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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

n conèixer la notícia que Paco Ibáñez
ha fet vuitanta anys m’ha envaït una

sensació de felicitat absoluta i m’han en-
trat unes ganes imparables de posar-me a
reescoltar algunes de les seves cançons.
Res a veure amb la nostàlgia, si més no,
amb la nostàlgia entesa com un enyora-
ment pel país i els anys passats. Al contra-
ri, a mesura que, amb la veu de Paco Ibá-
ñez, recupereu els textos dels poetes Gón-
gora, Quevedo, Hernández, Felipe, Celaya,
Lorca, Neruda, Goytisolo, Alberti, Yupan-
qui, Pi de la Serra, Brassens..., proveu-ho,
us irromprà la nostàlgia del present que
estem fent i del futur que és possible.

Ell no ho sap, però en homenatge a la
contribució que Paco Ibáñez ha fet a la for-
mació de l’esperit crític i de l’ànima lliber-
tària d’unes quantes generacions, inclosa
la meva, li he dedicat un dia sencer de la

meva vida privada. No es tracta d’un gest
estrambòtic. Actualment és normal i usual
dedicar un dia a l’any a alguna causa o a
algun prohom. Així, jo l’he dedicat a Paco
Ibáñez: li he escoltat les cançons, n’he
consultat la biografia, he llegit el que d’ell
n’han dit i el que ell mateix ha respost en
entrevistes. El resultat: una injecció de vi-
da i un retorn al sentit comú. Proposo que
als instituts d’ensenyament mitjà es dedi-
qui un dia a l’any a Paco Ibáñez. Potser al-
guna gent no ho sap, però Paco Ibáñez viu
a Barcelona, de manera estable, des de fa
dues dècades. Des de sempre, Paco Ibá-
ñez ha mostrat públicament la seva com-
plicitat amb la causa catalana, amb el dret
a decidir. Però aquest país tan erràtic que
es diu Catalunya, probablement, en
aquestes hores prèvies a l’acompliment
de la profecia, va fluix de gentilesa. Desco-
nec per què, en el Concert per la Llibertat
(camp del Barça, 2013), Paco Ibáñez no hi
era. El vam trobar a faltar. Són absències o
descuits que no ens podem permetre. Per
molts anys, Paco Ibáñez.
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ap a Girona a conèixer i conversar
una mica amb la poetessa Isabel
Oliva i Prat, que aquest dijous 27
arriba als 90 anys. Em fa d’enllaç

un altre poeta, Miquel-Lluís Muntané, pe-
riodista cultural i home de les esquerres
ecologistes, a qui li agrada –com a mi tam-
bé– fer que la gent es trobi. Ah, la poesia,
sempre en el fons i en la superfície de les
nostres vides, encara que sovint siguin tan
poc poètiques.

LA SENYORA OLIVA –mestra de professió,
conreada per les belles arts de la música i la
pintura, el gust per la lectura, l’arqueologia
(el seu germà va ser el notable arqueòleg
Miquel Oliva, mort tan jove, el 1975, a poc
més de 50 anys per accident de trànsit) i el
gust per l’arquitectura de les velles pedres
que la història ens ha deixat (a Girona,
moltes)– és una dona i àvia, vídua de fa uns
anys, que porta les nou dècades de la seva
existència amb una jovialitat corporal i
d’esperit que no dubtem a qualificar d’en-
vejables.

ENS ATÉN AMB UNA DE LES SEVES FILLES,
Conxa Torrado, i el primer que em diu:
“Vostè vol fer-me una entrevista? Però si jo
no sóc important!”, la qual cosa em va anar
la mar de bé per dir-li, sempre que s’escau:
“L’important és ser interessant.” I així du-
rant les més de dues hores en què vaig rati-
ficar –després d’haver llegit alguns dels
seus molts poemes– que, si és possible, als
creadors se’ls ha de poder conèixer, ni que
sigui una mica, per a poder recitar-los (viu-
re d’ells, en certa manera) amb algun co-
neixement fonamentat.

