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uan alguns donen per
tancat el període de la
resistència, caldria al·le-

gar que sense el voluntarisme de
molts catalans la nostra cultura
restaria coixa o, directament, pa-
ralítica. Parlo fora del debat de les
retallades i m’endinso en la reali-
tat d’infinitat d’iniciatives que,
paral·lelament a la burocràcia i la
cultura de la subvenció, han tirat
endavant. Una és el programa ra-
diofònic Aparador de poesia, que
acaba d’arribar als cent números i
a la tercera temporada de la mà
del veterà poeta i activista Pius
Morera (foto), igualadí però ins-
tal·lat a Sant Vicenç de Montalt,
des d’on impulsa la tribuna.

Aparador de poesia es pot sentir
per àmplies zones del Maresme,
però té el seu refugi a internet, on
es pot visualitzar només col·lo-
cant el nom del programa al cer-
cador. Des del 2010, Morera hi ha
fet passar un centenar de poetes,
la majoria joves o desconeguts, al
costat de figures com ara Carles
Miralles, Enric Casasses i Jordi
Cornudella. La intenció és “di-
fondre i exalçar la poesia i, en
conseqüència, la llengua i el país,
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tan amenaçats com la pròpia poe-
sia. Vol ser eclèctic, sense prefe-
rències per una manera de fer
poesia i s’hi convida poetes joves
(David Soler Ortínez), poetes que
han tingut el seu moment però
que han estat apartats (Eva Rumí
Guimó) i poetes amb un llarg re-
corregut (Carles Miralles).”
    Vaig conèixer Pius Morera dins
del jurat del premi per a poetes jo-
ves i inèdits Amadeu Oller, un
dels guardons més antics i nets
del país, que des de la barriada de
la Bordeta acumula gairebé cin-
quanta anys, impassible als canvis
polítics i a les tempestes. Morera
és un dels primers que van pre-
sentar-se a les convocatòries i un
dels jurats més preocupats per-
què els llibres surtin impecables,
per ajudar els joves i donar-los a
conèixer. Potser és un somiatrui-
tes, però en necessitaríem un bon
grapat, i així la cultura tornaria a
la base, a la creació de plataformes
on poder començar, una tasca in-
gent de planter, que Catalunya
mai li sabrà agrair. És un honor
que homes com Morera lluitin en-
cara desinteressadament al llarg
de les dècades i les vicissituds. ❋
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ue les flors tenen un
determinat significat,
segons com i segons

per a qui, és un fet conegut, tot i
que no gaire practicat actual-
ment. Suposo que caldria crear
una aplicació per a mòbil perquè
algú es dignés valorar el concep-
te... A l’Orient mil·lenari es va
crear el llenguatge de les flors,
que amb el pas dels anys i dels
quilòmetres va arribar a l’antic
Egipte, l’edat mitjana, el Renai-
xement, el romanticisme...

En la majoria dels casos aquest
llenguatge està relacionat amb
l’amor, però també ho pot estar
amb la mort. Com que sempre
he estat més amant de la cara B
(molts singles en vinil em van
donar arguments a favor), he ta-
fanejat una mica el mercat de
guarniments florals dels tanato-
ris. N’hi ha de tres menes: rams
(entre 50 i 120 euros), centres
(entre 80 i 200 euros) i corones

Q (entre 200 i 700 euros). Natural-
ment, els preus són estàndard i
orientatius, perquè sempre es
pot saquejar un jardí públic i el
cost serà de zero euros o, per
contra, encarregar a un pre-
sumpte artista que construeixi
una corona amb guix d’ús orto-
pèdic, flors retallades tipus colla-
ge d’escola primària i quatre
cristalls Swarovski d’acabament,
tot pagat a un preu no inferior
als dos milions d’euros.

Havia pensat fer una llista de
les corones que enviaria a deter-
minats polítics, nacionals i in-
ternacionals (és a dir, a partir
d’allà on parlen Lapao), però el
meu humor negre podria no ser
ben entès. A més, revisant els sig-
nificats de les flors, m’he adonat
que és més complicat del que
sembla, que té unes normes,
com qualsevol llengua. La set-
mana vinent us explicaré més
coses del tema. ❋
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