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Poesia
Celebració
de la mirada
Ramon Guillem
Tres i Quatre. València, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Si alguna cosa distin-
geix la poesia actual
és la diversificació es-

tètica i ètica dels seus au-
tors. Tant és així que acaba
enterbolint també les obres
individuals, preses d’unes
ànsies d’originalitat que du-
rant molt de temps havien
estat impròpies de la litera-
tura. Aquesta situació con-
fusa agraeix l’existència de
poetes que intenten evolu-
cionar dins les mateixes co-
ordenades.

És el cas, des dels primers
llibres, de Ramon Guillem.
Poeta i narrador d’obra
lenta i mesurada, que sem-
pre ha perseguit amb els
seus versos un retrat crític
de la contemporaneïtat,
però sense oblidar que la po-
esia és una eina que ens hau-
ria d’aportar bellesa, que el
seu vehicle és el llenguatge
sensible de les coses. Així, ja
des de D’on gran desig s’en-
gendra (1985), assistim als
primers tempteigs d’una
idea que persegueix repre-
sentar l’ésser humà amb re-
lació als seus desigs més àl-
gids, als somnis que troba en
una realitat sovint plena
d’incerteses.

Amb vint anys d’ofici a
l’esquena, quan han quedat

Crítica

Assaig
El president
Companys, afusellat
Josep Benet
Edicions 62. Barcelona, 2005

Xavier Filella

Josep Benet, una de
les figures més em-
blemàtiques de l’opo-
sició antifranquista,

traça, amb motiu del 65è
aniversari de l’afusellament
de Lluís Companys, una crò-
nica sobre els darrers dos
anys de la vida de qui fou
president de la Generalitat
de Catalunya. Benet, que va
ser director del Centre
d’Història Contemporània
de Catalunya entre el 1984
i el 2001, parteix d’una ac-
tualitzada documentació
per revisar una qüestió a la
qual havia dedicat dues
obres anteriors, publicades
els anys 1990 i 1998.

El president Companys,
afusellat forma part del con-
junt de llibres que l’autor ha
esmerçat a explicar la re-
pressió antifranquista a Ca-
talunya i que inclou des de
Catalunya sota el règim
franquista, que Benet pu-
blicava l’any 1973, encara
doncs durant la dictadura,
fins a les més recents Carles
Rahola, afusellat (1990) i
Domènec Latorre, afusellat
per catalanista (2003).

En l’obra que avui pre-
sentem, Benet dedica gaire-
bé cinc-centes pàgines ple-
nes d’emoció a documentar
exhaustivament des de la
partida de Lluís Companys
cap a l’exili fins a la seva de-

La mort de
Companys

El poder
de seducció

La maternitat d’Elna

L’historiador i polític Josep Benet. M. ÀNGELS TORRES

Silenci
eloqüent

Poesia
Desert de pells
Enric Monforte
Viena. Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

De vegades, perquè un
poeta passi a la his-
tòria n’hi ha prou

que escrigui un grapat de
versos excepcionals, com
per exemple Safo i Arquí-
loc. Amb una mica més de
sort, es pot arribar a assolir
la immortalitat –tal com
l’entenem els mortals– mit-
jançant un sol poema de
primer ordre. Posem per
cas, Jorge Manrique amb
les famoses Coplas. Però si
hom és encara més afortu-
nat, és possible deixar un
rastre perdurable en la me-
mòria col·lectiva dels lec-
tors de poesia amb un sol
vers de gran volada.

Aquest és, al meu gust
exigent, el cas d’Enric Mon-
forte, un jove poeta valen-
cià que exerceix l’ofici de
professor de gimnàstica en
un institut de batxillerat.
El vers en qüestió és “Plou
sobre el silenci”. L’expres-
sivitat sorprenent d’aques-
ta frase em fa venir a la me-
mòria un vers arxiconegut
en la literatura anglesa:
“Brightness falls from the
air” (La claredat cau de
l’aire), de Thomas Nash.
D’aquest poeta menor de
l’Edat Mitjana, inclòs avui
dia en totes les antologies
de la poesia de l’època, se-
gurament no se’n sabria
res si no fos per aquesta pe-
tita joia, citada per Joyce
en The portrait of an artist
as a young man.

Enric Monforte, per
mitjà del vers esmentat, ha
sabut formular inconsci-
entment una antítesi bri-
llant a la troballa de Nash.
El sentit del vers català i
l’atmosfera que crea són to-
talment oposats als que
comporta el vers anglès,
però la sonoritat cris-
tal·lina i ingràvida és la ma-
teixa. Aquestes quatre pa-
raules semblen una il·lus-
tració perfecta del paisatge
i el temps de l’hivern que
acaba d’arribar.