DE MANERA QUE, COM JA ERA DE PREVEU-
RE, i a diferència de molts poetes que els
costa un ull de la cara obsequiar amb algun
llibre, la senyora Oliva –que surt de l’essèn-
cia popular i que a ella retorna– ens desple-
ga damunt la taula el seu arsenal poètic,
minuciosament elaborat durant els llargs
anys jubilars des que deixà el seu ofici de
construir persones. Ara ens corona a tots
–grans i petits– amb una altra essència,
la poètica, que també creu, amb molt bon
criteri, que ha de formar part de la vida del
poble.

I, COM EN ALTRES CASOS QUE HE CONE-
GUT, quedo veient visions del que veig: una
muntanya de llibres, centenars de poe-
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mes, prologats per crítics conscienciosos
–i sovint també poetes–, uns textos en vers
que han guanyat o quedat finalistes dels
molts premis de poesia que encara es con-
voquen en aquest país i que després s’edi-
ten per part d’algunes editorials, igual-
ment benemèrites, que continuen tenint
el bon humor de difondre poesia, sabent
que s’hi faran més savis que rics, com habi-
tualment es diu.

LA SENYORA OLIVA, davant la seva fillada
impresa, sense ombra de vanitat, amb una
elegància i naturalitat que trobo igualment
exemplars, em va comentant que tot això
ha sortit un cop jubilada, la qual cosa deu
voler dir que aquesta dona, abans de llan-
çar esgarips sentimentals de joventut, s’ha
pres el gust i la molèstia d’intentar saber de
què va la vida. I a fe de Déu, pel contingut
del que ha escrit, que l’ha viscut: el seu món

més pròxim, la vella
Girona medieval i jue-
va, la imponent cate-
dral (els seus silencis
fets pedra, les campa-
nes i els carrerons); el
seu rodal immediat
(la Costa Brava i tot el
conjunt mediterrani,
amb Florència, Venè-
cia i Roma com a capi-
tals tutelars) i, en fi,
arreu on hagi disper-
sat els seus ulls per
tractar de capturar la
bellesa general del
món, que tan sovint
es mostra en instants
només per a aquells
que saben retenir-los.

I AL COSTAT DELS ES-
PAIS EXTERIORS, els
íntims, dominats
igualment per les rea-
litats essencials del
temps, el silenci, l’es-

pai propi, la música (de la qual és bona co-
neixedora practicant), la nit, els jardins,
els claustres, la pluja, el vent i les velles pe-
dres. I tot descrit amb una capacitat
d’amistat plenament humanitzada, en la
qual compten poetes, vius o morts (Car-
ner, Màrius Torres, Espriu, Vinyoli, Palau
Fabre, Ferrater, Perucho, Teixidor, i els ac-
tuals Jordi Pàmias, Joan Margarit, Narcís
Comadira, etc.), crítics doblats de poetes
que han valorat la seva obra (Ricard Creus,
Sam Abrams, Pilar Cabot, Francesc Garri-
ga, Teresa Costa-Gramunt, Vicenç Llorca,
Víctor Pallàs, Juan A. Masoliver Ródenas i,
també, els citats Jordi Pàmias i Miquel-
Lluís Muntané), a més d’un petit estol d’ar-
tistes plàstics, al capdavant dels quals la
pintora i pedagoga Esther Boix.

ENS FEM UNES FOTOGRAFIES mentre con-
versem a taula i al recòndit jardí dels tres
arbres, i surto de la sessió amb el cor espon-
jat de saber que la poesia catalana –mascu-
lina o femenina– té en Isabel Oliva, després
d’algunes dones (Arderiu, Leveroni o Mar-
çal) que han conreat el gènere amb la ma-
teixa cura i excel·lència que ella, una de les
seves digníssimes continuadores. I qui ho
trobi exagerat, que cerqui els seus llibres i
els llegeixi.
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