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POESIA JORDI LLAVINA

Homes com ànecs
a del poeta Jordi Valls és una de les
aparicions –o irrupcions– més sona-
des dels últims deu anys en el panora-

ma de la lírica catalana. En els seus versos,
sempre hi ha una manera de dir única: per-
sonal, incisiva, irònica. Burleta i, sovint,
mordaç, càustica. Algunes descurances for-
mals –lingüístiques, vull dir, perquè Valls
cada vegada treballa amb més coneixement
de causa la forma– queden compensades
per la intel·ligència compositiva: els seus
poemes s’aguanten ferms, perquè diuen co-
ses, i perquè les diuen d’aquesta manera
convincent i tan personal que enunciava.

Ni un pam de net... –picada d’ullet al poeta
badaloní Josep Gual– és un llibre d’un inter-
ès notable i variat. Cada lector hi pot trobar

L el seu poema (o els seus poemes):
n’hi ha prou d’atractius perquè
tu, lector, com escriu en el titu-
lat Poesia, en puguis “fer el que
vulguis”. Poesia compartible,
doncs: “el pots rebregar, esboci-
nar, omplir / de gargots, trepit-
jar-lo”. El poema, per a Valls, no
ha de servir per reviure el que ha
formulat el poeta, sinó que ser-
veix, de dret, per viure’l.

La poesia de Valls és com ell
mateix: gens afectada, humil,
persistent, amb besllums de ge-
ni. Una certa raresa, potser .
Aquí proclama la necessitat de
la revolució, allà sentencia que

“hi ha moltes formes de perdre”.
Alguns poemes encapsulen una
història: De sobte (que a mi em
du al cap el cèlebre poemet de
Quasimodo: el de l’home sol da-
munt la Terra, travessat per un
raig de sol) o La capsa. Algun ju-
ga amb frases fetes, i altres se
serveixen de personatges bíblics
per subratllar l’etern desconcert
de l’ésser. Deia Carner que som
“guspira anònima de llum”. Sos-
té Valls: “Som la mesura justa a
l’àpat de l’univers”. Un bon lli-
bre, construït amb un grapat
d’imatges sòlides, de les que res-
ten agafades a la memòria. ❋

NI UN PAM DE NET
AL TANCAT
DELS ÀNECS
Jordi Valls
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(Badalona, 2012)
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Cultura material
a cultura, com a construcció
de referents simbòlics, té en
l’arquitectura un recurs des-

tacat de síntesi de conjuntures so-
ciohistòriques. L’historiador reu-
senc Albert Arnavat i la periodista i
escriptora Tate Cabré aporten en
aquestes tres monografies (Arqui-
tectura modernista del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, Ar-
quitectura noucentista del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre i Ar-
quitectura industrial modernista i
noucentista del Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre) –innovadores
pel que fa a l’ús explicatiu de les
fonts documentals i a l’abast espa-
cial– les derivacions territorials del
modernisme i del noucentisme:
des del premodernisme neome-
dieval fins al classicisme.

L’ús de la fotografia com a font
historiogràfica ocupa un paper
destacat en la circumscripció
d’idees estètiques. La imatge,
acompanyada d’una explicació so-
bre l’època que se’n destil·la, cobra
especial significat i familiaritza el
lector amb les modalitats repre-
sentatives.

El modernisme i noucentisme
arquitectònics –no pas concebuts
com a tendències mecànicament
delimitades, sinó com a processos
evolutius definits a l’alba de la mo-
dernitat urbana del segle XIX, però
també fins al primer terç del segle
passat– disposen des d’ara d’una
recerca del tot exhaustiva sobre la
seva implantació al Camp de Tar-
ragona i a les Terres de l’Ebre.
Aquest extrem territorial és del tot
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ARQUITECTURA XAVIER FERRÉ

significatiu perquè per primera ve-
gada es compendien –en les respec-
tives configuracions tipològiques–
totes les edificacions civils d’amb-
dós estils al sud del Principat.
Aquesta aportació és fonamental
per desfer tòpics. Cal remarcar la
vinculació del modernisme i del
noucentisme en entorns urbans,
però també en contextos rurals. Per
aquesta raó, la sistematització de
l’arquitectura civil a Tortosa per-
met de copsar la transformació ur-
bana d’una ciutat essencialment
comercial de producció agrària a
l’entreforc del vuit-cents i del nou-
cents.
    El darrer estudi, dedicat a l’arqui-
tectura industrial, també suposa
una obertura de noves perspectives
d’anàlisi. La ubicació generalitzada
d’edificacions socioeconòmiques i
comunicatives, i fonamentalment
el bastiment dels cellers camptarra-
gonins, a càrrec de Cèsar Martinell,
permeten de resseguir l’abast mo-
numentalista –la distribució dels
espais– de la producció i transfor-
mació enològica. Com a material de
suport, doncs, es defineix la territo-
rialització de la dinàmica agrària.
    Ambdós autors han explicitat la
indefugible dimensió nacional de la
història local, l’ampliació de la nò-
mina de referents arquitectònics
que treballaren fora del cap i casal
(Domènech i Montaner) o d’autors
sobre els quals caldrà aprofundir
(Pere Caselles), i han mostrat la re-
lació entre arquitectura i construc-
ció d’àmbits periurbans. Tres textos
guiats d’obligada lectura. ❋

ARQUITECTURA
MODERNISTA
DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES
TERRES DE L’EBRE
Albert Arnavat
[director]
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L’arquitectura
modernista és
present a bona part
de Catalunya, com la
casa Navàs de Reus.
JUDIT FERNÁNDEZ
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