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SHOZO SOMEKAWA

Un centenar de persones en un recital de poesia al Zorrilla de Badalona

Alguns homes bons

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

ijous a la nit, al
Teatre Zorrilla de
Badalona, i sota la
direcció magistral
de l’Albert Ibáñez,
uns centenars de

persones privilegiades vàrem poder
assistir a l’escenificació de la poesia
de Joan Argenté. Poques vegades una
sala aconsegueix el grau de comunió
en la paraula i, per tant, en la bellesa
de la paraula, que es va viure aquell
dia. Era un dijous qualsevol, però de
la mà intel·ligent de l’Ibàñez, des de
les veus excel·lents dels actors que
regnaven a l’escena i sota l’empara de
la saviesa poètica de Joan Argenté,
aquell dijous va brillar com només
poden brillar els dies màgics. Màgia,
en el sentit de creació de paradisos
d’emocions, sentiments i idees que la
poesia és capaç de crear, més enllà,
fins i tot, del propi objectiu del crea-
dor. Joan Argenté és un gran poeta,
d’aquella mena de poetes silenciosos,
sense la vanitat necessària per tal
d’anar pel món com a triomfador,
allunyat de la rutilància dels foscos,
tal vegada perquè, essent un home
gran, és un dels homes més humils
que mai no he conegut. I probable-
mente per això mateix, i per moltes
altres coses que tenen a veure amb la
misèria d’aquest nostre país, tan
mesell amb la seva gent important,
l’Argenté no és un poeta conegut. La
qual cosa no vol dir que no sigui un
poeta important. Catalunya excel·leix
en l’art de menysprear els seus mi-
llors creadors, oblidats en vida, ho-
menatjats cuita-corrents en la mort i,
després, convenientment situats en
la desmemòria dels justos. Més que
mala memòria, senzillament hem
optat per no tenir memòria.

Parlava de l’Argenté i des d’aquesta
finestra amable de què gaudeixo, al-
ço la ploma per reivindicar la seva
poesia de mestre, la seva mestria de
poeta, autèntic manobre de la pa-
raula construïda, reconstruïda, des-
construïda fins a treure’n el suc, fins
a xuclar-li l’ànima... Però hi ha més, si
em permeten, i no és la poesia sinó la
persona del Joan la que avui motiva
aquest article. Perquè, tot i que la
bondat no és condició natural –ni
naturalitzada–, i que darrere d’un
bon escriptor hi pot haver millor,
pitjor o directament pèssima perso-
na, en Joan Argenté és un d’aquells
homes fins, prudents, civilitzats,
cultes, modestos i bons que hom té el
privilegi de conèixer al llarg de la vi-
da. Una d’aquelles persones que et fa
tant de bé haver conegut. Com diria
la saviesa antiga, “un senyor”. Avui,
doncs, reivindico la bondat, tal vega-
da perquè les dates pesen en el sub-
conscient, o tal vegada perquè, amb
l’excusa de les dates, algun dia toca.
Hi ha gent bona, que no només fa
poesia amb les paraules que treballa,
sinó amb els gestos quotidians que
decoren la vida compartida. Llums
d’oli en el camí inconscient que em-
prem, tan ple de zones fosques. Què
faríem sense gent com aquesta? Què
faríem sense conèixer homes com el

Joan? Què faríem... tot i que, sovint,
ni tan sols ens adonem de la seva
grandesa.

Homes bons. També com el Pere
Grau Andreu, el mossèn de les Planes
que vaig conèixer amb motiu d’en-
trar, com a “animal honoris causa”, en
l’Arca de Noè. Un sopar divertit i
agradable, un munt de gent en el Can
Soteras de tota la vida, una nit dife-
rent i, davant meu, com si fos una
altra d’aquestes llums extraordinàri-
es, un home senzill que ha construït,
a les Planes, un bocí de bellesa, soli-
daritat i justícia. És a dir, davant
meu, un home gran. En algun mo-

ment de la conversa em va dir: “Jo
veig Déu”. On? A la mirada dels avis
que recull de la muntanya i viuen
amb ell, avis sense recursos, sols i
gairebé sempre derrotats. Fa vint-i-set
anys que dedica el sou i tot el seu
patrimoni a tenir cura dels seus avis,
tant en vida, alimentant-los, do-
nant-los casa i acompanyant-lo, com
en la mort. “No només hem d’aju-
dar-los en vida, també hem de servar
respecte a la seva memòria”. I per ai-
xò cuida les seves tombes, els posa
flors per Tots Sants, els resa... “In-
tento parlar amb Déu cada dia, però
si un dia no puc, doncs li dic: “Mira

