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Glòria Coll Domingo segons Elga Cremades

	 La	Glòria,	segurament	ben	co-

neguda	de	tots	vostès,	és	una	escripto-

ra	nata.	Ja	a	començaments	de	primer	

de	Filologia	catalana,	quan	ens	vam	

conèixer,	em	va	confessar	el	seu	amor	

per	la	literatura,	que	escrivia	i	que	ho	

havia	fet	des	de	molt	jove.	“Sobretot	

poesia”,	em	va	dir,	tot	i	que	el	seu	cur-

rículum	literari	(i	les	lectures	que	avui	

podrem	escoltar)	demostren	que	també	

conrea	el	relat	curt.	Així,	aquesta	narra-

tiva	que,	segons	comenta	ella	mateixa,	

“li	resulta	més	difícil”,	li	ha	donat	accés	

a	diversos	premis	des	dels	14	anys:	el	

2002	va	guanyar	el	primer	premi	de	

narrativa	breu	en	català	al	VII	concurs	

literari	Enric	Massó	i	Urgellès,	de	l’IES	

Joan	Guinjoan	de	Riudoms;	l’any	2003	

va	obtenir	un	accèssit	de	narrativa	breu	

als	premis	Arnau	de	Palomar,	i	el	2005	

va	obtenir-ne	el	primer	premi	pel	relat	

“El	ritme	silenciós	del	món”.	A	més,	des	

de	fa	poc	més	d’un	any	col·labora	a	la	

revista	Lo	Floc, per	a	la	qual	escriu,	pre-

cisament,	narrativa	breu.

	 De	totes	maneres,	és	ben	cert	

que,	en	general,	la	seva	activitat	literà-

ria	ha	girat	més	al	voltant	de	la	poesia	

que	no	pas	de	la	prosa,	cosa	que	es	pot	

comprovar	tant	per	l’abast	dels	premis	

obtinguts	com	pel	nombre	de	compo-

sicions.	L’any	2006	va	obtenir	el	primer	

premi	de	la	categoria	de	poesia	als	Pre-

mis	Josep	Pla	i	Francesc	Alsius,	de	l’IES	

Frederic	Martí	Carreras	de	Palafrugell,	i	

aquell	mateix	any	va	participar	a	l’acte	

“Sessió	oberta:	Cinc	poetes	del	Camp	

de	Tarragona”	de	la	Nit	de	la	Poesia	de	

Tarragona	organitzada	per	l’Associació	

de	Professionals	i	Estudiosos	de	Llen-

gua	i	Literatura	Catalanes	(Apellc).	D’al-

tra	banda,	l’any	passat	va	aconseguir	el	

premi	a	la	millor	poesia	de	la	categoria	

de	més	de	15	anys	als	Premis	Bages	

Juvenils	de	Literatura,	així	com	un	ac-

cèssit	al	II	Premi	Joves.lit	de	l’Apellc,	

accèssit	obtingut	amb	el	seu	primer	

recull,	“La	pols	i	el	foc”.	I	és	que,	a	la	

seva	edat,	aquesta	autora	de	Riudoms	

ja	compta	amb	tres	reculls	(encara	que	

no	han	estat	publicats	en	format	llibre):	

“La	pols	i	el	foc”,	“La	condició	i	la	cir-

cumstància”	i,	el	més	recent,	“L’amant	

desterrada:	morir	o	matar”.	“Sobre	què	

escriu?”,	ens	podem	preguntar.	“Hi	ha	

constants,	a	la	seva	obra?”,	“són	molt	

diferents	els		relats	de	les	poesies?”	

Com	ens	podem	imaginar,	als	21	anys	

encara	no	ha	arribat	a	la	seva	plenitud, 

a	la	seva	maduresa literària (per	dir-ho	

d’alguna	manera)	i,	al	llarg	dels	anys,	

s’ha	dedicat	a	anar	fent	descoberta	de	

Elga Cremades i Cortiella, estudiant de Filologia Catalana



2�

Glòria Coll Domingo segons Elga Cremades

paraules	poden	sonar	buides,	i	poden	

deixar	entreveure	una	multitud	de	te-

mes	inconnexos,	però	si	els	afegim	el	

tema	principal	al	qual	es	refereixen	la	

qüestió	s’aclareix	considerablement:	

es	tracta,	normalment,	d’una	exposició	

de	la	visió	de	la	dona.	Si	ens	hi	fixem,	

per	bé	que	en	algun	cas	adopta	un	nar-

rador	masculí	(com	passa	al	relat	que	

ens	llegirà),	les	veritables	protagonis-

tes	de	la	seva	obra	són	les	dones.	Més	 Josep Maria Riu, Elga Cremades i Glòria Coll en el 
fòrum literari de tardor, el 25 de setembre. 

