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Volen veure una preciositat? Vagin al
Parc Fluvial del Besòs a Santa Coloma
de Gramenet, a la llera del riu entre els
carrers Pompeu Fabra i Francesc Mo-

ragas, i trobaran el passatge de la Paraula, que
es va inaugurar oficialment el diumenge 5 d’oc-
tubre. Presideix el passatge de la Paraula una
instal·lació de 43 metres de llarg (i un màxim de
3,5 metres d’alt), que consisteix en un vers ma-
nuscrit del gran Màrius Sampere clavat a la
paret en lletres de ferro rovellat.

A MÉS, ES VA ESTRENAR AQUEST VERS més llarg de la
història de la poesia catalana contemporània
amb un festival de poesia, el Primer Festival In-
ternacional de Poesia de Santa Coloma de Gra-
menet, hàbilment dirigit per Jordi Valls, que feia
honor al seu nom i aplegava veus de Catalunya,
Rússia, Índia, Senegal, Argèlia i Cuba. I el festi-
val era el punt final dels actes a l’entorn del IV
Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere.

LA INAUGURACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ em va cridar
l’atenció poderosament per diversos motius. En
primer lloc, em va cridar l’atenció que l’Ajunta-
ment de Santa Coloma hagi dedicat, durant qua-
tre anys, tants esforços a divulgar, amb qualitat,
el coneixement de la personalitat humana i ar-
tística del poeta, una divulgació que ara arriba a
la seva màxima expressió amb una intervenció
al mobiliari urbà. Francament, és molt encorat-
jador veure un ajuntament que jugui tan oberta-
ment a favor de l’alta cultura, l’alta cultura que
és patrimoni de tots i no d’uns quants elegits.

DESPRÉS, TAMBÉ ÉS ENCORATJADOR veure gestos de
multiculturalitat que siguin sincers i no la típi-
ca expressió de mala consciència o banalitat
intel·lectual. La multiculturalitat, com l’alta cul-
tura de l’obra de Màrius Sampere, és patrimoni
de tota la societat i no dels happy few que puguin
pagar-se l’entrada de la inauguració del Festival
del Grec a l’estiu.

ARA BÉ, POTSER EL QUE MÉS m’ha impressionat ha
estat l’explicació que va donar la regidora de Cul-
tura, Montserrat Olivés, del sentit de la ins-
tal·lació del vers gegant de Sampere. És el vers
final de l’esplèndid poema Per què tot comença?,
del recull Jerarquies (2003), i fa: “[...] Viure és
provar-ho infinites vegades”. La regidora va ex-
plicar que el vers estava carregat de sentit i, apli-
cat a Santa Coloma en concret, significava que
la ciutat era un lloc d’acollida i oportunitats que
permetia que qualsevol que hi anés a viure tenia
la possibilitat de “provar-ho” una altra vegada.

SEGURAMENT, SAMPERE NO TENIA PAS aquesta idea al
cap quan va escriure el vers però és ben bé una
lectura possible. Em van impactar dues coses: la
força del vers de Sampere i l’esforç de lectura de
la regidora. I vaig pensar que la poesia era justa-
ment això: la llengua a la seva màxima potència
expressiva, que genera moltes lectures possi-
bles, lectures que acaben refinant la sensibilitat
i la intel·ligència dels lectors.

I VAIG PENSAR QUE LA SITUACIÓ QUE ENVOLTAVA el vers
quilomètric de Sampere era exactament el con-
trari del que acaba de passar a Anglaterra amb

un vers de la poeta Carol Ann Duffy. Carol Ann
Duffy és molt i molt llegida a Anglaterra i per
això van incloure un poema seu en una antolo-
gia escolar que els alumnes de tot el país empra-
ven per preparar-se pels exàmens de l’Estat. El
poema es diu Educació de cara a l’oci i és un
monòleg dramàtic d’un personatge de ficció
que comença: “Avui mataré alguna cosa. Qual-
sevol cosa / Estic fart de ser ignorat i avui / Ju-
garé a Déu. És un dia normal...”. La inclusió del
poema en l’antologia escolar ha aixecat tanta
polseguera que les autoritats han retirat el lli-
bre de la llista de lectures obligatòries i, en
molts casos, les escoles han destruït el volum.
S’acusava la poeta de fer apologia de l’ús

d’armes blanques perquè al final del poema el
protagonista surt al carrer armat amb el gani-
vet del pa sostret de la cuina de casa seva.

