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Pròleg

El passat dia 24 de novembre de 2017 es va celebrar la quarta edició 
d’OSONA DEBATS, que impulsa la FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA 
MANLLEU, sota el nom Osona: la literatura.

És molt pertinent un debat sobre la literatura a Osona, donada la riquesa 
d’autors, publicacions i gent vinculada a aquest àmbit. 

La veu dels literats osonencs es fa sentir i s’ha de fer sentir. Deia el poeta 
i traductor manlleuenc Antoni Pous i Argila:

L’injust i qui lluita 
amb la justícia
per tal de ser ell 
l’injust,
són fusta d’un mateix fust.1

Els missatges que ens fan arribar els autors enriqueixen la nostra cultura 
i la seva veu perdura en el temps, i, a voltes, recupera l’actualitat.

La jornada fou un cúmul de reflexions d’una qualitat extraordinària. 
Enguany es va fer durant tot el dia. Al matí, per commemorar el qua-
ranta aniversari de la revista de poesia Reduccions, es va aprofitar per 
analitzar totes les revistes literàries de Vic des dels anys cinquanta, i a 
la tarda, entre d’altres activitats, hi va haver una taula de debat entre 
prestigiosos autors i editors actuals.

L’organització de la jornada es va dur a terme des de la FUNDACIÓ 
ANTIGA CAIXA MANLLEU conjuntament amb l’Ateneu de Vic.

Com sempre, els continguts de la jornada queden recollits en aquest 
llibre, que es distribueix de forma gratuïta amb la col·laboració del 
Consell Comarcal d’Osona i que esperem que els lectors en gaudeixin.

Miquel Torrents
President Fundació Antiga Caixa Manlleu

1. Antoni POUS i ARGILA, «Acèphalos», a: El nou bon sempre, 1973.
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Introducció.  
Una comarca ben assaonada de paraula

La comarca d’Osona, i en particular la seva capital, Vic, han disposat 
des de temps prou immemorials, per dir-ho així, d’una bona fama en 
l’àmbit literari. És a dir, existia i existeix encara, sembla, la idea que és 
una comarca molt rica en escriptors, i artistes de tota mena, podríem 
dir. Certament, claves un cop de peu a terra i te’n surten set o vuit 
poetes, deia la gent. Si mirem la història literària de la comarca, i les 
seves estadístiques, molt probablement la sentència popular s’assenta 
en una realitat que manifesta reiteradament un interès per la cultura 
escrita. Però, ara, ja ben entrats al segle XXI, en aquest 2018 que es 
va esllanguint, encara és vàlida aquesta percepció? L’energia cultural 
osonenca, amb la gran llançadora que era la Renaixença, encara és viva 
com ho era al segle XIX? Quina relació estableixen avui els escriptors 
osonencs, joves i no tant, amb la tradició? Les infraestructures cultu-
rals explicarien l’emergència d’un interès per la poesia, la narrativa i 
el teatre a la comarca? Podem afirmar que existeix una relació indis-
sociable entre territori i producció cultural? Totes aquestes qüestions 
s’han posat a sobre de la taula en la 4a edició d’Osona Debats el 24 de 
novembre de 2017, amb l’impuls de la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
i conjuntament organitzada amb l’Ateneu de Vic. No és pas poc que les 
institucions s’interessin per l’estat de la qüestió de la cultura en gene-
ral i de la literatura en particular en aquests temps tan pragmàtics que 
corren. Ha estat un goig, per tant, que Osona Debats hagi focalitzat el 
tema i hagi provocat que poetes, narradors, dramaturgs, crítics litera-
ris i lectors hagin coincidit en temps i lloc per debatre les qüestions 
apuntades, i moltes d’altres, més amunt.

L’atzar, que és savi i tot sovint condicionat pels humans, ha volgut 
que el 2017 sigui l’any del quarantè aniversari de Reduccions. Revista 
de poesia. I per això mateix, la jornada ha començat amb la interven-
ció de l’actual director de la revista de poesia, Francesc Codina, i amb 
un text de Lluís Solà i Sala, director fundador. La revista ha estat, des 
de 1977, un puntal literari a la comarca i a tots els Països Catalans: una 
revista de poesia, de poesia!, que encara perviu al segle XXI no és pas 



poca cosa. Sobretot si ens adonem com es nua i supera la tradició de 
revistes anteriors com Inquiedud artística. En efecte, el territori adoba 
unes mínimes infraestructures resistencials a mitjans del segle XX i 
brosta en una colla d’artistes i d’intel·lectuals que s’interessen per la 
cultura, no pas en un sentit local o provincià sinó, ben altrament, amb 
una energia cosmopolita i universal. El text de Lluís Solà ens eviden-
cia les complicitats dels companys que decideixen alçar i mantenir 
aquest extraordinari projecte literari fins avui mateix. Ricard Tor-
rents i Jordi Sarrate, membres fundadors de la revista, han conversat 
vívidament sobre les il·lusions i les exigències del consell de redacció 
original. Així doncs, la jornada ha començat amb un tribut a la tradició 
i a la història que dona sentit al present dia d’avui i a l’Osona Debats 
sobre la literatura mateix. 

Per tal que el debat tingués coherència i conseqüència, calia que 
aquesta tradició es carnifiqués amb lluïda exposició de les revistes 
osonenques confegida per la Núria Armengol. Els nombrosos parti-
cipants de l’Osona Debats s’han trobat, al rebedor de la sala de con-
ferències, amb números de la sorprenent revista Inquietud artística 
(1959-1966), de la primera i segona etapa de la revista Clot ( 1974-1982 
i 1982-1985), de la fotocopiada i activa revista Home Zero (1978-1984), 
i, és clar, de Reduccions. Revista de poesia (1977), entre d’altres. 

Al matí, amb l’avantsala plena d’exemplars de revistes essencials per 
entendre la solera de moltes de les activitats actuals i de la protohistò-
ria d’alguns dels ponents i dels assistents, la Núria Armengol ha fet un 
repàs exhaustiu de la significació i sentit de les revistes literàries per a 
una cultura. Des dels primers models de revista literària a la península, 
amb els pertinents models parisencs, passant per la fèrtil etapa de la 
Renaixença i les posteriors revistes d’alta cultura, fins arribar al cas oso-
nenc i vigatà. Aquesta interessant conferència és la que tanca el volum 
que teniu a les mans. En efecte, hem volgut que l’exemplar que teniu a 
les mans s’enceti amb el present viu de la història de Reduccions i que 
acabi amb una documentació històrica de l’edició de revistes com a ele-
ment clau per a l’existència d’un públic, per a l’edició de l’obra dels au-
tors i per a la divulgació de corrents literaris i estètics que connectin el 
lloc al món. Entremig, les valoracions i les consideracions sobre la tra-
dició i els gèneres, la narrativa i la poesia principalment, i els estats de 
la qüestió sobre l’actualitat de la cultura literària a la ciutat i la comarca.

Havent dinat, Carme Rubio, crítica literària que ha estudiat amb 
atenció diversos aspectes de la producció cultural de la comarca, ha 
analitzat amb detall l’aportació dels autors osonencs nascuts entre les 
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dècades dels seixanta i setanta del segle XX: entre els molts de pos-
sibles, ha triat de fixar l’atenció en Antoni Pladevall i Arumí, Ramon 
Erra, Jordi Puntí, Jordi Lara i Najat El Hachmi, i ha destacat la im-
portància de dos narradors anteriors, Maria Dolors Orriols, encara no 
prou ponderada, i Emili Teixidor. Aquest retaule d’escriptors ha servit 
per demostrar la diversitat estilística dels narradors, amb intencions, 
contextos i estils prou diferenciats, però amb una unitat de rigor lite-
rari i lingüístic que els agermana al lloc i a la seva llengua. Si bé, com 
dèiem al principi, Osona sempre s’associa a terra de poetes, Rubio ha 
demostrat que en la història recent, i en un futur immediat, la qualitat 
de l’obra i la quantitat de narradors i novel·listes a Osona converteixen 
la comarca en un territori fèrtil i ben assaonat per a la prosa literària. 

La poesia, la connexió entre el passat i el present, ha estat analitza-
da pel professor Pol Serrabassa i Puntí. És prou clar que cent cinquan-
ta anys de poesia no es poden sistematitzar en una única ponència, és 
material per a tota una tesi doctoral, però Serrabassa ha aconseguit 
focalitzar en com la llengua del territori nua i atorga continuïtat a les 
manifestacions líriques des del segle XIX fins al XXI. Des de la llengua 
i les expressions arrapades a la terra de Jacint Verdaguer, i també de 
Martí Genís i Aguilar o Jaume Collell, entre d’altres, fins als girs igual-
ment terrenals en l’obra dels joves Carles Dachs, Jaume Coll Mariné 
o Xevi Pujol. Entre aquestes generacions temporalment tan distants, 
l’obra i la llengua de Segimon Serrallonga i de Lluís Solà i de Josefa 
Contijoch actua com una frontissa que no permet que els batents de 
l’edifici poètic i lingüístic s’esberlin. I encara la poesia visceral de Pep 
Rosanes-Creus i la veu singularíssima de Víctor Sunyol, o la veu esva-
ïda d’Anna Dodas són baules d’una riquíssima i llarga cadena que en-
cara dura, i que ofereix al món una manera singular de dir, de parlar, 
de llengua i de poesia. I això fins a les més joves, com Núria Armengol, 
Raquel Santanera o Maria Isern, posem per cas. Ha quedat clar, cer-
tament, que la comarca encara avui, sembla que per als propers anys, 
és un territori adobat per a la poesia i que els seus autors són especi-
alment acurats amb la llengua, que la coneixen a fons, que coneixen la 
pròpia tradició i que són, també, lectors atents i conscients. 

Després de les conferències, els assistents han pogut gaudir d’una 
taula rodona amena i vivaç on creadors representatius dels seus gène-
res, Jordi Puntí i la narrativa, Carles Dachs i la poesia, i David Plana i 
el teatre, han debatut sobre si és possible, realment, establir un lligam 
indissoluble entre el lloc i una manera d’escriure, una visió del món. Si 
realment el fet de ser osonenc determina una manera de fer. Puntí, tot 
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relativitzant la relació entre els dos ítems, sí que constata una vincu-
lació entre el temps d’infantesa i la narració i la llengua, un pòsit com-
partit que explicaria alguna cosa de les complicitats literàries i lin-
güístiques entre els autors que ens ocupen. En efecte, no cap parlar de 
Grups de Vic o d’Osona, però sí que un determinat imaginari i fons lin-
güístic sosté unes mirades compartides. Aquest fonament de formació 
en l’aprenentatge infantil i adolescent del lloc i de la paraula és el que 
ha subratllat Dachs per explicar la seva visió del món. I Plana, amb 
un joc agut entre Koltès i la comarca francesa i el teatre i la comarca 
osonenca, ha accentuat la importància de la producció dramatúrgi-
ca des de les comarques, especialment des de la nostra. La defensa 
de descentralització de l’activitat teatral, la producció principalment, 
ha estat nítida i enèrgica, i ha demostrat que els autors osonencs han 
d’esdevenir «barcelonins» per una manca d’«indústria» fora del Cap i 
Casal. I, és ben cert, històricament, Osona ha contribuït notablement i 
de manera agosarada a la renovació dramatúrgica del país. Finalment, 
en aquest volum, tenim la intervenció d’en Jesús Aumatell, activista 
de la paraula i ànima d’emboscall, edicions feréstegues, on ens exposa 
la seva introducció a l’aventura de la literatura en el marc del Manlleu 
de finals dels seixanta en endavant.

D’aquesta manera hem tancat totes les seccions discursives, per 
dir-ho així. I a bona hora hem escomès la paraula viva de les noves ge-
neracions de poetes de la comarca. No podia ser altrament, del passat 
al present, de la paraula en els llibres i les revistes a la paraula dita. I 
els poetes Xevi Pujol i Carles Dachs, i les poetes Maria Isern i Núria 
Armengol amb el músic Adrià Plana han ofert a l’audiència un recital 
exigent, auster i elegant amb el qual s’ha tancat la 4a edició d’Osona 
Debats, i que els lectors poden gaudir en aquest llibre, com a colo-
fó final, en la secció «Nova poesia osonenca». En definitiva, podem 
concloure que la comarca continua oferint al país una obra i uns au-
tors de qualitat que comparteixen una llengua assentada en el lloc i en 
les infraestructures (revistes, institucions culturals de diversa mena) 
i lectures compartides on lloc i paraula condicionen unes mirades, 
singulars i còmplices, si més no peculiars que enriqueixen el substrat 
literari del país. Substrat imprescindible per tal que el país continuï 
essent un lloc on la paraula edifiqui l’imaginari, el sentiment i la intel-
ligència que el facin digne de les noves generacions. 

Pep Paré
Professor de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
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Sobre el naixement de la revista Reduccions

Lluís Solà
Poeta, dramaturg i activista cultural

La història oficial en el nostre país no sempre coincideix amb els fets. 
Massa coaccions i prohibicions la travessen. En Miquel Martí i Pol, 
en Segimon Serrallonga i jo havíem heretat una revista bilingüe per 
imperatiu legal, anomenada Inquietud artística, també per impera-
tiu legal. Els fundadors l’havien batejada amb un nom més despullat, 
Inquietud. En aquells moments, com ara, era una paraula perillosa. 
Quan l’haguérem catalanitzat, ens la clausuraren per imperatiu le-
gal. No tocava tanta llengua del propi país. Era l’any 1968. Immedia-
tament començàrem a pensar en una altra revista. Inquietud era una 
revista cultural, d’origen més aviat plàstic. Sospesàrem, debatérem i 
discutírem, i arribàrem a la conclusió que havíem de fundar una pu-
blicació de poesia. Si fa no fa, l’any 1970 ja teníem el projecte a punt. 
Vam connectar amb en Joan Cortès, que era un professional d’obte-
nir permisos de publicació en temps difícils. Va remoure tot el que es 
podia remoure. Però, en aquelles dates, treure una revista, ni que fos 
de poesia, exclusivament en la llengua pròpia, era impossible, il·legal, 
il·lògic, totalment mancat de sentit. Ho deia una altra Constitució. La 
revista, doncs, havia de sortir a començaments dels anys setanta, però 
per imperatiu legal no ho poguérem fer. Ens tenien calats i ens l’hau-
rien clausurada de nou en nou. Vam haver d’esperar fins al 1977, que és 
l’any que assenyalen les històries, però no pas l’any que el fruit estava 
madur. El que no assenyalen les històries és que no poder fer les coses 
en el moment que escau és una tragèdia.

Finalment, en Joan Cortès pogué tramitar el permís en virtut de la 
tolerància que la llei Fraga es veié quasi obligada a impartir envers les 
llengües secundàries, subsidiàries, subalternes, segones o terciàries, 
tant se val, segons consideracions universals. Podíem publicar una re-
vista de poesia en la llengua dels Països Catalans, pensada, en primer 
lloc, per als homes i les dones de les nostres terres, de la nostra cultura 
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i de la nostra història, però amb voluntat de fer una aportació a la pa-
raula del món. Una revista que encabís la publicació de textos inèdits 
de les generacions més confirmades fins al llançament dels poetes més 
joves. Aquest darrer era, sens dubte, un dels objectius fonamentals. 
Una revista que aportés a la llengua pròpia la traducció de la veu dels 
poetes que escriuen i han escrit en les altres llengües del món. Una 
revista que dediqués una part important de pàgines a la reflexió sobre 
la poesia catalana i la dels altres pobles, sobre els poetes actuals i so-
bre els poetes de tots els temps. Ho teníem tot a punt, fins i tot teníem 
algun nom per a la revista que no coincideix amb el que finalment pre-
valgué. El fet és que quan anàrem a inscriure-la aquells noms estaven 
ocupats. Trobar el nom, però, sempre és delicat. En una reunió a casa 
d’en Miquel Martí havíem de decidir finalment quin nom li posàvem. 
Hi havia tot el Consell de Redacció. L’Antoni Pous portava una llista 
amb trenta o quaranta mots. Els abocà a raig. Jo en vaig apuntar uns 
quants, un era Reduccions. Donava una certa idea d’una publicació que 
no feia poesia, sinó que era dedicada a la poesia, tenia afinitats amb al-
gun dels noms que havíem hagut d’abandonar i tenia l’avantatge de ser 
un nom internacional, un mot que tothom podia entendre a Occident, 
però una forma específica, pròpia. Ho vaig defensar. La redacció ens 
posàrem d’acord. La revista es diria Reduccions.
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Narradors en terra de poetes. Aproximació a la 
narrativa osonenca dels escriptors nascuts en les 
dècades dels seixanta i setanta del segle XX

Carme Rubio
Membre del Grup de Recerca TEXLICO (Textos Literaris Contemporanis: 
Estudi, Edició i Traducció) de la UVic-UCC

Que Osona és terra de poetes, és una afirmació fàcilment comprovable. 
A banda de la figura immensa de Jacint Verdaguer, només cal recor-
dar els noms de Miquel Martí i Pol, Maria Àngels Anglada, Segimon 
Serrallonga, Lluís Solà, Anna Dodas, Pep Rosanes, Víctor Sunyol... Són 
poetes que justament per ser osonencs van créixer, més o menys di-
rectament, fins i tot potser en contra, sota la influència del poeta de 
Folgueroles i cadascú va trobar una veu pròpia. Amb aquest nombre 
reduït de poetes ja n’hi ha prou per justificar el títol d’aquest treball. 
A banda de la circumstància d’haver nascut a la comarca, no hi ha cap 
altra intenció d’intentar establir entre aquests autors cap mena d’afi-
nitat literària, ni de fer-los formar part d’algun corrent o grup gene-
racional, però sí que els caracteritza també el fet d’haver escrit obres 
de narrativa, a més de la poesia. I en aquest sentit, potser el cas més 
destacat és el de Maria Àngels Anglada, perquè després d’haver-se fet 
un nom com a poeta al llarg de bona part de la seva trajectòria vital, 
va acabar essent coneguda a nivell internacional sobretot per les se-
ves novel·les. En tot cas, el que no es pot obviar és que les narracions, 
contes i novel·les que els escriptors d’aquest grup van escriure estan 
sempre empremtats d’una vena lírica. 

Per altra banda, abans de començar a tractar la narrativa osonenca 
d’escriptors i escriptores nascuts en les dècades dels seixanta i setanta 
del segle XX, cal fer esment de dues figures anteriors, nascudes en la 
primera meitat del segle XX, les publicacions de les quals es van per-
llongar fins a la primera dècada del segle XXI: Maria Dolors Orriols 
(Vic, 1914-Barcelona, 2008) i Emili Teixidor (Roda de Ter, 1932-Bar-
celona, 2012). Tant l’una com l’altre compten amb una producció rica 
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i continuada en el temps que, no obstant, va obtenir una recepció ben 
diversa. 

Maria Dolors Orriols va confegir un corpus literari sòlid i consis-
tent. Essencialment narradora, va escriure contes i novel·les, amb tí-
tols com: Retorn a la vall (1950),1 Cop de porta (1980),2 Contradansa 
(1982),3 Petjades sota l’aigua (1984),4 Molts dies i una sola nit o Una 
altra sonata a Kreutzer (1985),5 El riu i els inconscients (1990),6 una no-
vel·la escrita el 1950 però no publicada fins al 1990 i que va rebre grans 
elogis d’Agustí Bartra, i, finalment, Una por submergida (1992),7 més el 
llibre de memòries Escampar la boira (2003).8 Tot i haver gaudit d’un 
nucli fidel de lectors a la comarca, el cert és que les seves obres no van 
tenir ressò dins la literatura catalana de la seva època. Es poden aven-
turar diferents raons sobre la causa d’aquesta desatenció, com ara que 
l’autora no pogués superar el hàndicap de ser dona amb dedicacions 
familiars, en un temps en què la literatura era dominantment mascu-
lina; que hagués viscut etapes en països o ciutats diferents o que no 
hagués format part de determinats cercles intel·lectuals o polítics, els 
quals —com ha succeït tantes vegades— haurien pogut promocionar la 
seva obra, o també que no estigués vinculada a l’àmbit acadèmic... Qui 
sap si en realitat va ser el conjunt de tots aquests motius allò que va 
contribuir a un aïllament que, d’altra banda, li va permetre tenir molta 
llibertat de creació. Ara bé, darrerament dos fets significatius poden 
alterar aquesta situació de desconeixement de l’obra de Maria Dolors 
Orriols: la cessió del llegat de l’autora a la Universitat de Vic i l’ela-
boració de la seva biografia que està preparant la doctora Montserrat 
Bacardí. Amb el seu fons a l’abast dels investigadors i amb l’edició d’un 
estudi sobre la seva vida el més probable és que la qualitat de la seva 
producció acabi imposant-se. 