Foto: Jordi Ferré Piñol.

diferents	estils,	s’ha	anat	impregnant	

de	diverses	influències	i	s’ha	endinsat	

per	diferents	camins.	Ara	bé,	malgrat	

tot	això,	podem	descobrir	que,	en-

tre	les	diferents	composicions	hi	ha	

elements	comuns	(de	fet	és	gràcies	a	

aquests	lligams	que	ja	ha	pogut	aplegar	

alguns	dels	seus	poemes	en	diversos	

reculls).	Ella	ho	descriu	amb	cinc	pa-

raules:	retrets,	laments,	frustracions,	

guerra	i	religió.	Dites	així,	aquestes	cinc	
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concretament,	es	tracta	d’unes	dones	

amb	una	personalitat	marcada,	plenes	

de	contrastos,	que	pateixen	per	la	seva	

condició	però	que	demostren	una	vo-

luntat	lluitadora,	de	vegades	amb	una	

actitud	agosarada,	de	vegades	amb	una	

actitud	protectora.	Viuen,	tot	sovint,	

situacions	de	conflicte:	des	de	l’adoles-

cència	fins	a	la	vellesa	són	dones	que	

pateixen	el	fracàs,	l’engany	social,	que	

es	volen	rebel·lar	però	que	sofreixen,	

que	es	frustren,	que	tenen	pors,	i	tam-

bé	un	sentiment	de	culpabilitat	que	les	

arrossega	a	fer-se	retrets	constants.	

	 Tocades	per	experiències	amo-

roses	fracassades,	per	l’oblit,	la	depres-

sió,	la	solitud	o	la	reiteració	d’actituds	

sense	sortida,	aquests	personatges	

arriben	a	punts	àlgids	de	frustració.	La	

dependència	–ja	sigui	de	les	drogues	o	

de	l’home–	el	menyspreu	envers	elles	

mateixes,	el	sentiment	de	culpabilitat	

davant	la	desgràcia	o,	simplement,	la	

por,	condueixen	aquestes	dones	cap	als	

contrastos:	valentia	i	patiment,	condició	

i	voluntat,	home	i	dona,	passió	i	sub-

missió...	Un	seguit	de	dualismes	que,	

de	fet,	també	és	el	que	ha	donat	títol	als	

seus	reculls.	“La	pols	i	el	foc”,	per	exem-

ple,	es	debat	entre	el	record	i	la	malen-

conia	del	passat	(la	pols)	i	la	passió	del	

present	(el	foc).	“La	condició	i	la	cir-

cumstància”,	juga	amb	la	dualitat	entre	

el	jo	(la	dona,	la	condició	d’ésser	dona,	

d’una	classe	social,	etc.)	i	el	tu	(allò	que	

envolta	la	dona:	l’amant,	però	també	el	

retret,	el	lament,	la	culpa).	I,	finalment,	

a	“L’amant	desterrada:	matar	o	morir”,	

la	dicotomia	la	trobem	en	el	paper	de	

la	dona:	activitat	o	passivitat,	valentia	o	

submissió,	protegir	o,	simplement,	pa-

tir.	Ho	podem	veure,	per	exemple,	en	el	

tercer	poema	d’aquest	últim	recull:	ens	

parla	de	la	prostituta,	observada	i	criti-

cada	per	les	persones	benestants,	que	

molts	cops	no	es	qüestionen	què	és	el	

que	ha	portat	aquella	dona	a	ser	allí.	

	 				En	aquesta	composició	es	

troba	el	punt	àlgid	de	la	submissió,	tant	

en	l’àmbit	públic	(laboral)	com	en	el	

personal.	És	el	màxim	exponent,	pot-

ser,	de	la	dificultat,	de	la	frustració:	és	

la	condició,	la	que	ha	dut	la	persona	a	

aquest	estat,	i	no	la	seva	voluntat.	Per	

això	també	s’hi	observa	un	cert	grau	

de	rebel·lió	i	de	justificació	de	la	fatali-

tat.	La	noia	s’arriba	a	comparar	amb	el	

banquer	i	incita	el	lector	a	la	reflexió,	a	

la	presa	de	consciència	del	judici	soci-

al.	Ens	vol	demostrar,	d’alguna	manera,	

les	contradiccions	que	la	vida	ens	pot	

dur,	el	contrast	amarg	que	hi	pot	haver	

entre	l’entorn	(en	termes	del	segon	re-

cull,	la	circumstància)	i	l’interior	d’una	

mateixa	persona,	i	també	la	influència	

que	cadascun	d’aquests	elements	pot	

tenir	sobre	l’altre.		

