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i ha dues histò-
ries que tenen

com a protagonista
Salvador Sunyer i que
ara m’agradaria expli-
car. Refermen allò que

va escriure en aquest diari Miquel Ber-
ga, que Sunyer era, “en essència, poe-
ta”. La primera va ocórrer un matí de
desembre, plàcid i fred, a casa d’en
Salvador, a Salt. Vaig tenir el privilegi
de gravar amb ell una conversa, sobre
vida i literatura, per a la UOC, amb mo-
tiu del seu norantè aniversari. En un
moment de la xerrada, em va explicar
el seu mètode per escriure sonets, la
forma preferida del poeta. Resulta que
Sunyer se n’anava a dormir i podia
passar que aleshores aparegués el pri-
mers vers, en la vetlla, en aquell mo-
ment indefinit i vaporós, abans d’aga-
far el son. Sempre tenia a mà, a la tau-
leta de nit, un paper i un llapis per
transcriure el vers donat, “la paraula
que surt amb ritme de so i de llum”,
com deia Joan Maragall. S’aixecava
d’una revolada i l’escrivia. Sempre un
decasíl·lab. La seva dona, la Carme Bo-

ver, li preguntava si estava bé i ell con-
testava: “Sí, sí, és que m’ha vingut el
vers.” I ella feia: “Ah!” L’endemà, de bon
matí, Sunyer recollia l’esclat inicial i
continuava el sonet. El feia seguir, com
qui fa seguir un gos ensinistrat, conei-
xedor de tots els racons de la casa.

L’altra història també té a veure
amb la Carme. Me la va explicar poc
després de la mort d’en Salvador.
Quan eren joves, ell li volia regalar un
anell però no podia pagar-lo. Aleshores
li va dir: “Et faré un anell de poeta.” En
un paper de barba, hi va escriure un
poema llarg, els versos l’un darrere l’al-
tre. El va convertir en una joia circular
que va oferir a la seva promesa. Ella
encara el té desat en un calaix, com a
penyora.

“Poques vegades un home sol ha fet
tant per la llengua de molts”, va escriu-
re Miquel Berga. I és absolutament
cert. Poques vegades tenim, a la vida,
l’oportunitat de conèixer i admirar per-
sones com en Salvador Sunyer, que va
néixer per creure en les paraules i per
entendre la paraula com un tresor.
Com una joia.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

La joia de
Salvador Sunyer

Poques vegades tenim,
a la vida, l’oportunitat de
conèixer i admirar persones
com en Salvador Sunyer

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

aig assistir al primer dels dotze
recitals que Raimon va oferir al
Palau de la Música Catalana per

acomiadar-se del públic després
d’anunciar que es retirava, i vaig se-
guir el dotzè i últim per TV3. Entre
l’un i l’altre havia canviat algunes can-
çons, però ell es mantenia igual: po-
tent, serè, lacònic i anant per feina.
L’hem conegut sempre igual, i el “tu ja
m’entens” amb què el va caricaturit-
zar La Trinca va funcionar a la perfec-
ció. Alguns haurien volgut d’ell alguna
manifestació a favor de la independèn-
cia, sobre la qual ha expressat reser-
ves. Un “diguem sí” al procés i al refe-
rèndum, parlant clar. Però a Raimon
tothom li ho ha de disculpar tot per-
què després de la carrerassa musical,
literària i cívica s’ho mereix tot. Sor-
tint del recital una noia jove em va ob-
servar: “Fixa’t que tot és gent gran;
Raimon no ha renovat el públic, com
va saber fer Lluís Llach.” Raimon sem-
pre en el punt d’una comparació: pri-
mer va ser Serrat, ara Llach. Llach dis-
cursejava, i ell no.

Em vaig refermar amb el que ja he
dit algun altre cop i vaig tenir ocasió
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de manifestar al mateix Raimon un
dia que me’l vaig trobar visitant una
exposició: si el Nobel de l’any passat
havia de recaure en un cantautor, ell
hauria d’haver estat l’elegit. Amb Rai-
mon s’hauria reconegut tota la Nova
Cançó, com amb Bob Dylan els del No-
bel van pretendre premiar, i així ho
van insinuar, Joan Baez o Pete Seeger,
i s’hauria honorat la literatura catala-
na entera, inclòs Espriu, que va ser
marginat de la distinció sueca quan
era viu. A més, Raimon ens hauria fet
quedar bé a l’hora de recollir el premi i
no hauria ofert l’espectacle de palan-
gana de Dylan. L’equip de pressió que

vam crear a favor d’Espriu ens va fa-
llar. No vam pensar en una estratègia
semblant favorable a Raimon perquè
no ens vam imaginar que el Nobel un
dia es decantés per un cantant.

Va sorgir un dubte: si algunes de les
cançons que va oferir eren inèdites i
no figuren en cap disc, què en farà
d’aquestes cançons i de les que a par-
tir d’ara pugui escriure i compondre
en la intimitat? Se les reservarà per a
ell? No les enregistrarà? I si les enre-
gistra i posa a la venda: podem parlar
d’una definitiva retirada de Raimon?

Cap de les tres emissores de la Ge-
neralitat va retransmetre els recitals.
Catalunya Música, reservada als vio-
lins i les violes, no deu trobar que sigui
prou “intensament clàssic”. Tampoc
cap alt representant del govern català
es va fer present als recitals. Aquestes
“denúncies” ens les deixes per a nosal-
tres, Raimon. No cal que censuris l’ab-
sentisme institucional el dia que et do-
nen un premi que si no és el Nobel és
el màxim que el país et pot oferir. El
preceptiu discurs del Nobel Raimon
l’hauria d’haver satisfet com sempre:
cantant, i ja ens hauríem entès.

“El cantant ha
lamentat l’absència
institucional als
recitals de comiat

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Raimon premiat