Ben diferent és el cas de l’escriptor Emili Teixidor, qui, a partir de 
la creació de nombroses obres de literatura infantil i, sobretot, juvenil, 

1. Maria Dolors OrriOls, Retorn a la vall, Barcelona, Juris, 1950.
2. Maria Dolors OrriOls, Cop de porta, Barcelona, Pòrtic, 1980.
3. Maria Dolors OrriOls, Contradansa, Barcelona, Pòrtic, 1982.
4. Maria Dolors OrriOls, Petjades sota l’aigua, Vic, Eumo-La Tralla, 1984.
5. Maria Dolors OrriOls, Molts dies i una sola nit o Una altra sonata a Kreutzer, 

Barcelona, La Llar del Llibre, 1985.
6. Maria Dolors OrriOls, El riu i els inconscients, Barcelona, Columna, 1990.
7. Maria Dolors OrriOls, Una por submergida, Barcelona, Columna, 1992.
8. Maria Dolors OrriOls, Escampar la boira, Barcelona, Absis, 2003.
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fetes amb el rigor que caracteritza la literatura d’adults, com ara les 
tres novel·les de contingut històric: El soldat plantat (1967),9 L’ocell de 
foc (1969)10 i Cor de roure (1994),11 va fer el salt a la novel·la d’adults. 
Amb títols com Retrat d’un assassí d’ocells (1988),12 El llibre de les mos-
ques (2000),13 Pa negre (2003),14 Laura Sants (2006)15 i Els convidats 
(2010),16 on potser només va haver d’abandonar la voluntat didàctica 
que havia seguit en les obres juvenils, va ser reconegut pel gran públic 
en els darrers anys de la seva vida. En la consecució d’aquesta notori-
etat probablement va tenir molt a veure la difusió de la versió cinema-
togràfica de Pa negre (2010), d’Agustí Villaronga, construïda sobretot a 
partir de la novel·la homònima juntament amb elements argumentals 
i personatges d’altres novel·les d’aquest autor. 

En aquest moment, el tret que més ens interessa destacar d’Emili 
Teixidor és el protagonisme que dona en les seves obres al paisatge 
de Roda de Ter i la Plana de Vic, a la seva gent i a la manera que els 
habitants d’aquestes terres tenen d’expressar-se, tres elements que es-
devenen fonamentals a l’hora de retratar un món que coneix molt bé. 
I aquest interès està justificat perquè el món literari d’Emili Teixidor 
coincideix plenament amb el d’Antoni Pladevall i Arumí —un dels au-
tors seleccionats en aquest escrit— i, per tant, d’alguna manera, l’o-
bra d’Emili Teixidor es pot considerar com una de les fonts principals 
d’inspiració de la seva novel·lística. 

Mostra significativa d’escriptors osonencs nascuts en les 
dècades dels seixanta i setanta del segle XX
Un cop mencionats aquests dos precursors, es pot dir que la situació 
de la narrativa osonenca avui és encoratjadora i, fins i tot, brillant. Si 
cal respondre a la qüestió: què aporta avui la narrativa osonenca a la 
literatura catalana?, es pot afirmar, sense por a caure en l’exageració, 
que potser no s’havia donat mai dins el corpus d’autors nascuts o for-

9. Emili TeixidOr, El soldat plantat, Barcelona, Estela, 1967.
10. Emili TeixidOr, L’ocell de foc, Barcelona, Laia, 1969.
11. Emili TeixidOr, Cor de roure, Barcelona, Cruïlla, 1994.
12. Emili TeixidOr, Retrat d’un assassí d’ocells, Barcelona, Proa, 1988.
13. Emili TeixidOr, El llibre de les mosques, Barcelona, Columna, 2000.
14. Emili TeixidOr, Pa negre, Barcelona, Columna, 2003.
15. Emili TeixidOr, Laura Sants, Barcelona, Columna, 2006.
16. Emili TeixidOr, Els convidats, Barcelona, Columna, 2010.



18

mats a la comarca una situació tan rica i amb tant de potencial creatiu. 
En línies generals, el nombre d’autores i autors osonencs que es 

dediquen a la narrativa és considerable, i entre aquest grup es troben 
figures que compten amb algunes novel·les o antologies de contes i 
narracions molt consistents, que a poc a poc es van fent lloc dins el 
panorama de les lletres catalanes. No es pretén, ni tampoc és possible, 
fer-ne la nòmina exhaustiva, perquè aquest és un corrent viu que cada 
dia incrementa el seu cabal. Però el que sí que es pot fer ara és destacar 
un nombre reduït d’autors que —per la qualitat de les seves obres, pel 
reconeixement que han aconseguit o bé per la fermesa amb què estan 
començant la seva trajectòria literària— mereixen ser assenyalats com 
la punta de llança de la nostra narrativa avui. 

Segons un criteri personal, que no pretén ser definitiu ni en absolut 
desdenyós cap als narradors no inclosos en aquesta selecció, el grup 
destacat d’autors el formen cinc noms: Antoni Pladevall i Arumí (Ta-
radell, 1961), Ramon Erra (Vic, 1966), Jordi Puntí (Manlleu, 1967), Jor-
di Lara (Vic, 1968) i Najat El Hachmi (Nador, 1979), l’escriptora que va 
aprendre la llengua catalana a partir dels vuit anys i l’ha elegida com 
la seva llengua d’expressió literària. 

D’aquests quatre escriptors més una escriptora, la més jove del 
grup, es pot establir un conjunt de trets que els són comuns, sense que 
això impliqui cap mena de lligam personal o artístic ni cap altre tipus 
d’influència entre ells. Aquests trets característics són: en primer lloc, 
l’impacte que cada un va aconseguir amb la seva òpera prima, rebuda 
des del primer moment de la publicació com a obra revelació, que obria 
la porta al descobriment d’un nou valor literari, i el reconeixement de 
les seves publicacions amb diferents guardons literaris, una raó de pes 
de cara a encoratjar-los a continuar escrivint. Per altra banda, aquests 
escriptors, amb major o menor intensitat, han situat alguna vegada els 
arguments dels seus relats en el paisatge de la comarca i n’han reflec-
tit l’ambient i la idiosincràsia dels seus habitants, sense que això pugui 
significar cap mena de limitació o d’exclusivitat, ni sigui raó suficient 
per classificar la seva producció sota etiquetes tan inútils com la de 
«literatura rural». Un altre tret destacat és la cerca d’un estil propi que 
els defineixi i potser també la configuració d’un univers literari —un 
aspecte que en algun cas s’ha aconseguit plenament. Finalment, tots 
cinc treballen de manera especial el llenguatge amb precisió i riquesa 
lingüística que els allunya definitivament del corrent que opta per l’ús 
light de la llengua, per la castellanització en major o menor grau o 
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bé pel rebuig a les formes genuïnes de la llengua catalana. En aquest 
sentit, els nostres autors no tenen res a veure amb aquells que irònica-
ment definia el novel·lista Jesús Moncada com «aquells escriptors que 
amb mig diccionari ja en tenen prou». 

Antoni Pladevall i Arumí (Taradell, 1961)
Doctor en filologia clàssica i professor de Llatí i Grec a secundària, 
Antoni Pladevall va començar amb el poemari «Les noies de l’hoste», 
inclòs en el llibre col·lectiu 6 poetes 83.17 A banda de col·laborar en 
diferents publicacions periòdiques, com ara El 9 Nou, la Revista de Ca-
talunya (1986-1993), Els Marges (1991-1993), Serra d’Or (1997-2001) i la 
revista Ausa, el butlletí del Patronat d’Estudis Osonencs que va dirigir 
de 1990 a 1994, ha publicat obres de diversos gèneres literaris, com 
ara l’assaig La Il·lustració a Vic. Les aportacions de Francesc de Veyan 
i Mola i Llucià Gallissà i Costa (2000),18 el dietari La mentida original 
(2000)19 i les proses breus Quadern de Can Garbells (2002).20

Dins la seva producció literària, Antoni Pladevall, a banda d’altres 
obres, compta amb quatre novel·les que tenen com a eix temàtic la pa-
gesia de la Plana de Vic: La lliça bruta, (2001);21 Massey Ferguson 35 
(2003);22 Terres de lloguer (2006),23 Premi Ciutat de Tarragona de novel-
la Pin i Soler 2005 i Premi Joaquim Amat-Piniella 2007, i El dia que vaig 
fer vuit anys (2014),24 Premi Prudenci Bertrana d’aquell mateix 2014. 

La immersió en aquest tema porta l’escriptor a analitzar la imbrica-
ció de dos elements indestriables: d’una banda, el conjunt humà dels 
pagesos, amb la seva concepció del món, costums i manera de viure i, 
de l’altra, la geografia concreta en què els homes del camp desenvolu-

17. 6 poetes 83. Premi de poesia Amadeu Oller a poetes inèdits, Barcelona, Lli-
bres del Mall, 1983.

18. Antoni Pladevall i arumí, La Il·lustració a Vic, Les aportacions de Francesc 
de Veyan i Mola i Llucià Gallissà i Costa, Cabrera de Mar, Galerada, 2000.

19. Antoni Pladevall i arumí, La mentida original, Vic, Emboscall, 2000.
20. Antoni Pladevall i arumí, Quadern de Can Garbells, Cabrera de Mar, Ga-

lerada, 2002.
21. Antoni Pladevall i arumí, La lliça bruta, Cabrera de Mar, Galerada, 2001.
22. Antoni Pladevall i arumí, Massey Ferguson 35, Cabrera de Mar, Galerada, 

2003.
23. Antoni Pladevall i arumí, Terres de lloguer, Barcelona, Columna, 2006.
24. Antoni Pladevall i arumí, El dia que vaig fer vuit anys, Barcelona, Colum-

na, 2014.
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pen la seva existència. Aquesta novel·lística que retrata el món de pagès 
li ha permès configurar un univers literari propi, en el sentit més ampli 
de l’expressió, perquè no només constitueix el tema central de la seva 
obra, sinó que també ha format part de l’experiència vital de l’escriptor. 

Les quatre novel·les constitueixen una mena de cant fúnebre, elegí-
ac, que denuncia la desaparició d’un sistema de vida que havia perdu-
rat durant moltes generacions, protagonitzat pel sector específic dels 
masovers i les seves famílies, és a dir, dels llogaters de la terra, ben 
diferent del dels propietaris rurals. Però la denúncia de Pladevall va 
més enllà, perquè avui el que està amenaçat és el futur de tot el món 
rural, tant pel procés d’industrialització com pel pas del sector prima-
ri al terciari que transforma l’explotació agrícola i ramadera en altres 
formes més productives: turisme rural, camps de golf, urbanitzacions, 
polígons industrials, etc. Aquestes noves respostes a la falta de ren-
dibilitat del treball del camp alteren les antigues formes de vida, que 
havien sobreviscut en un cert aïllament, i les substitueixen per altres 
formes urbanes invasores, les quals, entre altres coses, transformen 
radicalment la fesomia del paisatge. 

Des de la perspectiva gairebé antropològica, les obres d’Antoni Pla-
devall focalitzen un sistema de vida rural autònom i autosuficient en 
el qual els seus habitants teixeixen un entramat de relacions que bà-
sicament són de dos tipus: familiars —la família propera i la família 
llunyana— i veïnals. Un element fonamental d’aquesta societat és la 
masia, la casa que el masover amb la seva família habita, però no pos-
seeix. Per això, la pèrdua de la casa, l’element nuclear de la societat ca-
talana tradicional, significa sovint la destrucció de la família. La casa 
és el fonament que sustenta la vida econòmica, social i ideològica de la 
comunitat camperola. El mas, unitat de producció i de consum, s’orga-
nitza a partir del treball de cadascun dels membres del grup domèstic; 
esdevé el marc on s’inscriuen les relacions familiars i on tenen sentit 
les regles successòries que permeten la seva reproducció, i també és 
el lloc on es produeix la integració ideològica de l’individu.25 La casa 
de pagès no es pot entendre al marge de les relacions de parentiu, eco-
nòmiques i socials, perquè es desenvolupa tot un circuït d’intercanvi 
reproductiu amb altres masos de la comunitat.

25. Maria Dolors COmas d’argemir, Andorra, una economia de frontera, Barcelona, Pa-
gès editors, 2002; Montserrat sOrOnellas masdéu, Pagesos en un món de canvis. Família i 
associacions agràries, Tarragona, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2006.
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Segons les dades proporcionades pel mateix Antoni Pladevall en 
alguna entrevista: 

De 1989 a 1999 es van reduir en un 60% les explotacions de masovers. El 
nombre de pagesos masovers va passar des del 1989 al 1999 de 12.000 a 
5.000 [...]. Avui la pagesia representa menys del 2% de la població activa, 
amb 345 masos abandonats.

És a partir d’aquesta realitat imparable que el novel·lista constru-
eix les seves trames i personatges. El món que presenta és conflictiu, 
ple de tensions, i sovint els problemes familiars s’arrosseguen durant 
anys, fins i tot afecten diverses generacions. Les vides dels personat-
ges de Pladevall semblen determinades pel destí, a la manera de la 
tragèdia clàssica. 

Com també s’observa en la narrativa d’Emili Teixidor o de Jesús 
Moncada, un dels trets més característics d’Antoni Pladevall és el trac-
tament de l’ús del llenguatge. Les novel·les sempre inclouen nombro-
ses expressions característiques de la llengua parlada, sovint recollides 
de la tradició oral que l’aïllament del món de pagès ha ajudat a preser-
var de manera viva. La riquesa del lèxic es concreta en construccions, 
fraseologia i lèxic específic, de gran precisió a l’hora d’anomenar, per 
exemple, les feines del camp: «atipar els porcs», «arrambar els fems 
amb el tiràs», «aixecar el paller» i «barrinar», «pastar» o «encofrar»; 
vehicles i eines: Massey Ferguson 35, John Deere 6920 (vehicle que 
llaura), Barreiros (que descarrega materials), «el tiràs per arrambar 
els fems», «la forca d’escampar», «el flingant per pegar les vaques»; 
exclamacions i renecs: «mare de Déu Santíssima!», «mecàsum déna», 
«goita tu!», «maleït siga!», o els noms d’arbres, plantes i animals. 

Cal remarcar la singularitat de la darrera, El dia que vaig fer vuit 
anys, perquè suposa el canvi de punt de vista de la narració: el narra-
dor omniscient en tercera persona cedeix el pas a una primera persona 
autobiogràfica. El relat es converteix així en una mena de memòries 
novel·lades de l’etapa de la infantesa, on el retrat de l’entorn familiar, 
que inclou moments molt durs, es matisa pel fet de ser contemplat 
des de la mirada d’un infant. Aquesta novel·la obre la possibilitat a 
una continuació autobiogràfica, a tractar etapes vitals posteriors que, 
justament pel que s’entreveu en aquest llibre, pot donar peu a relatar 
experiències més compromeses i conflictives.

La novel·lística d’Antoni Pladevall s’endinsa sense complexos en 
la temàtica del món rural. L’anomenada novel·la rural, com diu Llu-
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ïsa Julià,26 ha estat estigmatitzada com el relat d’un altre temps, en 
oposició a l’anomenada novel·la urbana. Pladevall aporta una sòlida 
construcció del relat, tensió tràgica, gran riquesa lingüística així com 
la fusió dels personatges amb el paisatge rural de la Plana de Vic. Pa-
rafrasejant l’escriptor, «els homes i les dones som paisatge».

Ramon Erra (Vic, 1966)
Ramon Erra va néixer a Vic, però des de molt petit va anar a viure 
a Santa Eulàlia de Puigoriol (Lluçanès), el paisatge que sovint apareix 
en les seves històries. És llicenciat en Ciències Polítiques i professor a 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Ha col·laborat en diver-
ses publicacions periòdiques, com ara La Marxa, El 9 Nou, Encanal, 
El Tacte que Té, El Temps, Presència, El Temperi, Avui, Vivre en Poé-
sie i Descobrir Catalunya.

Plenament narrador, Ramon Erra s’ha dedicat sobretot al gènere 
del conte i la novel·la. Pel que fa als contes, la seva primera publicació 
literària va ser La flor blanca de l’estramoni (2001).27 Després vingue-
ren Pólvora del quatre de juliol (2007)28 i La vida per rail (2011)29, Premi 
Mercè Rodoreda del mateix any.

A banda de la novel·la juvenil Operació gàbies buides (2001)30, escri-
ta en col·laboració amb Jordi Martí Feixas, dins la col·lecció didàcti-
ca «Projecte Solaris» sobre literatura i ciència, la primera novel·la de 
Ramon Erra va ser Desfent el nus del mocador (2008),31 Premi Qwerty 
a l’autor revelació i Premi Salambó de narrativa 2009. Després van se-
guir Escolta, Volòdia! (2010)32 i la més recent, Far West gitano (2015),33 
Premi Marian Vayreda 2014. 

Ramon Erra també ha escrit obres d’altres gèneres: l’article «L’ho-
me que creia haver comès un crim contra la humanitat», Premi Re-
cull-Rafael Cornellà 2001, un retrat literari inspirat en l’escriptor txec 
Bohumil Hrabal, probablement una de les seves màximes referències 

26. Lluïsa Julià, «Tria personal», Serra d’Or, núm. 514, octubre 2002, p. 62. 
27. Ramon erra, La flor blanca de l’estramoni, Barcelona, La Magrana, 2001.
28. Ramon erra, Pólvora del quatre de juliol, Cabrera de Mar, Galerada, 2007. 
29. Ramon erra, La vida per rail, Barcelona, Proa, 2011.
30. Ramon erra i Jordi marTí Feixas, Operació gàbies buides, Vic, Eumo, 2001.
31. Ramon erra, Desfent el nus del mocador, Barcelona, La Magrana, 2008.
32. Ramon erra, Escolta, Volòdia!, Barcelona, La Magrana, 2010.
33. Ramon erra, Far West gitano, Barcelona, Empúries, 2015.
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literàries, i el reportatge de viatges A Bòsnia ens trobarem: viatge per 
la Bòsnia i Croàcia de postguerra (2004).34 A més, ha estat coautor d’un 
guió de telenovel·la per a la televisió local de Lluçà i ha escrit diverses 
obres teatrals de carrer, representades pel Grup d’Actors del Lluçanès 
(GALL). 

Es va donar a conèixer amb el recull de contes La flor blanca de 
l’estramoni (2001), molt ben acceptat per crítica i públic. El llibre va 
sorprendre per l’originalitat de plantejament, per saber construir en 
unes poques pàgines uns relats rodons, complexos i interessants, so-
vint a partir de circumstàncies insòlites que es poden relacionar amb 
l’absurd o la màgia. Després, Erra ha continuat una cursa de llarg re-
corregut, sense estridències, valorat pels especialistes i estimat per un 
sector de lectors incondicionals. La seva trajectòria es va consolidant 
sense interrupcions, de manera constant i ferma. Si es considera la 
seva producció en general, es pot concloure que a cada obra publi-
cada l’escriptor creix i supera el que ha escrit abans. El fet que el seu 
nom no es trobi a primera fila, com a punt de referència de la narració 
catalana contemporània, a hores d’ara comença a ser una mica inex-
plicable, però no deixa de ser anecdòtic, perquè el reconeixement ha 
d’arribar abans o després, sens dubte el pas del temps, desprenent-se 
del soroll mediàtic i ambiental, sempre acaba posant cada autor al lloc 
que li correspon. 

Els relats de Ramon Erra flueixen sense dificultats, les seves his-
tòries són plenes i complexes i capten l’atenció dels lectors. Les nar-
racions sovint arrenquen de l’entorn rural, on la comunicació entre 
la natura i els éssers humans és constant, i es centren en aspectes de 
la vida quotidiana d’un poble petit, on el passat i el present dels seus 
habitants sempre està viu en la memòria de la gent. En aquest entorn, 
el més sorprenent és que els personatges són densos i interessants. 
Poden ser profunds de pensament sense perdre la coherència, i les 
seves vivències sobre conflictes socials o familiars, en un context on 
tothom coneix molt bé els altres, no són mai vulgars ni simplistes. Els 
personatges sovint són antiherois: orfes, bojos, vells... que han viscut 
experiències fatals, que estan malalts o que ho han perdut tot; les se-
ves històries semblen reals, però aviat es transformen en relats plena-
ment literaris on la realitat i la màgia, les creences i les supersticions 

34. Ramon erra, A Bòsnia ens trobarem: viatge per la Bòsnia i Croàcia de post-
guerra, Vic, Emboscall, 2004.
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van de bracet, i aquest recurs fa que els contes tinguin una dimensió 
universal. Ara bé, a partir de la localització dins una comunitat petita, 
els personatges, com a homes i dones del nostre temps, es desplacen a 
qualsevol punt del món. I així també l’horitzó s’eixampla i els escena-
ris poden discórrer a través d’indrets diversos, potser amb una clara 
preferència per les ciutats i regions de l’est d’Europa. 

