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CULTU A

En la casuística d’aquell vistós retaule
mitològic que va ser Monstres (2005),
Josep Lluís Aguiló ja exhibia prou bé
quines són les qualitats de la rica ima-

ginació poètica que distingeix el seu estil. Molt
més que en l’eufonia, la perícia mètrica, un to
incisiu o l’efusió directa del jo íntim, el seu vers
excel·leix a l’hora de proposar, inventiva i canvi-
ant, una ambientació al·legòrica que emmiralli
el desfici i les pors que ens fan ser tan imper-
fectes. I Llunari, el recull que l’ha promogut a
ser durant tot un any poeta de la ciutat, perfà i

Cartomància
Poesia❚ Pere Ballart

Guardioles

La sortida va ser oportuna
i aplaudida, quan, després d’una
repassada a la imatge d’ineficàcia,
lentitud, burocratització, amiguisme,
clientelisme polític i nepotisme
d’algunes institucions culturals, algú va
dir que el que ens calia eren uns quants
Guardioles per fer neteja i dinamitzar-
les. L’exemple i l’èxit de Josep Guardiola
amb l’equip del Barça, sembla que fa
forrolla. Una altra frase, treta del context
polític original, que també va agradar va
ser “El catalanisme és una ideologia en
busca d’una metodologia”. Els partits
polítics haurien d’oferir les metodologies
més apropiades, però les llistes tancades

els converteixen als ulls dels ciutadans
en una mena de sectes closes que
només compten amb els seus fidels.
L’esperança –tot i que no oblidem que
es parlava fonamentalment de cultura–
rauria en la societat civil.

La mort aquests dies d’Ermengol
Passola proporcionava un exemple
clavat. Sense l’empenta d’aquest home, i
en temps del franquisme!, quan no es
podia esperar res de cap administració ni
res d’oficial, més aviat al contrari, no
hauria existit ni el moviment de la Nova
Cançó ni tantes altres iniciatives que ell
va fundar. Fins i tot un cabaret català, va

treure’s de la màniga, i la Cova del Drac i
la seva història en són el testimoni. Però
hi havia més coses, en aquells temps
difícils, totes sortides de la societat civil:
podríem parlar del Teatre Lliure, de la
revista per a joves Oriflama, de Cavall
Fort –que anuncia una nova etapa–, el
mateix diari AVUI, i una llarga llista.

Què passa avui, amb un govern i
unes institucions oficials i sense els
problemes angoixants de tota mena,
des dels econòmics fins als de censura,
multes i prohibicions, o sigui amb gran
comoditat comparat amb fa poc, que
sembla que la societat civil s’hagi

arronsat i s’espolsi la feina del damunt
com si ja hi hagués l’administració per
a aquestes coses? Pensem que darrere
de moltes d’aquestes iniciatives, avui la
majoria en mans del govern, hi havia
gent com ara Fabià Puigcerver i Jordi
Teixidor, un grup empresarial a l’ombra
d’algunes aventures periodístiques, uns
músics joves darrere la Nova Cançó...
Les ganes de controlar-ho tot, l’imperi
sobre els mitjans audiovisuals, l’estat
de gràcia de les subvencions..., tot
plegat no pot ofegar el gust pel risc, la
crítica i la llibertat dels creadors sense
carnet? Pot ser que ens calgui fer joc
net i joc nou?❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

Llunari

Josep Lluís Aguiló
Premi Jocs Florals
de Barcelona 2008
Proa
Barcelona, 2008
Preu: 13 euros
Pàgines: 88

El recull premiat als
Jocs Florals de
Barcelona 2008 és un
‘tour de force’
al·legòric, en què
Aguiló parla del camí
incert que és cada
vida, confiat en la
màgia que en poesia
conciten les paraules
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millora encara aquell talent particular.
Si sota el mateix títol i en tota una secció de

la Poesia del 1957 Carner llegia en la diversa
meteorologia de les estacions algun indici sobre
el sentit d’allò que l’acuitava, Aguiló prefereix
investir el terme amb el poder més misteriós de
la predicció i de l’horòscop: també aquest seu
llunari té per tema primordial la vida incerta
(“esbrinar si estàs fent un bon negoci / o si
t’estàs ensorrant”), però busca en canvi els ave-
ranys capaços d’explicar-la en imatges de labe-
rints, inferns, guardians, palaus de pilars d’or i

apocalipsis, que el poeta fa ben semblants, tan-
mateix, a aquells altres que poblen l’univers
que cada dia coneixem.

Naips arrenglerats damunt la taula
El lector de Llunari, per tant, queda convidat a
veure els trenta-dos poemes de què es compon
el volum gairebé com si cadascun fos un dels
naips historiats que un endeví va arrenglerant
sobre una taula; un metafòric tarot, bigarrat i
brillant, en què de tant en tant veiem sortir la
carta del màgic (Miralls de tinta, Minerals), la
dels enamorats (Les rompents de l’infinit, Els im-
pactes mínims), la de la mort (Els drets dels
morts, Estàtica) i, fins i tot –com ja anunciava
l’epígraf lexicogràfic de l’obra–, la del diable (Una
temporada a l’infern). El savi tirador que ja fa
temps que ha esdevingut aquest manacorí sap
que el seu sortilegi només podrà triomfar si ens
du d’una banda a l’altra dels correlats imagina-
ris pels viaranys d’unes estampes magnífica-
ment dibuixades: la vivesa descriptiva de peces
com ara El contracte, El contraban i Tumblewe-
ed xifra per ella sola tot el seu èxit expressiu.

Com és lògic, és allà on apreciem amb quin
esforç està l’ordit simbòlic conservant a distàn-
cia allò més personal que l’exercici d’Aguiló re-
sulta del tot percucient, com en Els drets dels
morts (que presenta un més enllà sindicalment
organitzat, perdut tot vincle amb nosaltres) o en
l’estremidor Genius locii, que emmascara el dolor
darrere les històries de follets entremaliats. Quan
sovint tots dos mons, l’efectiu i el fantàstic, arri-
ben a un perfecte equilibri, el poema descansa
sobre el cantell mateix de l’analogia i el llibre re-
corda així aquella moneda en moviment (que
veiem al final d’A cara o creu) que no ha decidit
encara “de quin cantó s’ha d’ajeure a morir” i que
l’actual guanyador dels Jocs Florals de Barcelo-
na fa girar i girar de manera excel·lent.❋

Josep Lluís Aguiló va guanyar els últims Jocs Florals de Barcelona amb ‘Llunari’
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