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Cadaqués com a escenari que recorda la grandesa dels seus poetes

Ciutadà poeta, salut!

S
P i l a r R a h o l a

a Plaça és petita, com
arraulida, gairebé tími-
da en el paisatge dolç
que l’amoroseix. Algun
ajuntament normalitza-
dor, tant normalitzador

que s’inventa noms, li ha posat un rè-
tol, “l’Estrella”, però la memòria del
poble sempre l’ha anomenada Sa Pla-
ça, així, sense atributs, nua dels ac-
cents que no necessita, única en el seu
gènere. No hi bufa la tramuntana. És
un d’aquells escassos espais calms en el
Cadaqués que venteja, quan Cadaqués
venteja. Hi té un porxo que és com una
poesia bella, ell tot sol, de bonic que és.
Dos camins empinats, llambordejats
amb la pedra seca, de cantell, que sà-
viament varen inventar els cadaque-
sencs antics per tal de no relliscar els
dies de pluja, la fereixen en el centre.
Al darrere, la subtil mirada del mar,
com una espurna de blau, acomia-
dant-la. ¿Hi podia haver espai més de-
licat que aquest, per llegir poesia? Una
plaça tímida, sense altra grandesa que
la seva fràgil harmonia, closa en el seu
anominat, bellíssima. Lentament, com
en una cadència, Sam Abrams va cri-
dant els noms propis que avui, en ex-
traordinària sobrecàrrega creativa,
omplen i atabalen la petita placeta. I
un a un van pujant a l’estrada per lle-
gir el poema escollit. La veu fonda de la
Marta Pessarrodona, la imponent dig-
nitat d’Antoni Puigverd, la punyent
humilitat de Jordi Pàmies, la dolcesa
de Ricard Creus, la provocativa apel-
lació de Vicenç Altaió, la saviesa de
Francesc Parcerisas... Tants!, tants poe-
tes junts que sembla que ofegui, poc
avesats a condensar, en tan poc espai i
temps, tanta grandesa. L’excusa no
podia ser cap altra, a Cadaqués, que la
que és, homenatjar dos mestres, Carles

Riba i Clementina
Arderiu. En el camí
de l ’homenatge, dos
noms més hi pengen
com un recordatori
precís i incisiu: Rosa
Leveroni i Quima
Jaume. Quatre poetes
en la memòria poèti-
ca, i desenes de poe-
tes en el petit marc
físic que acompanya
el record. Amb ells la
poesia, per dues ho-
res, senyora del
temps i l’espai.

M’agradaria trans-
criure el cúmul d’e-
mocions, estranyes,
insolents, contradic-
tòries, que varen
acompanyar la meva
ànima d’oient privi-
legiada aquella tarda
de dissabte. A la falda
hi seia el Noè, el meu
fill d’onze anys, ne-
guitós de tanta poe-
sia, vagarejant entre
jocs i atzars, de tant
en tant rebel de tanta quietud, de tant
en tant sorprès. Has entès res? He entès
que són molt pesats els poetes... Però?
Però diuen coses...

Les coses que diuen... “I si la mort no
és sinó un son indefens / sota l’ona
voluble del temps, que t’engolia, /
nàufrag atònit...”, Carles Riba. “Qui ens
ha afollat la primavera / no té perdó...”,
Clementina Arderiu.

Puja a l’estrada una poeta que m’a-
grada molt, la Cèlia Sànchez Mústich
–“Si pogués tornar a aquell temps /
recolliria, amb desfici, la moneda pe-
tita / que em deixessin les hores”– i la

miro, distant i còmplice. Els poetes són
gent estranya, rotundament humils i
alhora tan altius, tan esquerps, llu-
nyanament situats en la talaia de la
seva sensibilitat feridora. Habitants de
l’ànima compartida, però des d’una
ànima singular. La poesia és humil, per
molt que la vanitat conformi l’aventu-
ra poètica tant com conforma qualse-
vol creació artística. No conec cap altre
expressió sensible més humil que
aquesta. Serà escrita per pocs. Serà lle-
gida per pocs. Interessarà poques pà-
gines de diari, si n’interessa alguna.
Durarà poc als aparadors de les boti-

gues, si arriba algun
dia a tenir-ne l’honor.
Seran pocs els crítics
que n’ocuparan les
hores, massa atrafe-
gats amb gèneres
més lluïts. I si alguna
hora és atiadora de
consciències, seran
poques les conscièn-
cies que se sentiran
apel·lades. Pobre la
poesia, pobres els po-
etes, més enllà de les
moltes feines a què
s’obliguen, pobre la
influència que exer-
ceix damunt nostre. I
tanmateix..., quina
rica pobresa!

Les coses que di-
uen... “Jo porto dintre
meu / per fer-me
companyia / la soli-
tud només./ La soli-
tud immensa / de
l’estimar infinit / que
voldria ésser terra /
aire i sol, mar i es-
trella / perquè fossis

més meu / perquè jo fos més teva”.
Rosa Leveroni.