Ramon Erra que és un dels autors que més ha contribuït al presti-
gi del conte contemporani en català, sembla que darrerament s’incli-
na més cap a la novel·la. El darrer llibre publicat, Far West gitano, és 
una peça molt interessant que s’allunya de tot el que ha escrit abans, 
i es fa evident el plaer d’escriure un relat dur, dinàmic i amb sentit de 
l’humor. Novel·la plenament literària, aporta un coneixement sobre 
la vida i la mentalitat del poble gitano gairebé de tipus antropològic i, 
alhora, juga amb recursos de metaliteratura, és a dir, de la literatura 
dins la literatura, quan introdueix la figura del fotògraf que vol fer un 
reportatge sobre la vida d’una família gitana. El narrador omniscient 
introdueix les descripcions, fa seus els diàlegs dels personatges i els 
contempla amb mirada comprensiva, irònica o emocionada, com un 
fatum que tot ho sap i, quan li sembla oportú, fins i tot gosa anticipar 
els esdeveniments, per a implicar encara més el lector en el relat. A 
partir del poble gitano, la novel·la s’interessa especialment per tots 
aquells que volen donar un gir a la seva vida, abandonar el recer habi-
tual, i fer foc nou. 

A la novel·la, el xoc entre la societat occidental i els gitanos es pro-
dueix amb els representants del poder, guàrdies de trànsit, policies... 
però no amb la resta dels no gitanos que es troben al seu pas. Perquè 
aquests també senten la temptació de fer-se nòmades, de fugir de la 
rutina de les seves vides: el fotògraf, el seu pare, i fins i tot els que ni 
tan sols surten a l’obra, però que s’endevina la seva història, com la 
família de joves que va fugir de la ciutat per anar a viure en contacte 
amb la natura i són darrera la porta on la família «disminuïda en nom-
bre i tocada de mort» demana auxili al final de l’obra.

A Far West gitano es crea un llenguatge, empeltat de francès i de 
caló, i s’introdueix la saviesa popular d’un poble que ha assumit la 
seva mitologia a través de les frases sentencioses que pronuncien els 
personatges: «la vida és una roda», fent ús del símbol de la roda amb 
què els gitanos expressen el pas del temps: «el temps és un engany», o 
sobre la vida nòmada: «el viatge és una fàbula». El novel·lista experi-
menta amb els canvis del punt de vista de la narració substituint en 
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ocasions el narrador de tercera persona pel de primera persona. In-
trodueix la pervivència d’aspectes ancestrals de la comunitat gitana, 
com ara el tema de l’honor o la presència constant de la mort, per bé 
que ignorant-la, sense anomenar-la mai. 

Hi ha un joc, cruel i alhora humorístic, amb l’equiparació del som-
ni americà del Far West i la realitat del desert dels Monegros amb els 
decorats d’antics poblats americans per a les produccions d’spaghetti 
westerns. Tot un món s’amaga en aquesta novel·la aparentment lleu-
gera, que ha eliminat tot el que és accessori per transmetre la menta-
litat, les preocupacions i els valors d’aquest poble tan desconegut per 
a la majoria i que, al mateix temps, traspassa els límits dels gitanos i 
parla en realitat de la condició humana. 

Jordi Puntí (Manlleu, 1967)
Llicenciat en Filologia Romànica, el 1991, Jordi Puntí coneix des de 
dins el món del llibre per haver treballat en algunes de les editorials 
catalanes més significatives: Edicions 62, Quaderns Crema o Colum-
na. També, junt amb els professors de la UAB Jordi Cerdà i Eduard 
Vilella, ha dirigit la col·lecció de lírica medieval «La flor inversal», que 
va néixer l’any 1996 amb la voluntat d’oferir en català textos de lírica 
medieval d’àmbit romànic. A més, després d’haver fet la versió cata-
lana d’escriptors tan destacats com ara Daniel Pennac, Paul Auster, 
Amélie Nothomb o Edward Gorey, així com el text del còmic de Gos-
cinny & Uderzo, compta ja amb una sòlida trajectòria com a traductor 
literari. 

El col·lectiu Germans Miranda va publicar a l’editorial Columna 
sis llibres de relats entre els anys 1998 i 2003 —Aaaaaahhh (1998), El 
Barça o la vida (1999), Tocats d’amor  (2000), Contes per a nenes do-
lentes (2001), La vida sexual dels Germans Miranda (2002) i Adéu, Pu-
jol (2003)— en els quals Puntí va participar. El grup el componien deu 
autors, que bàsicament eren periodistes, guionistes i professors: Car-
les Capdevila, Pep Bras, Xavier Cassadó, David Cirici, Piti Español, 
Jordi Galceran, Enric Gomà, Matthew Tree, Jordi Serra i Gerard Pro-
hias, amb la col·laboració esporàdica de Toni Soler i Albert Om. Pun-
tí, que formava part de l’ala més jove dels Germans Miranda, també 
treballava com a periodista de temes culturals i esportius en diversos 
mitjans: El País, RAC1 i alguns espais televisius.

L’obra literària de Jordi Puntí està formada per tres llibres de con-
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tes: Pell d’armadillo (1998),35 Animals tristos (2002)36 —dut al cinema 
per Ventura Pons— i Això no és Amèrica (2017),37 a més del conjunt de 
narracions Els castellans (2011),38 que abans de l’edició com a llibre 
havia anat sortint en fascicles a la revista L’Avenç, i la novel·la Maletes 
perdudes (2010).39

La primera publicació de Jordi Puntí, Pell d’armadillo, va ser molt 
celebrada per la crítica i el públic. Va comptar amb l’aval d’alguns dels 
escriptors més celebrats del moment en aquest gènere, Quim Monzó 
i Sergi Pàmies. De la seva mà, Puntí passava a ser considerat com una 
promesa de la narrativa catalana més avançada. També va formar part 
del col·lectiu Germans Miranda des dels inicis, que reunia un grup 
d’escriptors que, de broma en broma, semblava voler la renovació de 
la narrativa catalana, a partir de l’influx dels autors anglosaxons i de 
la proximitat als mitjans de comunicació i la popularitat que aquests 
donen. El grup optava per una literatura cosmopolita i declaradament 
urbana. L’estil de Jordi Puntí harmonitzava molt bé amb el d’aquests 
autors que aportaven una mirada nova a la narrativa i que, més que la 
novel·la, revaloraven el gènere del conte o narració breu, el mitjà ha-
bitual d’un Quim Monzó o un Sergi Pàmies, per exemple. 

El gènere del conte requereix un ritme àgil, una gran condensació 
del contingut que permeti crear personatges amb entitat pròpia en 
pocs traços i vol també un final sorprenent que s’ha d’emmotllar a la 
concentració exigida. En aquest sentit, els contes de Puntí compleixen 
amb tots els requisits i es caracteritzen per estar molt ben construïts i 
per tenir el toc de màgia que els fa atraients. Els seus temes se centren 
en la més estricta quotidianitat a fi de veure millor tot el que hi ha d’i-
nusual i d’inaprehensible en els fets i personatges comuns; d’aquesta 
manera s’introdueix un enfocament irònic que cerca complicitat amb 
el lector i que enriqueix la perspectiva del narrador. I per sota de les 
històries gravita un coixí de reflexions més o menys filosòfiques, que 
no s’utilitzen mai en sentit pedant o intel·lectual, i que donen pes a les 
narracions. 

35. Jordi PunTí, Pell d’armadillo, Barcelona, Proa, 1998.
36. Jordi PunTí, Animals tristos, Barcelona, Empúries, 2002.
37. Jordi PunTí, Això no és Amèrica, Barcelona, Empúries, 2017.
38. Jordi PunTí, Els castellans, Barcelona, L’Avenç, 2011.
39. Jordi PunTí, Maletes perdudes, Barcelona, 2010.
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El ritme de publicació de Jordi Puntí no és accelerat, pot deixar 
passar alguns anys entre un llibre i un altre, sense problemes. Ara bé, 
amb la darrera publicació, Això no és Amèrica, i l’anunci d’un futu-
ra novel·la sobre Xavier Cugat, sembla que aquest ritme pot ser més 
fluid. De fet, Això no és Amèrica fa un salt respecte a la seva obra an-
terior i descobreix l’escriptor com un dels més rellevants del moment. 
En efecte, els contes d’aquest llibre dominen el ressorts narratius i 
avancen segurs, llançant suggeriments als lectors, cercant complici-
tats i fent alguns jocs d’experimentació narrativa. La tonalitat emoci-
onal d’aquestes històries és molt rica en matisos, i apareix conduïda 
per les peces musicals que cada narració evoca, en un procés similar 
al que funciona en el cinema. La música es transforma en un element 
de cohesió dels relats, com ho indica el mateix títol del llibre, Això no 
és Amèrica, tret d’una cançó de l’admirat músic britànic David Bowie, 
mort el 2016. El tema d’aquesta cançó dona el toc musical a les nou 
històries que formen el llibre, en les quals la música és un dels seus 
referents principals. 

Com explica l’autor a la «Nota final» del llibre, aquests contes d’Ai-
xò no és Amèrica són fets per encàrrec i pertanyen a diferents èpo-
ques, alguns eren de l’època d’Animals tristos, i d’altres, en canvi, són 
molt recents. Els que eren antics han estat sotmesos a un treball de 
reescriptura de manera que tots compartissin una mateixa atmosfera. 
En general, els protagonistes són personatges masculins que es tro-
ben entre els quaranta i cinquanta anys, com qui diu a la meitat del 
camí de la seva vida. També destaca el fet de la localització geogràfica 
concreta. Barcelona té un clar protagonisme, és el marc de «Vertical», 
«Premi de consolació», «La mare del meu millor amic», «La matèria», 
«El miracle dels pans i dels peixos», i amb la ciutat també es fa re-
ferència a les botigues, bars i carrers i, sobretot, un barri específic, 
l’est de l’Eixample, en la banda del Passeig de Sant Joan, que surt en 
diverses històries, amb els seus monuments, el parc infantil, i, fins i 
tot, es fa referència als personatges que l’habiten, com l’escriptor Joan 
de Sagarra; «Intermitent» se situa a Vic i s’inspira en un personatge 
real que feia autoestop en el tram de carretera de Vic a Sant Quirze; 
«Ronyó» transcorre al Rosselló..., però també apareixen altres indrets 
més cosmopolites: la Mediterrània contemplada des d’un creuer, els 
casinos de Las Vegas o la ciutat francesa de Nancy. 

El conte «La paciència» fa com de tanca final del llibre i en ell s’a-
cumulen molts recursos narratius. El relat és com un exercici virtuós 



28

de metaliteratura o d’autoficció, com diu l’escriptor, quan el personat-
ge protagonista s’enfronta al personatge Jordi Puntí, en un mena de 
confrontació entre personatge i autor ple de joc narratiu. Si bé en el 
llibre ha anat presentant històries en primera persona, i en tercera, a 
«La paciència», una mena de traca final, aquests dos punts de vista es 
combinen i de la primera persona es passa a la tercera dins la comple-
xitat argumental. Per totes les conquestes narratives d’aquest llibre, es 
pot afirmar que Jordi Puntí ha confirmat amb Això no és Amèrica que 
escriu des d’una etapa de plenitud, i que lluny dels emmirallaments 
del començament s’ha fet amb un estil personal i propi a l’hora de 
crear bones històries de ficció. 

Jordi Lara (Vic, 1968)
Jordi Lara és escriptor, cineasta i compositor. Llicenciat en Literatura 
Catalana, compta també amb estudis musicals, en les especialitats de 
piano i de tenora. Ha estat realitzador de programes radiofònics i di-
rector de programes de televisió dedicats a modernitzar la imatge de 
la música popular i la dansa, com ara a TV3: La Sardana, a partir de 
1995; Nydia, a partir de 1998, i La Sonora, en els anys posteriors. 

Ha treballat com a guionista i assessor d’espectacles com la Gran 
Gala de la Tenora i la Cloenda de l’Any de la Tenora, i és autor dels es-
pectacles Abrusa 2001 (Malgrat de Mar Ciutat Pubilla) i Apira: mú-
siques d’una terra sense límits (Cobla Jovenívola de Sabadell), entre 
altres. Ha creat la música de muntatges escènics i és autor de textos 
teatrals, com ara Napa (1994); Toron, Toron (2000); Totes les músiques 
possibles (2004), i Com nos tornem (2016), homenatge a les velles de-
clamadores de poesia xarona. 

Va escriure Una boa paint un elefant (2005),40 com a homenatge 
dels setanta-cinc anys de la cobla La Principal del Llobregat i Papa-
llones i roelles (2004),41 reivindicació de Salvador Mel·lo, coreògraf i 
ballarí de l’Esbart Verdaguer, creador del ballet català. 

En l’àmbit literari, compta amb el poemari Pux orelluda (1998);42 
el conte infantil L’inventor de sons (2000);43 la novel·la Una màqui-

40. Jordi lara, Una boa paint un elefant, Tarragona, El Mèdol, 2005.
41. Jordi lara, Papallones i roelles, Barcelona, Edicions de 1984, 2004. 
42. Jordi lara, Pux orelluda, Vic, Emboscall, 1998.
43. Jordi lara, L’inventor de sons, Vilafranca del Penedès, Vilatana, 2000.
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na d’espavilar ocells de nit (2008),44 menció especial Premi Ciutat de 
Barcelona 2009, i el recull de contes Mística conilla (2016),45 Premi 
Crítica Serra d’Or.

La publicació dels sis relats llargs que conformen Mística conilla 
representa un salt qualitatiu considerable respecte a tot el que ha 
escrit abans i situa l’autor en un lloc d’avançada entre les obres més 
interessants del moment actual. Jordi Lara sembla anar a totes, posar 
el coll en el que escriu i arriscar-se al màxim. Compta amb un imagi-
nari propi, allunyat de les modes, que esgrimeix sense complexos en 
els seus relats: el món ampli i divers de la cultura popular. La inclusió 
d’aquest imaginari el singularitza i confereix als seus relats una per-
sonalitat pròpia. Per això, els seus contes tenen música —el mateix 
autor és un músic—, però la sonoritat que expressen és d’arrel i els 
instruments que hi surten no són altres que, per exemple, una flauta 
de pastor, una simbomba o, en un pla més exòtic, un bandoneó. Tam-
bé la mitologia tradicional es cola en les seves històries en forma de 
dones d’aigua o sirenes. Tot i que els contes estan molt elaborats lite-
ràriament, Jordi Lara juga a difuminar les fronteres entre la realitat i 
la ficció, i, en aquest sentit, no s’està de posar noms de referents reals 
als seus personatges, que omplen de cognoms típics de la Plana de Vic 
algun relat, i de jugar amb el suggeriment que pot aportar incloure 
noms de figures com Perejaume o dedicar relats a Verdaguer o Borges.

Un altre tema clau és el dels estralls del pas del temps en les per-
sones. La vellesa comporta flaquesa, però pot restar encara intacte el 
coratge de quan s’era jove. Els personatges de Jordi Lara que s’han fet 
grans transformen les frustracions, en passar comptes amb el passat 
en demandes insòlites i il·lògiques, com passa sovint en les rondalles, i 
també com en els contes tradicionals reben l’ajut d’un auxiliar que els 
atendrà amb una mirada comprensiva i afectuosa. Aquesta temàtica 
que enfronta el repte d’introduir diferents moments temporals dins 
una mateixa història, a la manera del cinema, justifica que els senti-
ments dominants de molts d’aquests relats siguin la melangia i l’enyor. 

Dels relats de Mística conilla s’ha dit, amb raó, que podrien fà-
cilment convertir-se en novel·les. Jordi Lara ha aconseguit algunes 
històries rodones, com ara «Zapatos de boscal», «Contes de fades» o 

44. Jordi lara, Una màquina d’espavilar ocells de nit, Barcelona, Edicions de 
1984, 2008.

45. Jordi lara, Mística conilla, Barcelona, Edicions de 1984, 2016.
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«El matí de ma infantesa». És també interessant l’exercici bilingüe i 
dramatitzat de «Scherzo per a bandoneó». L’autor sembla implicar-se 
personalment en «Dasha Biryuk», que pot semblar l’esbós per a un 
monòleg tràgic incomprès i esfereïdor sobre la creació artística, a la 
manera de les conferències que feia Antonin Artaud, per exemple. 
Ambientat a Corea del Sud —el país on l’autor va anar per presentar 
la seva pel·lícula Ventre blanc—, inclou l’agonia de l’artista, en aquest 
cas una directora de cinema, en la lluita per aconseguir la perfecció. El 
conte «Mística conilla», inspirat en l’evocació dels anys d’escola, és el 
més irregular de tots i el que més directament parla de la no superació 
dels conflictes que es generen en l’època de la infantesa. 

Jordi Lara s’ha dedicat a diferents formes d’expressió artística, com 
ara la música, el teatre i el cinema, però ara sembla apostar fort per 
l’expressió literària, i Mística conilla és una mostra de com és capaç 
d’aportar una visió nova i rica, que no defuig el desig d’experimentar 
amb diferents tècniques narratives i punts de vista del relat, pot jugar 
a combinar diferents espais temporals dins una mateixa història, fer 
exercicis d’autobiografia, narracions corals... i, per damunt de tot, cre-
ar històries que saben captar l’interès del lector. 

Najat El Hachmi (Nador, 1979)
Najat El Hachmi resideix a Catalunya des dels vuit anys. La seva fa-
mília es va establir a Vic, on l’autora va cursar els estudis de primària 
i de secundària, i més endavant va obtenir la llicenciatura de Filologia 
Àrab a la UB. Des dels dotze anys, edat en què va començar a escriure 
en català, ja no ha abandonat mai aquesta dedicació. Fins al moment, 
compta amb cinc obres publicades que l’han situat en els primers llocs 
de la narrativa catalana actual i que l’han fet mereixedora d’alguns 
dels premis literaris més prestigiosos. Traduïts a més de deu llengües, 
els seus llibres han rebut una bona acollida tant per part de la crítica 
com del públic, a Catalunya i en altres països.

L’obra de Najat El Hachmi està formada per cinc llibres publicats al 
llarg d’uns tretze anys: l’assaig o llibre de memòries Jo també sóc cata-
lana (2004),46 i les novel·les: L’últim patriarca (2008),47 Premi Ramon 

46. Najat el HaCHmi, Jo també sóc catalana, Barcelona, Columna, 2004.
47. Najat el HaCHmi, L’últim patriarca, Barcelona, Planeta, 2008.
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Llull 2007; La caçadora de cossos (2011);48 La filla estrangera (2015),49 
Premi BBVA Sant Joan de literatura 2015, i Mare de llet i mel (2018).50 
A banda d’això, ha escrit narracions esparses, articles periodístics i 
literaris, i pròlegs; ha fet conferències i ha participat en diversos mit-
jans de comunicació. 

Aquest encara breu corpus literari ve marcat per dos trets caracte-
rístics: la temàtica escollida i l’estil. Pel que fa a la temàtica, Najat El 
Hachmi ha sabut crear un univers propi, que es centra principalment 
en l’experiència vital d’una dona que viu a cavall de dues cultures: l’u-
na d’arrels profundes, heretada de la família i viscuda en la primera 
infantesa, abans del canvi de país; l’altra adquirida a partir del trasllat 
que fa amb la mare i els germans a una petita ciutat catalana, en apli-
cació de la política de reagrupament familiar. En aquesta ciutat, que 
no s’anomena a l’obra, però que és fàcilment identificable amb Vic, la 
protagonista viurà la seva etapa de formació, tan fonamental sempre 
en la vida d’una persona. Ara per ara, totes les obres d’El Hachmi do-
nen veu a una dona jove d’origen amazic establerta a Catalunya, és a 
dir, a un tipus de personatge que no ha tingut cap mena de visibilitat 
social o literària ni en la cultura amaziga ni en la catalana. 

Els seus personatges, doncs, a partir d’un fons autobiogràfic, però 
plenament elaborat literàriament, conviuen amb aquesta dualitat cul-
tural que deixa palès el gran desconeixement que hi ha entre els uns 
i els altres. El posicionament d’El Hachmi és sempre reivindicatiu i 
crític cap a ambdues bandes. Amb aquest punt de vista, l’escriptora 
obté el grau de distanciament necessari que li permet poder objecti-
var l’anàlisi, sense caure en idealismes, i que es converteix en un dels 
punts forts de la seva manera d’escriure. 

Pel que fa a l’estil, l’escriptora s’expressa de manera clara i directa, 
sempre amb un ritme que s’adapta a les característiques del relat, que 
pot ser el to del relat oral, com passa en la primera part de L’últim pa-
triarca o a Mare de llet i mel, que pot tenir moments de ressò líric. Al 
mateix temps, pot utilitzar la ironia i, fins i tot, el sarcasme, introduir 
imatges molt efectives i plàstiques i fer ús d’una gran diversitat de re-
cursos, com ara l’anticipació dels esdeveniments o la referència a fets 
que el lector desconeix, i també el retrat d’escenes amb una tècnica 

48. Najat el HaCHmi, La caçadora de cossos, Barcelona, Columna, 2011.
49. Najat el HaCHmi, La filla estrangera, Barcelona, Edicions 62, 2015.
50. Najat el HaCHmi, Mare de llet i mel, Barcelona, Edicions 62, 2018.
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de tipus expressionista, com les que descriu condicionada per la per-
cepció del sentit olfactiu, sempre destacat en les seves novel·les i que 
és fonamental a La filla estrangera. El discurs de Najat El Hachmi és 
intens i transmet la sensació d’autenticitat, que no queda afectat per 
l’elaborat treball literari que sempre s’ha aplicat damunt el substrat 
autobiogràfic que hi pugui haver. 

