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Un dia l’alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, va visitar el
Pavelló de la República de

la Vall d’Hebron, on hi ha un mag-
nífic arxiu sobre la Guerra Civil. El
seu director, Antoni Segura, li va
fer els honors mostrant-li, entre al-
tres joies, la col·lecció de cartells,
entre els quals aquell famós en
què un Lluís Companys enfervorit,
els punys closos, crida: “¡Madrile-
ños, Cataluña os ama!”. Avui, ni
Montilla s’hi atreviria. Ho va dir en

‘Els segadors’ a Madrid

ocasió del gran míting de la Monu-
mental del 7 de març del 1937 per
donar suport a la capital espanyo-
la assetjada pels franquistes. En
veure allò, l’alcalde Hereu, des de
la més alegre ignorància, va entu-
siasmar-se: “Així que vam ser soli-
daris?”. I tant! D’aquí va sorgir l’ex-
posició que fins al 31 de juliol es
pot veure al centre Blanquerna
que la Generalitat té a Madrid. És
una crònica gràfica de la guerra, i
efectivament fa èmfasi, com volia

Hereu, en la solidaritat catalana.
Es titula Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya, text d’un altre
conegut cartell. També s’hauria
pogut titular Per la llibertat de Ca-
talunya, ajudeu Madrid. Si tenir un
alcalde fluixet en història serveix
per fer exposicions com aquesta,
benvingut sigui. En tot cas, a ell ja
el jutjarà la història. La campanya
del 1937 a favor de Madrid també
va suposar una anada a la capital
espanyola de Companys i el viatge

d’una delegació cultural encapça-
lada per Jaume Miravitlles, que es
va cloure amb un acte al Teatro Es-
pañol durant el qual es van llegir
poemes d’Alberti i Apel·les Mes-
tres i que va acabar-se amb el cant
d’Els segadors i l’Himne de Riego.
Potser des d’aleshores mai més no
s’han tornat a cantar Els segadors
a Madrid. A tot estirar, a la final de
Champions de l’any que ve hi sen-
tirem el del Barça, que no és el de
Catalunya, però mira...

El 1937, Companys
cridava: “‹Madrileños,
Cataluña os ama›”.
Avui, ni Montilla s’hi
atreviria. Les coses
han canviat

Poesia,malgrat tot
Si algun dia heu
de convèncer un
amic que els re-
citals de poesia
valen la pena,
porteu-lo a les
places, als bars,
als locals i als
carrers on se ce-

lebren les activitats del Barcelo-
na Poesia, però eviteu-li l’avorri-
ment de la diada estrella: el reci-
tal internacional que ja fa 25 anys
que se celebra.

Aquest any, les circumstàncies
no han acompanyat aquesta cita
poètica. Una de les estrelles de la
nit ha estat absent per culpa de
la pandèmia del porc i la data ha
coincidit amb la pandèmia del
Barça. A més, amb motiu dels 25
anys, el recital ha estat capitane-
jat per un tripartit impossible
format pels tres poetes que han
dirigit successivament la cita al
Palau: Àlex Susanna, Gabriel Pla-
nella i Víctor Obiols.

Ahir, els deu recitadors van
declamar en una sala d’espera,
decoració molt encertada, si
tenim en compte que del que es
tractava era d’esperar que aca-
bés el recital per anar cap a casa
a veure el futbol o, en altres
casos, per trobar un refugi con-
tra el brogit inevitable que fa el
futbol.

No és que els poetes triats no
fossin bons. Hi havia de tot, però
no hi va haver cap concessió per
combatre l’avorriment. ¿Què
costa triar poemes, si més no uns
quants, d’aquests que es conver-
teixen en hits de recital perquè
són eloqüents i agafen el públic
pel ganyot? No, d’uns anys ençà,
tot ha de ser soporífer.

