caminar. Al centre de
l’espiral, un tronc tallat a l’alçada d’un metre i en què s’ha
posat al descobert el naixement de les seves arrels. 

Del centre de la secció circular del tronc hi brolla sempre
aigua. Que s’escampa pel tronc. Descendeix fins a les arrels.

Un tronc brollador. Un tronc arrelat, un tronc font. L’aigua de
la vida sempre brollant de l’arbre vell ja mort, però que
segueix donant vida. 

S’ha de penetrar a la terra, convertir-se en espiral. Buscar el
centre. I fondre’s amb la font de la vida, amb les seves arrels.
Els arbres moren, però la vida prossegueix el seu camí. L’obra
d’Erasme segueix generant vida.

L’humanisme de vegades sembla que mor. Moren, sens
dubte, els seus arbres. Però queden les seves arrels. I d’aques-
tes, hi brolla novament la vida.

És a dir, Erasme com a font de saviesa existencial.

Em tombo en una de les gandules. Estan posades allí, al cen-
tre del jardí, perquè els visitants les puguin aprofitar. Llegint
Erasme. Meditant. Descansant. Gaudint de la relaxant calma
que irradia el jardí.

Penso en el meu jardí. Crec que hi incorporaré algun minies-
tany amb alguna frase d’Erasme. M’hi he quedat una bona
estona estès, sentint que era, en realitat, al jardí d’Epicur.
Llàstima que cap arbre m’oferís cap fruita sucosa! Epicur va

fer una migdiada a la gandula del costat. O potser va ser
Erasme. O Kant, que habitualment associava les seves elu-
cubracions sobre la bellesa al món dels jardins. O potser va
ser Albert Kanh (el banquer humanista creador, a principis
del segle passat, d’un jardí de jardins on la presència de
diversos jardins propis de diferents èpoques, regions i cultu-
res convidaven els visitants a ser ciutadans del món) qui es
va posar a fer una migdiada al meu costat. O cap dels qua-
tre, perquè les imatges dels somnis no són sempre d’alta
definició. Però, en tot cas, em vaig sentir acompanyat. Tran-
quil·lament acompanyat.

Sí, el món dels jardins pot ser molt variat. 

I poden donar-nos bellesa, relaxació, benestar, entreteni-
ment; aromes seductores, plantes medicinals… Però també
poden crear contextos estimuladors de la intel·ligència, de la
consciència, del pensament transcendent… (evoquen, sinó,
juntament amb l’humanista jardí de la casa d’Erasme, el món
dels jardins zen).

Seria bo no convertir els jardins en mera rutina, en mer apa-
rador, en simple decorativisme, en mera ostentació.

Figura 9.
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Els jardins han de ser funcionals. Poden ajudar, com el jardí
medicinal de la casa d’Erasme, a la salut física. Poden ajudar,
com el jardí humanista que acabem de descriure o com els
jardins zen, a la salut i al conreu espiritual de la ment.

Poden ser humanitzats. Han de ser humanitzats. I podrien ser
també pensats com contextos generadors d’enriquides expe-
riències esteticoartístiques potenciadores del bon viure.

V. Conclusions

Encara que en la nostra època l’home comú no sembla pro-
cliu, en la seva vida quotidiana, al desplegament d’experièn-
cies mentals d’índole esteticoartística, la capacitat de tenir-les
continua sent inherent a la seva ment.

Les formes de vida imperants, tan propenses a la sobrecàrre-
ga d’estímuls, a la fugacitat de les experiències i vivències i a
sotmetre la nostra ment a nombroses i interessades pressions
manipuladores (mercantilisme, consumisme sense fre, propa-
ganda omnipresent, modes arbitràries i fugaces, inconsistèn-
cia dels sistemes de valors…), mutilen o distorsionen bona
part de la nostra potencial sensibilitat esteticoartística. I com
a conseqüència de tot això, els nostres quefers quotidians
tenen poc a veure amb la dimensió esteticoartística de viure. 

Però no totes les ments renuncien al conreu de les seves poten-
cialitats esteticoartístiques. Algunes fins i tot les desenvolupen
al màxim (artistes, crítics d’art, teòrics de l’art, gurmets de
l’art…). No obstant això, fins i tot entre aquest grup de privile-
giats productors i degustadors d’art solen abundar els que
viuen en la vida comú al marge del desplegament d’experièn-
cies esteticoartístiques promotores de la qualitat de vida. 

I com que la majoria dels gestors de la vida institucional no
són aliens a les imperants formes de vida en què estan immer-
sos, tampoc ells destaquen en el seu afany per integrar expe-
riència esteticoartística, vida quotidiana i qualitat de vida.

I a no oblidar el fet que els processos educacionals desplegats
al medi familiar i al medi escolar tenen poc a veure amb
aprendre a generar vida de qualitat amb l’ajuda de vivències
i experiències esteticoartístiques. 

Total, que l’escassa sensibilitat esteticoartística imperant i l’es-
cassa propensió a connectar la poca que ens queda a la
manera quotidiana de viure repercuteixen en el disseny i la
construcció d’habitatges, places, carrers, jardins, paisatges…
poc facilitadors de la qualitat de vida.

No obstant això, d’acord amb els exemples que hem expo-
sat al llarg d’aquest treball, no sembla excessivament difícil
aconseguir que estètica, art i qualitat de vida quedin ben
agermanats.

Per progressar en aquesta direcció, caldria:

Reduir la força de les concepcions elitistes de l’art.

Reorientar les filosofies dels museus i els centres d’art —fins
ara excessivament centrades en la promoció conceptualista
de l’art, Art— per tal de potenciar la dimensió experiencial
de l’estètica i de l’art.

Augmentar l’interès dels artistes per generar en els con-
templadors de les seves obres experiències mentals d’or-
dre sensible, emocional i intel·lectual que remoguin els
fonaments de la pura inèrcia i de les formes de vida que
ens allunyen d’una humanitzada i humanitzadora qualitat
de vida. 

Convertir l’arquitectura, l’urbanisme, el paisatgisme… en
aliats de formes de vida en què l’experiència esteticoartísti-
ca hi sigui inherent. I convertir-les, així mateix, en facilita-
dores de la consecució d’altes quotes de qualitat de vida. 

Orientar l’educació vers l’assoliment de ciutadans sensibles
estèticament i capaços d’integrar art, estètica, contextos de
vida, formes de vida i qualitat de vida.

Figura 10.
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100 anys. L’aventura de la vida

“He après molt sobre l’envelliment i he pogut reduir, de
forma molt considerable, la meva por a fer-me gran.” Són
paraules de l’artista alemany Hans-Peter Feldmann en una
carta molt recent adreçada als alumnes i a la professora de la
Universitat de Lleida que, com a treball de curs, van recons-
truir una de les seves obres més conegudes: 100 anys. Es trac-
tava de fotografiar el pas dels temps, amb 101 retrats de per-
sones anònimes de les quals l’espectador només en sabria el
nom de pila i l’edat. Era un recorregut visual per la vida que
havia d’ensenyar, sense maquillatges ni decorats, des de la
pell fina d’un nadó fins a les arrugues de la vellesa. Un rostre
per any, fotografiats en blanc i negre i ordenats cronològica-
ment, de manera que hi puguem veure què som, què vam ser
i què serem. 

