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Podria ser un crit de suport al gran Pep Guardiola, però és la denomina-
ció que reben les roselles a Tremp. Peperepep la flor i ruella la planta. La
flor de les roselles (Papaver rhoeas) té una propietat màgica que proba-
blement emana de la seva natura al·lucinògena: cadascú els diu com vol
però provoca quequeig. A la Franja de Ponent, per exemple, en diuen
ababols, un nom proper al castellà amapola que popularitzà Machín. Aba-
bols encara dóna poc joc (només repeteix ba-bo), però en general els
noms populars de la rosella són espectaculars, fins al punt que els po-
dríem cantar. Més enllà de la guardiolesca via trempolina, al Vendrell en
diuen quequerequecs, a Girona quiquiriquics, a Besalú gallgallarets (o ga-
llarets), a Manresa pipiripips, a Agramunt pupuruputs (o puputs) i a Cale-
lla de Palafrugell quicaracocs. Però el millor que he descobert, fins ara,
del fascinant món de la rosella és que dues poblacions tan properes (i en-
frontades) com Sabadell i Terrassa tenen en aquesta flor al·lucinògena un
nou fet diferencial. A Sabadell en diuen badabadocs i a Terrassa paparo-
les. Si Machín hagués cantat en català, hauria fet lletres més variades:
“Paparooola, lindíssima ababoools...”. ❋
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Albert Om ho proclamava a
la terrassa de l’hotel Condes
de Barcelona on Edicions 62
celebrava dissabte el pica-pi-

ca del Dia del Llibre i quan ja era se-
gur que malgrat la Setmana Santa i la
mona la venda de llibres i roses era
molt bona i l’afluència de gent a les
parades creixia: “Si situéssim Sant
Jordi per Nadal, Sant Jordi venceria
Nadal”. Sant Jordi és més fort que
tot, sí senyor.

A la sortida del dinaret em vaig en-
caminar cap a la Llar del Llibre, que
és a la vorera del davant, per firar-me
una mica. Buscava dos llibres. Un,
Cristina y sus amigas, aplec d’uns cò-
mics dibuixats pel meu pare en dife-
rents revistes juvenils femenines els
anys setanta. L’ha publicat Ediciones
B, l’hereva de Bruguera. No el tenien.
Un dependent va consultar un ordi-
nador i va observar que n’hi havia
existències a les seus que la Llar del
Llibre –Casa del Libro–, té a València
i a alguna capital andalusa, però que a
ells, a la botiga del passeig de Gràcia
que no està ni a cinc-cents metres de
l’Ediciones B, a Consell de Cent, no
els n’havia arribat cap. Bé. Em vaig
disposar a buscar l’altre llibre que
m’interessava, Bes nagana, d’Enric
Casasses, però a la Llar hi havia tanta
gent i després tantes cues per pagar
que vaig sortir al carrer per si a la pa-

L’
rada que la mateixa botiga hi tenia
instal·lada les transaccions eren més
fàcils. Vaig preguntar a un noi si te-
nien secció de poesia i em va comuni-
car que m’hi trobava exactament al
davant. Hi havia un llibre, la novetat
de Joan Margarit, i cap més. “No tinc
res contra Margarit, sinó que més
aviat ho tinc tot a favor, però jo busco
Bes nagana d’Enric Casasses”. Tam-
poc el tenien, però el dependent va es-
tar molt content que el busqués. L’ha-
via llegit i li havia agradat molt. Jo
també l’havia llegit. Si en volia un al-
tre exemplar era per regalar-lo a una
persona, el meu fill –va de pares i fills,
avui, això–, que segurament el cele-
braria. El fill es dedica, com l’avi, a les
arts visuals, i la poesia de Casasses té
que entra per l’oïda i pels ulls. Si vols
dibuixar o dissenyar, escolta música i
llegeix poemes o proses que sonin i
“es vegin”. Si vols escriure, vés al cine.
Casasses sona molt. Sona tant, que
de vegades li surt una sardana: “Esti-
rat sota els motors/ d’esquena a ter-
ra/ d’esquena a terra/ vaig guanyar la
meva pri-/ mera pesseta/ mera pesse-
ta”; de vegades una jota o un zapa-
teao: “Carrers de sempre,/fa un sol
que mata i / la puta boira / t’ho tapa
tot./ La puta boira/ que tot ho tapa/
t’ho tapa tot”. Casasses té de bo, tam-
bé, que no atabala. Va fent, treballa,
llegeix Verdaguer, Foix, Vallmitjana,

