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mb el Palau de la Música ple de gom a
gom –més de 1.200 persones–, les pa-
raules de Salvador Espriu van iniciar

el XXIX Festival Internacional de Poesia de
Barcelona. Hi havia tanta gent, que les orga-
nitzadores em van demanar fins i tot l’entra-
da i me la van canviar per un passi de premsa,
que em permetia anar amunt i avall pel Palau
mentre un grup de poetes capitanejats per
Hans Magnus Enzensberger llegien amb cu-
ra davant un públic embadalit, amb les seves
llanternes seguint les traduccions.

El poema espriuà triat pels directors de la
Setmana de la Poesia, Sam Abrams i Ernest
Farrés, va ser Assaig de càntic en el temple.
Me’l sé de memòria, però cada cop el trobo
més actual, com si Espriu hagués tingut
l’oportunitat de projectar-lo en l’espai per-
què els astronautes tinguessin l’oportunitat
de recuperar-lo en el futur. Aquesta setmana
s’ha acabat la Setmana de la Poesia i tothom
sembla obsedit per les xifres. Quan, fa gaire-
bé vint anys, Ferran Mascarell ens va encar-
regar un macroprojecte, ningú no parlava
del nombre d’espectadors perquè la preten-
sió era accedir a públics minoritaris, els més
selectes. Avui hi ha massa gent sonada per
l’aforament, però des del primer recital va ser
un èxit i molt sovint ens faltaven cadires. La
gent venia a seure i a escoltar la veu dels poe-
tes, tota la resta –guitarres, sintetitzadors,
equips de so i llums i bramadors professio-
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nals– era accessori. Interessant, però aleatori
a l’objectiu. La poesia no té l’obligació d’om-
plir un estadi, tot i que ho pot fer, sinó que
acaba sent un refugi i un plaer per al que el
vulgui visitar, no per a aquells que opinen o
insulten sense haver trepitjat ni un sol recital.

Signo l’editorial d’avui amb una foto que
Ferran Sendra va fer-li al poeta al seu despatx
dels jardinets del passeig de Gràcia. Forma
part del llibre que Lluís Llort ens recomana

en el reportatge principal, Catalans de les arts
i de les lletres del segle XX. Es tracta d’un recull
que els fotògrafs de l’Avui Robert Ramos i
Ferran Sendra van fer des del 1976 a moltes
de les nostres grans figures: Pla, Rodoreda,
Foix, Dalí, Miró, Fuster, Estellés i companyia.
Els que vam acompanyar els fotògrafs a fer
les entrevistes recordem l’hospitalitat i la
gratitud, mai pressa ni comentaris sobre ven-
des. Crec que n’hauríem d’aprendre. ❋
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es de Sant Jordi tenim
un roser. L’altre dia va
florir i el color, intensi-

ficat per la llum del sol, em va
atraure al balcó, per ensumar-
lo. Quina aroma! Mentre duri...

Cada cop més, em preocupa
la fragilitat dels suports dels re-
cords. Les fotografies digitals.
Els correus electrònics. El
compte d’aquell restaurantet,
que aviat es va esborrar perquè
estava imprès en paper tèrmic.

Mirant les fotos i fullejant els
textos de Mestres i alumnes de la
República. Cròniques del Patro-
nat Escolar de Barcelona, d’En-
carnació Martorell i Salvador
Domènech i publicat per Viena,
confirmo el valor del suport de
la memòria. Aquest tàndem
d’autors ja han publicat dos lli-
bres basats en els records d’ella i
amb edició d’ell: Amb ulls de ne-
na i Cartes d’amor i de dol. En
tots tres casos m’admira la do-

D cumentació aportada: un diari,
fotografies, redaccions, llibretes
escolars, quaderns de notes...

En aquest llibre ens ofereixen
un testimoni de la (afortunada)
generació que va viure l’escola a
Barcelona durant la República.
Grans pedagogs van reformar
l’educació de dalt a baix, no no-
més pels sistemes d’ensenya-
ment, també pels espais esco-
lars, que es van construir més
diàfans i oberts a la natura. Do-
mènech, com a psicopedagog,
descriu i analitza els aspectes
més renovadors d’aquells anys,
amb l’afegit dels records i la do-
cumentació de Martorell.

La República em provoca cor
agre: em transmet un optimis-
me i vitalisme social encoratja-
dor, però la perspectiva històrica
em castra la sensació amb el
maleït franquisme. Com l’aro-
ma de la rosa del balcó, que ama-
ga la pudor de claveguera. ❋
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