Aquesta és la idea que, un matí del mes de febrer, poc després
de les nou, ens explicava a classe la professora Mercedes Valdi-
vieso. L’assignatura era Art i Societat, però la classe estava plena
de futurs historiadors i geògrafs de primer curs, i, afortunada-
ment, també d’algun estudiant d’Història de l’Art. “Vull que feu
un treball creatiu”, ens deia. Per a la majoria de nosaltres, acos-
tumats a lectures feixugues i comentaris de text, suposava una
novetat engrescadora, però alhora una mica inquietant. 

“Volia que els meus alumnes, tot i que no es dedicaran a l’art
en el futur, desenvolupessin la seva faceta creativa. El poten-
cial creatiu és innat a les persones. Per això vaig optar per pro-
posar-los fer una recreació de l’obra de Feldmann”, explica la
professora Mercedes Valdivieso, l’artífex del projecte. El repte
que se’ns posava al davant no era fàcil. Significava trobar 101
voluntaris, des d’un nadó de pocs mesos fins a una persona
de 100 anys, explicar-los la idea i engrescar-los a participar-hi.
Calia fer-los un retrat real, on la bellesa quedava al marge i
l’objectiu era buscar l’autenticitat. No sempre, però, era fàcil
trobar els millors candidats: “Arriba una edat en què ja has

vist molt de la vida, i això complicava una mica les coses. Una
de les persones que jo vaig fotografiar era força reticent al
principi, simplement perquè tenia por que se’n riguessin d’e-
lla”, recorda una de les alumnes.

La idea era recrear l’obra que Hans-Peter Feldmann (Düssel-
dorf, 1941) havia creat uns anys abans. Ho havíem de fer en
el nostre entorn, amb la nostra gent, tal com ho havia fet ell
mateix. Feldmann és un dels artistes més reconeguts de l’es-
cena artística, tant alemanya, com europea. “No és un artista
mediàtic, no li agrada ser estrella, però té una gran qualitat i
gaudeix d’un gran prestigi, sobretot als cercles artístics més
exquisits”, explica Valdivieso. A Feldmann se l’ha considerat
precursor de les actituds apropiacionistes de finals dels anys
vuitanta. “És un artista molt compromès, tant a nivell polític
com social. De fet, una obra seva, anomenada Els morts, mos-
trava fotografies de les víctimes de la RAF i les barrejava amb
fotografies dels mateixos terroristes morts. Aquesta obra va

Foto de capçalera: La mostra fotogràfica feta pels alumnes exposada
al Centre d’Art La Panera de Lleida. 

Un moment del muntatge de l’exposició al vestíbul de l’edifici del
Rectorat de la Universitat de Lleida. Els alumnes van ser els encarregats
de tot el procés.
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causar molta polèmica a Alemanya”. Des dels anys setanta,
les seves obres s’han exposat en els principals esdeveniments
artístics internacionals i als museus més importants. “En el
cas de 100 anys, no estem parlant de fotografies i prou, sinó
d’art conceptual. És una idea molt simple, però alhora bri-
llant”, diu Valdivieso.

Retratar l’edat

El projecte, però, no es reduïa només a trobar les persones
adients i fer les fotos. Calia coordinar més de 50 estudiants
treballant plegats, entenent l’essència de l’obra de Feldmann
per mostrar-la en el nostre projecte. I, és clar, calia muntar
una exposició, que ja era tota una novetat per a tots nosaltres.
“Demanar els permisos, buscar l’espai, muntar l’exposició,
decidir a quina alçada es penjaven les fotos, preparar la inau-

guració, fer invitacions... Va ser molta feina i al principi ens va
costar una mica coordinar-nos, però quan vam començar a
veure els resultats ens vam engrescar moltíssim”, explica una
estudiant d’Història de l’Art.

Finalment va arribar el moment, veure els 101 retrats exposats
al vestíbul de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida.
Eren els nostres amics, les nostres parelles, les nostres àvies i
besàvies, els nostres cosins, pares i germans... I s’ensenyaven
sense recances, amb 15 o amb 85 anys, amb 6 mesos o amb
100 anys. En alguns casos, les fotos ens mostraven a nosaltres
mateixos, els alumnes. “Crec que vam aconseguir transmetre
el nostre missatge, ja que resultava curiós observar com la gent
buscava la foto de la seva edat i es comparava amb la persona
fotografiada”, recorda un alumne d’història. I és que, més que
retrats de persones, havíem intentat retratar l’edat. “El resultat

Joana, 4 anys. Una de les primeres fotografies de l’exposició.
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va arribar a commoure’m”, diu la professora Mercedes Valdi-
vieso, que ha estat comissària de mostres tan importants com
La Bauhaus de festa. 1919-1933 i Ellen Auerbach. La mirada
intuïtiva, totes dues exposades al Caixafòrum els anys 2005 i
2003, respectivament.

Satisfacció inesperada

El que va venir després va ser més feina, però una inesperada
satisfacció. Feina perquè el muntatge era auster i vam haver
d’organitzar uns grups d’alumnes que passessin per l’exposició
a determinades hores i comprovessin que les fotografies, fixa-
des a la paret amb un sistema molt rudimentari, continuaven
al seu lloc. I satisfacció per l’acollida de la gent que, quan pas-
sava pel vestíbul, s’aturava a mirar les fotografies. “Veies com
moltes persones es miraven una foto de passada, però llavors

la curiositat els feia seguir mirant els anys següents i moltes
vegades arribaven fins al final”, comenta una alumna. I, de la
mateixa manera que un matí de febrer ens proposava el pro-
jecte, un matí de finals de maig la professora Valdivieso ens
explicava que la nostra obra s’exposaria, dins les jornades de
portes obertes, al Centre d’Art La Panera, el mateix lloc on uns
mesos abans s’havien exposat les 101 fotos fetes pel mateix
Feldmann que havien inspirat el nostre treball.

I encara havia d’arribar una nova satisfacció inesperada.
Aquest cop, en forma de carta. Fa només unes setmanes, el
mateix Hans-Peter Feldmann escrivia una carta a la professo-
ra Valdivieso després de conèixer el nostre projecte: “Em sem-
bla fabulós que els estudiants hagin aprofundit d’aquesta
manera en la meva feina i hagin creat coses similars en el seu
propi entorn. Per a un artista, és molt bonic veure que el seu

Elisenda, 28 anys. Una de les fotografies de l’exposició.
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treball s’ha entès com ell el va concebre i que, a més, posa en
marxa en l’espectador coses que van més enllà [...] Me n’ale-
gro molt, de la recreació del meu treball a Lleida, i em sento
molt honorat.” En aquest cas, tant per a la professora Valdi-
vieso com per a nosaltres, els alumnes, les paraules tenen un
significat molt especial. “El nostre treball ha tingut un ressò
que no ens esperàvem, però, sens dubte, el millor reconeixe-
ment són les paraules del mateix artista”, diu un estudiant.

