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L a veu de Pau Riba –entre drings, remors de corda de guitarra, ventijols i

altres músiques de l’Orchestra Fireluche– invoca la força eixampladora

del somni a «Nina de Miraguano»: «Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i

els llençols en veles de paper d’arròs, i se t’endugui un aeri oceà de peixos alats i

!
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llagostes d’ales d’aigua». La realitat esdevé senzillament un trampolí en què prendre

l’impuls que cal per a expandir-se. Aleshores, més enllà de l’existència rutinària,

tediosa i insípida del respirar automàtic —d’aquest fer «la veu trista per telèfon»—,

Riba conjura per a la Maria, la protagonista de la cançó, una existència feta de pasta

de somnis, atiada sempre per un amor gros i bo. Es vol depassar la pell tibant de la

realitat insubstancial i habitar el somni, de pell elàstica, dúctil i mal·leable, bona de

dilatar i d’expandir. El somni esdevé així un mecanisme de creació d’altres espais,

d’altres mons fèrtils en possibilitats.

El projecte multidisciplinari La forma dels somnis aposta per l’onirisme amb el

mateix sentit: esbucar els partions limitadores de la realitat i construir nous

terrenys. La intenció de fons és ampliar les zones de contacte entre diferents

col·lectius per a entendre la societat extensament, d’una manera més inclusiva i

horitzontal. Aquest projecte neix a la Universitat de les Illes Balears, al grau de

Llengua i Literatura Catalanes, concretament a l’assignatura Aproximacions

interdisciplinàries de la Literatura, impartida per la Dra. Mercè Picornell, qui

engresca el seu grup d’estudiants a confeccionar un aplec de textos elaborats per

estudiants, per usuaris de l’Associació La Nostra Veu i de l’Hospital de Salut Mental

Comarcal d’Inca i per escriptors ja consolidats dins el panorama literari català. De

tot plegat, en sorgeix el volum coral Quimeres. Somnis, literatura i salut mental

(Disset Edicions, 2021), amb el qual es desmitifica la creació literària i es reformula

l’impacte de l’activitat universitària en la societat.

Des de l’aula, s’han establert llaços —mai jeràrquics, sempre agermanats— amb

usuaris i personal treballador de l’associació i de l’hospital, uns vincles que s’han

sostingut per un fil temàtic unificador: la visió del somni com a motor de creació

d’altres realitats possibles, més espaioses i integradores. El fet de constatar la

col·laboració entre persones de l’àmbit docent, literari, hospitalari i associatiu en

aquest llibre em sembla una bona mostra de la viabilitat de la pràctica

multidisciplinària, la qual, com coincideixen Picornell, Galaso i Delgado a l’epíleg,

entronca en la creativitat. Aquest és també l’enclavament en què ancora la diversitat



textual del cos del llibre, en el qual s’amalgamen peces literàries de diversa índole

sota el principi de la creativitat i la temàtica onírica.

Cati Balaguer mostra el camí costós de la superació d’una caiguda, des d’un jo

sincer i valent; Carles Rebassa i Biel Mesquida vindiquen la llibertat sexual a partir

de la figura del vampir i des del cant a la identitat no binària, respectivament; Aina

Sastre impulsa una revisió feminista de la quimera, com a concepte; i Aina Gomis

l’analitza des de la perspectiva narratològica. Francesc Socies amplia l’abast del

somni i l’omple d’altres significats, des de la fecunditat de la imaginació humana;

Gonzalo escriu sobre el paradís i el pànic; Júlia Mérida endevina en el somni l’últim

deix del record; Maria Antònia Massanet somieja amb eixamplar la seva corporalitat

habitant espais exteriors; i M. Carmen C. anhela trobar la forma de desvetllar la

bellesa dels dies. Vicente Galaso es mostra contrari a l’arrabassada farmacològica i

aposta per la convivència amb la mania o l’apatia; Aina Barceló troba en la comunió

amb el paisatge una forma de vida plena; Damià Pujol, per mitjà del record de

l’origen oníric de Terminator, ens ensenya a escoltar les nostres intuïcions; Elvira

Genovart somia amb una realitat paral·lela; i Núria Ripoll prova de construir un

llenguatge oníric. Miquel Àngel Adrover i Cati Coll despleguen poèticament la

metàfora lorquiana del somni que sura sobre el temps com un veler; Laura Torres

parla del misteri de goma que és la contemplació; Sonia R. explica el seu somni més

preuat des de l’experiència i l’enyorament…

En conjunt, un aplec heterogeni: des d’intervencions més confessionals fins a textos

més ficcionals i, formalment, peces líriques, relats breus, assajos d’assaig… Mercè

Picornell és taxativa, contracanònica i transparent en afirmar «sense cap vergonya,

que aquest llibre és de qualitat desigual. I que és en l’assumpció desacomplexada

d’aquesta desigualtat que es converteix en un volum integrador, capacitador, i, en

definitiva, creatiu i valuós» (146). Per tant, més que l’excel·lència literària —que

adesiara també hi és—, el mèrit del recull roman en la suma d’esforços i

generositats, en la fertilitat d’un diàleg poc sovintejat, en l’intercanvi experiencial

que envolta el producte editorial –com els tallers de creació i performativitat que



varen posar en contacte el grup d’estudiants amb usuaris i personal de  La Nostra

Veu i de l’Hospital de Dia de Salut Mental, o les presentacions del llibre que han

transcorregut fora del marc universitari i que han esdevingut un espai col·laboratiu

de tots aquests col·lectius, cosa necessària després del confinament per la pandèmia.