La platea d’ahir estava més
buida que en altres ocasions i
orfe dels llumets que encén el
públic per llegir els versos. La
constel·lació de lamparetes que
tan bé ens ha anat als cronistes
per fer metàfores, en aquest cas
era inexistent: a les set de la
tarda no cal encendre els llums i

amb els poemes en castellà –la
immensa majoria– no cal traduc-
ció que s’hagi d’anar seguint en
el llibret adjunt.

Per començar la nit, una músi-
ca de saxo va donar peu al pri-
mer poeta, Josep Lluís Aguiló (a
la foto), que tancava el seu reg-
nat de Poeta de la Ciutat com a
guanyador dels Jocs Florals
2008, amb una pregària que fa
“Tu, senyor, no eres als escusats
quan rebíem, entre excrements,
la comunió amb cocaïna”. Li va
seguir el torn espectral de la
poeta Marina Oroza que diu “me
vi por la espalda hasta que no
quedó nada de mí” i és tan tètri-
ca que gairebé que t’ho creus. I
així anar fent amb incursions llu-
minoses com la de la cubana
Reina María Rodríguez que es
preguntava “¿Cómo frenar la

tinta que se corre y altera un
paisaje comprometido?” o la de
l’argentí Arturo Carrera, que ver-
balitzava el gran interrogant de
la nit: “¿Qué fin tendrá la noche?
¿Próspero o adverso?”.

En total una hora i cinquanta
minuts de paraules recitades
amb més o menys gràcia i segur
que molt meditades i inspirades,
però que en la fredor de la sala
d’espera d’un aeroport artificial
només convidaven a la fugida,
fins i tot quan una veu femenina i
de descarat accent català va lle-
gir uns versos del mexicà José
Emilio Pacheco, que havia fet
campana per la grip del porc.

Ahir hi havia unes 700 perso-
nes al Palau, menys que en altres
ocasions, però déu ni do per ser
una nit tan adversa. Tornaran
l’any vinent? ■

Quècostatriarpoemes,
simésnounsquants,
d’aquestsqueestornen
‘hits’derecital?No, tot
ha de ser soporífer
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ElSalódel
Còmicinclourà
BarackObama
iFlashGordon

Lluís Llort
BARCELONA

La 27a edició del Saló del
Còmic de Barcelona inclou-
rà a última hora dues expo-
sicions més, Obama al
còmic, comissariada per Vi-
cent Sanchis, que recull les
aparicionsdelpresidentdels
EUA als còmics i la premsa
gràfica, i 75è aniversari
Flash Gordon, comissaria-
da per Carles Santamaria,
director del Saló, en què es
mostraran originals mai vis-
tos d’aquest superheroi.

Aquestes dues exposici-
ons se sumen a les moltes
activitats que tindran lloc
entre el 29 de maig i l’1 de
juny al palau número 8 de la
Fira de Barcelona, i a d’al-
tres espais, com ara la Fil-
moteca, o la zona dedicada
als videojocs. El Palau 8, que
ocupa 17.000 metres qua-
drats, acull els estands de
les diferents editorials en
una agenda d’actes atapeï-
da. “El 95% de la indústria
editorial del còmic a l’Estat
espanyol està concentrada
a Catalunya”, va explicar
ahir Antoni Comas, presi-
dent del Saló, que estava
acompanyat de Natacha
Vandenberghe, directora de
l’oficina de turisme de Bèl-
gica, país convidat i bressol
de grans autors de còmic.

A banda de mantenir la
filosofia del Saló, que segons
Santamaria és “acostar el
còmic al públic no aficionat,
amb exposicions com la de-
dicada al futbol, i satisfer els
aficionats amb mostres més
especialitzades”, també ofe-
reix un bon volum de relaci-
ons professionals: “Hi ha
300 cites concertades entre
artistes i editors”.

Està confirmada l’assis-
tència a l’acte inaugural
d’Ángeles González Sinde,
ministra de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, conse-
ller de Cultura, i l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu. ■