Por a envellir

“Estic segura que els meus alumnes han après molt més del
que es pensen. Ara no se n’adonen, però ja ho veuran en el

futur”, diu Valdivieso. I n’hem après. Oi tant, que n’hem
après. A treballar en grup, a entendre la feina que hi ha
darrere d’una exposició i, sobretot, a veure l’art com un fet
molt més proper a nosaltres del que mai havíem pensat. I és
que potser no cal saber dibuixar o cantar per ser un artista.
Potser l’art té molt més a veure amb el que vols dir i com ho
expresses. I en aquest cas el missatge era clar: el temps
passa per a tothom. Físicament ens arruga; interiorment,
probablement ens fa més savis. Feldmann ens diu a la carta
que ha “aconseguit reduir de forma considerable la por a
envellir” i ens desitja que “tant de bo els estudiants hagin
tingut una experiència similar”. El temps, com sempre, ens
ho dirà.

Pilar, 100 anys. L’última fotografia de l’exposició.



47

El ball de bastons a Lleida.
Cap a una aproximació sociològica

D I V E R S À R I U M
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A m à l i a  A t m e l l ó

De l’encara poc conegut repertori històric de representacions
festives de carrer de la ciutat de Lleida, el ball de bastons n’és
la dansa que més temps s’ha interpretat, i, en conseqüència,
la més coneguda per la societat. Hi han influït diversos factors,
i intentarem esbossar-los una mica. Sense entrar en més con-
sideracions, quan parlem d’aquest ball ens referim a aquell en
què els balladors executen un seguit de figures i moviments
coreogràfics, basats en els picaments amb dos bastons, que
cadascun d’ells subjecta amb les mans.

De balls espectaculars o danses representatives (que es plan-
tegen com un espectacle públic per al gaudi contemplatiu de
la concurrència, i no per a la participació oberta de tothom
qui vulgui), en les festivitats d’antany, la nostra ciutat n’havia
disposat d’unes quantes: el ball de Valencians, el de Moros i
Cristians, el de Gitanos, el de Negres, la Moixiganga, etc., i
l’anomenat ball de Bastonets. Posem el nom amb lletra des-
tacada, ja que, malgrat que avui dia hom parla de ball de bas-
tons, en sentit genèric, per referir-se a aquesta dansa, a Llei-
da, històricament, se l’ha conegut amb el nom en diminutiu,
i no pas perquè s’executés aquí amb bastons de dimensions
reduïdes, en comparació a d’altres balls de la mateixa espècie,
sinó perquè normalment aquest ball era realitzat per nois
joves (infants o adolescents).

Les primeres citacions que tenim d’aquest ball en concret, ja
al segle XVIII, parlen de ball de Bastonets, que executaria una
“quadrilla de mancebos”. Durant tot el segle XIX se l’anome-
na també d’aquesta manera, a voltes especificant que aquest
ball era ballat per muchachos, o bé que “l’acostumbran a
practicar los mozos”, o directament es consigna en rebuts de
pagament que es gratificava amb una certa quantitat a cadas-
cun “dels niños que ballaven els Bastonets”. Així mateix, a
voltes, també trobem traduccions literals del nom al castellà
(idioma dominant en l’escriptura, sobretot a partir de finals
del segle XVIII), que l’anomenen com “bastoncitos o palillos”
(també el trobem en castellà com a “paloteo”). Tot i així,
remarquem que en la majoria de documents, tot i que redac-
tats en castellà, se l’anomena ball de Bastonets.

Aquesta denominació continuà fins a les acaballes del segle
XX, a la dècada dels setanta, moment en què el ball desapa-
regué, durant poc més d’una dècada, de les festes lleidatanes.
Quan es recuperà, a principis dels anys noranta, segurament
per influències foranes i pel fet que el fil d’una determinada
tradició històrica es trencà, se l’anomenà ja ball de Bastons i,
de fet, actualment, aquesta denominació és més escaient que
la de Bastonets, ja que aquesta dansa mai més ha estat balla-
da exclusivament per xiquets.

Dèiem que el ball de Bastonets ha estat el que més temps ha
perdurat dins de la vida festiva local. A tall d’exemple, si
recomptem totes les dates documentalment contrastades
d’actuacions durant les festes majors del segle passat, com-
provem que es representà un total de 61 anys. D’altra banda,
de l’arxipopular Marraco, durant tot el segle XX, podem con-
trastar-ne l’actuació durant 63 anys. I de fet, si poguéssim
preguntar a un lleidatà d’abans de la guerra de 1936 quin ele-
ment festiu li resultava més familiar o conegut dels dos,
gosem afirmar que, amb tota seguretat, respondria que els
Bastonets. Igualment, volem esmentar que és el ball més ben
documentat al llarg dels segles XVIII i XIX, aspecte que ens
pot induir a pensar que, possiblement, era dels que més
actuaven o dels que més agradaven.

Però, per quin motiu els Bastonets han perdurat tant de
temps? Podem assajar una explicació que respon a diversos
factors. En primer lloc, però, ens cal fer notar com totes
aquestes representacions anaren patint una progressiva deca-
dència i desaparició, implacable a partir del primer quart del
segle XX, com a conseqüència, bàsicament, dels canvis socials
operats a partir de la revolució industrial i l’ascens de la bur-
gesia liberal al poder: expansió del model liberal capitalista i
els consegüents canvis introduïts en els gustos i el consum de
l’oci en les societats.

Els Bastonets també se’n ressentiren i, entre els anys 1913 i
1925, desaparegueren de les festes majors locals. Tot i això,
el 1926 retornaren, ara sí, per quedar-s’hi durant gairebé tot



48

el que restava de centúria (tret d’alguns períodes excepcio-
nals). No sabem a què es degué aquesta reaparició; tot i això,
és a partir d’aquestes dates quan es confirma el fet que els
Bastonets són organitzats des de la Casa de Misericòrdia de
la Diputació de Lleida (posteriorment Hogar de San José, de
la mateixa institució provincial). Els balladors passaren a ser
nois asilats a aquest establiment. Antigament, al segle XIX,
durant un bon grapat d’anys, s’encarregà dels Bastonets
Antoni Escribá (a) Betó, qui exerciria de cap de colla i res-
ponsable del sosteniment del ball, les despeses del qual
solien ser a càrrec de l’Ajuntament (uns quants rebuts i
acords municipals ens ho confirmen).

El fet que els Bastonets pertanyessin a la Casa de Misericòrdia
és un dels factors que n’explica la pervivència durant el segle
passat. El fet de formar part de les activitats d’un internat edu-
catiu permetia aportar una font constant d’efectius, sempre hi
havia nois disposats a ballar i, a més a més, des de la mateixa
institució es vetllaria perquè així fos, d’acord amb els objectius
pedagògics que tenia imposats. Alhora, el fet que la dansa
hagués estat representada tradicionalment per xiquets jove-

nets permetia i facilitava que s’inserís dins d’aquesta institució.
Així mateix, el ball també representava una sortida per als nois
que havien estudiat música al centre (la música i la pràctica
instrumental eren unes de les assignatures de l’Hogar) i que
havien constituït l’antiga Banda Provincial. Durant aquest perí-
ode, la majoria de músics que acompanyaven al ball provenien
de la mateixa Casa de Misericòrdia. Ens trobem, doncs, amb
una institució que es responsabilitzà del ball i que, per les seves
característiques, permetia assegurar-ne el manteniment. A
mesura que la institució perdé pes i anà desapareixent, els Bas-
tonets, lligats a aquesta, també ho feren.