Els trets més característics de l’estil de Najat El Hachmi es van fi-
xar ja des de la publicació del seu primer llibre, Jo també sóc catala-
na (2004), on va obrir la temàtica que després ha anat desenvolupant 
en les obres posteriors. En aquest sentit, aquesta mena de manifest 
identitari s’ha de considerar com a fonamental a l’hora d’analitzar la 
producció d’aquesta autora, perquè conté de forma embrionària molts 
dels elements que contribuiran a configurar el seu univers literari. 

L’escriptora es va donar a conèixer al gran públic amb L’últim patri-
arca (2008), Premi Ramon Llull 2007. Aquesta novel·la va sorprendre 
tant pel retrat implacable que una filla fa del seu pare, un home violent 
i maltractador, que en bona part segueix el rol establert per als patri-
arques en la seva cultura, i també per l’efectivitat i la riquesa de mati-
sos d’un discurs que s’atrevia a tractar qüestions que tradicionalment 
s’han considerat tabú. Tres anys després, La caçadora de cossos (2011) 
va ser com un experiment potser encara més agosarat que l’anterior, 
perquè l’autora s’allunyava de la temàtica intercultural i, sobretot, 
perquè presentava la sexualitat femenina des d’una perspectiva del 
tot insòlita. Potser en aquell moment l’obra era massa audaç fins i tot 
per al públic lector occidental, perquè el llibre no va tenir l’acceptació 
dels dos anteriors. Amb La filla estrangera (2015), Premi BBVA Sant 
Joan de literatura 2015, l’autora va recuperar el seu univers inicial i 
l’acceptació va tornar a ser molt bona. En aquesta novel·la es produeix 
la rebel·lió contra les normes ancestrals, perquè la jove protagonista ja 
no pot quedar reduïda a viure el rol submís i limitat que la seva cultu-
ra li havia assignat. La darrera novel·la, Mare de llet i mel, representa 
en molts aspectes una antítesi del que va significar L’últim patriarca, 
perquè si en aquesta es fa una crítica implacable a la figura del pare, 
a Mare de llet i mel, en canvi, la voluntat d’exaltació de la figura de la 
mare és manifesta. L’autora es proposa mostrar la fortalesa interior i 
la capacitat de superació d’una dona que lluita per sobreviure en una 
societat estranya, tot i les grans limitacions materials i també ideològi-
ques que duu incorporades, a causa de l’empremta cultural rebuda. De 
totes les novel·les d’El Hachmi, aquesta és on el protagonisme femení 
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és més rotund, perquè aquí el paper dels homes passa a ser merament 
tangencial. Dirigida a exaltar la fortalesa de la mare, l’escriptora ha 
fet desaparèixer la presència masculina, com qui esborra un rostre no 
volgut d’una fotografia. En tot cas, aquesta supressió també li facilita 
no haver d’expressar contradiccions en el seu personatge. La novel·la 
es planteja com el relat oral de la pròpia aventura vital que fa la mare 
a les seves germanes. A través de la mare, El Hachmi es proposa donar 
a conèixer la manera de ser i de pensar i les experiències viscudes de 
tot un col·lectiu de dones musulmanes. A banda de mostrar aquesta 
realitat indirectament, també posa de relleu el gran desconeixement 
que la dona occidental té de la dona musulmana. Mare de llet i mel 
sembla tancar una trilogia dedicada als tres membres principals de 
la família: la figura del pare, a L’últim patriarca; el paper de la filla, 
a La filla estrangera, i la mare, a Mare de llet i mel. Les tres novel·les, 
cadascuna amb una intenció ben diferenciada, constitueixen l’univers 
personal d’El Hachmi, on l’autora analitza les transformacions de tota 
mena que l’èxode als països occidentals ha causat en les famílies ma-
grebines. 

Amb aquest conjunt de novel·les, l’escriptora ha deixat palès que 
disposa d’un gran nombre de recursos literaris, que continua amb la 
seva ambició literària i que l’univers que ha elegit com a marc de les 
seves novel·les es pot explorar des de perspectives molt diverses. Si bé 
la temàtica de la immigració compta amb un públic garantit, l’obra de 
Najat El Hachmi es distingeix d’altres publicacions d’aquesta temàti-
ca per la gran qualitat de la factura literària. 
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Els darrers cent cinquanta anys de poesia a Osona: 
un recorregut

Pol Serrabassa i Puntí
Professor

Abans de començar a parlar pròpiament dels últims cent cinquanta 
anys de poesia a Osona cal fer algun aclariment que, no per evident i 
lògic, deixa de ser necessari. El títol de la ponència és llaminer i pre-
tensiós. Ara, també és evident pensar que pretendre traçar un recor-
regut exhaustiu pels darrers cent cinquanta anys d’història poètica a 
la nostra comarca amb vint-i-cinc o trenta minuts és una imprudència 
i una temeritat. I ho és perquè el nombre d’autors, d’obres, de temes, 
d’estètiques i de poètiques és inabastable. Per tant, som conscients que 
hi haurà buits, perquè és impossible dur a terme, ara, un estudi total.

Recular l’inici d’aquesta trajectòria cent cinquanta anys enrere té 
dos motius. En primer lloc, perquè precisament aquest any se cele-
bra el 150è aniversari de la fundació de l’Esbart de Vic1 i, segonament, 
perquè això significa començar a traçar el recorregut a partir de la 
figura de Jacint Verdaguer. I és que abans d’ell, pocs poetes de primera 
línia, però sí un de ben significatiu: Andreu Febrer, canceller de la cort 
d’Alfons el Magnànim, primer traductor de la Divina comèdia al català 
i, segurament, un dels poetes més importants d’aquest país d’abans 
d’Ausiàs March. Entre Febrer i Verdaguer algun escriptor de versos, 
però cap poeta. Malgrat aquest silenci, i sense caure en un localisme 
desmesurat, podríem arribar a considerar que, si el que ens proposem 
és traçar un recorregut pels autors més significatius de la poesia oso-
nenca, aquest camí es mourà, inevitablement, pels cims de la poesia 
catalana. I és que quins llocs hi ocupen, sinó, Jacint Verdaguer i Lluís 
Solà? O potser, fins i tot, Segimon Serrallonga i Víctor Sunyol? Tots 
ells figuren (o haurien de figurar) en els cànons de la poesia catalana 

1. La jornada «Osona: la literatura» se celebrà el 24 de novembre del 2017, any en què 
se celebrà el 150è aniversari de l’Esbart de Vic.
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de tots els temps. Potser, si el destí no hagués sigut tan pervers, també 
hi hauríem pogut incloure Anna Dodas. I encara hi podríem sumar al-
gunes de les veus joves més prometedores dels Països Catalans: Jaume 
Coll, Carles Dachs o Irene Solà, tan sols per citar-ne alguns, i tots ells 
reconeguts per lectors i crítics. I, encara, fixeu-vos que en aquesta ras-
tellera de noms hi manquen autors de la talla de Pep Rosanes-Creus, 
Antoni Pous o Miquel Martí i Pol.

El que ens proposem tot seguit és ordir un teixit que mostri alguns 
dels aspectes més corrents i significatius entre alguns dels principals 
autors osonencs. No construirem, doncs, un text cronològic per tal de 
tractar els poetes (o grups) de manera independent, sinó que ens fixa-
rem en els aspectes comuns de la poesia osonenca (si és que en podem 
parlar així). I això no vol dir parlar d’influències, sinó més aviat de 
confluències. 

Verdaguer és el poeta més important del xix català, és el cap visible 
d’un grup de joves lletraferits que sota el nom d’Esbart de Vic, a partir 
de 1867, apareixen al panorama públic català i deixen sentir la seva 
veu. La proposta literària, d’un evident tardoromanticisme, lligada a 
una ideologia també molt concreta (conservadora, pairal, rural, etc.), 
fa forat a la literatura nacional. Podem parlar de Verdaguer, Collell, 
Genís, Serra i Campdelacreu, els germans Masferrer o els germans Es-
pona. Tot i la desigualtat literària i, també, la fortuna distant que acon-
seguiren, és possible oferir un retrat de grup: es tracta d’una poesia 
èpica, localista, amb una presència important del folklore, la poesia 
popular i la religió, i en què els sentiments, el misticisme, el patriotis-
me i el retorn al passat es converteixen en alguns dels eixos de llur po-
ètica. Així, també caldria destacar la llengua, acurada i precisa i amb 
un deix important de localismes, i alguns dels elements principals de 
la seva poètica, com la natura. Aquesta, tot i que poques vegades es 
convertirà en tema principal, sovint apareixerà com a element secun-
dari dels textos. I es tractarà, majoritàriament, d’una natura que ens 
porta a una Plana bucòlica, posseïdora de les tradicions i marmesso-
ra de l’essència de l’home. Són, aquests dos darrers eixos apuntats en 
l’Esbart (la llengua i la natura), els temes principals que ens serviran 
per teixir el discurs. Perquè, d’una manera o altra, els retrobem al llarg 
dels anys i apareixeran, encara, en els joves poetes.

Agafem, doncs, el primer aspecte que apuntàvem, la llengua, i ve-
iem com se n’han servit els poetes. Si volguéssim adjectivar aques-
ta llengua de manera comuna, podríem etiquetar-la de «local». Però 
aquesta adjectivació és poc precisa i, a més, es tractaria d’un localisme 
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divers. En essència, des de Verdaguer fins a Jaume Coll i Carles Dachs, 
els poetes s’han servit de mots, expressions i girs lingüístics propis de 
la Plana de Vic; i han amalgamat llengua i pàtria (en la seva màxima 
concisió) en un tot. Recordem, per exemple, el títol del darrer llibre 
de Carles Dachs, A dalt més alt, una forma pròpia d’aquesta terra per 
anomenar l’últim pis habitable d’un estatge; o els constants «quartos» 
que apareixen en la poesia de Jaume Coll. Uns «quartos» que posseei-
xen la força de la creació i, alhora, de l’explosió. 

La nit intenta entrar al meu quarto.
Unes papallones de nit també intenten entrar al meu quarto.
Empenyen la finestra i s’hi colpegen
Amb el seus cossos petits i marrons que sonen
Com pluja lenta i gruixudíssima
Que esclata contra el vidre. Els crits
Dels gossos també xoquen contra el vidre,
Reboten i es rebolquen
I xoquen sense gaire esforç. Una mica més lluny,
Amagats i encongits pel pes dels arbres,
Hi ha un grup d’ocells, que criden.
I algú que és com jo i no sóc jo,
Però se m’assembla i m’imita, em mira
I empeny el vidre des de fora, amb la nit
A les espatlles i un exèrcit d’insectes voladors
I llums de pobles i d’estrelles al damunt
Que em volen prendre el quarto.
Tot tremola un moment 
per quasi desaparèixer i tornar al seu
estat normal de nit quan tanco el llum
i el bosc s’empassa el meu doble
i un pes feixuc i fosc s’adorm darrere el vidre
i un pes feixuc i encara més fosc comença a empènyer endins del cap
per sortir enfora i poder tornar, demà,
seguit per nous exèrcits fets de nit
que voldran, de nit, tornar-me a prendre el quarto.2

Un i altre s’agafen a la llengua per no perdre de vista (o no perdre 
la percepció de) el món on han nascut i crescut. La llengua (i el paisat-

2. Jaume COll mariné, «Finestra d’estiu», a: Quanta aigua clara als ulls de la veïna, 
Barcelona, Edicions de 1984, 2014, p. 26-27.
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ge) els porta a la infantesa i, per extensió, a la innocència. Tanmateix, 
la seva tria lingüística no té res d’innocent, ni de banal, ni d’esponta-
ni. Els mots són mesurats amb balança de màxima precisió. Llengua, 
doncs, és pàtria, és passat, és paisatge, és natura, és record. És tradició. 
I sinó, quins ressons tenen la seva poesia? Amb Dachs no hi notem 
Ferrater, Carner o Vinyoli? I amb Coll no hi ha un cert alè bartrià? O 
foixià? O marçalià? Fins i tot, al fons del fons, no tenen algun paral- 
lelisme amb Verdaguer?

En efecte, la poesia de Dachs, Coll i tants altres comparteix alguna 
cosa amb la verdagueriana. En el primer la trobem, segurament, en 
aquesta riquesa lingüística de mots autòctons (recordem, per exem-
ple, les «esclòfies» del poema «D’anou»3). I és que, com va dir el seu 
amic, i també poeta, Jaume Coll, la llengua d’en Carles Dachs és «un 
homenatge sinceríssim cap a la llengua de casa seu —i de Santa Eugè-
nia i de la Plana— i cap a casa seu i aquest petit nosaltres que el con-
forma».4 Al seu torn, Jaume Coll i Verdaguer descriuen amb màxima 
precisió la natura, com si retratessin a vol d’ocell o filmessin a peu pla; 
saben captar la precisió del gest i el moviment dels animals. És una 
llengua que posseeix l’essència d’allò descrit, una llengua preciosista i 
viva, que fa viure i submergir-se a la natura. Ara, d’entre els joves, qui 
potser comparteix més amb Verdaguer aquesta llengua «pagesívola», 
aquesta llengua amb olor de fems, és Xevi Pujol. Fill de pagès, com 
el poeta de Folgueroles, els seus versos suen coneixement. Només 
aquell qui de petit ha trepitjat i treballat la terra sap de què va la cosa 
i pot jugar amb els mots com ho va fer Verdaguer. Si volguéssim fer 
un exercici extemporani i manipular el temps i la poesia, en Xevi és 
qui més s’acostaria a aquell Verdaguer que s’autodefiní com a «poeta i 
fangador». En Xevi no és un impostor i per això sap utilitzar amb mà 
de mestre cada un d’aquests mots, sap cavar solcs i plantar-hi la llavor 
de la llengua. I si una cosa uneix en Xevi, en Jaume i en Carles és la 
facilitat que tenen de jugar amb la llengua: des de la cadència del vers, 
als jocs sintàctics i les rimes elaborades.

Hem anat del principi al final i ens hem saltat el pas entremig. No és 
gratuït. Si l’eco verdaguerià ressona entre els més joves, podríem dir el 

3. Carles daCHs, «D’anou», a: A dalt més alt, Lleida, Pagès editors, 2015, p. 49.
4. Jaume COll mariné, «Carles Dachs Clotet. A dalt més alt», a: Núvol [en línia], 22 

juliol 2015, <https://www.nuvol.com/critica/carles-dachs-clotet-a-dalt-mes-alt/> (con-
sulta: 10 novembre 2017).
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mateix dels poetes que trobem abans d’ells? Si només ens aturem entre 
els personatges principals, després de Verdaguer hem d’anar a parar 
als membres del grup del Seminari de Vic, això és Serrallonga, Pous, 
Cutrina, Junyent, Esteve o Riubrogent. Tots ells van ser, i són, lectors 
fondos del poeta folguerolenc. Només cal recordar, per exemple, els 
estudis que li va dedicar Segimon Serrallonga. Com a grup, el que con-
siderem més evident és que amb Verdaguer comparteixen, sobretot, 
aquesta percepció de la poesia com a activitat individual. Ara, però, el 
que ens ocupa és la llengua; i com que parlar d’una llengua «grupal» és 
difícil, ens fixem, només, i encara de manera succinta, en Serrallonga. 
El poeta de Torelló tenia un coneixement vast de llengües antigues i 
modernes, i això es deixa sentir en la seva obra. La de Serrallonga és 
una llengua que, encara que sigui precisa i perfecta, una llengua sàvia 
i que ens posi en relació directa amb el món, sona natural, som si llis-
qués. Una llengua, doncs, lluny de l’artificiositat.

Ben a prop, generacionalment parlant, d’aquests, hi trobem Llu-
ís Solà. La de Solà és una llengua que investiga, que es preocupa i es 
pregunta sobre els límits del món i les possibilitats del llenguatge per 
descriure’l. I és que Solà, quan escriu, fa descobrir nous mons als seus 
lectors. Uns mons en què tan sols podem accedir a partir de la reflexió 
lingüística. Perquè per Solà, la paraula és una entitat viva. Potser per 
aquest motiu, la seva poesia (i potser tota la seva obra) és precisament 
això, una reflexió sobre la paraula, el món i l’home. Ara, si en una cosa 
excel·leix Lluís Solà és en aquesta capacitat de mastegar les paraules, 
amuntegar-ne els sons a la boca i deixar-les lliscar suaument als seus 
escrits. Perquè la llengua ens porta, també, a la recerca de l’essència de 
l’home, i aquest trajecte, encara que sigui tortuós, no pot ser violent. I si 
el que volem és teixir un recorregut que uneixi poetes osonencs, aquest 
és un punt clau. Certament, aquesta capacitat de reflexió i depuració 
lingüística relaciona Solà amb Verdaguer, però, sobretot, els joves (en 
especial Dachs i Coll) amb Solà. I també els uneix aquesta consciència 
de pertinença a una comunitat lingüística identificada amb una terra. 
De fet, el mateix Solà afirma que «una llengua no pertany a cap perso-
na. […] Més aviat l’individu, el fuster, el mariner o el poeta pertanyen a 
la llengua».5 I, molt possiblement, aquesta consciència de pertinença a 
una comunitat, també permetria delimitar un traçat.

5. Lluís sOlà, «Paraula i poesia», a: Poesia completa, Barcelona, Edicions de 1984, 2016, 
p. 9.
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Nascuda el mateix any que Lluís Solà, trobem la poeta de Manlleu 
Josefa Contijoch. Entre ells no només hi ha aquesta coincidència tem-
poral. La poesia de Solà i de Contijoch, com tota bona poesia, s’ha de 
llegir lentament. En el seu cas, però, hem de tenir present que el temps 
passa dins dels poemes, dins de les paraules, dins dels sons. Els hem 
de mastegar bé perquè s’han de pair lentament. Si ens aturem en la 
darrera poesia de la poeta manlleuenca, podem dir que, aparentment, 
és senzilla. Això no vol dir simple ni mancada de qualitat. Vol dir ac-
cessible, assequible i directe. Molt possiblement, podríem dir que és 
una llengua cinematogràfica, incisiva, la qual cosa la fa més propera al 
lector. Una llengua que, val a dir, també li serveix com a arma, i és que 
Contijoch juga amb la ironia que posseeixen les paraules. 

Un altre dels grans poetes d’aquesta Plana és Pep Rosanes-Creus. 
En ell és possible identificar-ne el rastre de Ferrater (en aquesta po-
esia narrativitzant, l’aparició constant de la quotidianitat que condu-
eix, sempre, a una reflexió moral o la preferència per l’ús del decasíl-
lab) i de Pavese. En el seu cas, la llengua és directa, com un punyal 
disposat a esbudellar un cos. Rosanes-Creus baixa als intestins de la 
llengua i se’n serveix per oferir al lector unes imatges crues i vívides, 
que mosseguen i que ens acosten, de manera eficaç, a aquella experi-
ència viscuda i poetitzada pel poeta. I és que un dels camins de què se 
serveix Rosanes-Creus per retratar els baixos fons és aquesta llengua 
«violenta» de què parlem.

 
I jo no sóc ni un de sol.
La meva venjança és mirar-me,
veure’m aquest mutilat cos
i saber sempre, com un càncer,
que l’absent i vulnerat tros
només sabrà les abraçades 
de la pietat o del dol.
Com una gossa abandonada,
lladrant l’erecte rancor sol.6

A tot aquest reguitzell d’autors que hem citat —i, repetim altra ve-
gada, perdoneu-nos els buits— falta una veu significativa. Víctor Su-
nyol és, sens dubte, el poeta més singular de qui parlarem. La seva 

6. Pep rOsanes-Creus, «Eunuc», a: Cants inespirituals: Obra pòstuma [1975]1991-
[2006]2008, Vic, Emboscall, 2014, p. 77.
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particularitat rau en la concepció de la llengua. A ell, segurament, el 
podríem emparentar amb Carles Hac Mor o Sarah Kane, altres autors 
que han investigat en creació literària a partir de les possibilitats que 
ofereix la llengua. També s’hi deixen sentir filòsofs com Wittgenstein 
o Heidegger. Així doncs, la seva inclusió a aquest apartat es justifica 
sobradament per aquesta particularitat lingüística. Perquè el lector 
sap que es troba davant de Sunyol quan llegeix amb eficàcia i s’adona 
del joc de provetes lingüístiques que hi ha als seus textos, quan es veu 
impotent davant d’una llengua que, encara que suï, no pot dir. Si la 
llengua dels anteriors jugava, es preguntava sobre les seves possibi-
litats, definia amb precisió i obria nous mons, la de Sunyol investiga, 
despulla l’home i posa en evidència les mancances més absolutes d’a-
questa trivialitat que és la comunicació.