Les coses que diuen tronen a l’inte-
rior dels murs vells de Sa Plaça, mal-
grat que alguns xiuxiuegen més que
no llegeixen. De sobte tinc la impressió
que tot allò té molta força, que el que
passa en aquell espai clos i perdut no
és aliè al món, que el món contempla
els poetes altius que avui, insolents, li
xisclen poesia. Però els miratges inge-
nus duren en la mesura en què volem
que duri l’engany, i sé molt bé que allò
que està passant, tan bell, tan punyent,
tan emotiu, no interessarà a ningú. Ni
tan sols interessarà al mateix poble,
avui absent de la placeta perduda, ria-
ller de festa major amb activitats
menys subtils, més assequibles. Poca
propaganda per a un acte tan estrany.
De fet, cap propaganda. Per a què?
L’economia municipal és llesta com la
llima i sap d’interessos públics. Estem
sols? Segurament, més o menys, som
els que som. Uns l’escriuen, els altres la
llegim, cercle tancat sense perfecció
possible. I tanmateix, quan trec el cap
de la placeta, i acomiado els amics, i
encalço pare i filla, perduts pels car-
rers estrets, i contemplo el bell poble
dels ancestres que m’acull, la seva gent
adelerada, allò que l’amoïna, allò que
la motiva, la vida que flueix, quan
contemplo i em contemplo, res no
m’ho imagino sense poesia. No és que
fóra pitjor el món sense l’aguda sensi-
bilitat que extreu mots i música del
ferro fred, talment una forja. És que no
fóra. La poesia no explica el món. El
construeix.

Les coses que diuen... “Avui et queda
el gust de molts camins / fressats a
l’horabaixa / i el tast dolcíssim de fruits
prohibits. / Ja res t’és aliè. / Tens la
certesa d’ésser sols humà”. Quima
Jaume.

■ Pilar Rahola. Periodista i escriptora

pilarrahola@hotmail.com

La ciutat dels estereotips
M i q u e l P o r t a P e r a l e s

E
n el seu ban del mes d’abril
–titulat Per una pau justa, aturem
la guerra!–, l’alcalde filòsof Joan
Clos estava d’allò més satisfet

perquè Barcelona havia mostrat la seva
dissidència a través de “manifestacions
massives, concentracions, cassolades,
espelmes, draps, pancartes, webs, sig-
natures, concerts, adhesius...”. Hem de
suposar que dins els punts suspensius
cal afegir-hi altres mostres de dissi-
dència, com ara acampar en places que
són patrimoni natural municipal, i
pintar voreres i calçades, i insultar qui
pensa diferent. El cas és que l’alcalde
filòsof té raó i Barcelona –“la millor
ciutat del món”, diu– ha esdevingut la
capital planetària de la dissidència. I la
prova ens l’ofereix una ciutat que, a
més del que assenyala Joan Clos, es
despulla davant la màquina de retratar
de Spencer Tunick, converteix la Mar
Bella en un abocador i fa de les places

públiques uns indrets on tranquil·la-
ment pot instal·lar-se –fins a la mati-
nada– qualsevol ésser humà produc-
tor de porqueria i soroll. D’això, l’al-
calde filòsof, al seu ban, en deia “vita-
litat i capacitat de mobilització”.

¿Per què passa el que passa? És a dir,
¿per què Barcelona és la ciutat amb
l’índex més gran de dissidència –po-
den llegir beneiteria– del món?
Aquesta és la meva hipòtesi: això suc-
ceeix perquè el progressisme barceloní
–uns polítics, intel·lectuals i artistes
perfectament instal·lats i integrats en
el Sistema– ha aconseguit d’elevar la
niciesa –és a dir, l’absència de judici
ponderat i contrastat– a categoria de
pensament. I ja se sap que la niciesa,
com molt encertadament deia Roland
Barthes, fascina. En concret, allò que
fascina és la seva infal·libilitat. I és que
la niciesa mai no pregunta ni respon,
sols es limita a persuadir amb la fina-

litat d’instaurar el regne dels tòpics. A
veure, ¿què succeeix quan la realitat
no es correspon amb el que indica la
niciesa? Cap problema: la niciesa ex-
hibeix el seu error i en fa bandera. Així
–per passar de la teoria a la pràctica–,
encara hi ha qui està convençut que
una guerra es pot aturar abonyegant
cassoles, o qui pensa que tindrà el seu
lloc a la història de l’art per haver estat
retrat nu, o qui creu que té dret a em-
brutar la ciutat i emprenyar el ciutadà.
El més greu de tot és que la niciesa –de
fet, una variant light d’autoritarisme–
defuig la confrontació d’idees i con-
verteix el ciutadà en públic consumi-
dor d’estereotips. En aquest sentit,
Barcelona no és, com diu l’alcalde fi-
lòsof, la millor ciutat del món, sinó la
que dissenya més estereotips del món.

■ Miquel Porta Perales. Escriptor