L’altre factor que explicaria aquesta pervivència és més d’or-
dre sociològic i ideològic. En el procés de decrepitud de les
antigues representacions populars festives de carrer, algunes
no desaparegueren, sinó que senzillament passaren a ser con-
siderades espectacles infantils. El cas més paradigmàtic és el
dels gegants o els capgrossos: encara avui dia, la sortida dels
gegants i els capgrossos està àmpliament considerada un
espectacle adreçat a la canalla. Aquest procés, que podríem
anomenar d’infantilització, s’inicià a principis del segle XX;

“Festes populars”. Vida Lleidatana, núm. 2 [15/05/1926], p. 30.
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posem-ne només un exemple, extret de la premsa, concreta-
ment del diari lleidatà El Ideal, l’any 1913: “[...] Y no nos que-
jemos de que los gigantes se exhiban demasiado. Salgan
cuantas veces se quiera. Pero, eso sí, salgan siempre acompa-
ñados de la alegre comitiva infantil, porque sin ella habría que
retirarlos como mascarada de mal gusto.”

Així, per a certa part de la intel·ligència lleidatana, aquests
grups festius serien un aspecte de la festa que tindria raó de
ser com a espectacle infantil o tradició que cal mantenir com
a record del passat; el seguici de gegants, capgrossos, Marra-
co, Bastonets, etc. aniria adreçat, sobretot, al gaudi dels
infants i, si aquests no s’hi complaguessin, la seva actuació no
tindria cap raó de ser. Aquesta infantilització permet que un
ball executat per infants o jovenets estigui ben vist, no desdi-
gui del conjunt i no quedi com una cosa anacrònica o des-
contextualitzada.

Aquesta idea es veu reforçada pel fet que, de tots els intents
de recuperació d’elements del folklore festiu ocorreguts la
dècada de mil nou-cents quaranta, només resultaren aquells
que podem considerar destinats a la xicalla, com els esmen-
tats més amunt: gegants, capgrossos, Marraco o Bastonets.
En canvi, la Moixiganga, el ball de Moros i Cristians o el ball
de Negres no serien elements festius gaire infantils i els seus
intents de recuperació no reeixiren.

Observem, doncs, com el manteniment o la supervivència
d’una manifestació festiva com els Bastonets o ball de Bastons
(que cadascú triï la denominació que més li plagui) va molt lli-
gada a les circumstàncies humanes, socials o culturals del
moment. I així continua essent: avui dia la ciutat disposa de
dues colles que ofereixen al públic els Bastonets. Una d’a-
questes està vinculada als esbarts dansaires, moviment cultu-
ral nascut a redós de la Renaixença i del catalanisme conser-
vador de principis del segle XX. L’altra colla naix arran de la
voluntat d’un col·lectiu de joves independentistes que han
volgut vindicar la seva ideologia a través de la pràctica del que
consideren trets culturals identitaris de la nació. Aquesta pos-
tura, encara que amb matisos, comuna en ambdós casos, és
la que porta tant els uns com els altres a la pràctica del ball de
Bastons en l’actualitat. I no només això, sinó que la seva posi-
ció socioideològica en condiciona tant la interpretació com
l’execució pública. Sinó, atureu-vos a contemplar-los i jutgeu
vosaltres mateixos.

Ramon Fontova   

Una experiència nova: Colla Bastonera del Pla de l’Aigua

El Casal Independentista d’Agitació Cultural L’Ocell Negre
neix l’any 2004, a la ciutat de Lleida, de la mà d’un grup de
joves de diverses edats vinculats a diferents entitats culturals,
polítiques, esportives i socials amb la voluntat de participar
activament en la vida cultural i associativa de la ciutat. L’ob-
jectiu de L’Ocell Negre és potenciar la cultura catalana, l’eco-
logisme i el pensament crític, al mateix temps que mira de

regenerar i enfortir la vida cultural de la ciutat. L’entitat va
obrir les portes en un modest local del carrer Sant Carles, al
bell mig del centre històric, una zona de Lleida a la qual el
Casal se sent especialment vinculat. 

Actualment, el Casal disposa de diversos serveis i seccions en
què hi participen, tant socis i sòcies com desenes de persones
simpatitzants no vinculades directament a l’entitat. Les sec-
cions més actives del Casal són el Grup Excursionista, amb
una trentena de socis, i la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua,
amb una vintena de balladores i balladors.

Els orígens de la colla es remunten al 12 d’octubre de
2007, data en què l’esquerra independentista de Lleida
rememorà els 300 anys de la caiguda de la ciutat en mans
de les tropes borbòniques. El Casal, que hi participà activa-
ment, va organitzar una trobada de cultura popular que
assolí un gran èxit de participació i de públic i a la qual hi
assistiren nombrosos grups vinguts d’arreu dels Països
Catalans. El fet que només hi assistissin dos grups de cul-
tura popular de la ciutat de Lleida va evidenciar la necessi-
tat de tirar endavant la idea que teníem d’ençà de la crea-
ció de l’entitat: crear un grup de ball de bastons en què la
finalitat no fos “ballar per ballar”, sinó que el fet de ballar
esdevingués una materialització de la nostra militància, vin-
culada als objectius del casal. 

Amb la voluntat de fer les coses el millor possible i per tal que
la creació del grup aportés alguna novetat a la cultura lleida-
tana, decidírem fer una petita recerca en arxius de la ciutat,
amb la inestimable ajuda de Ramon Fontova, que ens va per-
metre conèixer alguns elements dels balls de Bastons de Llei-
da que eren diferents a tal com es ballaven fins aleshores i,
duts per l’ímpetu i les ganes de ballar, decidírem crear la Colla
Bastonera del Pla de l’Aigua.

Els balls que realitzem en aquests moments són els tres balls
propis de Lleida: Tirititero, la Cusidoreta i la Pastora Galana.
Són balls estàtics, excepte la Cusidoreta, ball en què hem recu-
perat dues figures originals que no es ballaven des del 1967.
També ballem altres balls del Pirineu com l’Esquerrana d’Este-
rri d’Àneu i els balls de Malpàs.

Els/les bastoners/es del Pla de l’Aigua bevem de la tradició,
però també reinventem el present. I, en aquest sentit, hem
decidit anar endavant i crear nous balls amb músiques rela-
cionades amb les terres de ponent. Després d’aprendre i con-
solidar els balls característics de Lleida, hem inventat tres
balls nous amb les músiques de la Cirereta, la Presó de Lleida
i Sóc de l’Oest; la darrera, de l’artista lleidatà Lo Pardal
Roquer. Es tracta de nous balls que aportem a la ciutat i que
esperem que, a curt o llarg termini, passin a formar part de
la nostra tradició.

