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“La crisi no ha sigut un 
accident de la història”
Fa anys que circulava el rumor que 
Francesc Gelonch (Juneda, 1974) 
estava a punt de publicar el seu pri-
mer llibre de poemes. Llicenciat en 
història de l’art per la Universitat de 
Barcelona, Gelonch es dedicava a la 
gestió cultural, al cinema i a recitar 
els seus textos, flamígers, enèrgics i 
amb una quantitat esponerosa 
d’imatges potents. Aquell debut, pe-
rò, no arribava, i a poc a poc es va 
anar convertint en llegenda. Igual 
que el novaiorquès Joe Gould, que 
durant tota la vida va prometre que 
escrivia la història oral del nostre 
temps, Gelonch podria haver tingut 
un llibre fantasma entre les mans. 
Però La mandra no és un ocell acaba 
d’arribar: fresc i poderós, és una de 
les grans notícies poètiques de l’any. 
I el publica LaBreu, coincidint amb 
els deu anys de la imprescindible 
col·lecció Alabatre. 

Al final de La mandra no és un ocell 
llegim que vas escriure el llibre 

“entre els vint-i-molts i els trenta-
alguns”. És, per tant, un llibre que 
ja té uns anys. Ara en tens 41. 
Sempre he escrit. Així com hi ha 
gent a qui en un determinat mo-
ment li agafen ganes d’escriure, i és 
fantàstic que sigui així, jo ho vaig so-
miar des de petit, i això de vegades 
implica manies i impediments. Ma 
mare, quan vaig publicar La mandra 
no és un ocell, em va dir: “Portes des 
dels 8 anys dient-me que publicari-
es un llibre!” [Riu.] Ja no em creia, 
com potser altra gent.  

Has trigat molt. 
M’he dedicat a moltes coses. He 
pintat, he fet fotografia, he fet vídeo 
i cinema i he escrit. Hi ha hagut mo-
ments a la meva vida en què he tin-
gut la necessitat fracassada de triar 
un camí o un altre, i mai no he acon-
seguit decidir-me. Quan ho he in-
tentat, alguna de les altres coses se 
m’ha penjat, retornant-me com una 
espècie de repressió freudiana. 

Va guanyar un premi “per error” als 16 anys. Va viatjar al Festival de Sundance per 
portar una pel·lícula a Antonio Banderas. Tenia una por terrible a recitar, però se n’ha 
sortit prou bé. I ara publica l’excel·lent llibre de poemes ‘La mandra no és un ocell’

Poeta
Francesc Gelonch

Durant uns anys et vas dedicar a 
recitar els poemes que havien de 
formar part del teu primer llibre. 
Recordes el teu primer recital? 
El Jordi Ribas em va dir que em 
programava amb el Joan Adrover, 
el Santi Borrell i l’Eduard Escoffet 
a la Kinzena Poètica de Vilafranca 
del 2004. Em va agafar un mal de 
ventre excepcional.  

Per què? 
Per un trauma que arrossegava. 
Amb 16 anys vaig guanyar un premi 
de poesia per error [riu]. Un dia que 
estava malalt a casa, a Juneda, vaig 
trobar ma mare que portava lluç de 
la peixateria embolicat en un miste-
riós paper verd. Aquell paper eren 
les bases del concurs de poesia de 
Juneda, que tenia tres categories: la 
infantil, la juvenil i la d’adults. En 
aquells moments jo havia escrit 
moltes coses però les tenia escam-
pades en paperots de tota mena. 
Vaig passar els textos a net durant 

unes hores, els vaig imprimir i vaig 
arribar a la bústia un minut abans 
que es tanqués el termini. Vaig pre-
guntar: “Pel premi juvenil?” Hi ha-
via moltes bústies i vaig ficar el me-
canoscrit en una. El dia dels premis 
vaig anar a la cerimònia per si havia 
guanyat. Quan van arribar a la cate-
goria juvenil no em van dir. Havia 
guanyat, en canvi, el primer premi 
per a adults. El primer que vaig pen-
sar va ser: “Merda. Em vaig equivo-
car de bústia” [riu]. Després em va 
semblar que quan s’assabentessin 
de la meva edat em farien tornar les 
40.000 pessetes del premi.  

Suposo que no et vas presentar a 
cap altre premi.  
Jo no hi donava cap mena de trans-
cendència, importància ni relle-
vància: era una manera de guanyar 
40.000 pessetes. No creia que en la 
literatura seriosa es donés impor-
tància als premis –una idea que 
després ha anat canviant–. El cas és 
que l’any següent, quan en tenia 17, 
vaig decidir tornar-m’hi a presen-
tar amb un llibre de sonets. I vaig 
tornar a guanyar.  

Un dels teus poemes emblemàtics 
–que obre el volum– és Hi ha. 
Vaig estar un mes delirant-lo. Va ar-
ribar a ser un arxiu de 70 pàgines, 
però ara en té tres.  

El poema també és de denúncia. 
Escrius: “Hi ha un gimnàs per a 
mentides esveltes i musculoses”. 
He estat molt vinculat a moviments 
socials tota la vida. És desesperant 
que l’esquerra renunciï a la cultura, 
o que només reivindiqui una certa 
cultura de proximitat en l’eslògan, i 
no una cultura que sigui realment 
transformadora de les persones. 

A Aclariment parles de “pares que 
han matat a tots els joves” i de “rics 
que es fan més d’or entre la merda 
elevada / al quadrat”. 
Hi ha rics que sembla que es divertei-
xin creant patiment. La crisi no ha si-
gut un accident de la història. Ens 
han intentat aixecar la camisa de ma-
nera monumental. És evident que hi 
ha tota una ideologia conservadora 
que creu que el nivell de vida va ar-
ribar a un moment inassumible i es 
va intentar tirar enrere. Fins ara no-
més s’havia aconseguit amb guerres. 
És la primera vegada que s’ha fet sen-
se passar per un conflicte armat. 
 
Vas voltar molt, quan et dedicaves 
a la gestió cultural. 
Treballava al Centre d’Estudis Ci-
nematogràfics de Catalunya. Jo en 
portava la productora, el grup Cine-
ma Art, i em tocava anar a festivals 
de cinema de tot el món. A Sun-
dance vaig saludar Robert Redford i 
Antonio Banderas! 
 
¿És veritat que a Banderas li vas 
anar a portar una pel·lícula? 
Sí. Banderas havia rodat una pel·lí-
cula amb Héctor Faver als anys 80. 
Quan vaig intentar acostar-me a 
Banderas hi havia un sistema de 
guardaespatlles molt complex. Un li 
deia a l’altre, i aquest al següent fins 
que l’últim arribava a Banderas. 
Vam acabar anant a fer una cervesa, 
però per fugir dels guardaespatlles 
es va haver de disfressar.✒

LAURA GÓMEZ

✒✒✒✒ Jordi Nopca

“HI HA 
HAGUT 
MOMENTS 
A LA VIDA 
EN QUÈ HE 
TINGUT LA 
NECES-
SITAT 
FRACASSA
-DA DE 
TRIAR UN 
CAMÍ O UN 
ALTRE”