Abandonem la llengua i centrem-nos en la geografia, que és utilit-
zada amb diferents intencions i des de diferents punts de vista. Po-
dríem limitar-nos a veure què proporciona la Plana de Vic als poetes. 
Veuríem que a voltes s’ha utilitzat com a escenari de la seva obra («Les 
vaques», de Jaume Coll), l’han convertit en entitat poètica («La Plana 
de Vic», de Josep Serra i Campdelacreu), o ha esdevingut el motor 
que els ha retornat a la infantesa («L’aplec de Sant Llorenç», d’Ignasi 
Campà). Això demostraria que llengua i geografia es fonen en un tot. 
La natura, però, no coneix fronteres i es converteix en element prin-
cipal de molts dels autors.

Per Verdaguer, i els esbartaires, pàtria i natura van estrictament lli-
gades, i la imatge de la natura es converteix, sovint, en el camí d’accés 
al paradís perdut. Es tracta d’una natura bucòlica i edènica, idealitza-
da, que posseeix l’essència i la força de la terra, majoritàriament ama-
ble i orgànica; i que sovint utilitzen com a correlat objectiu de l’ànima 
del poeta. De fet, aquesta importància de la natura en la seva obra no 
ens ha d’estranyar si tenim present que, la seva, és una poètica romàn-
tica. I després dels esbartaires, quin paper ha jugat la natura en la po-
esia dels autors osonencs?

Comencem amb Serrallonga, de qui, Joaquim Molas digué que la 
seva poesia «constitueix una aventura plantejada en termes absoluts. 
Una aventura alhora moral i verbal, com són les grans aventures que, 
en poesia, conec: Ausiàs, Villon, Hölderlin, Keats, Baudelaire...».7 La 

7. Joaquim mOlas, «Carta a l’editor», a: Segimon serrallOnga, Poemes 1950-1975, Bar-
celona, Crítica-Grijalbo, 1979, p. 8.
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seva, es tracta d’una natura meravellosa que pinta l’home i el món amb 
màxima naturalitat, però sense fugir de la cruesa. I en ell, els mots, la 
llengua i la natura, guarden una càrrega simbòlica de primer ordre. 
Fins i tot, ens atrevim a apuntar una línia contínua entre Verdaguer i 
Serrallonga en l’ús de la natura: és font de poesia, és escenari i és enti-
tat; és, en suma, poesia per si sola.

Continuem amb Lluís Solà. D’ell és sabut que passeja diàriament 
pels camins d’aquesta comarca. És coneixedor, doncs, de racons i es-
pais poc transitats i on la mà de l’home encara és poc palpable. I és 
aquesta contemplació de la natura, aquesta recerca de la unicitat i 
l’originalitat allò que alena la seva poesia. Perquè Solà sap beure de 
la terra, perquè la trepitja, sí, però la converteix, també, en font. El 
poeta, com a observador de la natura que l’envolta, s’hi relaciona i ens 
l’ofereix als versos. Perquè l’home ve de i retorna a la natura, que, en 
essència, és l’origen i el final de tot. Sinó, recordem el cant iii del llibre 
Dins el caliu. Cinc cants, aquell que comença

Els pins crepiten dins les mans del blau
i s’empeguen les pinyes que encara han d’aparèixer,
per conservar el secret.
Sense rescloses, però, s’expandeix la llum
fins a l’entranya de la pedra
i s’esquinça amb força el front de l’existent,
però qui apareix a qui,
qui exigeix i qui fascina?
I sota l’arbre de la transformació,
som nosaltres els qui invoquem,
ventant els focs obscurs de l’ara,
o són els éssers, que de lluny estant ens criden
i ens converteixen en la seva oïda?
Qui veu el cuc daurat
i qui la pedra que fermenta? 
[…]8

Acabem de veure que pels esbartaires el retorn a la natura era el 
retorn al paradís i, per tant, a l’origen. Per Solà, la natura és, en es-
sència, això, l’origen del tot; però no es tracta d’una natura bucòlica, 

8. Lluís sOlà, «Els pins crepiten dins les mans del blau», a: Poesia completa, Barcelona, 
Edicions de 1984, 2016, p. 565-567.
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sinó primigènia. I això vol dir que es mou entre la llum i la foscor. I 
aquesta foscor present en la poesia de Solà, pren una força absoluta 
en Anna Dodas. La seva és una natura feta d’ombres i ambientada a la 
nit, sovint incendiària, tempestiva i poc amable. Per això, les nits, om-
brívoles, abracen la veu poètica i són venjatives; per això, els boscos 
deixen de ser boscos; per això, l’aire que embolcalla el cos acostuma a 
ser fred. Perquè per Anna Dodas, encara que, a voltes, la natura pugui 
semblar edènica, sempre hi ha un gir que ens condueix a la fredor, a la 
cruesa i a la crueltat. La seva visió de la natura no és doncs, una visió 
amable, de goig i joia plena. Anna Dodas beu de Verdaguer i la tradició 
en la capacitat suggestiva de la natura, en la utilització simbòlica i el 
coneixement profund. I com ells, sap captar l’efimeritat de la merave-
lla. La diferència entre uns i altres és que Verdaguer i els esbartaires 
s’extasiaven en la seva contemplació; Dodas, en canvi, no pot deixar 
de recordar que, després d’aquesta meravella efímera, arriba la mort, i 
que aquesta mort no perdona res ni ningú.

esmola més la pena encara
de les desertes nits
de neu
aquell dringueig solitari
del trineu errabund
pujolar enllà

els dits gelats de l’hivern
em rellisquen per l’esquena
el llit, aquest gran camp
de llençols blancs

i mentrestant la plana
recorda arços florits
els pètals nivis
l’aroma suau la brisa
i es vol adormissar
mentre tremola agemolida9

 
Entre els joves, la natura també ocupa un espai central. Irene Solà 

destaca per la utilització que fa dels animals, atès que cada un es con-

9. Anna dOdas, «11», a: El volcà, Barcelona, La Busca, 2015, p. 34.
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verteix en un símbol precís; una imatgeria sovint heretada de la tra-
dició. Així, gats, gossos, balenes o serps apareixen constantment en 
la seva obra. Notem, però, la distància amb els autors que hem vist i 
amb els que veurem: en ells la natura utilitzada és, sobretot, paisatge, 
no animal. Així, el que Solà n’agafa, és allò que ens hi uneix, l’essència 
animalesca, no pas allò que ens marca i subjuga. I en aquest punt cal 
distanciar-la de Jaume Coll, qui també se serveix d’animals. Ell, però, 
no els converteix en símbol, sinó en entitat poètica.

Com insinuàvem més amunt, la natura és, també, un dels eixos ver-
tebradors de la poesia de Dachs o Coll. Dels dos, és sobretot Coll qui 
més hi juga. Per a ell, la natura es converteix en allò inconegut i alhora 
amable. Per això la retrata amb afinitat. No és que s’hi vulgui dissol-
dre, sinó que la ruralitat li ofereix un entorn afable per a (re)trobar 
l’essència de l’home. Amb aquesta mirada lenta i la digestió llarga, el 
poeta copsa l’instant i el fotografia. Per això l’ambientació externa i, 
per això també, la utilització dels animals, de qui retrata la bondat i la 
innocència. Ara, aquesta natura poetitzada no és el correlat objectiu 
de la seva anima, sinó un marc poètic que li serveix per parlar del pas 
del temps o la pausa de la vida rural. I si podeu, llegiu el poema «Els 
cérvols»,10 una joia on, malgrat la cruesa (o la incomoditat) de la na-
tura, la mirada lenta del temps en disminueix la sensació de fredor. Al 
seu torn, Dachs també participa d’aquest contacte amb la natura, però 
no ho fa de manera tan directa. Si Coll baixa als prats i s’hi passeja, 
Dachs els contempla i en recull l’essència. Aquesta mirada allunyada 
el distancia, però això no significa que l’abandoni. El poeta de Santa 
Eugènia sap captar-ne amb precisió l’instant exacte que vol poetitzar; 
com aquella anou i aquella noguera que el retornen al passat.

Obro l’anou, m’enfilo a la noguera,
se m’obre un set al cel de roba vella:
plovia un sol castany a les teulades,
i arreu brotava l’obra acollidora
dels dies dòcils, fàcils, naturals,
i jo era un nen covard, i em creia fort
per mirar el món als ulls a coll d’un arbre.
Ara, però, se m’entafora tot
en la metàfora, i és quan mastego

10. Jaume COll mariné, «Els cérvols», a: Un arbre molt alt, Barcelona, Edicions 62, 
2018, p. 80.
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el gust aspre de l’ombra de vellut
que veig fòssils de sol a les esclòfies.11

Anem acabant aquest repàs succint. Podríem haver parlat de molts 
altres autors (Eduard Junyent, Armand Quintana, M. Àngels Anglada 
—recordem que debutà al món literari en poesia—, Miquel Martí i Pol, 
Pilar Cabot, Francesc Codina, Jacint Sala, Robert Jové, Ramon Boixe-
da, Raquel Santanera, Núria Armengol o tants altres), i també ens po-
dríem haver aturat en algun altre aspecte com el pes del passat. I quan 
diem això darrer no ens referim a la influència que la tradició hagi po-
gut exercir sobre els nostres autors, sinó la mirada enrere que, des de 
l’òptica que sigui i amb la motivació que sigui, trobem contínuament. 
Entre els esbartaires, la infantesa és vista com una època de plenitud, 
de quasi perfecció, de bondat. Dachs, al poema «D’anou» també torna 
al passat. Hi retorna, però, i s’hi acara. I s’hi sent despullat. Perquè 
retorna a una infantesa concreta, original. I entre els joves, per exem-
ple, també Irene Solà desgrana i dessagna els records. Un passat que, 
per Lluís Solà, significa l’origen, la unicitat. Això darrer és, només, un 
apunt de pensaments mal connectats, però que ens atreviríem a dir 
que també teixirien una xarxa prou sòlida.

Ara sí, abans d’acabar, voldríem fer un darrer incís. La poesia a 
Osona ha donat autors. I aquests han donat obres, temes, estètiques i 
el que vulguem. Però Osona té, i ha tingut, un altre element de primer 
ordre en la història de la poesia catalana: Reduccions. I és que Reduc-
cions és, sens dubte, la revista de poesia més important dels Països 
Catalans. I un dels pals de paller de la cultura catalana. I és feta des de 
Vic, i la presència osonenca hi ha sigut fonamental des del primer dia. 
I és que molts dels autors que avui han aparegut en aquest escrit, hi 
han participat i hi participen, activament: se’ls ha publicat i fins se’ls 
ha estudiat. Creiem, doncs, que aquesta és una altra fita essencial en la 
història de la poesia a Osona.

11. Ibíd. nota 2.
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Esmentar la Plana

Jordi Puntí
Escriptor

Quan penso en els narradors osonencs de la meva generació i en els 
més joves, hi ha una incògnita que m’interessa com a lector i com a au-
tor implicat en una tradició: fins a quin punt la Plana de Vic, l’entorn 
en què hem crescut, queda reflectit a l’obra que anem publicant, i en 
quins termes hi apareix. En un segon pla, si es vol, podem trobar-hi 
una altra motivació: intuir fins a quin punt formem part d’una tradi-
ció literària d’arrel osonenca. (Deixeu-me fer un parèntesi per dir que 
miraré de centrar-me en la narrativa, que conec millor que no pas la 
poesia o el teatre que es fa aquí.)

El primer que ens hauríem de plantejar, suposo, és si hi ha algun 
element que ens permeti parlar d’uns trets homogenis entre els nar-
radors d’Osona. Al llarg dels últims vint anys, posem, hi ha hagut una 
sèrie de contistes i novel·listes que hem anat publicant amb continu-
ïtat, i m’agradaria fixar-me en alguns aspectes de la seva obra. Penso 
en autors com ara Antoni Pladevall (Taradell, 1961), Ramon Erra (Vic, 
1966), Jordi Lara (Vic, 1968), Gerard Guix (Vic, 1975), Najat El Hach-
mi (Nador, Marroc, 1979) i Ramon Mas (Vic, 1982). I, si em permeteu, 
m’hi incloc com a autòcton de Manlleu (1967).

Amb l’excepció d’Antoni Pladevall, diria, la resta d’autors no viuen 
(no vivim) habitualment a la Plana de Vic, i per tant la nostra relació 
amb el paisatge i la llengua és des d’una distància relativa. Si pensem 
en la generació de postguerra, la situació estava més equilibrada: M. 
Dolors Orriols i Emili Teixidor, que en va ser l’autor més destacat, van 
viure a Barcelona, igual que Josefa Contijoch, que avui dia encara hi 
viu; en canvi, Josep Grau i Jofre, Armand Quintana o Pilar Cabot, per 
citar-ne només uns quants, es van mantenir més propers a l’entorn en 
què situaven la seva obra.

Tot i que és impossible, i innecessari, extreure lleis comunes de la 
relació que cada autor estableix amb la seva llengua materna i amb les 
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variacions de la parla col·loquial, m’agradaria anar enrere en el temps 
per aprofundir una mica en aquesta qüestió. La lectura del dietaris de 
Francesc Rierola (Manlleu, 1857-Vic, 1908) ens poden ajudar a enten-
dre-ho. Com sabeu, Francesc Rierola va mantenir durant cinc anys un 
dietari de joventut (1893-1898) que s’acaba el dia en què es casa a Vic 
i inicia, així, una nova vida a la comarca. Durant uns quants anys fins 
i tot serà secretari de l’ajuntament de Vic. Abans, havia marxat de la 
masia familiar a Manlleu per instal·lar-se a Barcelona. El volum pu-
blicat d’aquest Dietari (editorial Selecta, 1955) es complementa amb 
diverses proses que havia escrit, tant de ficció com de tipus personal, 
més un text llarg titulat «Records de la jovenesa».

Més enllà de l’interès històric evident, Rierola és un autor literàri-
ament de segona fila. Potser val la pena recordar aquell moment d’El 
quadern gris (10-VIII-1918) en què Josep Pla llegeix el dietari: 

Quin tipus, aquest Rierola! Vigatà. Romàntic i reaccionari fins al moll 
dels ossos. La combinació és —guardant les proporcions— la mateixa 
que la de Chateaubriand. Però els resultats són oposats, considerable-
ment diferents. [...] En lloc d’escriure, vocifera, crida, llença anatemes. 
És més còmode. Per a cridar no es necessita fer cap esforç. Cridar no és 
res.

I llavors Pla escriu una frase que va interessar molt a Gabriel Fer-
rater (que la feia servir en les seves classes sobre prosistes catalans): 

Potser hauríem anat molt millor si en lloc d’opinar hagués descrit. Si 
hagués aprofitat el seu dietari per a descriure el seu temps, ara tindríem 
un document de primer ordre. [...] El drama literari sempre és el mateix: 
és molt més difícil descriure que opinar. Infinitament més.

Fa uns quants anys, quan vaig trobar aquesta referència al Quadern 
gris, em va picar la curiositat i vaig llegir el Dietari de Rierola. En pri-
mer lloc em vaig preguntar si Pla hauria dit ben bé el mateix d’haver 
sabut que Rierola era manlleuenc (com en Rafel Puget, el «senyor de 
Barcelona») i no pas vigatà. Després vaig adonar-me que Rierola opi-
na sovint però també descriu sovint. Les seves opinions són certament 
antiquades i amb un punt reaccionari —per exemple en l’afer Verda-
guer, que ell repudia—, però precisament quan es dedica a descriure 
aconsegueix algunes pàgines notables. A més, les millors descripcions 
apareixen quan puja de Barcelona amb el tren i va a passar uns dies a 
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Manlleu al casal familiar. L’observació de la vida quotidiana està toca-
da sempre d’un deix romàntic, però alhora té força. Vet aquí aquesta 
descripció d’una nit d’estiu a Manlleu, acabada la Festa Major: 

Els gossos lladren, el Ter murmura com endormiscat, els grills canten 
pels camps. De sobte per aquelles tenebres hi passen ratxades de llum: 
és el reflector elèctric, que des del cim del campanar fixa ses llambrega-
des sobre els terrats i cases, aclarint-los, banyant-los un moment de llum 
blanca, per tornar-los a deixar de seguida en les tenebres. De vegades el 
raig lluminós, com polsim de plata, marca una estela en l’espai; no es veu 
a on para. Més amunt, com un polsim de puntes de diamant, brilla la Via 
Làctia en la immensitat, on la imaginació es perd. 

Aquest estil lleuger, impressionista i amb alguna pinzellada poèti-
ca, contrasta amb la prosa que vol ser volgudament literària dels altres 
textos, per exemple quan descriu les pintures de la catedral de Vic 
(«Una irrupció de vida ho invadí tot, ho animà tot, i la Catedral, muda 
i freda abans, s’engrandia incommensurablement», etc.).

Tot i la diferència en el temps, sí que em sembla que hi ha un as-
pecte que es pot extreure de la prosa de Rierola per trasplantar-lo a 
l’actualitat: la llengua i l’estil funcionen com una forma de viatge en 
l’espai i en el temps —un recorregut que en part és conscient i en part 
és inconscient. El català més viu emergeix quan descriu els paisatges 
d’infantesa, quan esperona els records, i en canvi es torna apegalós 
i artificial quan intenta fer l’escriptor, quan vol inserir-se en la vida 
cultural de Barcelona i, ben bé com irritava Josep Pla, opina, vocifera, 
s’enerva.

El que m’interessa ara és aquest ús de la llengua literària —de la 
creació d’un estil— com a forma de connexió amb el passat personal, 
i aquest és precisament el tret que uneix la majoria de narradors ac-
tuals. Jo en dic, potser exageradament, una forma de nostàlgia que es 
percep, per exemple, en la tria dels temes: la infantesa, l’adolescència, 
les formes de la vida rural i de poble, les fàbriques al costat del riu, la 
vida als marges de les carreteres comarcals. També en la utilització 
d’una llengua literària vigorosa, marcada per alguns localismes però 
sense enfarfegar, perquè neixen de la naturalitat, i una voluntat des-
criptiva que no evita el tret local, fins i tot quan queda disfressat per 
topònims inventats.

Un estudi a fons ens permetria resseguir cadascun d’aquests de-
talls, perfilar fins i tot una sèrie de coincidències lingüístiques —n’es-
tic segur. A vol d’ocell, diré només que el Vilamalva que Ramon Erra 
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feia créixer a Desfent el nus del mocador (2008) podria ser el poble del 
costat del Puigsech que vertebra els contes d’Afores (2017), de Ramon 
Mas. El Vic dels anys vuitanta que apareix en alguns contes d’Una mà-
quina d’espavilar ocells de nit (2008) i Mística conilla (2016), de Jordi 
Lara, és el mateix que va rebre a Najat El Hachmi quan va venir a Ca-
talunya amb la seva família, i que des d’un altre punt de vista, centrat 
en el de la comunitat d’immigrants magribins, surt a L’últim patriarca 
(2008). L’entorn de Dia de caça (2007), de Gerard Guix, podria coinci-
dir fàcilment amb els personatges rurals que poblen les novel·les d’An-
toni Pladevall, des de Massey Ferguson 35 (2003) a Terres de lloguer 
(2006), per dir-ne només dues.

Són, tots ells, narradors de primer nivell, amb una obra consolidada 
i un estil diferenciat. No estic segur que es pugui parlar d’una tradició 
d’arrel osonenca (encara que la petja d’Emili Teixidor, per exemple, es 
podria resseguir en molts d’aquests autors), però sí que hi ha un pòsit 
que sobresurt en els moments més impensats, fins i tot involuntària-
ment. La tasca dels especialistes i els crítics, ara, és buscar les conne-
xions que, quan escrivim, ens empenyen —i m’hi incloc— a esmentar 
la Plana.
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El lloc de la paraula

Carles Dachs
Poeta

Em sembla que no us faré cap gran descobriment si us dic que el pri-
mer contacte que tenim amb la literatura és a través de l’oralitat: amb 
els contes, les històries, els poemes i les cançons que sentim a casa, 
dels nostres pares, dels nostres avis, dels nostres germans. No em re-
fereixo a allò que fan tots els pares, que és llegir en veu alta contes 
als nens; em refereixo a la tradició estrictament oral. Això potser ja 
ha canviat una mica, però hi ha, almenys en les generacions nascudes 
abans de l’auge de la televisió i internet, un gust per la conversa, per 
les històries ben explicades, un gust que va més enllà d’allò que s’ex-
plica, que també té a veure amb com es diuen les coses, amb la gràcia 
amb què conten, amb com sonen les paraules i expressions que es fan 
servir per explicar-ho, amb el to que s’hi utilitza, amb els gestos amb 
què s’acompanya l’explicació, amb com es prepara el relat per mante-
nir la tensió de l’oient fins al final. Tot això té a veure amb la literatura, 
amb una literatura que segurament és més —perdoneu— literària que 
molts dels llibres que es publiquen, i la tenim a casa, a l’abast de l’ore-
lla; tots l’hem sentida alguna vegada. 

Com en moltes cases, en la meva hi ha hagut grans narradors que 
han mantingut la memòria de la família, del poble i de l’entorn: relats 
basats en fets reals, ara humorístics, adés de misteri, que sovint frega-
ven el sobrenatural, i que afegien una capa de literatura sobre el pai-
satge. Ja de ben petit, caminar pel bosc de Sala-d’Heures, o pel Sot de 
les Bruixes, ja tenia a veure, d’alguna manera, amb la literatura, amb 
allò que me n’havien explicat a casa. 

