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CULTU A

La comarca es belluga

Garcia és un poble de vora l’Ebre,
que ara ja fa olor de llenya encesa.
Està a dues passes de la Fatarella i a
unes altres dues de la vinya de Porrera,
que vol dir que bascula entre la
història més dura i el futur treballat
solc rere solc. Hi vam anar, i l’alcalde,
un home cordial que té més d’amfitrió
que de polític, ens va ensenyar els
forats deixats per les bombes
franquistes en el teixit de cases
bigarrades. Molts forats, solars mai
reconstruïts que ara són placetes o
aparcaments. El riu, vist des del turó,
passa com un animal cansat i transmet
una pau tan sòlida com la boira que
aixeca al matí.

Vam anar a Garcia perquè s’hi
feia la reunió anual de l’Espai
Despuig, un fòrum que du el nom del
prohom tortosí que, al segle XVI,
durant això que alguns en diuen
Decadència, va escriure en bon català
unes cròniques molt crítiques. El
tema que ens hi aplegava era també
crític: els Països Catalans, se’n
recorden? Realitat cultural d’un
territori –d’un imaginari– trossejat,
perquè els Estats saben el que es fan,
i allò que vols digerir cal que primer
ho esmicolis. Com quan mastegues el
bistec, oi? De passada, també
celebrava reunió la mare de la
criatura, l’Institut Ramon Muntaner,

que aplega iniciatives d’història i
patrimoni d’àmbit comarcal.

Una de les coses que s’hi va dir és
òbvia: Barcelona no fa de capital ni de
les terres ni de les cultures catalanes.
Juga un altre joc. Però resulta que no
tot s’hi val, perquè ara m’assabento
que el miusical del Mortadelo ha
abaixat cortina perquè no hi va ningú,
literalment. Es deia que era molt
dolent, aquesta cosa barroera que té
sovint, i no hauria de ser tan automàtic
com això, el producte industrial fet en
castellà. És possible que la cosa
funcioni a Madrid, perquè els
paràmetres són diferents, però aquí

encara hi ha un instint de qualitat.

La cultura és exigència. Per
definició. A Barcelona, no sempre però
sí massa vegades, aquesta exigència es
dilueix perquè s’imposa el mercat. Això
ens du a un altre fet comarcal: el premi
dels 100 Lectors de la llibreria l’Odissea
de Vilafranca del Penedès. Havent
deixat el guardó desert, van invertir els
diners a reflexionar sobre cultura i la
llengua. I el prestigi, que és la matèria
inefable que els manté vius, un prestigi
que té molt d’acció política. Una
pregunta, formulada per Jordi Coca:
quant de temps pot aguantar la cultura
sense política? I sense capital?, dic jo.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

La literatura ha convertit la
mort en bellesa com en una
fórmula d’alquímia. N’hi ha
moltíssims exemples, des

de la literatura clàssica fins als mo-
derns. Em van agradar especialment
les narracions elegíaques que Peter
Handke va dedicar a la seva mare, i
Paul Auster al seu pare. La referèn-
cia al Joana de Joan Margarit resulta
inevitable, com ho seran el llibre de
contes de Dolors Borau i el poemari
d’Oriol Izquierdo que han dedicat a
la seva filla Clara.

Moments feliços és un llibre sub-
til, ple de racons on la pèrdua i el re-
cord juguen als límits del vel suau
de l’existència, una elegia càlida
plena d’instants d’una intensitat
continguda. En certs moments es-
colto les veus de Ferrater, d’Estellés,
de Manent, de Salvat-Papasseit,
mentre el dolor es liqua, tant pel
que es diu com pel que no es diu.

El llibre és el primer d’un activista
de la literatura, que ha estat crític,
editor i actualment director de la
Institució de les Lletres Catalanes.
Recordo una bella sextina a Llàtzer
que va publicar a l’Antologia poètica
universitària 1985. Des d’aleshores
només poemes de circumstàncies
fins a aquest trencament, on el
poeta ha transformat el dolor en art.
El poeta ha dut el record de la seva
filla desapareguda cap a un cenota-
fi, on la força és la delicadesa, on el
lament és un cant sostingut d’una
senzillesa celestial i aclaparadora.

Un cenotafi a l’amor
Poesia❚ David Castillo

Oriol Izquierdo a la seu de la Institució de les Lletres catalanes, que dirigeix
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Oriol Izquierdo
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Un poemari ple de
records i d’enyor
serveix a Izquierdo
per fer un últim
homenatge a la seva
malaguanyada filla
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Oriol Izquierdo ha construït Mo-
ments feliços des d’una llengua ní-
tida i elegant, un català que sura
entre les imatges. L’enyor i el buit es
contraposen a la presència latent de
la noia, que reapareix en l’evocació,
com una ombra, una sensació, una
espera: “Al principi et buscava com
si l’ombra / del teu record et pogués
portar a casa, / com si amb el pas
dels dies fos segur / que tornaries a
estar-te amb nosaltres. / Al principi
et buscava i et buscava / com si
només hagués de córrer el temps”.

La paraula és el refugi del senti-
ment i és la poesia l’única que ens
pot salvar del naufragi. Els poemes
de Moments feliços no són exclusi-
vament una teràpia sinó un cant a
l’amor protagonista. Una metamor-
fosi d’on pot arribar la veu quan la
vida ens mutila. La mort de la filla,
no per anunciada menys dolorosa,
obre la sensibilitat del poeta que
s’interroga. Les percepcions de la
realitat oscil·len per un territori que
sovint resulta angèlic o fantasmagò-
ric, el pou sense fons que l’amor re-

genera. Les imatges il·luminen el re-
corregut del llibre: “Així la teva / viva
mirada muda / sempre tranquil·la,
/ companyia perenne, / neu clara
que ens abriga”. El to romàntic i
confidencial m’ha fascinat. En al-
guns moments he pensat en Mara-
gall o Amado Nervo, en el khadish
de Ginsberg, en comparació amb el
to més solemne de Margarit. Iz-
quierdo ha buscat cada paraula per
fer aquesta última oració fúnebre a
la seva filla. Una excursió al cel blau,
on la llum és l’únic tangible.❋
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