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Ricard Creus era un home
discret, de parlar reposat i
maneres afables. Conreà,
principalment, la novel·la i
la poesia, però sempre te-
nia un peu en les arts plàs-
tiques (va ser professor de
belles arts). Molts dels
seus llibres contenen il-
lustracions de la seva do-
na, Esther Boix, però tam-
bé d’altres pintors amics
seus. En Si em dónes
l’adéu no et prenc pel mot
(1979), les poesies de
Creus s’acompanyaven de
làmines d’artistes de tant
de renom com Josep Gui-
novart, Albert Ràfols-Ca-
samada, Fina Rifà, Fran-
cesc Todó... o Jesús Mon-
cada, entre altres.

El llibre citat canviava
substancialment la mane-
ra poètica que havia em-
près l’autor el 1968 amb
Els dies de cada dia. Això
és, la d’una poesia social,
amb escassa presència
metafòrica, centrada en la
crítica de l’anquilosada so-
cietat espanyola de l’èpo-
ca. Si em dónes l’adéu...

assajava una poesia neta-
ment simbòlica, i cada pe-
ça partia d’un lema basat
en els quatre elements:
“sóc de terra i d’aigua, si
m’estimes em faig terra
cuita / i com un càntir ple i
xop t’apago la set”. L’apari-
ció d’aquest càntir no és
debades: el poeta estima-
va els objectes nascuts de
les mans dels artesans,
que ell tant admirava. Set

anys abans d’aquell títol,
havia publicat Jo amb mi.
Poema circular: una me-
na d’exercici d’introspec-
ció i existencialisme, en
què el jo s’hi despullava
d’una manera radical.

Però el seu llibre de ver-
sos més celebrat va ser 36
poemes a partir del 36, en
què formulava la seva ex-
periència de la guerra i la
postguerra i hi deixava im-

presos els records propis
de tanta misèria viscuda:
“L’avió d’ales negres sura-
va baix i lent / semblava
una creu de taüts de cai-
xes d’ous / tenyits i rete-
nyits amb fum d’estam-
pa”. L’estil narratiu no de-
fugia autèntiques llampe-
gades de lirisme estremi-
dor. El relat de la història
general, tan desgraciada,
es donava des del cor

d’una família en la qual
vells, joves i nens feien pi-
nya i es transmetien un
coneixement transcen-
dental.

Ara fa onze anys, l’edi-
torial Meteora va recupe-
rar la seva figura amb el lli-
bre Ahir d’amor i avui en-
cara, que aplegava compo-
sicions d’èpoques diver-
ses. En una poesia aspira a
“entreveure / el descens
lent / de la bella / fulla d’au-
be”. Delicada poesia de
pintor, que té sempre pre-
sent la naturalesa! En una
altra, escriu: “Tanco les
mans per no sentir-les bui-
des, / no giro el cap, ja no
em segueixes ara”. Versos
bells com un fondo, perdu-
rable epitafi. Quatre anys
abans, el volum Cada dia
un dia (Proa, 2006) havia
aplegat el gruix de la seva
obra lírica.

Ricard Creus, que va
néixer el 1928 al Poblenou
barceloní, va viure molts
anys a la localitat garrotxi-
na de les Preses, d’on era
fill adoptiu, i actualment
residia a Anglès. Avui serà
acomiadat al tanatori de
Salt (12 h). ■

El poeta i narrador, nascut al Poblenou el 1928 i fill adoptiu de les
Preses, va rebre premis com ara el Sant Jordi i l’Andròmina
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Ricard Creus presentant un dels seus llibres a la Fundació Fita de Girona ■ XAVIER CASTILLÓN

El relleu de Kazushi Ono al
capdavant de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
(OBC) ja té nom: Ludovic
Morlot, que ahir va ser-ne
nomenat nou director ti-
tular pel consell rector del
Consorci de L’Auditori i
l’Orquestra.

Morlot, nascut a Lió el
1973, i que, segons Robert
Brufau, director de L’Au-
ditori, “ha demostrat ser

capaç d’impulsar el creixe-
ment artístic de grans for-
macions que, gràcies al
seu lideratge, han aconse-
guit grans fites”, assumirà
el càrrec el setembre del
2022 i l’exercirà durant
quatre temporades. “La
modernitat i el rigor for-
men part del seu ADN com
a artista, i això s’evidencia
en tot el que fa, des de la
gestió fins a l’escenari,
amb plena consciència
dels reptes de la societat
actual”, hi afegeix Brufau
en el comunicat emès ahir
per L’Auditori. “Tinc mol-
tes ganes d’ampliar el re-
pertori de l’orquestra i de
descobrir més sobre la ri-
quesa del patrimoni musi-

cal català”, avançava, per
la seva banda, el director
francès.

Ludovic Morlot, que el
mes de gener vinent ja di-
rigirà l’OBC en un progra-
ma amb obres de Bach,
Betsy Jolas, Schumann,
Carter i Mahler, és actual-
ment director emèrit de
l’Orquestra Simfònica de
Seattle, de la qual va ser
durant vuit anys director
titular. D’aquesta etapa,
segons L’Auditori, desta-
quen “propostes innova-
dores de programació i la
realització d’una vintena
d’enregistraments pels
quals va ser reconegut
amb cinc premis Gram-
my. ■

El mestre francès es
proposa ampliar
repertori i aprofundir
en patrimoni català

G.V.
BARCELONA

Ludovic Morlot, nou
director titular de l’OBC

Ludovic Morlot (Lió, 1973) és actualment director emèrit de
l’Orquestra Simfònica de Seattle ■ L’AUDITORI

Els dobladors en català
agrupats en la plataforma
Doblatge Unida de Barce-
lona (DUB) van presentar
ahir, dimecres, un mani-
fest per reivindicar millo-
res financeres i contrac-
tuals a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA). En el text
Salvem el doblatge en ca-
talà, els actors defensen la
necessitat de revertir la si-
tuació respecte a fa deu
anys i demanen la reincor-
poració de criteris artís-
tics, qualitatius i tècnics,
la creació d’una figura que
vetlli per l’acompliment
d’aquesta qualitat i la in-
troducció d’un índex de
preus de referència. En cas
de no obtenir resposta a les
seves reivindicacions, els
dobladors aturaran la seva
feina en les produccions,
segons va assegurar en de-
claracions a l’ACN el presi-
dent de la plataforma, Ro-
ger Isasi-Isasmendi. “Des-
prés d’anys en què la quali-
tat ha anat davallant, així
com el preu per minut de
doblatge, els actors profes-
sionals de mica en mica
hem quedat apartats en fa-
vor d’un doblatge menys
professional”, ha criticat.
El termini, diu, és de deu
dies. ■

Els dobladors
en català
reclamen
millores a TV3
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Cristina Peri Rossi (Mon-
tevideo, l’Uruguai, 1941)
ha guanyat el premi Cer-
vantes de literatura, el
guardó més prestigiós de
les lletres en castellà, do-
tat amb 125.000 euros.
Fins ara només cinc dones
han aconseguit aquest
premi, l’última d’elles la
poeta Ida Vitale, també
uruguaiana com Peri Ros-
si. L’escriptora, exiliada a
l’Estat espanyol des del
1972, farà demà 80 anys i
està considerada una de
les autores més destaca-
des en llengua castellana
per la seva ironia, tendre-
sa i lucidesa. ■

La uruguaiana
Cristina Peri
Rossi guanya
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