Un paisatge que també era lingüístic, i perdoneu per fer servir un 
terme de la sociolingüística de manera inapropiada: les explicacions, 
els relats, eren construïts amb una fraseologia rica, amb un lèxic pre-
cís, amb un llenguatge d’una sonoritat molt potent. Posar-me a escriu-
re poesia i girar l’esquena a tot això, tota aquesta tradició i tot aquest 
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patrimoni, hauria estat temerari i ingrat. I segurament és per tot això 
que molts poemes els he gestat mentre caminava pels voltants de San-
ta Eugènia: uns paisatges naturals i verbals, interiors i exteriors, que 
m’han ajudat a explicar coses que potser no hauria pogut dir d’una 
altra manera. Perquè es tracta d’això, d’escriure poesia, no pas de fer 
un tractat sobre folklore, fraseologia o dialectologia. El que volia, i no 
sé si ho he aconseguit, era trobar un camí, una manera, una veu que 
em permetés intentar reflexionar, a través del poema, sobre el món, 
l’ésser humà i la llengua. Intentar de fer literatura, en definitiva. 

I per això també hauria estat temerari i ingrat no tenir en compte 
tota la gent que ho ha fet molt millor abans, la tradició literària es-
crita, canònica. Començant per Verdaguer, el pare del català literari 
modern, que el va reconstruir parant l’orella ací i allà. Moltes de les 
frases fetes o paraules que jo només he sentit de la gent gran ja es 
troben escrites en l’obra de Verdaguer, que va saber aprofitar-les com 
ningú: moltes de les solucions que ara percebem com a figures retòri-
ques pròpies de la poesia culta, encara són vives en el llenguatge po-
pular. Començant per Verdaguer, deia, molt popular però també molt 
desconegut, i continuant per Segimon Serrallonga o Lluís Solà: tots 
han posat els fonaments perquè els que intentem d’escriure ara no ens 
trontolli gaire l’edifici verbal, però, alhora, la magnitud de la seva obra 
fa que ens tremolin les cames quan ens hi comparem. 

Bé, he començat pels grans, però és evident que no m’he inventat 
res i que fixar-se en la llengua parlada és un recurs que han fet servir 
tots els escriptors, i que també és molt present en la literatura escrita 
recentment: començant per Jesús Moncada o M. Mercè Marçal, fins 
a en Jordi Lara o la Marta Rojals. De fet, una llengua es podria definir 
com un conjunt de varietats dialectals intercomprensibles, i en aquest 
sentit la confecció d’un estàndard serveix, entre altres coses que ara 
no venen al cas, per crear una varietat comuna. És normal, doncs, que 
aquest estàndard aposti per les solucions compartides i no per aque-
lles que allunyen les varietats. Per això també és molt normal que els 
escriptors furguin en els parlars propis per mirar de trobar el material 
lingüístic que s’ajusti més bé a les seves necessitats expressives i que, 
de fet, facin d’articulació, de cadena de transmissió, entre la llengua 
parlada i la llengua escrita. Perquè, en darrer terme, que hi hagi aques-
ta transfusió entre la llengua parlada i la llengua literària, entre món 
interior i exterior, entre allò local —allò particular— i allò universal és 
la feina de tot escriptor.
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Bernard-Marie Koltès no era osonenc

David Plana
Dramaturg i guionista

Dedicaré la meva breu intervenció a demostrar de manera concloent 
que Bernard-Marie Koltès no era osonenc. Ni tant sols remotament 
català. 

Bernard-Marie Koltès va morir l’any 1989, a l’edat de quaranta-un 
anys, de sida. És un dels autors més importants del segle passat. Si 
considerem només la segona meitat del segle, el més important en 
llengua francesa. La seva obra parla de la necessitat imperiosa de co-
municar amb els altres que tenim els éssers humans i, al mateix temps, 
de la dificultat de fer-ho, per culpa, fonamentalment, de pors, recels 
i interessos creuats que ens tenallen. Formalment, és un autor fasci-
nant, que utilitza la tradició francesa, molt verbal, que ve de Racine i 
Corneille, per crear unes obres de personatges que busquen desespe-
radament algú que converteixi els seus llargs monòlegs en diàleg. És 
un autor fronterer, fascinat pels espais fronterers, perillosos: hangars, 
cementiris, ponts, estacions de metro abandonades.  

Koltès va néixer a Metz, una ciutat del nord-est de França, va estu-
diar al Théâtre National de Strasbourg i va desenvolupar la seva acti-
vitat al Théâtre des Amandiers de Nantes. És a dir, estem davant d’un 
autor de comarques. Però Koltès va estrenar els seus textos dins un 
marc molt específic, que són els centres nacionals francesos. I això 
li va donar una llibertat artística superior que no pas si hagués hagut 
d’enfrontar-se al que en podríem dir l’establishment del teatre fran-
cès. A la capital francesa hi ha dues maneres antitètiques d’entendre 
el fet teatral; per un costat un teatre burgès, de pièce bien faite, per 
l’altre, un teatre subvencionat, suposadament artístic, en el qual, per 
exemple, els autors ni tan sols cal que entreguin l’obra un cop escri-
ta, si no els acaba de convèncer. Però l’escriptura dramàtica va lligada 
a l’estrena. Sense portar l’obra a escena l’autor teatral difícilment pot 
evolucionar. La majoria d’autors importants de la història del teatre, 
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són autors estrenats: de Txékhov a Shakespeare, de Bernhard a Pin-
ter. Potser hi ha alguna excepció, però poques. 

Koltès, aquest autor universal de comarques, va tenir sort d’haver 
nascut en un país i en un moment que els teatres nacionals, descentra-
litzats, tenien tot el sentit i la força. I li van permetre evitar els perills 
de ser un autor lligat a la capital. Potser hagués arribat igualment a ser 
un gran autor, no ho sabem, però, en tot cas, va ser un autor benefi-
ciat per la política cultural del seu país, que li va permetre créixer i 
desenvolupar-se en el seu hàbitat natural. 

 

Mentrestant, en una comarca no tan llunyana... 
El teatre independent a Osona, va deixar una bona collita de grups, a 
finals dels seixanta i principis dels setanta: La Gàbia, Sèmola Teatre, 
El Ventall, Binocle Teatre a Manlleu... Anys de molta activitat, d’acti-
vitat molt genuïna. 

Especialment significativa és la trajectòria de La Gàbia. Inicien la 
seva trajectòria amb una obra de Lluís Solà, Aproximació al grau zero, 
però després, i sobretot amb l’entrada de Joan Anguera a la direcció, 
s’especialitzen en autors contemporanis estrangers: Handke, Beckett. 
És veritat que també fan alguns textos de creació: Senyor Picasso, car-
rer Montcada, 15-17, Barcelona-3. Laura a la ciutat dels Sants, per exem-
ple, una obra creada a partir de la novel·la de Miquel Llor s’estrenava 
el 1983, el mateix any que Patrice Chéreau estrenava Combat de negre 
i de gossos al Théâtre des Amandiers. Tot i ser un autor que va morir 
jove, la producció de Koltès com autor no es pot comparar amb la 
de La Gàbia. Evidentment, no és culpa del grup osonenc que aquí no 
aparegués un Bernard-Marie Koltès. Però cal dir que, en aquells anys, 
hi havia una certa prevenció cap a l’autor «de text». (Específicament 
de l’autor de text autòcton, perquè Beckett i Handke són autors en el 
sentit clàssic del terme i eren ben vistos i representats.) 

Resumint, em sembla curiós que en un moment de tanta eferves-
cència molts dels creadors que marquen tot el final de segle xx 
al teatre català (Joglars, La Fura, Dagoll Dagom, etc.) deixessin de 
banda de manera tan conscient la figura de l’autor dramàtic. Només 
Josep Maria Benet i Jornet va resistir en el que ell mateix anomena 
«la travessia pel desert». 

Per altra banda, l’any 1986 es crea el Centre Dramàtic d’Osona. S’es-
trena amb l’obra Detall de cossos a la sorra, de Lluís Solà. L’estrena, per 
tornar a fer el paral·lelisme, es produeix al mateix temps que Patrice 
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Chéreau estrena Moll oest, a Nanterre, i només uns mesos abans 
que el mateix Chéreau estreni el text més representatiu de l’escrip-
tura de Koltès: En la solitud dels camps de cotó. 

L’any 1998 es tancava definitivament el Centre Dramàtic. Hi ha 
un cert consens que el llegat més important que va deixar l’aventura 
es troba en el terreny de la dansa contemporània, el que s’anomenava 
Espai C. Per tant, l’herència la recullen, com era d’esperar, represen-
tants del teatre no textual. 

Jo soc fill de La Gàbia. D’entrar a veure assajos d’aquell grup on 
hi havia la meva tieta, la Dolors Rusiñol, i que feia obres tan difícils 
d’entendre (sobretot per a un noi de dotze o tretze anys). Perquè l’a-
mor al teatre ve del contacte físic amb el teatre, el lloc, els actors... El 
fet teatral és presencial. Això és el que el preservarà sempre, és part 
de la seva grandesa i de la seva perdurabilitat. Però també soc fill de 
Binocle Teatre i del teatre que es feia al Teatre Centre de Manlleu, que 
era interessant, creatiu, molt variat. Hi havia El Rusc, hi havia el teatre 
amateur, La Passió i l’infantil i juvenil. Era un bullidor de teatre. Per 
això, jo començo estrenant els meus primers textos en aquest context. 
Perquè era el meu context, era una situació possible. Però se’m va es-
gotar de seguida. Vaig decidir anar a Barcelona a estudiar dramatúrgia 
a l’Institut del Teatre perquè allà hi havia, si més no, la possibilitat 
d’existir, com a dramaturg. 

Aquesta impossibilitat d’existir, dramatúrgicament parlant, és la 
que crec que ha fet que tots els dramaturgs que han sortit de la 
comarca, encapçalats per Josep Maria Miró, que és un dels autors 
principals del país, amb una sòlida trajectòria i múltiples estrenes a 
l’estranger, i ara amb un cicle dedicat íntegrament a la seva obra a la 
Sala Beckett, i seguits per Blanca Bardagil o Sadurní Vergés, hagin anat 
directament a desenvolupar la seva activitat a Barcelona, passant per 
alt aquest primer contacte amb el teatre, com el que Bernard-Marie 
Koltès va dur a terme a Estrasburg al començament de la seva carrera 
i que el va marcar de manera definitiva. Altres autors, com la Montse 
Mas, per exemple, han estat fidels a la comarca. Però el tant per cent 
d’escriptors teatrals que decideixen «emigrar» és considerable.

Per això, crec que seria imprescindible crear les condicions per-
què els autors poguessin estrenar a comarques. Calen diners, esclar, 
i ara no n’hi ha gairebé enlloc. Però el teatre és un art molt essencial, 
en realitat necessita més política que calés. Si, de manera decidida, es 
prengués la determinació de recolzar la dramatúrgia autòctona, no es 
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necessitaria un pressupost gaire elevat. Però s’ha d’estar disposat a re-
nunciar a algunes coses, perquè el públic s’ha de treballar i fidelitzar. 
I si l’has acostumat només a veure els grans èxits de la capital amb els 
actors de la tele, ara hauràs de fer feina. Però, finalment, el públic al 
qual li agrada el teatre, si està ben educat i format, sabrà apreciar el 
valor afegit de veure una obra escrita per algú amb els seus mateixos 
referents socials i culturals que ell. 

Perquè Koltès era molt bo, cert, però no es pot negar, crec que  ara ja 
ho podem afirmar amb tota rotunditat, que era absolutament francès. 
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El fill del carnisser i la literatura

Jesús Aumatell
Artesà de llibres

Copio del meu mur del Facebook l’escrit que hi vaig publicar el 25 de 
novembre del 2017:

Organitzat per la Fundació Antiga Caixa Manlleu i l’Ateneu de Vic, ahir, 
24 de novembre de 2017, va tenir lloc a Vic la jornada «Osona: la lite-
ratura», en què vaig participar, com a integrant d’una taula rodona de 
«creadors»: Jordi Puntí (narrador), David Plana (dramaturg), Carles 
Dachs (poeta). La meva presència en aquest context semblava fora de 
lloc, però m’hi vaig trobar prou ben encaixat per les raons que hi vaig ex-
posar improvisadament i que posaré per escrit en un text que engruixirà 
una publicació futura de les «ponències» d’aquesta «jornada». Un text 
que esquivaria, foucaultianament, «l’ordre del discurs» en virtut del seu 
aparèixer en el lloc. 

No vaig poder fer fotos de la taula durant la meva participació (llevat 
d’una pseudoselfie), em sap greu, però sí de les prèvies. Així, en les 
imatges aquí reproduïdes, en les quals es reitera la presència de Pep 
Paré, que és qui ho va coordinar, s’hi haurien de poder veure Núria Ar-
mengol, Jordi Sarrate, Ricard Torrents, Francesc Codina, Pol Serrabassa 
i Carme Rubio, entre d’altres.

Tot plegat es va esdevenir a l’auditori de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, on no hi podien ser els presos polítics, però sí, a la primera fila, 
el seu buit, el seu silenci, la seva absència.

Immers en un estat de depressió crònica, no m’he vist amb cor 
de produir el treball promès; tanmateix aquí estic, altre cop provant 
d’escriure un text que ha de veure la llum en una publicació que re-
flecteixi els esdeveniments d’aquella trobada. No puc recuperar, a la 
manera de Foucault, com havia previst, el discurs improvisat d’aquell 
dia en aquell espai, la sala d’actes que té la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu a Vic, però sí que puc explicar que, probablement obeint al-
gun designi inescrutable, els primers llibres que vaig llegir –els meus 
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orígens literaris, doncs– provingueren de la Biblioteca Bisbe Mor-
gades, de Manlleu, aleshores situada a l’immoble que la Caixa, que 
prenia el nom de la població, tenia a la plaça principal, actualment 
dita de Fra Bernadí, però que en aquell temps en tenia un altre, de 
nom, que si no recordo malament era «España». A casa meva no 
n’hi havia, de llibres, ni de còmics, que era el primer que vam anar 
a llegir a la biblioteca. Jo m’hi passava hores, tantes com podia. De 
totes, les historietes que més m’agradaven eren les de Tintín. És clar, 
també llegia les de l’Astèrix, però no m’entretenien tant, no hi havia 
tanta profunditat narrativa. Davant de la pàgina d’un llibre del Tintín 
perdia la noció del temps; ara, intentant recordar quin procés mental 
generava aquell estat d’absorció, crec que el que passava era que em 
sentia fascinat per la forma amb què el text escrit dels diàlegs i les 
descripcions complementava el text visual dels dibuixos, generant, 
en fusionar-se, un altre text que era molt més que la suma de l’un i 
l’altre. Tanmateix, la meva afició per la lectura ja aleshores suscitava 
suspicàcies, com la d’una bibliotecària que, mentre jo estava absort en 
les pàgines especialment espesses de lletra de les aventures del jove 
reporter belga, em va etzibar que a veure què mirava tanta estona, 
perquè estava convençuda que no ho llegia pas. Apunto que aquesta 
persona no era pas cap de les bibliotecàries titulars, una de les quals, 
Ramona Claparols, va ser sempre molt comprensiva i atenta amb la 
canalla, malgrat que sovint no li ho posaven gaire fàcil, sinó que era 
una noia jove (tot i que a mi em semblava molt gran, ja que parlo de 
quan jo tenia vuit o nou anys); crec que devia ser una estudiant en 
pràctiques, algú del poble que ens coneixia i que no li quadrava que els 
fills del carnisser s’interessessin per la lectura.

Els còmics no ens els deixaven endur a casa, però per sort vam saber 
que podíem agafar en préstec d’altres llibres. Un dels primers que vaig 
treure va ser una traducció a l’espanyol de L’illa del tresor, de Steven-
son, que tenia unes il·lustracions que em cridaven molt l’atenció, però 
més enllà de les frases al peu dels dibuixos se’m feia molt pesat i no 
vaig avançar gaire abans de retornar-lo. Aleshores, a través dels meus 
germans grans, vaig poder conèixer les novel·les d’Enid Blyton, i m’hi 
vaig aficionar força, fins que després d’haver-ne llegit quatre o cinc 
se’m van fer repetitives. Aleshores, també a través dels grans, vaig co-
mençar a llegir la sèrie de Tarzan, d’Edgar Rice Burroughs, autor del 
qual la Biblioteca Bisbe Morgades tenia un bon assortit de novel·les, 
per no dir tota la seva obra completa. La culminació d’aquesta etapa 
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iniciàtica en la lectura literària es va esdevenir amb les novel·les de P. 
C. Wren, també descobertes a la biblioteca del poble. La lectura de les 
històries dels germans Geste marca un abans i un després en la meva 
biografia: malgrat que, com tot el que havia llegit fins aleshores, els fets 
del relat s’emmarcaven en contextos molt allunyats de la meva realitat 
quotidiana, les emocions i els sentiments dels personatges d’aquestes 
novel·les eren com els meus, i podia fer meves les seves aspiracions, 
allò cap a on fluctuaven llurs existències. En aquell moment, la lite-
ratura va esdevenir quelcom més que una via d’escapament (i també 
de coneixement, però d’això aleshores no en tenia consciència): es va 
tornar un reforç moral i ètic; és a dir, un reservori de valors personals.

L’any que va morir Franco llegia novel·les de José Luis Martín Vigil; 
encara no sabia res, o molt poc, de literatura catalana. No tenia cons-
ciència que ser català era quelcom específic, diferenciat de ser espa-
nyol. Això que els «ciudadanos» d’ara en diuen «adoctrinamiento» no 
devia d’haver arribat encara a les escoles públiques, en les quals l’únic 
idioma que es parlava, l’únic que s’admetia a les aules, presidides per 
una fotografia del caudillo i un crucifix, era l’espanyol. L’única història 
que existia era la d’Espanya, i era inconcebible cap altra literatura que 
l’espanyola. Però just en l’arrencada del curs escolar 1975-1976 es va 
morir –matant– el dictador, i després d’una setmana de dol, set dies 
que van ser per a nosaltres unes vacances de propina, en tornar a l’es-
cola es van produir alguns canvis significatius, com el del nom del ma-
teix centre, que va passar a dir-se Puig-Agut, i el fet que vam començar 
a rebre algunes classes de català; recordo Jaume Collell i Josep Romeu 
com a dos dels primers a fer-nos de professors d’aquesta matèria, però 
hi van ser molt poc temps, a diferència de Jacint Sala, que va venir tot 
seguit d’ells i hi va durar potser dos cursos sencers, els darrers de la 
meva etapa en aquella escola. Si bé alguna vegada va explicar-nos que 
ell mateix escrivia poesia, mai no feu a classe ostentació de la seva 
pròpia obra –encara trigaria uns anys a començar a publicar–, ens va 
parlar molt de poesia catalana: de Verdaguer, de Riba, de Foix, d’Es-
priu, de Martí i Pol. Precisament aleshores s’acabava de publicar el 
primer volum d’obra poètica del poeta rodenc, L’arrel i l’escorça, i vaig 
comprar-lo a can Contijoch. Probablement el primer llibre de la meva 
biblioteca personal.

Tanmateix, res més no va canviar, sinó que els professors va seguir 
sent els mateixos, fins i tot la directora, la qual, després de jubilar-se 
d’aquesta tasca, va presentar-se amb el grup de Convergència i Unió 
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i va arribar a ser membre del consistori municipal. Ara veiem fins a 
quin punt la dictadura ho va corrompre tot, de dalt a baix i de dreta a 
esquerra.

La poesia, recitada per Jacint Sala, enlluernadorament diàfana, es-
devenia quelcom abstrús, pràcticament indesxifrable, quan la llegia 
impresa en el llibre. Per això vaig haver de tornar moltes vegades per 
arribar a entrellucar-hi algun sentit, a aquells poemes de Martí i Pol. 
Però no era només l’exigència del gènere, sinó també la manca d’un 
aprenentatge escolar de la llengua el que em dificultava la lectura. De 
manera que vaig recórrer altre cop a la biblioteca, on fins aleshores en 
català només hi havia llegit la revista Cavall Fort, a buscar-hi llibres 
en català. Hi tenien 52 hores a través de la pell, de Robert Saladrigas, 
que em va impressionar; per això, quan un temps després hi van tenir 
Aquell gust agre de l’estel, el vaig voler llegir, i em va costar molt més, 
em vaig haver d’esforçar per acabar-lo; en culminar la lectura em vaig 
adonar que l’esforç valia la pena, perquè en veure l’obra en la seva to-
talitat adquiria un valor que transcendia el de la mera distracció que 
proporcionaven lectures fantasioses o superficials. 

