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D
e la literatura etnogràfica hi ha una
història que sempre m’ha fascinat.
És aquesta. Upamu, un jove fetiller,
es dedica a curar els malalts de la

seva tribu amb herbes i pregàries. És molt
respectat, i a fi de perfeccionar els seus co-
neixements fa llargs viatges per consultar
amb d’altres medecinaires. Un dia,
però, quan torna a casa és acusat de
practicar arts negres. De fetiller passa a
bruixot, de guaridor a nigromant. Els càr-
recs són terribles; els testimonis, irrefuta-
bles. En la seva absència l’han vist transfor-
mat en tigre i ratpenat. El poble, per fi, troba
una explicació a totes aquelles morts causa-
des per l’epidèmia de tifus. Era Upamu, que
els enverinava en secret.

L’alçada del geni d’Upamu es manifesta en
el judici, públic i multitudinari. Sap que el
veredicte ja està donat i beneït. I no
nega cap acusació, seria inútil. Ben al
contrari. Explica, amb tots els detalls
truculents, el procés que l’ha convertit
en mag maligne. A partir d’aquí l’acti-
tud del tribunal canvia. Un cop assumi-
da, ja no importa tant la culpabilitat
com el relat. Com és possible que un
home tan bo hagi esdevingut un genoci-
da? Les peripècies d’Upamu són d’allò més
interessants. “Sí, em converteixo en ratpe-
nat –afirma Upamu–, però saben vostès com
n’és, de dolorós, que el teu cos es transformi
en au nocturna o felí monstruós?”. En efecte,
els viatges per conèixer altres metges en reali-
tat eren visites a bruixots superiors, que l’en-

sinistraven. Upamu confessa haver profanat
cementiris amb urpes de tigre, però mai tom-
bes de la seva gent. (El tigre que van veure els
testimonis, al·lega, devia ser un altre bruixot.)
Durant tres dies i tres nits el poble segueix
amb gran interès les seves aventures. Final-
ment, Upamu, que hauria de ser lapidat, és ab-
solt amb una pena lleu.

El més gran Upamu del segle XX va ser, sens
dubte, Albert Speer, l’arquitecte de Hitler. Com
tots els jerarques del III Reich després de la
guerra va escriure no una, sinó dues memòries
amb el mateix fil conductor. En essència: Speer
no sabia que Hitler era nazi. Però en Speer,

subtil i sinuós, intel·ligentíssim, el relat sap
establir vincles empàtics amb el lector.

Com Upamu, el seu geni es va de-
mostrar al judici de Nuremberg. De
tots els acusats va ser l’únic que va
assumir plenament la seva res-
ponsabilitat. Va entendre que el
tribunal no volia tant la veritat
dels fets, contrastats, com l’expia-
ció, i que enfrontar-s’hi equivalia a
la forca. Així, Speer es va conver-

tir en el nazi bo per antonomàsia.
Un bon xicot, fascinat i seduït per

les forces del mal.
I aquí un matís. Intuïm que Upamu

era innocent, i Speer no. La nostra lògi-
ca ens diu que Upamu mai no es va con-

vertir en una bèstia
devoradora d’homes,
i Speer sí. Avui en dia
la seva defensa a Nu-
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ón més de 450 cançons,
una quantitat important,
totes amb la veu i la música
al servei de grans poemes

dels primers noms de la nostra lite-
ratura, que concorrien al premi
que, en memòria de Miquel Martí i
Pol, en Lluís Llach convoca i pre-
mia cada any, en el Certamen Terra
i Cultura, assessorat per un jurat
del qual formen part persones de
nas fi i provat com ara Ramon
Muntaner, Lluís Gendrau i Lluís
Marrasé. La tria dels poemes és
d’una qualitat excepcional i un mè-
rit dels concursants. Aquest any,
per exemple, ha guanyat la compo-
sició de Sílvia Pèrez, que canta
d’una manera admirable, com es
va poder veure al Teatre Lliure en
un espectacle sobre Salvador Es-

El deute dels poetes
priu, aquest any. La composició
guanyadora està basada en un poe-
ma de Maria-Mercè Marçal, Cova-
va l’ou de la mort blanca, una me-
ravella. Ha quedat finalista el Bea-
tus Ille, de Josep Palau i Fabre, que
Joanjo Bosk ens fa arribar amb una
convicció, una claredat i una con-
tundència admirables.Tota la resta
és d’una gran qualitat en tots els
aspectes: l’adaptació musical, la in-
terpretació i la tria dels poemes.

El fet que el jurat pogués dir, el
dia de la proclamació dels premis,
que editarà un disc i un llibre amb
les vint cançons finalistes, diu ben
clar que de les més de 450 n’hi ha
una bona colla que mereixen ser
escoltades, i aquesta difusió que
volen fer-ne els organitzadors, si

les escoles, instituts i biblioteques
hi ajuden una mica –esperem-
ho–, farà conèixer les veus dels
nostres poetes més rellevants a
les noves generacions massa so-
vint –excepcions excepcionals a
banda– allunyades de la gran poe-
sia. Massa sovint les cançons que
els adolescents aprenen i repe-
teixen en festes i saraus són
d’una simplicitat i fins i tot d’una
vulgaritat aclaparadores i gaire-
bé sempre en anglès o castellà.
Mentre la nostra poesia espera al
racó de casa o de les institucions
culturals, quan hi és, que algú es
digni a llegir-la. Aquests artistes
ens la canten, ens l’acosten,
amb bona música i, d’alguna
manera, no només li donen veu,
sinó que li donen vida.

Entre els poetes d’aquest any hi
ha tants poemes de Joan Brossa i de
Maria-Mercè Marçal que algú va dir
que semblava un monogràfic sobre
aquests autors. I també Vicenç Es-
tellés, J.V. Foix, Maria Antònia Sal-
và, Salvador Espriu, Fages de Cli-
ment, Miquel Martí i Pol, Carme
Guasch... i molts més. Gairebé tots.
La feina de poetes i músics/can-
tants sempre ha donat bons fruits.
I aquesta és una ocasió per demos-
trar-ho. Penso que els poetes han
d’estar agraïts a aquests artistes
que es posen al seu servei amb una
humilitat i una capacitat admira-
bles. Ara cal que el públic segueixi
amb interès la divulgació de les
obres. Esperem-ho, perquè s’ho me-
reixen, els uns i els altres. Com es-
perem el CD i el llibret divulgatiu.❋
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