Apel·les Mestres o Víctor Català, que
és el que s’ha de llegir, i no atabala
amb proclames ni plors ni cànons
tancats. Com Perejaume, Pascal Co-
melade, Riba o Sisa. “Quan ja de la
terra/ Jesús s’envolava/ el cim de la
serra/ s’enfarigolava”. Un vers de Ver-
daguer que Perejaume prefereix. Si
prefereixes un vers així arribes a
l’agrimensor poeta que és Perejaume.

Parlaria d’aquestes coses amb el
dependent de la parada –“m’han con-
tractat per avui, només”, em diu–, pe-
rò ell té feina i jo haig de trobar els lli-
bres. Al costat hi ha la llibreria Jai-
mes, i recordo que la seva mestressa
diu que es nodreix de molts compra-
dors que no troben a la Llar el que
busquen. No tenen Cristina y sus
amigas, però sí Bes nagana. Me’l ser-
veix una dependenta que havia treba-
llat a Ona, la llibreria de llibre català
de la Gran Via que ha tancat. “Puc es-
tar contenta d’haver trobat feina”. No
ho estaran tant els clients d’Ona, em
diu: “Les novetats són de fàcil accés,
però el seu fons, qui l’oferirà?”.

Llegeixin aquesta poesia de Casas-
ses: “Et miro et veig de lluny m’ageno-
llo/ te m’acosto et toco et veig: tens
una esquerda”. Què han pensat, què
han “vist”? El títol és “Ermita vella”.
L’autor diu del seu llibre: “Les idees hi
són importants, els sentiments més, i
les sensacions encara més”. ❋
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A banda de mantenir reunions anuals de con-
trast de programes, gràcies al Grundtvig Pro-
ject, subvencionat per la Unió Europea, de fe-
brer a juliol del 2011 l’associació està duent a
terme el curs internacional d’escriptura Funda-
mentals of poetry, amb la participació de cinc
alumnes de cadascun dels set primers centres
esmentats. La primera classe es va fer a Madrid
el 7 de febrer, amb el tema de Sonoritat i ritme, i
la darrera, també presencial, serà a Orivesi del 4
al 6 de juliol, per ocupar-se de l’Heteroglòssia.
Entre totes dues trobades, cada mes s’efectua
una classe virtual, a càrrec de professors de les
diferents escoles, per debatre qüestions com ara
Sentits i descripció, Sentit i estructura, Emo-
cions i Ambigüitat.

El curs no tan sols beneficia els 35 alumnes
participants, posant-los en contacte amb profes-
sors i poetes de latituds tan diferents, sinó que
també permet anar madurant un projecte edu-
catiu compartit capaç d’aglutinar les distintes
sensibilitats europees. Si es compleixen les pre-
visions, l’organització pensa celebrar aquest
curs internacional cada dos anys, dedicat a al-
tres modalitats creatives.

Aquesta és la via europea per consolidar un ti-
pus de formació que encara desperta escepticis-
mes entre els que continuen opinant que la crea-
ció literària s’edifica en solitari i que només pot
respondre a la visió personal de cada individu,
sense influències academicistes. En tot cas, es
tracta d’un debat obert, ja que a la pràctica con-
viuen els escriptors que es construeixen pel seu
compte amb els que entenen la conveniència
d’una sòlida i àmplia formació teòrica i de con-
trastar la seva pràctica amb altres companys de
trajecte. Totes les opcions són bones si fona-
menten l’excel·lència. L’enemiga de l’escriptura
continuarà sent la insubstancialitat. ❋
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