Després vaig llegir molts altres llibres, i jo mateix vaig intentar es-
criure poesia, sense gaire èxit, però pel camí vaig entrar en contacte 
amb joves lletraferits, gent més o menys de la meva edat, com el Mi-
quel Vilardell, que aleshores (a principis dels anys vuitanta) feien la 
revista Home Zero. Més de deu anys després vaig coincidir, en un curs 
d’anglès en una acadèmia de Vic, amb Pep Rosanes-Creus, que havia 
publicat uns anys abans La venjança de l’eunuc, un llibre crucial. Anys 
després –el 1998–, quan vaig iniciar les publicacions d’emboscall, la 
publicació inaugural aplegava poemes de Rosanes-Creus i Josep Ma-
nel Ferrer Moreno.
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Revistes literàries de Vic: un pont històric  
per la cultura catalana

Núria Armengol
Escriptora i bibliotecària

Aquesta intervenció vol fer un repàs als antecedents de revistes cultu-
rals i literàries catalanes i mostrar la importància que va tenir l’edició 
de revistes en terres osonenques per mantenir viva la cultura catalana 
malgrat la repressió franquista. 

Antecedents de revistes culturals. 
Primers models peninsulars, a tall d’exemple. 
Algunes de les primeres revistes culturals, aparegudes al segle xix, ja 
marquen una dinàmica que s’anirà repetint mentre la situació política 
així ho permeti. És el cas, per mostrar aquest model, de les revistes 
editades a Madrid a la dècada del 1830 El Artista i Semanario Pinto-
resco Español. La primera, fundada per Eugenio Ochoa i Federico de 
Madrazo, pretenia imitar el caràcter romàntic de L’Artiste (París). Far-
cida de continguts sobre art i literatura i també amb continguts pròpi-
ament artístics i literaris —hi van publicar, entre d’altres, Espronceda 
i Zorrilla—, en una edició de luxe i fortament elitista que debatia el 
cànon cultural espanyol. Els alts costos i la crisi social i econòmica que 
travessava el país van fer que durés poc, del 1835 al 1836. La segona va 
sorgir en part com a reacció a l’elitisme de la primera. El Semanario 
Pintoresco Español va ser fundat per Mesonero Romanos. De caràcter 
popular i en edició barata, va tenir molt èxit. Pretenia dotar de co-
neixements generals la població que paulatinament s’alfabetitzava i 
era una publicació apolítica, a imitació de les revistes angleses. També 
mantenia una secció de crítica literària. Va durar del 1836 al 1857. Cal 
explicar, però, que els col·laboradors de la primera van acabar també 
col·laborant amb la segona, inclòs Madrazo. El fet que hi hagi la dua-
litat entre «més alta» i «més baixa» cultura, l’una de caràcter elitista i 
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l’altra de caràcter divulgador, però que a la vegada comparteixin uns 
mateixos autors, s’anirà repetint també en la successió de publicaci-
ons culturals catalanes quan, a partir del context de la Renaixença i 
amb la recuperació del català escrit en l’àmbit públic, s’iniciï el debat 
sobre la cultura catalana. 

       

                         El Artista. Madrid, 1835.                                           Semanario Pintoresco Español. Madrid, 1836.

Els Jocs Florals de Barcelona de 1859, la recuperació de la 
llengua catalana escrita. 
A partir dels Jocs Florals, apareixen les primeres publicacions periò-
diques literàries i culturals escrites en català i de difusió generalitza-
da. Un dels primers exemples que podem trobar és el Calendari catalá 
de l’any 1865, escrit pels més coneguts escriptors y poétas catalans, ma-
llorquins y valencians, publicat inicialment l’any 1864 i que mantindrà 
la periodicitat anual fins l’any 1881. Compilat per Francesch Pelayo 
Briz, en el primer número es manifesta la motivació:

Al comensamènt d’est segle, menyspreada y escarnida per sos inimichs, 
la pobre llèngua catalana, plorava en un racó de Catalunya tota avergo-
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nyida de tíndrer uns fills tant ingrats que, après de que sos pares ab ella 
se havian fet entèndrer de tot lo mòn, acabavan per oblidarla y prostituir 
sos llavis catalans parlant, molts d’èlls, ab una llèngua forastèra! Pobreta! 
Esgroguehida, malmesa y apadassada, no trobava qui escoltés sas quei-
xas, ni menys qui aixugués sas llágrimas. Si mirava al temps passat, sols 
veya nuvulosos recorts; si al temps present, oblit, si al esdevenidor, gens 
ni mica d’esperansa. Més ditxosamént aquell esdevenidor qu’ella tan nú-
vol veya ha estat rich de compassió envers la pobreta llèngua catalana.

Calendari catalá de l’any 1865. Barcelona, 1864.

Més enllà d’aquesta iniciativa personal i de divulgació relativa-
ment reduïda pel caràcter erudit en el seu context temporal, a partir 
de 1880 sí que trobem —gràcies a les millores de la maquinària d’im-
pressió, l’abaratiment del paper i l’augment de l’alfabetització per la 
millora econòmica i tecnològica de l’auge industrial català— publica-
cions generals i de periodicitat quinzenal. Aquí començarà la dualitat 
catalana, l’assentament del debat cultural. S’ha de destacar La Ilustra-
ció catalana, una edició de bona qualitat destinada principalment a la 
burgesia que era rèplica de la castellana La Ilustración artística. En el 
primer número també es ressalta en l’editorial la intenció que té:
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Avuy la poesía catalana no es tant sols patrimoni de sabis y erudits qu’ab 
ella delectan sa inteligencia, sinó que conmou també las més delicadas 
fibras del cor de nostre poble. L’esperit catalá que per espay d’un sigle y 
mitj se tingué com à complertarment mort, reneix avuy com lo fénix de 
la faula y dona mostras de sa existencia en totas las manifestacions cien-
tíficas y artísticas de nostra terra. 

La Ilustració Catalana. Barcelona, 1880.

Un any després apareix L’Avens, que s’esté molt més en els contin-
guts, en una edició barata i que no dissimula les intencions polítiques. 
Es manifesta obertament com a «periòdich catalanista» i entre altres 
sentències del seu propòsit mostra en portada el següent conflicte:

Prenem la denominació de catalanistas, pera distingirnos dels que sent 
fills de Catalunya, no senten ó no tenen amor á sa mare patria. Potser 
més endavant además d’aquestas duas calificacions n’haurem d’adoptar 
una altra pera distingir en lo catalanisme la veritat de la «fanfarroneria».

Es refereix als industrials que feien negocis prenent una postura 
catalanista quan els hi convenia, pràctica habitual que evidentment 
molestava els editors de L’Avens (de motius no els en faltaven si re-
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cordem l’Exposició Universal de 1888 i el pacte amb Maria Cristina). 
Aquesta publicació es va mantenir en primera època fins al 1893, men-
tre que La Ilustració fins al 1894. Emperò actualment existeix L’Avenç 
de nou, recuperat després de la Transició. Ambdues publicacions van 
contribuir de manera imprescindible en la difusió del català escrit. 

L’Avens. Barcelona, 1881.

Pompeu Fabra i l’especialització literària de les revistes. 
Consolidació de la llengua i la literatura catalanes i debats 
focalitzats. 
Saltant ja fins després de Pompeu Fabra (la Guerra de Cuba, la Setma-
na Tràgica i la Primera Guerra Mundial van afectar socialment i eco-
nòmicament la situació), ens trobem amb la primera gran iniciativa 
centrada en la poesia, gènere literari considerat aleshores com a més 
rellevant d’una cultura. Marià Manent funda Revista de Poesia, i el seu 
primer número es publica el gener del 1925. Sense manifestos, mes 
llegim una interessant reflexió del poeta Josep Maria López-Picó:

Tenim poesia catalana. No sols poetes aplicats a una afició mantinguda 
per deure patriòtic, sinó, més i millor, una realitat de poesia conscient 
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dels seus límits, joiosa de la gratuïtat assolida i desentesa de tota finalitat 
utilitària que no sigui la revelació d’una ànima inèdita. D’aquesta realitat 
es nodreixen els pobles gran i vivents perquè és ella que assenyala l’ho-
ra harmoniosa de desenrotllar i cultivar el geni col·lectiu en el qual les 
direccions especialitzades es fonen dins les categories universals. Ara 
sabem que el passat és costós, ara que les nostres fervors culturals ens 
han ensenyat com els cal ésser rics als pobles de llargs segles de cultura, 
si volen aguantar-la.

Revista de Poesia. Barcelona, 1925.

Sembla que l’ampliació d’estudis, la comunicació europea, el sotrac 
de la Gran Guerra i la consolidació de la llengua fan pensar en escriu-
re més enllà de l’oda d’Aribau, més «lliurement», més «humanística-
ment», més universalment per tenir raó de ser. La cultura catalana a 
Catalunya beu del somni de pau i de l’art per l’art de Valéry. Revista de 
Poesia va finalitzar l’any 1927. Com a mostra de la diversitat i l’especi-
alització d’abans de la Guerra Civil podem recordar també una revista 
balear i una revista valenciana. L’any 1928 apareix La Nostra Terra a 
Mallorca, que es mantindrà fins l’any 1936. Ens avisen: «Dins la múl-
tiple activitat intel·lectual de Mallorca mancava una publicació que 
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fos el fogar comú dels qui estimen les nostres coses i, d’una manera 
especial, les nostres lletres».

La Nostra Terra. Palma, 1928.

Amb més contundència i germanor contra la centralització hispà-
nica, i amb coneixement del fascio i participació històrica en el bàndol 
progressista, sorgeix a València l’any 1934 La República de les Lletres:

Catalunya, València, Euzkadi, Galícia, són Espanya, són Ibèria, però no 
són, ni seran mai, Castella. En el decurs de més de dos segles, i encara en 
l’actualitat, Espanya ha estat sotmesa a l’idioma, a la cultura, a la política 
i als designis de Castella. En tant Espanya continuï essent absolutament 
Castella —i una Castella unitarista i unificadora, dominadora, monàr-
quica o monarquitzant—, Catalunya, València, Euzkadi, Galícia, no se-
ran mai Espanya. Es [sic] un crim contra Natura voler sotmetre a un sol 
idioma i una sola cultura pobles diversos, amb llengua i cultura pròpies. 
Evoquem el preàmbul i determinats manaments d’una de les Constitu-
cions polítiques modernes més avançades d’Europa. A Espanya, en el 
camp de l’unitarisme i el castellanisme idiomatic [sic] i cultural impera 
la incomprensió, la desigualtat, l’absorció, l’egoïsme [sic], la injustícia, 
amb freqüència l’odi i la barbàrie.
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            La República de les Lletres. València, 1934.                              Quaderns de Poesia. Barcelona, 1935.

Acabant amb aquest repàs de publicacions prèvies a la Guerra Civil 
podem fer esment de Quaderns de Poesia, renovada proposta que volia 
recuperar la idea de Revista de Poesia i que comptava amb les col·la-
bo racions dels més grans poetes en llengua catalana. Es va publicar a 
Barcelona entre 1935 i 1936.

Franquisme. «Concurs Parroquial de Poesia de 
Cantonigròs», l’empenta clandestina. La cursa de relleus.
Després de la guerra i establert el règim franquista la publicació en ca-
talà es fa extremadament difícil. Malgrat això, van apareixent al llarg 
dels anys un seguit de revistes que faran front a la repressió cultural. 
El primer exemple que destaca en l’àmbit literari és obra de Josep Pa-
lau i Fabre. Entre 1944 i 1945 edita Poesia, uns fascicles que continuen 
amb l’estela de Quaderns de Poesia i que inspirarà Ariel, considerada la 
seva successora natural, i Dau al Set, la revista d’avantguarda. 

Així, l’any 1946, Josep Palau i Fabre, Joan Triadú, Josep Romeu, 
Miquel Tarradell i Frederic Pau-Varrié s’uneixen per fer possible a 
Barcelona la revista Ariel. A més de donar a conèixer poesia i il·lus-
tracions inèdites i continuar amb el debat en la mesura que la por ho 
permetia, amb Ariel s’hi publicava un suplement íntegrament en ca-
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talà on s’informava de diferents activitats, publicacions, etc., relacio-
nades amb la vida cultural catalana en la seva agònica lluita de super-
vivència. L’editorial deixa clar que per mantenir aquesta cultura no 
valdrà només amb Ariel, sinó que convindrà ja pensar en qui haurà 
d’agafar el relleu quan aquesta revista acabi defallint. La publicació va 
aguantar fins al 1951.

Voldria ésser, en realitat, un full de ruta per als seguidors o directes par-
ticipants en aquesta prova de fons i regularitat de marxa en què s’ha con-
vertit progressivament la vida cultural catalana […]. Hi ha en el nostre 
esforç una absoluta necessitat de parlar. Silenciosament, però, sense un 
sol manifest ni una sola idolatria, sense campanes ni destrucció, arran 
mateix de l’adolescència, ens incorporàrem a la marxa per a cobrir ales-
hores la darrera fila. Ara un retard, un punt de desviació de nord ens 
convertiria ja en absents. No ens podem sentir espectadors en aquesta 
llarga lluita de la cultura que demana vides per tal de nodrir les seves 
imposants realitats. Hereus sorpresos d’un patrimoni fràgil però fins ara 
extraordinàriament perdurable, ens hem trobat amb les mans ardides 
servint el mateix objectiu de protecció primer i d’acreixement després 
del vell tresor en perill. […] En aquesta tasca no ens erigim en sacerdots 
d’una missió única, sinó que ens situem en el nostre lloc, rellevant la 
guàrdia als que ens precedeixen, obrint el pas als que ens seguiran el dia 
de demà.

Poesia, 1944.
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                                  Ariel. Barcelona, 1948.                                                               Dau al Set, 1948.

Mentrestant, un grup multidisciplinar integrat per artistes plàstics, 
un historiador de l’art, un poeta i un filòsof engeguen el projecte Dau 
al Set. Els set són Joan Josep Tharrats, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, 
Joan Ponç, Joan Eduard Cirlot, Joan Brossa i Arnau Puig. El grup for-
ma una avantguarda artística a partir d’aquesta publicació, que manté 
la lletra en català. S’inicia l’any 1948 i finalitza de manera irregular i 
depenent del subscriptor entre 1954 i 1956. 

I abans de veure la posició d’Osona en aquest camí de resistència, 
encara ens trobem amb una altra empresa que, tot i el clima repres-
siu, s’inicia en el context abans explicat de la resposta davant d’una 
publicació. És el cas de Curial, revista modestíssima publicada pels 
estudiants Antoni Comas, Joaquim Molas, Josep Ferran Cabestany, 
Miquel Porter i Albert Manent. En el primer número, mecanografiat, 
tot i exposar el seu respecte per la tradició, fan un al·legat a la nove-
tat i avisen: «Esperem que haureu comprès el nostre punt de vista i 
que, llegint aquesta revista i propagant les seves idees ens ajudareu en 
la nostra lluita: contra l’intolerància [sic] i l’estancament». Va ser una 
proposta breu, del 1949 al 1950.
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Curial, 1949.

El relleu vigatà, d’ahir a avui.
La comarca d’Osona ha tingut un paper important en el manteniment 
de la cultura catalana. Un seguit de publicacions que prenien el relleu 
de les anteriors s’ha mantingut invicte fins al dia d’avui. En especial, el 
cas d’Inquietud i Reduccions. En relació a la cultura en general apareix 
en primer lloc la revista Ausa, l’any 1952, del Patronat d’Estudis Oso-
nencs, que encara continua avui. Tot i contenir articles en castellà so-
bre història i cultura d’Osona, també hi combina obra literària en català 
en els seus inicis, com el cas del sonet «A una masia» de Felip Greugés.

Però el cas més interessant és Inquietud. De la revista Inquietud 
Montserrat Caralt i Sagalés en va fer la tesi doctoral, on s’hi pot trobar 
tota la informació que hom necessiti.12 La revista es funda a Vic l’any 
1955, per iniciativa de Joan Furriols, Josep Brugalla, Jaume Clotet, 
Joan Roca Ylla i Rosa Tenes. Amb un repàs als números de la prime-
ra època podem deduir-ne l’origen dual. Per una banda tenim la part 
plàstica, continuadora de Dau al Set —la majoria dels integrants del 

12. Montserrat CaralT i sagalés, Inquietud (1955-1966): una revista cultural sota el 
franquisme, UVic-UCC, 2016.
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grup d’avantguarda hi publicaran, com també els nous protegits—, i 
per l’altra banda tenim la part literària, amb la influència de Joan Tri-
adú i la línia d’Ariel. El contacte del grup plàstic vigatà Els 8 amb els 
avantguardistes de Barcelona, en especial amb Joan Josep Tharrats, 
vindrà de la mà de Bonaventura Selva, com també la relació amb Joan 
Triadú i el cercle del concurs clandestí de poesia catalana «Concurs 
Parroquial de Poesia de Cantonigròs» i l’antologia de poesia Estu diants 
de Vic, del 1951, emparada per Carles Riba. Per tant, Bonaventura Sel-
va, mestre dels fundadors de la revista, serà una figura clau per dotar 
de continguts i perfilar la línia editorial de la publicació. La intenció 
manifestada d’Inquietud, doncs, serà obrir-se a les arts universals, 
però amb especial interès a les catalanes. La censura a Inquietud, com 
era de preveure, va arribar l’any 1958, amb el precepte que no s’havia 
demanat l’autorització necessària. Tot i editar-se a Vic, la majoria de 
subscriptors eren de Barcelona i, per tant, la tasca de difusió cultural 
no es limitava a la comarca d’Osona. Canviant el nom de la revista i 
al·legant una tirada curta que no suposava perill, tot i l’ús del cata-
là en els articles, es va autoritzar l’any 1959 la publicació d’Inquietud 
artística, continuant normalment amb els continguts i l’evolució del 

          

                             Inquietud. Vic, 1955.                                                              Inquietud artística. Vic, 1959. 
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debat cultural, especialment en el camp de la poesia. De fet, podem 
destacar tres etapes d’Inquietud en el seu conjunt que varien la línia 
de pensament de la revista respecte a la poesia catalana. La primera 
és la de Bonaventura Selva (del número 1 al 6), assessorat per Joan 
Triadú (del número 2 al 6), que continua la voluntat universalista de 
Revista de Poesia, Quaderns de Poesia i Ariel, el que podríem explicar 
com la defensa de l’«eix Carner-Riba-Foix» i la idea d’universalitat. 
Després, l’etapa d’Armand Quintana (del número 7 al 30, al número 14 
ens trobem amb la censura de l’any 1958), amb l’ajuda de Miquel Martí 
i Pol (del número 22 al número 30), més propensa a l’obra del denomi-
nat realisme social. Finalment, l’etapa en la qual Segimon Serrallonga 
pren la direcció de la revista (del número 31 al 36), amb la col·la  bo-
ració de Lluís Solà (del número 33 al 36), que retorna a l’anomenat 
«eix Carner-Riba-Foix». De fet, el mateix Serrallonga escriu una fe-
rotge crítica contra la coneguda antologia Castellet-Molas (recordem, 
el Molas del Curial) i aviva el conflicte. El debat, doncs, continua viu 
amb Inquietud fins als últims dies de la revista, l’any 1966.

Una altra idea vigatana que va resistir llarg temps durant el període 
franquista va ser la revista per a joves Oriflama, escrita en català i pro-
tegida pel Bisbat de Vic. Tot i els múltiples intents de fer-la caure per 
part del règim va aguantar des del 1961 fins al 1977. Cal destacar aquest 
projecte, paral·lel a l’encara ara lluitadora Cavall Fort, per mantenir 
viva la lectura en català entre les generacions nascudes sota l’educació 
castellanitzant del franquisme. 

Continuant amb l’estol de publicacions, l’any 1974 pren el vol a la 
comarca una revista dedicada exclusivament a l’obra poètica en català, 
dita Clot. Es tractava d’un recull de poesies fotocopiades i enquader-
nades de manera simple i on la majoria d’autors, en principi comar-
cals, publicava sota pseudònim. En aquest format va durar la primera 
època fins al 1979, traient dos números l’any. Ja passada la Transició, 
la revista es va recuperar l’any 1982. En aquesta segona època la va 
dirigir Víctor Sunyol i els continguts van augmentar amb articles, en-
trevistes, ressenyes i informacions diverses sobre literatura catalana 
fins que va desaparèixer el 1985. 

Una proposta semblant al primer Clot, en format humil, però 
obrint-se també a la narrativa, va ser Home Zero. Nascuda a Vic l’any 
1978, la van fundar Antoni Pladevall, Miquel Vilardell, Miquel Soler i 
Segimon Serra. També es va mantenir fins l’any 1985 i destaca per ex-
pandir-se fora de la comarca —entre altres hi publica Quim Monzó— i 
ser mostra de la recuperació i auge de la narrativa en llengua catalana. 
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                                  Clot. Vic, 1974.                                                                   Clot. Revista de literatura. Vic, 1982. 

Home Zero. Vic, 1979. 
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I ja per acabar, la publicació literària que encara resisteix avui, amb 
la mateixa vitalitat i importància que el primer dia, Reduccions. El pri-
mer número és de 1977 i en el seu part hi havia Antoni Pous, Jordi 
Sarrate, Ricard Torrents, Miquel Martí i Pol, Segimon Serrallonga i 
Lluís Solà. Després de més de quaranta anys perllonga la voluntat, i 
s’encadena a tota la sèrie de revistes que des de la Revista de Poesia de 
Marià Manent construeixen dia a dia la universalitat de la literatura 
catalana, la pervivència de la cultura catalana.13 

Esperem que la lluita quedi clara.