	 Precisament	aquest	és	el	tema	

del	relat	que	ens	llegirà	(“La	lleuge-

ra	resistència	de	l’aigua”,	publicat	a	

Lo	Floc	número	189):	a	mesura	que	la	

protagonista	augmenta	el	seu	nivell	

econòmic	i	el	seu	prestigi	professional	

esdevé	més	freda	i	distant	amb	el	seu	

amant,	perd la	naturalitat	que	la	ca-

racteritzava.	Així,	podem	veure	com	la	

circumstància	pot	arribar	a	transformar	

la	condició	de	la	persona.	Potser	és	en	

“Potser és en aquest 
sentit que la Glòria 
inclou, com a definidor 
del seu estil, el mot 
guerra. No és la 
guerra en ella mateixa, 
sinó la visió de les 
relacions humanes 
(sobretot les amoroses) 
com un camp de 
batalla.” 



2�

aquest	sentit	que	la	Glòria	inclou,	com	

a	definidor	del	seu	estil,	el	mot	guerra. 

 No	és	la	guerra	en	ella	matei-

xa,	sinó	la	visió	de	les	relacions	huma-

nes	(sobretot	les	amoroses)	com	un	

camp	de	batalla.	Cada	decisió	que	pre-

nem	ens	pot	fer	guanyar	alguna	cosa,	

però	també	ens	la	pot	fer	perdre,	i	el	

debat	esdevé	constant.	En	paraules	se-

ves:	“També	es	tracta	d’una	guerra;	tota	

la	part	bonica	també	és	una	guerra.	Tots	

acaben	sent	perdedors	i,	en	el	fons,	tots	

acaben	sent	guanyadors”.		Tot	plegat	pot	

semblar-nos	molt	tràgic;	i	és	que	ella	

mateixa	confessa	que	de	seguida	(tot	i	

que	no	sap	ben	bé	per	què)	va	associ-

ar	la	poesia	amb	alguna	cosa	tràgica,	

amb	un	element	que	l’ajuda	a	sortir-

se’n	o	a	evocar	sensacions	en	els	seus	

moments	de	més	debilitat.	De	totes	

maneres,	això	no	significa	que	escrigui	

els	poemes	ràpidament,	“de	qualse-

vol	manera”:	tot	i	que	en	un	primer	

moment	sí	que	es	deixa	guiar	per	allò	

que,	amb	més	o	menys	cautela	podrí-

em	anomenar	inspiració,	després	revisa	

moltes	vegades	la	seva	obra.	Es	tracta	

d’unes	composicions	que	busquen,	

sempre,	un	determinat	estil,	ja	sigui	per	

experimentar,	ja	sigui	per	crear	diver-

ses	sensacions	o	per	retre	homenatges	

a	aquells	autors	que	ella	creu	que	l’han	

influïda	més	(és	el	cas,	per	exemple,	de	

les	peces	dedicades	a	Mercè	Rodoreda,	

a	Miquel	Bauçà	o	a	Miquel	Martí	i	Pol).	

Així,	doncs,	revisa	molt	el	que	escriu	i,	

amb	paciència	i	voluntat,	intenta	millo-

rar-ho	dia	a	dia,	tot	buscant	la	paraula	

més	justa	per	a	expressar	allò	desitjat	

–és,	segons	ella	mateixa,	una	fervent	

usuària	del	diccionari	de	sinònims	i	an-

tònims.	Li	agrada	crear	un	estil	directe	

i	violent,	però	també	adequar-se	a	cada	

temàtica,	i	als	requeriments	dels	diver-

sos	relats:	quan	convé	introdueix	la	his-

tòria	a	poc	a	poc,	o	bé	l’accelera,	o	bé	

n’augmenta	la	tensió	i	ens	deixa	amb	

finals	sorprenents	(com	és	el	cas	de	

“Pensió	Barenys”,	en	què	una	aparent	

violoncel·lista	resulta	amagar	una	terro-

rista)...	I	també	sap	retre	homenatges,	

quan	ho	creu	necessari,	als	seus	orí-

gens:	la	major	part	de	les	seves	compo-

sicions	estan	ambientades	a	Riudoms,	

per	més	que	en	alguns	casos	l’escenari	

sigui	difícil	de	descobrir.

	 En	general,	doncs,	es	trac-

ta	d’una	autora	curosa	en	allò	que	

escriu,	que	se	sap	impregnar	dels	di-

ferents	elements	de	la	seva	vida	per	

crear	una	obra	suggerent,	reflexiva	i,	

alhora,	entenedora.

	 (*)	Intervenció	d’Elga	Crema-

des	presentant	l’escriptora	riudomenca,	

Glòria	Coll	Domingo,	al	Fòrum	Literari	

del	dia	25	de	setembre	de	2009.