La resta dels versos de Desert
de pells (títol que fa al·lusió
a Desert d’amics, de béns i
de senyor, de Jordi de Sant
Jordi), el primer poemari de
Monforte, també ofereixen
elements interessants. Cal
destacar les metàfores den-
ses i atrevides, un lèxic
d’una intensitat inusual, la
varietat d’epígrafs, que van
des de Dante fins a Vinyoli,
i les referències explícites i
ocultes a la música de
Mahler, Dvórak i Wagner.
Tanmateix, crec que només
amb “Plou sobre el silenci”
ja està tot dit.

Assaig
La maternitat d’Elna,
bressol d’exiliats
Assumpta Montellà
Ara Llibres. Barcelona, 2005

X.F.

La historiadora As-
sumpta Montellà (a la
foto) ha recollit la his-

tòria de 597 persones nas-
cudes a la maternitat d’El-
na, a la comarca del Rosse-
lló, a la Catalunya Nord, en
el període comprès entre el
gener del 1939 i l’abril del
1944, quan l’exèrcit ale-
many en va forçar el tanca-
ment. Són els fills de les
mares catalanes i espanyo-

les exiliades i refugiades als
camps d’Argelers, Sant Ce-
brià, el Barcarès i Ribesal-
tes que, gràcies a l’excepci-
onal fortalesa i decisió de la
suïssa Elisabeth Eiden-
benz, directora de la ma-

ternitat, van ser ateses a
Elna.

Assumpta Montellà ens
fa reviure amb extrema sen-
sibilitat la història d’aquells
nens i nenes que, sense Eli-
sabeth Eidenbenz, haurien
engruixit la xifra de morta-
litat propera al 95 per cent
que es produïa entre els na-
dons als camps de refugiats.
La maternitat d’Elna era,
doncs, com explica la ma-
teixa Elisabeth Eidenbenz
en aquest volum, una veri-
table illa de pau enmig d’a-
quell infern. Eidenbenz,
que va col·laborar en tas-
ques d’ajuda humanitària
en la Guerra Civil Espanyo-
la, l’any 2002 va rebre de
l’Estat francès la medalla
dels Justos de Nacions.

enrere reculls d’importàn-
cia cabdal per entendre què
va significar la generació
dels 80 –Les ombres seduï-
des (1990), Terra d’aigua
(1993) i Maregassa (2002),
entre d’altres– Guillem ens
ha lliurat un nou llibre que
arrodoneix encara més la
seva intenció poètica. Cele-
bració de la mirada, que va
merèixer el premi Octubre,
presenta el vessant de
l’autor més pròxim a l’exi-
gència de llenguatge, a
aquesta comunió entre fons
i forma fruit d’un treball in-
tens i acurat de la matèria
que conforma l’art de la po-
esia. Són versos que cele-
bren la vida, que hi cerquen
la bellesa, sense deixar de
banda tots els aspectes que
enterboleixen el nostre
trànsit.

Partint d’aquestes premisses
bàsiques a la seva obra, be-
llesa del llenguatge, intenció
crítica, l’art com a una ma-
nera distinta d’expressar el
desig, Guillem arriba amb
Celebració de la mirada a
un moment cabdal de la
seva obra i, a la vegada,
marca el camí d’una de les
opcions més intenses que té
la poesia actual: la tradició
com a referent per al basti-
ment d’un vers càlid però
també poderós i colpidor,
sempre des d’una interpre-
tació subtil de la modernitat
que, no obstant això, sigui
capaç de sacsejar-nos. Cele-
bració de la mirada és un lli-
bre dels que marquen el
punt d’inflexió d’una època.

El poeta i narrador Ramon Guillem. XAVIER BERTRAL

tenció en terra francesa per
part de la policia militar ale-
manya, el seu empresona-
ment a Madrid i, finalment,
la seva condemna a mort i
afusellament a Barcelona.
Entre altres moltes qüesti-
ons, Benet aporta les proves
documentals –en contra
d’afirmacions com la del
mateix Josep Tarradellas–
de la demanda expressa del
govern del general Franco a
les forces alemanyes d’ocu-
pació per detenir el presi-
dent Companys.

L’autor no ha evitat tam-
poc pronunciar-se sobre el
parer que li mereix una fi-
gura políticament tan con-

trovertida com la del presi-
dent màrtir. Així, Benet, de
la mateixa manera que
qualifica de gravíssim error
la seva actuació en els fets
del 6 d’octubre del 1934,
aplaudeix l’acció de Lluís
Companys durant els anys
de guerra i en subratlla l’in-
tent d’evitar les barbaritats
de la rereguarda.

Josep Benet també dóna
testimoni de l’honorable
comportament de Lluís
Companys al llarg del seu
judici i afusellament, que el
van convertir, per sobre
d’encerts i errors, en un
símbol de les llibertats dels
catalans.
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