Déu, avui he tingut massa feina”. I
Déu m’ho entén molt bé”. Sens dub-
te... També fa carn d’olla per a tots els
seus feligresos el dia de Nadal i té,
entre moltes d’altres activitats, una
vocació poètica que li ha permès
aconseguir poesies arribades de tot el
món. I si seguís la biografia, hauria
de parlar de tants gestos vinculats a
la bondat (“la felicitat me la donen
els avis i els malalts de què tinc cu-
ra”), que he d’aturar-me aquí per tal
d’intentar controlar una mica l’arti-
cle. La bondat és tan difícil d’explicar!
En tot cas, jo, que no sóc creient, que
estic lluny de l’experiència transcen-
dent vinculada a la fe (per molt que
intento tenir una intensa vida espi-
ritual), que combato amb rotunditat
les bestieses de la jerarquia eclesiàs-
tica, especialment quan menyspreen
els malalts de sida, o fan declaracions
homòfobes o sexistes o directament
d’extrema dreta, amb l’excusa de
Déu, jo mateixa he de dir que em vaig
sentir a prop de Déu en aquell sopar
de l’Arca de Noè, un dimarts a la nit,
mentre escoltava l’extrema humilitat
d’una ànima gran.

La bondat, estrany concepte, rei-
vindicat en les postals nadalenques,
però gairebé sempre menystingut,
incòmode company de viatge de la
nostra tradicional mesquinesa. Sens
dubte, és molt més digerible la mal-
dat, tan intrínsecament lligada a l’è-
xit i al privilegi, que resulta fins i tot
prestigiosa. Però, la bondat? Què fem
d’un home bo, antipàtic mirall re-
flector de les misèries humanes,
exemple involuntari tan difícil de
pair! La gent bona no té prestigi, més
enllà d’un cert paternalisme grandi-
loqüent i d’una certa commiseració.
I, tanmateix, només la gent bona dó-
na prestigi a la vida col·lectiva.

Joan Argenté, poeta de la paraula.
Pere Grau, poeta de la vida. Joan i
Pere, manobres de la bondat, quin
luxe haver-vos conegut!

■ Pilar Rahola. Periodista i escriptora
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Una reforma imprescindible
de la llei d’urbanisme
R o b e r t o L a b a n d e r a i E s t e v e P u j o l

L
a reforma de la llei d’urbanis-
me es produeix en un moment
àlgid del debat sobre la neces-
sitat de dotar les polítiques

públiques d’habitatge de l’oferta su-
ficient de sòl per tirar endavant l’ob-
jectiu del govern en aquest àmbit. És
a dir, promoure la construcció de
42.000 habitatges de protecció oficial
durant l’actual mandat.

L’escenari del mercat de l’habitat-
ge no ha variat substancialment en el
darrer any, ja que ha continuat el
creixement progressiu dels preus
immobiliaris, amb un increment

proper a un 20% en el primer semes-
tre de l’any 2004. No s’ha pogut in-
vertir encara aquesta tendència al
creixement alarmant del preu de
l’habitatge. El dinamisme del mercat
immobiliari continua essent un re-
fugi de l’estalvi i, per què no dir-ho?,
de l’especulació.

El govern ha analitzat la situació i
ha copsat la necessitat d’establir un
mecanisme eficaç per posar al mercat
sòl a bon preu, sòl en règim de llo-
guer, sòl, en definitiva, per poder
atendre la demanda social d’habitat-
ge assequible. La controvertida llei

d’urbanisme 2/2002, sortida d’un de-
bat irregular, insuficient i tancat en
fals en la darrera legislatura, no ga-
rantia la cessió obligatòria de sòl per
tal que els ajuntaments, la Generali-
tat i els constructors d’habitatges de
protecció oficial (HPO) poguessin dur
a terme promocions a l’abast de la
població amb dificultats per accedir a
una vivenda digna.

El departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques va iniciar una
reforma ràpida i urgent de la llei amb
tres objectius: garantir les reserves de


