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sentitde l’humori laseva ironia,
sempre bonhomiosa, li perme-
tien guardar una distància pru-
dent entre ell i nosaltres.

Als anys 80 havia publicat
uns articles sobre el teatre bar-
roc a la revista Apuntes, i va
treure una Gramática para es-
tudiantes (Laertes, 2005). A
més, escrivia poemes, paròdies
delsgranspoetesespanyols,que
publicava sota pseudònim a la
revista de l’institut. Però abans
que res era professor, i, tot i que
deia que només era una activi-
tatsubsidiària,quanensenyava,
semblava que ho feia encantat.

Jo era alumna seva dos anys
abans que es jubilés. Era profes-
sor de castellà, però aquell any,
a més a més, als que formàvem
un grup petit però entusiasta
d’estudiants de lletres, ens feia
un curs optatiu de traducció de
l’anglès al català. Cada vegada
inventava alguna cosa nova: ens
feiatraduiracuditsbritànics,re-
lats divertidíssims de Maugham
i fins i tot poemes de Words-

worth i Yeats. Era un gran lec-
tor de la poesia del Segle d’Or es-
panyol, i m’agradava sentir-lo
recitar de memòria molts ver-
sos que jo no havia llegit ni sen-
tit mai. No el creia quan m’asse-
gurava que tenia mala memò-
ria. Coneixia molts autors
exòtics... La seva manera de re-
citar era sòbria però enèrgica,
com ell mateix. Em va ensenyar
un sonet magnífic de Francisco
de Medrano, que començava
dient: “Quien te dice que ausen-
cia causa olvido / mal supo
amar, porque si amar supiera,
/ ¡qué ausencia! La muerte
misma no hubiera / las mientes
de su amor adormecido”.

Una vegada, quan ja no era
alumna seva, li vaig enviar una
postal electrònica per desitjar-li
bon Nadal, i em va respondre,
com sempre, el mateix dia. Em
deia que a l’Empordà, on ell
havia nascut, per contestar a
una felicitació la gent deia “En
vida teva”. Que sigui així: en
vida teva, malgrat la mort.

Xènia
Dyakonova

En vida teva
(en memòria
de Xavier Fages)

Banyoles (i 2)

Sempre portava ulleres
fosques. Almenys, sem-
pre les tenia posades
quan el vèiem caminar

pels passadissos de l’institut,
ambjaquetadegavardina,elcap
una mica acotat, una barba
blanquinosa de tres dies i l’etern
cigarret a la boca. Somreia so-
vint, de manera discreta, com
qui no vol la cosa, i curiosament
només aquest somriure feia que
aparegués un tret infantil a les
seves faccions.

Era un dels pocs professors
que aconseguia caure bé a tot-
hom sense esforçar-s’hi gaire.
No actuava, no aparentava res,
era ell mateix. Un home serè,
obert i afable, sense ser gaire ex-
pressiu ni parlador, un home
respectuós i compassiu que sa-
bia escoltar, i que tenia, com cap
altre, el sentit de la mesura. Era
un d’aquests savis que, com Ma-
llarmé, havien llegit tots els lli-
bres, però no es donava impor-
tància.Teninttotes lesraonsper
ser narcisista, era humil. El seu

Parlem-ne

Ala segona jornada de la Secció
Filològica de l’IEC a Banyoles,
Joan Julià i Muné va analitzar
amb la seva cada cop més se-

nyora i refinada lupa “El gironí i la pro-
núncia estàndard”, aclarint els misteris
d’una parla fins ara poc tinguda en comp-
te dins l’ideal de l’estàndard: en concret,
la qüestió de les es tancades i obertes, so-
vint invertides respecte del dialecte cen-
tral general (com ara en València, renai-
xença; tema, és), i la de les os, que allà es
realitzen totes com a mitjanes, sense dis-
tinció d’obertes (pròleg, Antoni, mort) i
tancades (forma, generós, boca). Josep
Gifreu ens posà al dia d’una qüestió tan
complexa com “Les polítiques de la diver-
sitat cultural i les institucions internaci-
onals”, partint dels tres “poders” bàsics,
les institucions, l’economia i els indivi-
dus, i d’una noció de cultura que seria la
intersecció d’aquests poders. La UNES-
CO, nascuda el 1946 i amb davallades i
revifades diverses, avui torna a ser al
centre del debat, amb documents recen-
tíssims del 2001 (Declaració universal de
la diversitat cultural) i del 2005 (Conve-
ni de protecció i promoció d’aquesta di-
versitat), importants perquè sembla que
volen redefinir les regles de joc globals,
però neguitejadors perquè el del 2005
confia l’esmentada missió als Estats, pre-
cisament les entitats que generalment
destrueixen la diversitat. Pere Verdaguer
va explicar la història personal dels seus
pares, pagesos que, un cop van aconse-
guir de fer-se una vida passadorament
tranquil·la a la seva vila de Banyoles, van
haver de recomençar exiliats per la
Guerra Civil al Rosselló, on van traspas-
sar al seu fill l’esperit de catalanitat sen-
zilla i ferma que ha mantingut fins avui i
ha encomanat a la seva nova família i a
innombrables compatriotes.