En aquest sentit, entenem la cultura popular com un element
viu, allunyat del folklorisme que perpetua i fossilitza els balls i
la tradició. Els Bastoners del Pla de l’Aigua participem en tro-
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bades i festes d’arreu dels Països Catalans i, a la vegada,
exportem la cultura lleidatana fins a llocs tan insospitats com
Sardenya o Palestina. Som un grup jove i obert al canvi. 

I per què Bastoners i Bastoneres del Pla de l’Aigua?

El motiu principal és perquè reivindiquem aquest espai del
nucli antic, el Pla de l’Aigua, com un dels bressols de la his-
tòria i la cultura lleidatanes. Volem retre homenatge al cen-
tre històric, del qual ens sentim orgullosos. El centre històric
és on hi ha els espais i els edificis més simbòlics de la nostra
ciutat, però, per desgràcia, és un barri completament obli-
dat que viu d’esquena a la ciutat. Considerem necessari tre-
ballar per crear un teixit social fort al barri i generar activi-
tats que acostin el barri a la resta de la ciutat i que n’evitin
l’aïllament i l’exclusió social.

És en aquest sentit que un dels objectius a llarg termini del
nostre ball de bastons és esdevenir un espai de participació
cultural per a les persones nouvingudes del barri. Un dels rep-
tes de la ciutat en els propers anys és aconseguir gestionar la
diversitat social i cultural en què estem immersos. Tanmateix,
però, la immigració no és un fenomen nou a Catalunya; com
bé sabem, l’arribada d’immigrants espanyols als anys 20, així
com als anys 60 del segle XX, són part de l’experiència histò-

rica del país que cal recordar. Fruit d’aquesta experiència pre-
cisament és d’on sabem que, la llengua, així com la cultura i
la participació cultural, van suposar un revulsiu integrador:
aprendre català i formar part d’una entitat cívica era signe de
la incorporació gradual a la nostra societat. Aquest fet fomen-
tava la integració global. 

Des dels Bastoners del Pla de l’Aigua tenim dues idees clares.
La primera és que no ens acomplexa la nostra identitat, ni
parlar-ne ni pretendre fer-la extensiva als nous ciutadans i ciu-
tadanes. La segona és que tenim la convicció que per partici-
par conjuntament del procés d’integració de la diversitat cal
passar per un compromís de relació cultural: no ens quedem
amb els elements folkloristes dels balls populars ni busquem
promoure models de “festes multiculturals” amb la nostra
activitat. Apostem per fomentar, des de la cultura a la ciutat,
la identificació voluntària i desitjada dels nouvinguts amb
Catalunya com a país propi, i amb Lleida com a ciutat i com
a identitat comuna. També, i de manera destacada, des de la
cultura podem construir la catalanitat a través de la suma
d’experiències de reconeixement que tant la immigració com
el propi país fan històricament. La ciutat de Lleida no n’ha de
ser una excepció.

Amàlia Atmelló

Colla Bastonera del Pla de l’Aigua. Actuació a Esterri d’Àneu.
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Llanterna Digital. Més que un premi
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J o a n j o  A r d a n u y  P e r i s

Parlar de cinema, i, més concretament, de festivals de cinema,
a Europa, és parlar d’un immens mosaic d’uns quants cente-
nars d’elements que cada any intenten, des de perspectives i
formats ben diferents, acostar aquesta manifestació artística a
la ciutadania. Davant d’aquest panorama, apostar, encara,
per fer noves propostes, tot intentant que, alhora, aportin
alguna cosa nova, és el que es va plantejar la Coordinadora de
Serveis Lingüístics de Lleida quan, l’any 2007, va posar en
marxa la primera edició dels Premis Llanterna Digital, de curt-
metratges en català i en occità.

Per començar les coses com cal, potser el primer que s’escau
és presentar la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida,
responsable d’aquest projecte, i de la qual formen part repre-
sentants de la Secretaria de Política Lingüística, del Centre de
Normalització Lingüística de Lleida –Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, del Servei Lingüístic de la Universitat de
Lleida, dels departaments de Salut, Justícia i Educació de la
Generalitat de Catalunya, de l’Escola Oficial d’Idiomes de Llei-
da i del Servei Lingüístic de Comissions Obreres.

La intenció de la Coordinadora, després d’un parell d’anys de
funcionament i d’alguns projectes puntuals ja desenvolupats
en equip, va ser tirar endavant una iniciativa que animés gent
de totes les edats i d’arreu del món a fer cinema, gràcies a les
enormes possibilitats que ofereix la tecnologia digital, i a fer-
lo en català o en occità. D’aquí el nom del projecte, un nom
que vol retrobar l’admiració que causava la llanterna màgica i
unir-la a la fascinació que ens provoca l’univers digital, amb
totes les seves possibilitats.

Apostar per la creació, tant individual com col·lectiva; apostar
per la creació a l’escola, als instituts, a la universitat; apostar pel
català i per l’occità com a llengües de creació en el cinema, i
fer-ho explotant al màxim els recursos que ens ofereix la tec-
nologia, ens va semblar un repte apassionant que, entre d’al-
tres coses, ens permetia acostar-nos al cinema no ja com a
espectadors/consumidors de produccions majoritàriament
anglosaxones, sinó centrant-nos en la idea de crear, modesta-

ment potser, amb obres curtes, simples, directes, i en les nos-
tres llengües, tot defugint debats tan eterns com sovint estèrils,
sobre si cal doblar o subtitular, o en quines llengües, si és el cas.

Potser caldria, arribats a aquest punt, recordar, i tant de bo el
comentari es consideri sobrer, que l’article 6.5 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, de 2006, declara l’occità llengua
oficial a Catalunya, com també ho és el català, evidentment.
En aquest context, la idea de l’organització estava clara, i els
seus objectius també: fomentar l’ús del català i de l’occità a
través de la creació audiovisual. Ara només calia buscar com-
plicitats per desenvolupar-la.

Una de les premisses bàsiques amb la qual vam treballar des
del primer moment era que calia implicar tant agents institu-
cionals com agents privats. D’aquesta manera, a les institu-
cions i entitats representades a la Coordinadora de Serveis
Lingüístic de Lleida s’hi han anat sumant, com a col·labora-
dors, l’Ajuntament de Lleida, els Serveis Territorials de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació a Lleida, el Conselh Generau d’A-
ran, la Diputació de Lleida, l’Obra Social La Caixa, l’Espai
Funatic, el Circuit Urgellenc, els Cinemes Guiu i Lleida Televi-
sió. Aquesta combinació d’elements de l’administració, en
sentit ampli, i de la iniciativa privada s’ha demostrat absolu-
tament efectiva, alhora que constitueix tota una garantia de
continuïtat de la proposta.

Hem comentat que un dels aspectes que vam considerar impor-
tant des d’un bon començament va ser la utilització, en la mesu-
ra que puguéssim, dels recursos tecnològics. I és que la digita-
lització dels continguts ha obert unes possibilitats gairebé
il·limitades, tant en el camp de la creació com en el de la difu-
sió i promoció de les obres. Internet s’ha erigit en la gran aliada
per fer arribar la nostra convocatòria a tots els racons del món.

