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agès Editors acaba de publicar
Terra campa, de Gemma Casa-
majó (la Portella, Segrià, 1974),

el poemari guanyador del premi Jordi
Pàmias 2013. Prologat per Francesc
Parcerisas, Terra campa s’estructura a
través de la veu de diversos personatges
d’una nissaga de la fíctícia vall Busqueta
(referència a la vall d’Àger, on l’autora
té arrels familiars) introduïts cadascun
d’ells per una esquela i una petita nota
biogràfica que els presenta, amb pretesa
objectivitat narrativa, davant del lector.
“Per a mi era molt important incorpo-
rar personatges en un llibre de poesia,
que és un gènere més confessional i me-
nys narratiu”, explica Casamajó. L’ex-
periment sorprèn i dóna molta profun-
ditat a l’obra. Cada un dels vuit perso-

natges (nou si s’hi compta casa Calores,
la casa sobre la qual gira la vida de tots
ells) té una veu pròpia que permet in-
corporar-hi narració i, alhora, és un
ham per al lector i una brúixola per
orientar-lo: “Jo volia escriure un llibre
de poesia que no fes por als lectors que
no estan familiaritzats amb el gènere i
que, fins i tot, els ajudés.”

El tema central és la mort però sobre-
tot la vida que la precedeix i que després
es recorda i es reté en els altres personat-
ges. “És un llibre que, com Vinyoli, a la
mort diu sí perquè ‹cada moment és el
moment de néixer i cada instant és
l’instant de morir›”, explica l’autora.
Casamajó ha volgut parlar amb natura-
litat de la mort, del dol i ha anat “de la
mort a la vida i no a la inversa”. Per això,
diu, “el llibre parteix de la mort del per-
sonatge i després en rememora la vida”.
A Terra campa hi ha les vivències perso-
nals i familiars de l’autora, però camu-
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Versos fets de terra i arrels

flades sota l’estructura d’una ficció. “Proust
deia que són les nostres passions que dicten
els llibres i és l’interval pacient qui les escriu. I
a mi m’agrada aquesta frase per explicar què
hi ha de la meva vida en aquest llibre.” Gem-
ma Casamajó explica que l’escriptura
d’aquests versos va néixer, en part, de les seves
vivències amb la mort, però diu: “En l’interval
pacient que escric les he transformat i fet créi-
xer cap a la ficció.”

El personatge principal de Terra campa, Sa-
ra Farràs: “Neix de mi però no sóc jo sinó la
protagonista d’aquest llibre a qui li han passat
coses molt diferents de mi. I la resta de fami-
liars, tot i que portin el nom de la casa dels
meus avis a la Règola, a la vall d’Àger, són els
personatges principals i no pas la meva famí-
lia.” La Sara és el darrer personatge a aparèixer
i és qui tanca la narració: “Ella és com la terra

campa, que és la terra a la qual li han arrencat
tots els arbres i passa a esdevenir terra de sem-
bradures. A ella li han arrencat tots els seus ar-
bres, totes les seves arrels, però alhora, com la
terra campa, encara és viva. La terra campa no
té arrels però no és terra erma.”

Gemma Casamajó va guanyar el premi les
Telúries el 1999 amb Bloc de notes, el seu pri-
mer poemari. En lloc d’un arbre genealògic,
els poemes eren llavors notes d’un pentagra-
ma. Ara, la terra hi juga un paper important i
és la matèria de què estan fets els versos: els
bancals, els fruiters, les oliveres, els ametllers.
“És un poemari molt orgànic i per això volia
dibuixar l’arbre de família dins de les arrels
d’un arbre”, explica Casamajó, que combina
la poesia amb la tasca de periodista a la coope-
rativa l’Apostrof i la docència a la Facultat de
Ciències de Comunicació de la UAB. “Jo veig
molta relació entre la feina de periodista i la de
poeta: no hi ha mur sinó pont. Per a les dues
professions crec que cal tenir interès pel món i
pels altres.” ❋
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La projecció del Pantocràtor
de Taüll, premiada

a 18a edició del congrés anual Museums
and the Web ha premiat com a millor inicia-
tiva multimèdia el projecte Taüll 1123, de
recuperació virtual de les pintures romàni-
ques de l’església de Sant Climent de Taüll,
impulsat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Obra Social La
Caixa. La recuperació forma part del pro-
grama Romànic Obert, de recuperació i di-
fusió de l’art romànic català. Des de la seva
inauguració, el novembre del 2013, la inicia-
tiva Taüll 1123 ha permès incrementar d’un
40% el nombre de visitants a l’església.
Aquest projecte de museïtzació forma part
de la restauració i adequació de l’església ro-
mànica que en els darrers anys han portat a
terme el Departament de Cultura i l’Obra
Social La Caixa, amb la col·laboració del
Bisbat d’Urgell, el Consorci del Patrimoni
de la Vall de Boí i el Museu Nacional d’Art
de Catalunya. El projecte global va tenir un
cost de 400.000 euros, que va aportar ínte-
grament l’Obra Social La Caixa.

El Magical reunirà les esco-
les de cinema internacionals

a Fundació Sorigué ha presentat aquesta
setmana, dins del marc de la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida, el projecte
Moviement: una cita anual que reunirà a la
capital de Ponent els estudiants i professors
de les escoles de cinema de prestigi nacio-
nals i internacionals. La primera edició tin-
drà lloc l’abril de l’any 2015 i el centre de
producció impulsat per la Paeria, Magical,
serà el nucli de la trobada. La Fundació Sori-
gué fa un any que treballa en aquest projec-
te, sota el guiatge del director de la Mostra
de Cinema, Juan Ferrer, i en la seva presen-
tació van participar, en senyal de suport i
compromís amb aquesta nova cita en el ca-
lendari cinematogràfic, directors i represen-
tants de l’Escola Nacional d’Experimentació
i Realització Cinematogràfica de Buenos Ai-
res, l’Escola Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya, l’Escola de Cinemato-
grafia i de l’Audiovisual de Madrid, el pro-
grama de curtmetratges Kimual del País
Basc, així com el degà de la Facultat de Lle-
tres de la UdL, Joan Busqueta.

Un llibre divulga amb humor
el lèxic propi de Lleida

obert Masip, Ferran Montardit i David
Prenafeta han publicat Lo lleidatà és fàcil
(Fonoll), un llibre que repassa les paraules
més característiques de la parla de Lleida
d’una manera amena i irònica. Els autors
van publicar el 2009 Lo diccionari català-llei-
datà amb Alfazeta, i aquesta vagada han afe-
git vocabulari i han variat els continguts per
donar-li forma narrativa, amb vint capítols
dividits per temàtiques: “Los jóvens i les festes
majons” o “Némon pac al tros”, entre altres.
Els autors es van conèixer l’any 1995 a través
del web que tenia Montardit, on creava un
diccionari de paraules lleidatanes amb apor-
tacions dels internautes. Aquell va ser l’ori-
gen del diccionari, tota una reivindicació de
les formes dialectals de Ponent.
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