Rafael Ponsatí i Pere Pujolràs ens van
exposar, de manera tan colpidora com
senzilla, el pla estratègic de l’escola pri-
mària de Banyoles per integrar bé els fills
d’immigrats, que, escoltin, són una terce-
ra part a les classes (els pares procedei-
xen majoritàriament de la zona nord-ori-
ental subsahariana, de llengua soninké),
i aconseguir que el català sigui llengua
natural de relació entre tots. Josep Gra-
tacós, Maran Gri i Rosa M. Amorós van
parlar del mateix aspecte però aplicat als
alumnes de secundària: de les estratègies
per atendre’ls degudament, i concreta-
ment de les anomenades aules d’acolli-
da, que ells han aconseguit que siguin un
espai obert de col·laboració de tot el cen-
tre, professors, pares, alumnes nascuts
aquí i alumnes vinguts ja grans. A tots
cinc professors els brillaven els ulls
d’il·lusió, i les paraules i els gestos revela-
ven l’enorme recompensa d’un esforç
que ells qualificaven de venturosament
positiu: “Qui fa avançar la pedagogia són
els alumnes amb problemes”, deien amb
una autoritat i una noblesa com jo po-
ques vegades he vist en un pedagog. Jero-
ni Moner, per fi, ens va revelar els secrets
dels carrers, els edificis i les persones
d’una vila mil·lenària.

Joan Solà

De fa anys es
troben a faltar unes
figures poètiques
clares i
contundents

Van sortir del no res
en un procés medià-
tic. Hi pensava
l’altre dia: poetes

com Lluís Solà i Màrius Sam-
pere, que anaven fent la seva
ben allunyats de ser conside-
rats poetes a imitar i molt més
allunyats de qualsevol prota-
gonisme mitjanament medià-
tic (estem parlant de poesia:
l’antimediàtica per excel·lèn-
cia), d’un dia per l’altre van
ser enlairats als cims. Aquest
procediment també es va apli-
car al poeta Palau i Fabre,
però d’una manera més lògica,
menys sobtada, més lenta.

En aquell mateix moment
es recuperava la figura d’un
Vinyoli que sempre s’havia ca-
racteritzat per no passar
d’una segona i prudent i molt
més tranquil·la línia. Un Vi-
nyoli de qui cap dels que avui
fan tants escarafalls en deia ni
tres paraules anys enrere. Jo
només n’havia sentit a parlar
amb molta admiració al poeta
Jaume Pont, quan tenia 18
anys i me n’havia comprat un
llibre. Però havia estat l’únic
que me n’havia parlat. En
aquells anys no estava pas de
moda. El proper que me’n va
parlar així va ser el mexicà Or-
lando Guillén, quan va arribar
als anys 90 a Barcelona. La
resta tot era silenci.

I, sí, és cert que, de fa anys,
es troben a faltar unes figures
poètiques clares i contun-
dents, uns mestres de la poe-
sia catalana, sobretot des de

l’aparició de la generació dels
Llibres del Mall, que no van
aconseguir consolidar-se, a
excepció del cas tangencial de
la Marçal, l’única que ha estat
presa com a referent. Deixant
de banda l’insòlit i excepcio-
nal per genial Brossa, no hi ha
hagut més referents clars.
Era com si cap poeta aconse-
guís aquest estatus i es respi-
rés una orfenesa de pares per
als poetes en actiu. Tret, pot-
ser, del cas d’Enric Casasses,
un cas que no devia interes-
sar prou, per motius evidents,
a la poètica oficial del país.

Pensar és de rucs

Lideratges poètics

Dolors Miquel

Quan de sobte, com sortits
d’un barret de prestidigitador,
van aparèixer tots alhora
sobre la taula. Em vaig pre-
guntar qui els devia haver
tret, quina devia haver estat
la mà. Em vaig fixar en l’edito-
rial que els va promoure i em
va picar el nas. Era la mateixa
editorial que havia promogut
tot el llançament mediàtic
d’uns poetes que, ara per ara,
donen ben poc joc poètic i
molta bullaranga articular.
La mateixa editorial, els ma-
teixos personatges… No sé, és
com per pensar-s’hi.

Lluís Solà és un dels poetes que sempre ha estat allunyat del món mediàtic. M. ÀNGLES TORRES