Els destinataris dels Premis Llanterna Digital no són els estu-
diants ni els ciutadans de Lleida, de Catalunya o d’Occitània;
els nostres destinataris són totes les persones d’arreu del
món que vulguin fer servir el català o l’occità com a vehicles
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d’expressió i de creació. Com arribar-hi ja era només qüestió
d’explotar al màxim els recursos de la xarxa: webs, correus
electrònics i, sobretot, la gran xarxa social d’aquests
moments: el Facebook.

Des de www.llanternadigital.cat i dels del grup Llanterna Digi-
tal, al Facebook, vam començar a divulgar la nostra iniciativa,
de forma paral·lela a la presència en multitud de grups de la
xarxa, de trameses de correus electrònics a tota mena de mit-
jans de comunicació i col·lectius afins, i, també, del treball de
difusió directe, personal i absolutament imprescindible a
escoles, facultats, instituts, entitats de tota mena…

El resultat de tot plegat? En la tercera edició dels premis, la
convocatòria de 2009, vam comptar amb la participació de
44 treballs arribats fonamentalment de Catalunya, però
també de França o d’Itàlia. D’altra banda, les visites a la nos-
tra web han arribat d’una trentena llarga de països d’arreu del
món, i els realitzadors dels diferents treballs tampoc no són
sempre, ni de lluny, de dins de les nostres fronteres. A poc a
poc ens anem acostant a l’objectiu d’arribar als catalans i occi-
tans siguin on siguin.

Al llarg d’aquestes tres edicions hem anat polint alguns
detalls, però val a dir que el “codi genètic” original es manté:
creacions breus (tres minuts com a màxim), amb àudio o sub-
títols en català o en occità, i amb tres categories diferents:
centres d’educació primària i secundària, categoria università-
ria i categoria oberta. Per a la consolidació definitiva d’aques-
ta identitat pròpia, cal agrair la col·laboració i l’assessorament
dels membres del jurat més vinculats al món de la creació
audiovisual i, molt especialment, a qui n’ha estat president
d’honor fins ara, i estem segurs que per molts anys, el crític
de cinema Àlex Gorina.

Els Premis Llanterna Digital són ja una realitat consolidada que
forçosament ha de créixer en futures edicions. A poc a poc es
van obrint un espai propi, amb unes característiques singulars
que els fan diferents de la resta de premis de curtmetratges,
amb els quals aspira més a col·laborar i compartir creacions

(ja ho està fent amb alguns certàmens) que no pas a compe-
tir, una cosa que, de fet, no tindria sentit. D’altra banda, a
mig termini, estan cridats a formar part del panorama creatiu
audiovisual europeu, sense cap dubte, gràcies a la seva volun-
tat d’abast mundial, expressada ja des de la primera edició.

Però Llanterna Digital no només són uns premis. També és
un programa de televisió i una mostra de cinema occità.
Anem a pams.

Hem esmentat Lleida Televisió com un dels col·laboradors
dels Premis Llanterna Digital. No deixava de ser previsible que
uns premis de creació audiovisual cridessin l’interès d’una
cadena de televisió (l’altra gran divulgadora de continguts
audiovisuals, juntament amb el cinema), sobretot als joves, o
no tan joves, i novells, o no tant novells, creadors que hi par-
ticipen. Així, des de la segona edició dels Premis comptem
amb el suport d’una sèrie de programes de televisió que
donen a conèixer les obres a concurs i els seus autors. Aques-
ta col·laboració amb Lleida Televisió també fa possible la
retransmissió de l’acte de lliurament de premis i un major
acostament al públic en general.

Parlar de cinema occità és parlar d’una realitat molt descone-
guda a Catalunya, però amb una vitalitat i amb un nivell de
qualitat prou remarcables. Com ja hem comentat, els Premis
Llanterna Digital aspiren a reunir obres de creadors d’arreu.
Justament va ser un dels primers realitzadors que va presen-
tar-hi un treball en occità el que ens va obrir la porta a
col·laborar amb entitats i festivals de cinema d’Occitània.
Immediatament vam comprendre que complementar la con-
vocatòria dels premis amb una mostra del que s’està fent en
el camp de la creació audiovisual en occità era una bona idea.
I el temps ens va donar la raó.

Així és com va néixer la Mòstra de Cinemà Occitan Llanterna
Digital, de la qual portem dues edicions. Malgrat tot, en
només dos anys la programació de la Mòstra ha arribat ja a
Lleida, evidentment, però també a Vielha i a Barcelona, i la
nostra voluntat, i la de diferents entitats occitanes que ja s’hi
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Parlament del president del jurat Àlex Gorina i presentació de l’acte.
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han interessat, és que arribi a moltes més localitats, tant a
l’Occitània sota administració francesa, com a la part que es
troba sota administració italiana, i que, a curt o mitjà termini,
pugui esdevenir una autèntica plataforma de promoció de
creadors en aquesta llengua. I és que justament aquest és,
potser, el gran dèficit del cinema occità actual: la dificultat
d’accedir a xarxes de projecció.

A tall de petit exemple de cap a on volem anar, podem remar-
car que l’any 2009 ja hem comptat amb l’estrena absoluta del
llargmetratge documental En viatge. Occitània a pè, produït
per Chambra d’Òc, i que va ser presentada, a Lleida, per la
seva realitzadora, Elisa Nicoli, i per la seva productora delega-
da, Ines Cavalcanti.

Aquest és el panorama fins ara: uns premis de curtmetratges,
un programa de televisió i una mostra de cinema amb el
mateix objectiu: promoure la llengua a través de la creació.
Quin és el futur, doncs?

Pel que fa als Premis Llanterna Digital, els nostres objectius de
futur són una mica diferents en funció de cadascuna de les
categories. Pel que fa als centres de primària i secundària,
volem contribuir a incorporar la creació audiovisual com a un
element educatiu més que aporti una mirada crítica i imagina-
tiva a aquests productes tan massivament presents en la nostra
societat. En relació amb el món universitari, ens agradaria ofe-
rir una primera sortida a creacions d’estudiants i d’afeccionats
al cinema en sentit ampli. Finalment, en relació amb la catego-
ria oberta, volem arribar als joves creadors, a tots els nivells, per-
què incorporin, si encara no ho fan, el català o l’occità com a
llengües pròpies de creació i d’expressió artística.

De manera paral·lela, i des d’una perspectiva més lingüística
que cinematogràfica, volem proposar una reflexió sobre l’ús
de les llengües, de la societat fins i tot, des de diferents angles.
Per aconseguir-ho, cada edició dels premis gira al voltant d’un
lema: Així som, així ens veuen, Un món que parla, Amb parau-
les que m’agraden… Tots lemes molt oberts, que permeten
enfocaments molt diversos i molt enriquidors.

Si parlem del programa de televisió, el futur passa per poten-
ciar-lo com a mitjà de promoció dels creadors que participen
en els Premis. I això vol dir explorar les possibilitats que ens
ofereix la televisió digital, així com Internet, com a plataforma
de difusió de televisió i vídeo. Caldrà seguir treballant per
aconseguir els recursos que calguin, perquè la voluntat i les
complicitats ja hi són.