I TOT AQUEST ENRENOU GENERAT per una falta de
comprensió veritable de les intencions del text
per part de professors i examinadors. Les autori-
tats del món de l’educació han demostrat que
han estat incapaços d’entendre la poesia i el
poema de Duffy. Són ells qui més necessiten
aprendre a llegir poesia correctament.

QUAN LA PREMSA VA CONTACTAR amb la poeta per
saber la seva reacció, va sortir el seu agent, Peter
Strauss, clamant que “és un poema contra la vi-
olència. És un poema a favor de l’educació i en
contra de la violència”. La resposta de la poeta
va ser un poema molt irònic increpant els pro-
fessors i examinadors a partir d’una repassada
de les “incitacions a la violència” en les comèdies
i les tragèdies de Shakespeare.

EL FET DE SABER ENCARAR-SE amb un text poètic és
molt més que un simple apartat en l’assignatu-
ra concreta de llengua i literatura. El fet de saber
encarar-se amb un text poètic és, com va demos-
trar Robert Frost, un aspecte fonamental en el
procés del desenvolupament de la nostra capa-
citat de comunicació general amb el món. I les
conseqüències, positives o negatives, poden ser
de gran abast. Pensem-nos-ho.

ENTRE CELEBRACIONS I
DETRACCIONS DE LA POESIA

D. Sam Abrams Escriptor
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“És encoratjador veure gestos
de multiculturalitat que
siguin sincers i no la típica
expressió de mala consciència
o banalitat intel·lectual”

AL PEU DEL CANÓ

Una cosa
per
l’altra

Fa un parell de setmanes,
aquesta columneta es feia
ressò de l’existència d’un
mamífer anomenat José
William Vega, colombià re-
sident a Mallorca i presi-
dent d’una suposada asso-
ciació d’immigrants del
seu país. A més de soste-
nir que l’escolarització en
català condueix els joves a
consumir drogues (l’afir-
mació, certament, és al·lu-
cinògena), Vega ha posat
en marxa una campanya
sota el lema No compres si
no entiendes, una crida a
boicotejar els productes
etiquetats i els establi-
ments retolats en català.

El tal Vega, però, ha
rebut una contesta exem-
plar, i de boca d’un compa-
triota seu: és Norbey An-
drade, president d’una
altra associació de colombi-
ans immigrats a Mallorca
–Asocol–, que compta amb
uns tres mil cinc-cents afili-
ats. Andrade acusa Vega
d’afany de protagonisme, i
recalca que els membres de
la seva entitat no tan sols
“respecten la llengua cata-
lana” sinó que “entenen
que és un segell d’identitat
fonamental a Mallorca”.
Explica que molts dels seus
associats van als cursos de
català de l’Obra Cultural
Balear, i afegeix que “és evi-
dent que el fet que els co-
lombians aprenguin català
fa que progressin”. Per re-
blar-ho, al cap d’uns dies
Andrade va demanar al Go-
vern Balear que engegués
un programa de tallers lú-
dics per facilitar l’aprenen-
tatge del català als colombi-
ans adults que arriben a les
Balears.

No hauria de caldre dir-
ho, però cal: ben fet i mol-
tes gràcies, senyor Andra-
de. I que vostè i la seva
gent visquin molts d’anys
feliços a Mallorca.

JORDI SÀBAT
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