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2
es de la joventut, quan iniciàvem la
ruta dins la literatura catalana, el
nom d’Eudald Puig va exercir una

influència decisiva sobre molts dels joves. No
era un home de tracte fàcil, tenia pocs amics i
gairebé no sortia de casa. De tant en tant,
apareixia pel mail i ens enviava alguns proses,
alguns poemes, algun lament sobre la dissor-
tada existència i les dificultats de publicació.
L’Eudald era un dels grans, potser el poeta
més inspirat de tots els que sobrevivien a la
realitat. Recordo l’entusiasme de Feliu For-
mosa, de Xavier Folch i d’Albert Roig quan
va publicar llibres excepcionals com Parc de
gessamins, dins una col·lecció que Empúries
iniciava amb llibres de Carles Riba, Gabriel
Ferrater i Miquel Martí i Pol.

L’impacte va ser tan fort, que molts dels
seus versos se’m van gravar a la consciència.
L’Eudald podia representar una situació lí-
mit o la tristesa, amb un essencial: “El passat
és una rèmora roja: / el temps de danses feres
dins un pis sinistre, / el nostre esfondrament,
sostres de fred.” Un dia em va trucar per telè-
fon cap al tard. Em va demanar un pròleg per
al que ha estat el seu últim llibre, La vida en-
tredita. Quan li vaig preguntar per a quan el
volia, em va dir que per a l’endemà. Ell era ai-
xí, tendre i amable, ingenu i complicat. Els
seus poemes podien recrear un moment de la
infantesa, el trànsit d’un poble rural a la des-
trucció urbana, a un pantà, com si fos un su-
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pervivent de la consciència, l’ombra poètica
del que havien estat uns paisatges idíl·lics,
una arcàdia.

Com tantes altres figures de primer ordre,
l’Eudald ha rebut de Catalunya un cop de
peu al cul. De poc han servit guardons im-
portants, com el Miquel de Palol del 1978
quan va debutar amb Cel de nit, o l’Agustí
Bartra per l’esmentat La vida entredita. Su-
poso que ell va triar, en part, viure al marge.
Sovint he parlat amb ell amb poetes vinculats

a Terrassa com Ramon Bosch i el pintor Xa-
vier González Arnau. Tots el veneraven, fins i
tot des de la discussió.

No sé si cap editor llegirà aquestes línies,
però durant els últims mesos, l’Eudald bus-
cava algú que publiqués unes proses poèti-
ques extraordinàries, Esclats de memòria, en
la mateixa línia que Paradís perdut  i El traç
d’un any. Escriu de com miolava la gata quan
va abandonar la casa del turó. Van trigar dies
a trobar el seu cadàver del poeta. ❋
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empre s’escampa més i
millor una notícia nega-
tiva, com cendra llançada

al vent, que una acció positiva.
Sabem coses dels tripijocs del
PP a València, que a Castelló te-
nen un aeroport fantasma i que
a Vila-real l’equip de futbol ves-
teix de groc. De la tasca de com-
bat permanent d’associacions
culturals com Socarrats de Vila-
real, ni un borrall.

Entre el 1706 i el 1714 les tro-
pes borbòniques de Felip V van
cremar des de Vila-real (un 12
de gener) fins a Sant Hipòlit de
Voltregà, passant per Xàtiva,
Sallent, Terrassa, Moià, entre
moltes altres localitats. Com aus
fènix contemporànies, hi ha ac-
tivistes decidits a sortir de sota
les cendres i lluitar amb les ar-
mes de la raó i de l’intel·lecte, de
la perseverança i la coherència
per fer prevaler una identitat,
uns valors i una llengua.   

S Maribel Castillo és la presi-
denta de Socarrats i Vicent Usó,
el vicepresident. Usó és un no-
vel·lista molt bo, i constant, dels
que necessiten escriure cada dia
per mantenir un equilibri íntim
amb l’univers. Ha publicat críti-
ques literàries, articles d’opinió,
guions, contes i onze novel·les
(caldria sumar-n’hi un parell
d’inèdites). Ha guanyat catorze
premis, entre els quals l’Andrò-
mina dels Octubre i ha estat dos
cops finalista del Sant Jordi.

Vicent Usó cultiva una cor-
dialitat natural, una riquesa de
conversa i de discurs que refor-
cen la seva fermesa, i la dels seus
companys associatius, com a
activista en defensa d’uns Països
Catalans desmembrats. I això
ho fan en una terra més hostil
que la nostra. Els van socarrar,
però no viuen soterrats, lluen
com la flor del taronger. Com en
la paella, el millor, el socarrat. ❋
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