Finalment, i en referència a la Mòstra de Cinemà Occitan
Llanterna Digital, tal com ja hem apuntat, el futur passa per-
què esdevingui una plataforma panoccitana de divulgació i
promoció de la creació audiovisual en aquesta llengua. De fet,
l’aventura és tan atractiva com innovadora en el panorama
creador occità, la qual cosa ens porta a creure en un futur
prou prometedor.

Però, malgrat tot, el gran repte de futur és arribar a la gent,
implicar més i més persones, més i més entitats, més i més
voluntats, en aquest projecte de promoció de la llengua a tra-
vés de la creació. Només si aconseguim més gent que participi
en els Premis, més gent que des de qualsevol lloc del món visi-
ti les obres a concurs i voti per la seva predilecta (no oblidem
que hi ha un premi que s’atorga per votació popular a través
d’Internet), més gent que s’interessi per la creació cinemato-
gràfica en occità i vingui a veure les projeccions de la Mòstra,
més gent que conegui aquestes propostes i en parli; només si
aconseguim això, només amb la col·laboració de tothom, i
molt especialment de la gent que ja té un interès per les arts i
per la cultura, aconseguirem que la llengua, les llengües catala-
na i occitana guanyin presència i protagonisme en un espai que
els hauria de ser tan absolutament propi com és el de la crea-
ció artística i que lamentablement no sempre ho és.

Potser aquest és el darrer gran repte de Llanterna Digital, en
les seves diferents manifestacions: trencar prejudicis absurds,
qüestionar cosmopolitismes creatius sense sentit i situar el
català i l’occità en la pròpia essència de qualsevol tipus de cre-
ació audiovisual, per mostrar aquestes obres al món sencer
des de la nostra llengua, des de la nostra autèntica realitat, a
través del nostre mitjà d’expressió més genuí.

Membres del jurat i guardonats a l’edició del 2009.
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Eduard Roure*

Quartet d’Alexandria
de Lawrence Durrell

El subjectivisme, la multiplicitat dels punts de vista, el frag-
mentarisme, l’el·lipsi o l’alteració contínua de l’ordre tempo-
ral són els paradigmes estètics fonamentals per entendre l’e-
volució de la narrativa en la història literària del segle vint. Si
algun lector empedreït i vocacional pretén introduir-se amb
mètode en aquesta revolució novel·lística, comença per
Joyce, Proust, Faulkner, Kakfa. Una obra ingent i decisiva que
es concentra a les primeres dècades. Però l’inefable corrent
magnètic dels interessos, impulsat sovint per l’atzar i el capri-
ci, porta sovint el lector arrauxat (que és com ha de ser al cap-
davall el bon lector) cap a les obres no prescriptives. Això és
el que a mi em va passar, en una edat lectora força tendra,
quan vaig decidir atacar el Quartet d’Alexandria de Lawrence
Durrell. Encara no havia abordat cap dels insignes mencionats
més amunt, dels quals Durrell podria considerar-se’n un epí-
gon, i en aquell moment, el que prometia la contraportada
del Quartet, així com els comentaris solvents caçats aquí i allà
en boca de diversos lletraferits, m’hi van animar.

Durrell atribuïa al seu cicle la categoria de quartet precisa-
ment perquè es tractava d’un cicle de quatre novel·les, foca-
litzades cadascuna en un personatge concret, ambientades
en una Alexandria sensorial, mítica, un punt irreal i avui dia

Report

Lawrence Durrell, escriptor britànic nascut a Darjeeling (Bengala), a l’Índia,
dugué una vida itinerant i exòtica. El 1944 va treballar a la representació bri-
tànica d’Alexandria (Egipte), on coneixeria la seva segona esposa, Eve, jueva
de qui se separà cinc anys més tard i que podria haver inspirat la Justine del
seu cèlebre Quartet d’Alexandria. Entre el 1957 i el 1960 publicaria les qua-
tre novel·les que el conformarien (Justine, Balthazar, Mountolive i Clea), i que
proporcionarien al seu autor el reconeixement internacional del món literari.
Fou íntim amic de Henry Miller i, com aquest, company ocasional de l’es-
càndol. De fet, la correspondència entre tots dos és una altra peça d’alt valor
literari. També fou poeta. Va morir el 1990 a Sommières, un poble de la Pro-
vença, regió on situaria el seu últim, i no tan conegut, cicle novel·lístic, el
Quintet d’Avinyó.

definitivament extingida. El procediment que les sustenta pot
resultar familiar al lector metòdic que dèiem, però, en el meu
cas, des de la certa ignorància atribuïble a la joventut, em va
semblar una revelació: una trama amorosa a diverses bandes,
que a la meitat s’empelta d’intriga política, que en les tres pri-
meres novel·les recrea els mateixos esdeveniments sota tres
prismes diferents que es complementen, es matisen, es con-
tradiuen i fins i tot s’invaliden, i que només a la quarta avan-
ça en el temps fins a mig resoldre’s. També hi havia, és clar, el
reclam irresistible de l’Alexandria sensual i exòtica, barreja de
races i creences, enclavament cosmopolita enmig del vast
Egipte africà, travessada pels embats d’una època llençada
sense remissió cap a la Segona Guerra Mundial. Escriptors tur-
mentats, diplomàtics amb dilemes morals, poderosos terrati-
nents àrabs, dones enigmàtiques amb vocació de fatalitat. Un
plat temptador per a qualsevol paladar amb tirada per la bona
alenada narrativa.

Recordo haver començat Justine, la primera del cicle, un punt
desconcertat per la prosa densa i especulativa que gasta Dar-
ley, el personatge escriptor que, de fet, conforma el gruix de
la veu narrativa de la història. Justine és la dona de Nessim, un
enigmàtic i poderós financer àrab de confessió copta (els cris-

C O S E S  Q U E  H E  L L E G I T
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interessos afectius amb la responsabilitat política. I finalment,
Clea recupera Darley com a narrador i permet l’avanç tempo-
ral de la història, amb el seu retorn d’aquest a Alexandria en
el moment en què la guerra ja ha esclatat i el seu retrobament
amb Clea, l’atractiva pintora que també formava part del vell
cercle d’amics alexandrins.

La galeria de personatges, òbviament, no l’acaparen només
els que serveixen de títol a cadascuna de les novel·les: hi ha,
per exemple, Pursewarden, l’escriptor aparentment càustic i
frívol que amaga un secret i que, a través dels seus pensa-
ments extrets de les converses que Darley en recorda o de l’o-
bra que deixa escrita, es converteix en un dels personatges
més bells, profunds i fonamentals del cicle; o Melissa, la
malaurada i melancòlica ballarina grega amb qui viu Darley
quan coneix Justine; o els entranyables faldillers Pombal i
Capodistria. I com aquests, molts més.

