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mb el traspàs del doctor
Joan Colomines ha desapa-
regut el protagonista d’un
capítol altament significatiu

de la història literària d’aquest país.
Tenim un veritable munt de coses
per agrair a Joan Colomines. A ho-
res d’ara, no ens queda gens clar el
deute que hem contret amb ell per-
què massa sovint la seva faceta de
patriota i polític ha tapat la seva gran
contribució literària i cultural. A més,
la crítica i l’acadèmia no han exercit
amb dedicació la seva tasca d’anar
revisant i reavaluant la tradició per-
què sigui viva i canviant. En aquest
sentit, només cal recordar que poe-
tes de la dècada dels seixanta i dels
setanta com ara Ramon Bech, Jau-
me Vidal Alcover, Maria Beneyto,
Joaquim Horta i Josep Elias encara
estan pràcticament missing.

En primer lloc, hem d’agrair l’obra
poètica, teatral, crítica i memorialís-
tica que ens ha llegat Colomines. En-
cara que sigui només a tall de petit
exemple, deixeu-me recordar algun
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aspecte. Amb reculls excel·lents
com ara La vida a cada pas (1968) i
Crònica (1975) ens va donar segura-
ment les primeres mostres en català
del que M.L. Rosenthal va batejar
com la poesia confessional. Com a
crític de poesia, a Poesia, un combat
per Catalunya (1979), ens va deixar
una sèrie de reflexions encertadíssi-
mes i encara vàlides sobre qüestions
centrals del sistema literari: la relació
entre la poesia i el mercat general
del llibre; el cànon obert i plural en
l’àmbit territorial, generacional i es-
tètic; la reivindicació a ultrança de la
poesia dels joves; l’evolució de les
successives etapes estètiques de la
història literària.

Després hem de reconèixer la se-
va sòlida aportació com a activista
de la poesia. Encara avui podem es-
coltar a internet les seves enèrgi-
ques paraules de presentació del
mític festival de poesia a la Sala
Gran Price el 25 d’abril del 1970. A
través dels seus records podem re-
construir una mica les lectures poè-

tiques que oferia al seu domicili, al
carrer d’Aragó. A la genial Aula Mà-
rius Torres de la Universitat de Lleida
podem consultar les pàgines de la
seva esplèndida revista Poemes
(1963-64) i també podem accedir a
les dues tandes de gravacions pione-
res Barbolles poètiques (1959-62) i
Arxiu sonor de poesia (1961-64). I no
podem oblidar el seu insòlit Qüestio-
nari poemes que ens ha ajudat a co-
nèixer poetes de la talla de Clementi-
na Arderiu, Agustí Bartra, Salvador
Espriu i Gabriel Ferrater. Podem re-
cordar la seva participació en conso-
lidar el premi Amadeu Oller de poe-
sia de la parròquia de Sant Medir,
que aviat complirà mig segle i que ha
guardonat tants poetes destacats
del nostre sistema literari com ara
Carles Miralles, Joaquim Sala-Sana-
huja, Lluís Calvo i Andreu Gomila.

Joan Colomines ens ha deixat un
llegat literari substanciós. Ara cal que
ens hi posem. Cal inventariar, es-
tudiar, avaluar i promoure aquest
llegat. ❋
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n dels mals de la nostra societat
és l’estrès. Hi ha tensió nerviosa
a la feina, a les llars. El canvi de
papers tradicionals dels homes

i les dones i la pressió escolar als infants
han fet augmentar l’estat d’agitació ner-
viosa. I també la crisi.

Per controlar els nervis hi ha força fór-
mules. Unes més pernicioses que altres.
Hi ha qui practica esports, altres medita-
ció. La religió recondueix certes ten-
sions, però també hi ha qui es llança a la
beguda, altres, als tranquil·litzants, i una
gran part de la població, al menjar. El so-
brepès té moltes causes, però una de les
més generalitzades és buscar en la des-
mesura pantagruèlica en el menjar un
alleugeriment de les angoixes. Però, com
deia la meva dietista, menjar per nervio-
sisme és com una caixa foradada. No pa-
res d’omplir-la i sempre és buida.

Per intentar pal·liar aquest mal con-
temporani de menjar per compensar el
neguiteig, Pilar Senpau, llicenciada en
medicina i divulgadora mediàtica de te-
mes de salut, ha tret el llibre Quan la vi-
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da puja a la bàscula. Claus per-
què l’estrès no t’engreixi (Pòrtic
Atrium), un llibre d’aquells que
s’anomenen d’autoajuda, però
que podríem considerar més
aviat com una obra de consells
pràctics, no deslliurats de certa
poètica. És gratificant llegir coses
(sobretot si a més de poesia te-
nen una base científica) com ara:
“Evidentment, menjar una mica
de xocolata no ens traurà la tris-
tesa, això seria com pretendre
arreglar la nostra vida amb una
fórmula, però sí que pot empè-
nyer el nostre ànim perquè ens
trobem en millors condicions
anímiques per fer-hi front”.

El llibre ens presenta petits
trucs que semblen fer del règim
un episodi literari: “A l’hora de di-
nar cal apagar els dos ordinadors:
el que tenim davant dels ulls i el
de darrere les pupil·les. Si dinem
sols podem aprofitar aquesta es-
tona per deixar que la mirada

se’ns perdi entremig de tot allò que
passa rere els vidres d’un bar o d’una
oficina, deixant que el blau del cel im-
pregni la retina d’un fons suau sobre el
qual projectar la vida”. Però no creem
falses expectatives. A més de lirisme,
per evitar que els nervis ens facin odiar
la bàscula, el llibre apunta una sèrie de
consells pràctics que, segons la meva
experiència, són prou eficaços (ho dic
ara que acabo de perdre dues talles i en
vull perdre una més).
   Hi ha qui critica aquesta mena de lli-

bres, però estic convençut que els ob-
jectius a la vida s’assoleixen creient en
les realitats científiques, però acompa-
nyant-les de visualitzacions idíl·liques
dels objectius que ens hem traçat.
   En aquesta narració científica, Pilar

Senpau troba l’equilibri del consell mè-
dic amb la realitat dels impulsos emo-
tius de les persones. No oblidem que el
menjar, a més d’imprescindible per a la
subsistència, és també un vehicle de
sensacions. Si més no, així ens ho ha
fet entendre la cuina moderna. ❋
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