Reduccions. Vic, 1977. 

13. Podeu consultar moltes de les revistes al fons comarcal de la Biblioteca Joan Tri-
adú de Vic i en els següents repositoris: Hemeroteca Digital de la BNE (http://hemero-
tecadigital.bne.es/index.vm), Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (http://prensahisto-
rica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd), ARCA - Arxiu de Revistes Catalanes Antigues 
(https://www.bnc.cat/digital/arca/castella/index.html), RACÓ - Revistes Catalanes amb 
Accés Obert (https://www.raco.cat/index.php/raco), Números sueltos (http://www.nu-
merossueltos.com).
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Nova poesia osonenca

Carles Dachs Clotet (Santa Eugènia de Berga, 1987) és llicenciat en 
Filologia Catalana i actualment és professor lector de català a la Uni-
versitat Eötvös Loránd de Budapest. Ha publicat Suc de llum (Premi 
Joan Duch per a Joves Escriptors; Fonoll, 2010) i A dalt més alt (Premi 
Maria Mercè Marçal; Pagès, 2015). És cofundador de la petita col·lec-
ció de plaquettes «Els Papers Díscols».

de Vent a la mà

Digues, matí, la blavor blanca, digues 
el fred florint-se a les parets antigues,
digues l’herba verbal i la rosada, 
que només pots saber el món quan t’hi ortigues.

*

Mentre les bromes cremen sang de gerd 
—mirada: el món curull i l’ull desert—, 
passa un vent vell, barbut, que diu recorda,  
la vida és un bidó que sempre perd.

*

Sentim el vent que cruix de grana i d’ors,
que fuig i sols ens deixa desacords;
sentim el vent, mirem com l’arbre dura:
capim no el moviment, sinó l’esforç.

*

El vespre enquitranat s’encén de vi:
al punt que neix comença de morir.
L’instant grata la crosta de l’instant,
i de la llaga n’hem de dir camí. 
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*

Com l’ona que naufraga en tota penya,
com aquell mar que sempre torna i prenya
el mar de mar, així mateix la vida
cerca morir en el mot que l’ha d’empènyer.

*

El temps va a parar al mar. Per quina junta 
s’escapa el riu que el record no remunta? 
Un sol de sorra es pon i sols ens resta 
escuma seca al fons de la pregunta.

~

La vida, als tolls, s’ondula com un peix,
i un vent de nacre fa lluir la closca
del cel d’hivern mentre, rabent, s’enrosca
a l’aspa immensa d’un altre any que neix,
 
i sembla nou tot el que veus, tot creix
com dins el ventre d’una mare; l’os que
es forma, tendre, pur, sense cap osca,
del tronc d’aquesta llum i el seu esqueix
 
no sap on va, però et deu la frisança
posada en el destí: sap que s’hi atansa
si és que alça el vol calçat amb els teus passos, 
 
perquè ets llera del riu que s’enriola,
ona tranquil·la que el delit bressola,
i el món s’eixampla, amable, entre els teus braços.

 
Santa Eugènia de Berga, gener del 2013
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semblanCes

He vist la teva por que voleiava
com borró pel meu aire, he vist la gleva
de cel d’aquest vespre que, enllà dels vidres,
ens mira, fer, com si encara el feríssim.
Tu has travessat l’eixam de quietuds
—la casa buida i tots els llums encesos—
per clavar-me la nit ensangonada 
que potser un dia serà meva. Sí,
aquest silenci és el carnesqueixat
de tants anys de callar i, entre nosaltres,
ara et puc dir que és ben teva la bauma
i els seus ressons, i que són els mateixos
els neguits que ens pasturen les entranyes.

Cada gesT

Callats, només mirem el fred lluent,
l’ombra de les ulleres a la cara.
La nit s’enfanga pels xargalls del front,
pels recs embardissats de l’escarment.
Ara tu et passes la mà entre els cabells,
tendrament ferma, sàvia, elegant,
com un riu que amb els llavis atropella
l’herba baldada que bada a la riba.
I jo, que t’he d’explicar tanta vida,
em veig els dits tan nens, tan tartamuts,
tan pòtols, que no sé de què palpar-te.
Callats, només mirem: sentim llunyans
matins, trencades aigües de la ment
dins els bassals eixuts de la retina,
i cada gest ens sembla inacabat.
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Núria Armengol (Vic, 1986), després de fer-se bibliotecària d’art va 
cursar Estudis Literaris. Ha publicat diversos llibres d’història de Ca-
talunya per nens i un poemari, Fractura, el 2017. S’ha dedicat a la difu-
sió de la poesia a la comarca d’Osona a través de «La Cava de Poesia», 
programació de recitals i debats a la Jazz Cava de Vic des del 2014. Els 
últims temps es dedica a l’estudi de la poesia local i la seva projecció 
en el context catalanoparlant, des de la lectura de la teoria literària. 
És professora associada de Teoria de la Literatura a la Universitat de 
Barcelona.

i

aquestes llums. com pessics.
a una sola banda del carrer.
traus a la boira.
per sargir ferides. pell de bèstia. que portem
a sobre.
i les fletxes. com agulles sense cap.
només pensen. en abatre’ns.
ara.

vi

o la ràbia desplegada. pul·lula
enmig de l’aire. cau a raig. sobre l’asfalt.
potser. sembla argent amb tanta aigua.
una nit metal·litzada. davall eixorca i
ja res brilla. una espasa. apagada.
estirada t’amenaça. però tu ja
no estàs mirant.

x

i encara. reposa a la butaca.
però s’ha fet pedra. de la tremolor.
tot era suau i tan intens i ara.
segrestat per l’enyor. plou.
fora la cambra. l’ànsia ombreja
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ales. però la moqueta no és el cel. no.
ulls tan clars que han pres
la imatge. oh. el cap pelat i l’arracada.
cap déu. cap deessa vetlla. mai
més hi haurà herois. res
entre volcà i glacera.

xii

espera nit.
de repòs, una gelera.
l’aire fred vellutat protegeix
el res que resa entre pedres.
la llengua ressegueix
fins on el glaç topa.
estar sol, la ruïna encara.
per ser fos amb aquests raigs.
fora cambra el formigó
bloc a bloc no canvia.

dies de barrOC

m’estic podrint. dins. la biblioteca.
contemplant com. tantes més papallones.
aletejant infatigables. com si no.
aixequessin pols. es profetitzen.
el sensetemps. s’escampa.
altres altes. s’estampen.
un muraltar. com abans. sacrifici.
paraula

PaisaTge

més amarada. aquest paisatge d’aquarel·la
que liqua bulbs. i tot és verd. sense flors.
sobre la terra. herba molla. aquesta olor.
en el vidre. dels ulls del llop. blanca rosada.
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gOyesCa

era. alegria de la pols. el blanc
plomava el poble. ales enfilant.
començava a estireganyar-se. i
les teles es metal·litzaven. punxant.
més fort. dins el cap. la culpa.
tacant les parets. la formació.
dels nous pecats. abraçant.
els nopenitents.
és. alegria de la pols. negre.
sensemés.

TransHumànCia

una i una altra. defora la cova.
dansant. pensant. i l’atac. envestida
per la vida a dues bandes. venç
dedins la cova. allò que impel·leix.
a l’una i a l’altra. el braó
de romandre. entre les fosques.
les estrelles.

Le langage distinct est possible, au-delà
de l’aboiement du désir, à ce moment où,
désignant l’objet, il se rapporte implicitement
à la manière dont il est fait, au travail
qui en supprime le premier état et en
assure l’emploi. Le langage à partir de là le
situe durablement dans la fuite du temps.
Mais l’objet arrache celui qui l’énonce à la
sensibilité immédiate. L’homme retrouve
le sensible si, par son travail, il crée, au-delà
des œuvres utiles, une œuvre d’art.

Georges baTaille, Le peinture préhistorique.
Lascaux ou la naissance de l’art
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Maria Isern Ordeig (Vic, 1994). Als setze anys va descobrir Víctor 
Català, i la febre per llegir la va portar, un any més tard, a Barcelona, 
on comença el grau d’Estudis Literaris. Allà llegeix Foster Wallace, 
s’obsessiona amb la pintura de Max Ernst i els rizomes de Deleuze. 
Buscant-los un lloc a tots sense renunciar a la pressió dels bonys, deci-
deix fer el màster en Construcció i Representació d’Identitats Cultu-
rals. Paral·lelament també participa en projectes del món audiovisual 
i col·labora amb la revista Caràcters.

uTOPia del yang

I també vull desmembrar la ciutat
per on passen els estómacs i

la xocolata belga
per pagar amb gana estricte un taulell

amb ratlles noves.

T’he abraçat últim i tard
negociant la seducció

perquè em portis a la fi al lloc rodó
on engendrar fills per fer belles

les jugades.

T’he abraçat últim i tard
negociant la seducció

perquè no s’escolin més boques
ni la summa bellesa del televisor

encès
mastegant

i reabsorbint
tanta ironia,

ni la bossa dels caràcters de mesura virtual,
ni el sexe avergonyit per altres mans,

ni l’espectre del mirall, un jardí artificial
d’arbustos

que no esporgues.

M’hauré enfilat dalt de l’estiu
sense haver hagut de comptar
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mòrbida de plaer i planejant
una expansió infinita

havent mort fora d’aquí, al meu joc reticulat. Ningú
havia provat

això d’omplir un espai de sí. I si caic,
deixaré que entris al joc, seguiré

comptant amb tu per poder
seguir menjant

l’amor dels altres.

CànTiC CaTàsTrOFe

Ocell de cel ocell de foc i llum i estrelles
ocell de nit de fam sóc sec
i cec entre els díscols insectes.

La retícula de somni
estesa, i elèctrica
jo i amb tanta gana
que els sexes s’aglutinen
devastant-se

i són carronya.

Ocell de cel ocell de fum i llum i estrelles
ocell de nit de fam sóc sec
i cec entre els díscols insectes.

Un cel d’ous i ous dins d’ells
a la meva consentida matinada

de veus nues
rebolcant-se
i eixamplant
tantes clivelles.

I encara, després del desastre, fantasmes
bevent l’aigua del canal.
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arranJamenTs

Retallar cabells i ungles
pot ser la manera d’afeblir
els naixements perpetus
de la vívida carn.

Els brots dels músculs
com estels punxants
fendiran el ritme
d’on em vaig expandint
fins a ser absoluta

absolta

del mite i els marcs
dels temps.

engOlimenT

Et duràs a la boca amb aigua
santa, l’excés de les màquines
enceses, barbotejants. Trencaràs
els acoblaments de l’una i l’altra,
els fluids per on t’encaixen endins
fent-te ser part d’un intercanvi
sense extrems. O els torçaràs.
Faràs com si res, l’amo de la plàcida mesura
dels verbs.
Al final seràs una lluminària; ni el sol
t’haurà escalfat els peus.

HiPOCOndria

M’he inventat una malaltia per ensumar-me a plaer.
Expulso totes les formigues que em pugen pel braç,
parlo de cada fibló d’abella morint a la pell d’un banyista,
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lluny de mi, guardant-me gana de malalta
per demà i seguir tensant pals de teatre.

Aprehenc així el miasma que em fa dreta la corba,
covant amb febre imaginària l’ombra meva, l’esquinç
perfecte de la branca a la intempèrie.

enamOramenT i

Per les venes del teu cel estampat
ha nascut una nova estrella que s’arronsa
i s’estreny bombejant sang
d’intercanvi. Pots beure-te’n les llums
abans que et desfigurin els mossecs
a galta i galta, i anar baixant
pels tubs
avall fins a l’estómac
on resoldre la líquida dispersió,
la diferència de dos sexes
que s’acoblen.

InCendi

Tants dits beguts de cinetisme
tants dits confosos estrenyent-se
obrint-se els porus
amb altres esclatant-se
incomptables.
Tants dits copulant amb pits
braços i arbres
sense haver-los palpat mai del tot.
La carn que llisca i tot s’inflama
amb els sorolls
del frec a frec. I tu magmàtica
mai mirant-te cos avall.



84

EnamOramenT II

Tantes mans que ens descordaven i encara
dos cossos supurant en bonys d’encaix.
El zigot ample encobert de mans aràcnides,
insuficient per jurar-nos l’estreta corba
al llit. I així creixent, el sol al fons,
entotsolat: un pou d’encaix siamès
dins tot de pous d’amples fònics.

*

Per a qui bateges el cos
ballant la tectònica mare?

Per a qui la sincronia amb el mantell
descavalcat, la improvisada impostura
d’equilibri?

Per a qui el cul encastat en el pupitre
si per sota festeges amb altres
mans vívides? Les mans tan netes

i la llisa superfície del plàstic
com si et vessessin les ratlles
i et fossin estretes les estries

o com si a algú li fes vergonya
d’ensenyar-se a si trontollant
perquè caldria de nou palpar-se
l’esquelet.
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~

Això que ara vivim és ja fora de temps, 
perquè potser l’amor ha mort fa dies 
i el confonem pel seu espectre, que se li assembla molt 
però no respira, i així tu i jo 
som com llums nadalencs en un suburbi 
que la brigada triga a retirar, passades festes, 
com les monedes que van llençar uns amants 
per desitjar-se sort, en unes fonts d’una ciutat estrangera, 
com peces d’automòbil en l’herba d’una cuneta 
massa petites per ser recollides, després d’un accident, 
com el cartell mig arrencat que el vent fa moure 
d’un circ que ja fa mesos que se’n va anar a una altra ciutat, 
o com les mosques que s’arrapen, arraïmades, 
a l’obertura humida dels ulls d’un cadàver. 
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~

Perquè no vas rompre en metamorfosis 
havies de ser l’ocell mort 
que al fons de cada pou debades 
les ales bat per salvar tots els homes, 
les mans malaltes de la sort, 
l’Esperit Sant del glaç, udolant 
dalt les muntanyes irremissibles de la solitud. 

Un part vastíssim, 
com una mar innòcua on neden peixos grocs, 
un part, 
de més endins que d’una memòria, 
d’on no ha de néixer cap tu, 
un part perquè sempre t’hi acabis, ocell mort. 

Rere la porta 
un fregadís incansable d’ales. 

~

Al puny hi duc llavors de boira. 
Veuré la nit a través dels intestins 
d’un déu amb síndrome de Down. 
El ferro líquid del dubte, 
saturat d’orígens, de cop irromp 
com una febre de gira-sols. 
El mussol vermell de l’esperit, 
des de quina nit m’esguarda? 
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~

Hi ha coses que ressonen molt lluny, incommensurables, 
feliços incendis que mai ningú veurà, 
en aquell lloc on l’alegria fa olor de diaris vells, 
la pell llanuda de l’espasme 
en aquell lloc on no queda ningú, 
en aquell lloc que es va dessagnant 
sobre les nostres testes, 
la serp que sempre se t’enrosca al capdamunt del plor, 
cares deshabitades pels seus inquilins, 
en aquell lloc incomprensible 
on no hi ha mort ni vida, 
feliços incendis que mai ningú veurà 
en la perfecta solitud 
d’un mirall impossible. 

~

Se’ns obren miralls d’ombra espessa 
al palp de les mans, a la cara, 
i enceten distàncies cegues 
que no vam aprendre, ens desfan, 
lentíssimament se’ns emporten 
desficis enllà cap a l’ombra 
tossuda que habita els racons, 
on ens anem fent il·legibles 
com llibres llençats fa molt temps 
al fons d’una bassa podrida. 
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~

Com quan en una festa algú se’n va al lavabo 
i en pujar al pis de dalt es troba de cop sol 
i immers en la quietud, i sent de fons les veus 
i els xiscles exultants d’aquells que estima, 
avui he obert la porta d’una cambra 
sumida en la penombra, i al mirall, 
de tan poca llum que hi entrava, no he sabut 
si l’home que hi havia se’m mirava 
o em donava l’esquena. 

~

I tots dos van aturar-se 
a mig pas de zebra alhora 
de cop sobte per besar-se 
quan un cotxe a cent per hora
 
va fer miques el cos d’ella. 
Ell, ullcluc, encara pres 
pels delits carnals del bes, 
va esbatanar la parpella, 

i al braç, abraçant no res, 
va sentir un dolor punyent. 
El lleuger gir posterior 

va mostrar-li el cos malmès 
de qui just feia un moment 
li jurava etern amor. 
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~

Dona vella, empolainada, 
mentre et trampoleja el peu 
ho empudegues tot arreu 
amb un tuf de roba arnada. 

Paròdia de tu mateixa, 
sota el tel de maquillatge 
l’expressió mig se t’esqueixa 
i el cos ert és un ultratge 

al mer fet del moviment: 
el teu número vivent 
és del tot sobreactuat. 

Digues, per qui és tanta blonda? 
L’únic pretendent que et ronda 
és la mort, que t’ha clissat. 

~

Em pregunto com ha estat 
que he anat a parar a aquesta illa, 
on el teu cos em fetilla 
cruelment i em té atrapat. 

¡Ah, per mil cops maleïda, 
vil deessa de l’anunci! 
Per no veure’t miro amunt si 
la teva imatge engrandida 

queda just al meu davant 
quan s’hi para un autobús. 
Si els nostres dos cossos nus 

sobre un llit no es tocaran 
ni arribaran mai a unir-se, 
per què em tornes porc, vil Circe? 
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~

Com un gegant assossegat 
amb l’ala estesa sobre el món, 
el còndor plana a voluntat 
endut per l’aire qui sap on. 

Fill de l’altura, està avesat 
als cims més alts i solitaris, 
no li fa estrany la facultat 
de traçar en l’aire itineraris 

i veure-ho tot de molt amunt. 
Jo, que als seus ulls sols sóc un punt, 
un gra de sorra, un bri, un no-res, 

per terra vaig sempre alaestès 
per si un dia un vent qualsevol 
bufa amb prou força i alço el vol. 

~

Gira els ulls a la planúria 
desèrtica d’un èxtasi aquàtic, 
cistells d’aviram com bassals d’aigua clara, 
l’esgarip que t’imagines dins l’instant, 
no hi ha menestrals ni mariners en aquest 
decorat de fang pastat, 
només el fantasma de la pluja 
que ja ha passat, inexistent, 
en la memòria d’un bri d’herba 
que encara tremola. 
El tebi fragor de l’oblit 
com s’emporta amb ell la terra amarada, 
la densa besada de l’aigua 
que platja enllà va raptant 
tot el deix del paladar 
de la memòria. 
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~

Tumescència a voltes intuïda 
al tacte; 
la inflor dels llocs, de les coses, 
el ventre botit del temps 
com un cadàver vora l’asfalt, 
la tarda tan plàcida 
esborrant-ne el rastre per moments. 

~

He estimat una broma que passava. 
Sargint la xarxa ran de port 
ens hem besat la cara, 
la pell de cent ovelles que he mort 
amb les mans verges de mort, 
sóc llop, 
ran de port. 

~

Conjuro l’ombra dels pins 
a clamar contra aquest monarca 
que ens ha robat el gest 
i la paraula. 
Li són plaents els precs 
de la gent despullada 
amb la roba voleiant un tros enllà 
cap a l’aigua. 
Les joves totes són nues, 
són nues, les joves, 
a la cambra del rei, 
i vora l’aigua totes 
gemeguen i es lamenten 
de l’escampall de parracs que ha fet el vent. 



92

El rei es fa vell, s’enyora, 
tem per l’electricitat del boig 
i vola 
com una ànima desfeta 
a esparpellar el seu poble tosc. 
Les verges d’un sol gemec fan dol 
i inclinen la covardia 
als pètals que el boig va deixant. 
I ja en l’orgasme, 
les joves fan bugada 
amb la sang del rei mort. 

~

La vida, 
el rastre blanc 
que deixa un avió. 

La vida, 
una branca 
encastada al radiador del cotxe. 

La vida, 
un grill que calla 
quan t’hi acostes. 

~

He perdut el do d’escriure el silenci. 
En ell hi tinc esculpit el meu epitafi; 
dirà:
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misèria Humana

I doncs, què som els homes? Llars de penes irades, 
joguets del fals goig, focs follets d’aquesta edat, 
escenaris de por aspra i atrocitat, 
neus que aviat es fondran i espelmes ja gastades. 

Aquesta vida vola com brames o humorades. 
Els que abans que nosaltres del cos s’han despullat 
i que fa temps que al llibre dels morts s’han registrat 
són persones pel nostre cor del tot ignorades. 

Tal com un somni fatu que ens fuig de l’atenció 
i se’n va com un riu que no té aturador, 
els nostres noms i fama i honor han de perir. 

Tot allò que respira, de cop, mor i no hi és; 
ja ens empeny vers la tomba el que vindrà després; 
com fum endut pels vents ens haurem d’esvair. 

Andreas Gryphius («Menschliches Elende», versió de Xevi Pujol)