Durrell va dir de la seva ambiciosa tetralogia que pretenia ser
“una investigació de l’amor modern” i que buscava la con-
secució d’un “continu verbal” en què el temps quedés en
suspens i l’acció es desplegués només sobre l’espai, per
donar-li només al final la dimensió temporal. Ínfules a banda,
Quartet és una obra que deixa empremta: per la força narra-
tiva i descriptiva, per la profunditat psicològica i l’excel·lent
dibuix de personatges, per l’ambició creadora, pel seu inne-
gable risc. Quartet, de fet, em va demostrar que la literatura
també serveix per convèncer-nos que el món i els éssers
humans són, en última instància, inaprehensibles i misterio-
sos, que tot pot ser veritat en algun moment de tothom, i
que més enllà de les formes periclitades que ens brinda la
nostra percepció, potser hi ha una altra realitat necessària,
allò que el personatge escriptor Pursewarden en diu “una
realitat heràldica” on moure’ns en llibertat. Un espai inexpli-
cable i potser inassolible, però que a través de l’art podem
intentar de percaçar, ni que sigui endebades, pel simple plaer
de buscar-lo.

* Eduard Roure. Va néixer a Lleida el 1973 i és professor de
Secundària de llengua catalana i literatura, a l’institut Lo Pla d’Ur-
gell de Bellpuig. Ha publicat el recull de contes Les altes balco-
nades (Pagès Editors, premi Les Talúries 1999) i la novel·la Lligall
trobat a la Cabana (Proa, finalista del premi Pere Calders 2008).
Va guanyar un dels Premis de Narrativa Lleida 2004 pel projecte
de novel·la L’última badia, pendent de publicació.
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tians egipcis). És una jueva que mantindrà una relació adúlte-
ra amb Darley, el qual en quedarà profundament marcat. Dar-
ley parla en passat, mirant de reconstruir i entendre els fets
esdevinguts a Alexandria des del seu retir en una petita i iso-
lada illa a l’Egeu. El moment decisiu del final de Justine, en
què la noia desapareixerà per un temps en una cacera d’ànecs
al llac Mareotis, em va situar enjòlit de la història i ja va acon-
seguir atrapar-me per no deixar-me’n sortir. A la segona
novel·la, Balthazar, el vell amic cabalista de Darley li fa una
breu visita a l’illa per lliurar-li un manuscrit en què li rebat
molts dels fets interpretats als fulls de Justine i li serveix per
repescar la història, completar-la i afegir-hi noves i suggerents
incògnites. La tercera, Mountolive, ofereix un gir formal ago-
sarat: Darley deixa de ser narrador per convertir-se en un per-
sonatge més de la història, transmesa a través d’un narrador
omniscient, a la manera de la narrativa clàssica, tot i que foca-
litzada en el personatge de Mountolive, l’ambaixador britànic
que es trobarà immers en la trama que enfrontarà els seus
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Fa dos dies que la Maria ha marxat i els altres ja en fa quatre,
només quedo jo, sola, al bell mig de la gran metròpoli; són els
moments més reflexius del viatge, tinc plena llibertat, però, és
clar, no puc conversar amb ningú i la sensació de soledat apa-
reix en alguns instants. És una mica contradictori aquest silenci
interior totalment antagònic amb l’exterior. Realment aquella
botiga era plena de gent, al carrer va parar un camió, un repar-

P O R T F O L I O

tidor que va baixar portava un paquet a les oficines de la vora,
la gent creuava el carrer; tanmateix, com fem aquí, vull dir de
malament, i en aquelles cadires singulars, uns segons abans hi
havia una noia fumant un cigar, amb un vestit verd i unes saba-
tes vermelles en aquell moment amb tot aquell xivarri em con-
tinuava sentint sola; em vaig resistir a trucar per telèfon, per sort
només van ser uns instants… Diari personal. 15/09/2008.
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Guanyadora del X Premi de Gravat Ciutat de Lleida
Autora: Yolanda Carbajales Ferreiro (Vigo)
Títol: Puntos de fuga

Guanyadora del primer premi del XXV Premi de Pintura, 9è Interna-
cional, homenatge a Leandre Cristòfol
Autora: Rosa Solano (Barcelona)
Títol: Línies emergents III, 2009

Guanyador del Premi AAP-CBA del XXV Premi de Pintura, 9è Interna-
cional, homenatge a Leandre Cristòfol
Autor: Manel Crosa Burgués (Albatàrrec)
Títol: Objectes damunt taula
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Aprofitant la publicació del número 32 de la revista ARTS, el Cercle de
Belles Arts vol tenir un record per a dos socis que durant aquests últims
mesos han fet el seu traspàs.

Domingo Curià Arimany: al llarg de més de 20 anys ha estat un referent
per a l’entitat. La seva dedicació per atendre els problemes que podrien sor-
gir del dia a dia, amb la millora de les instal·lacions, la bona relació amb els
socis, en els contactes amb els mitjans de comunicació i les institucions
públiques, ha estat la seva tasca, que va realitzar amb una voluntat enveja-
ble per a la bona marxa de l’entitat.

Tot i estar ja jubilat, va continuar ajudant amb els encàrrecs que li feien, com
ara muntatge d’exposicions, trasllat d’obres pictòriques, ja que, com a soci,
sempre va estar a disposició de les necessitats del Cercle de Belles Arts.

El Cercle, amb aquest escrit, vol fer-li un record i, a la vegada, l’agraïment
a la seva família per permetre-li realitzar totes aquestes tasques, fos l’hora
que fos i el dia que fos.

Josep Pujol Bagaria: ens va deixar el passat 10 d’octubre després d’una
llarga malaltia. Han estat més de sis anys per poder vèncer la càrrega que
duia a sobre. Al llarg d’aquest temps, va ser admirat per tots els que el rode-
javen per la seva enteresa, i que al marge d’aquest problema va estar com-
plint les seves responsabilitats. Fins als últims dies va continuar amb la
direcció de la seva estimada Escola del Cercle de Belles Arts aportant esfor-
ços per dignificar-la, no solament amb qualitat en l’aprenentatge del món
artístic, sinó fins i tot realitzant gestions per millorar-la a fi que els col·lec-
tius que hi partipaven es poguessin trobar més còmodes en la tasca que
desenvolupaven.

El passat 27 d’octubre va estar present a la inauguració de la nova Escola
Municipal de Belles Arts Leandre Cristòfol, i per a mi tot l’acte va ser un
record continuat de les vivències viscudes amb l’escola del Cercle, que
durant aquest temps va estar sota la seva responsabilitat.

El Cercle sempre li agrairà els seus esforços i dedicació a l’entitat organit-
zant premis, posant en marxa la Sala Manel Garcia Sarramona, formant
molts ciutadans i ciutadanes que s’han iniciat en el món pictòric i altres
amb el seu perfeccionament durant aquest temps, molts d’ells guanyadors
de diversos guardons.

En nom de tothom i de l’entitat, el nostre més profund agraïment pel seu bon
tarannà i per haver aportat una bona part de la seva saviesa, ja que va trans-
metre els seus coneixements i la seva experiència. En resum, per la bona feina
feta. Per tant, el Cercle de Belles Arts sempre el tindrà com un referent.

El Cercle vol també agrair a la família per deixar-nos gaudir durant tot
aquest temps del nostre estimat Josep.
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