Per tant, a Quimeres. Somnis, literatura i salut mental s’ha transcendit la funció més

tradicional de la literatura, sobretot sota la perspectiva de la filologia –la qual,

alhora, hi ha estat present en la pràctica editorial de primer ordre que ha suposat

l’edició del llibre per als estudiants, encarregats de les tasques de correcció,

estructuració, traducció, disseny i revisió de l’aplec, així com de la divulgació del

projecte i la promoció del llibre. La literatura –i, en extensió, la creativitat– ha

servit per a uns usos que han oscil·lat des de la teràpia fins a la cohesió social, i per

al foment de la creació literària en el marc d’uns estudis de grau en què la

producció artística ha quedat tradicionalment relegada a un segon pla. D’aquests

tres eixos se’n parla als pròlegs: el coordinador autonòmic de Salut Mental de les

Illes Balears, Oriol Lafau, reivindica l’art –especialment l’escriptura– com a recurs

terapèutic complementari al psicofarmacològic en una contemporaneïtat que

prioritza «la cura ràpida, l’anestèsia afectiva i efectiva» (7), en què la impaciència

descarta les cures més lentes. Fina Santiago, Consellera d’Afers Socials i Esports,

posa l’èmfasi en la característica de la diversitat social i aposta per la «diferenciació

en xarxa», tan difícil de respectar en una societat construïda sobre els principis de

la competitivitat i l’excel·lència. Finalment, l’escriptora Neus Canyelles dignifica la

malaltia mental i reflexiona sobre la literatura com a plataforma visibilitzadora

d’aquestes afeccions des de les idees de confessió i invenció.

Així doncs, Quimeres. Somnis, literatura i salut mental reuneix en un mateix

projecte participació acadèmica i docent, institucional, hospitalària, associativa i

literària. Des d’un afany democràtic que parteix tanmateix d’un plantejament molt

realista –Picornell afirma que «fer l’escriptura més accessible no vol dir que tothom

pugui ser escriptor o poeta. No comporta que tots haguem de guanyar premis

literaris, i, ni tan sols, que haguem de publicar la nostra obra» (145)–, acosta la



creació artística a tots els públics, des de la idea del somni com a mecanisme

igualador. La literatura esdevé aleshores una plataforma en què es des-

subalternitzen veus forçades al mutisme, habitualment marginades pel fet de no

tenir cabuda dins la vida normalitzada i normativa, les quals conviuen en aquest

volum en relació de germanor amb veus reconegudes i admirades dins el circuit

literari.

Com especulava fa unes setmanes Adrià Martín-Mor en una conversa amistosa a

Amherst, hi rau tal vegada en la creació artística desinteressada el darrer reducte de

resistència contra sistema– el qual, d’altra banda, ha estat tan recurrent dins la

història com a forma de contestació davant la repressió. El plantejament de

Quimeres. Somnis, literatura i salut mental, al marge de «prejudicis i tendències de

mercat», em sembla que s’encamina per aquests viaranys i, inscrit dins el gir

competencial, conforma una contestació als patrons neoliberals que parasiten el

sistema educatiu actual, com reconeix Picornell. Per tot plegat, segons el meu

parer, Quimeres. Somnis, literatura i salut mental conforma un exemple docent i

social que hauria de prendre’s com a inspiració i model de creació d’un teixit de

procedència diversa aglutinat per la creació artística, amb la voluntat de, més enllà

dels múltiples guanys en termes formatius, intel·lectuals i econòmics, generar

autoestima i benestar en les persones participants. Com a mínim, «La forma dels

somnis» continuarà fent feina en aquest sentit –enguany amb un projecte sobre el

tema del(s) monstre(s)–, procurant eixamplar amb somnis nous aquesta realitat

nostra que massa sovint compartimenta i separa.

CCoollllaaggee  ddee  ppoorrttaaddaa::  JJooaaqquuíínn  OOlliivvaa..

EETTIIQQUUEETTEESS:: AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ  LLAA  NNOOSSTTRRAA  VVEEUU BBIIEELL  MMEESSQQUUIIDDAA CCAARRLLEESS  RREEBBAASSSSAA CCAATTII  BBAALLAAGGUUEERR DDIISSSSEETT  EEDDIICCIIOONNSS

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  SSAALLUUTT  MMEENNTTAALL  CCOOMMAARRCCAALL  DD’’IINNCCAA MMEERRCCÈÈ  PPIICCOORRNNEELLLL PPAAUU  RRIIBBAA UUIIBB

ÚLTIMES PUBLICACIONSMARIA PALMER CLAR

https://lalectora.cat/tag/associacio-la-nostra-veu/
https://lalectora.cat/tag/associacio-la-nostra-veu/
https://lalectora.cat/tag/biel-mesquida/
https://lalectora.cat/tag/biel-mesquida/
https://lalectora.cat/tag/carles-rebassa/
https://lalectora.cat/tag/carles-rebassa/
https://lalectora.cat/tag/cati-balaguer/
https://lalectora.cat/tag/cati-balaguer/
https://lalectora.cat/tag/disset-edicions/
https://lalectora.cat/tag/disset-edicions/
https://lalectora.cat/tag/hospital-de-salut-mental-comarcal-dinca/
https://lalectora.cat/tag/hospital-de-salut-mental-comarcal-dinca/
https://lalectora.cat/tag/merce-picornell/
https://lalectora.cat/tag/merce-picornell/
https://lalectora.cat/tag/pau-riba/
https://lalectora.cat/tag/pau-riba/
https://lalectora.cat/tag/uib/
https://lalectora.cat/tag/uib/
https://lalectora.cat/author/maria-palmer-clar/
https://lalectora.cat/author/maria-palmer-clar/


Llibres

Cultura

Nosaltres

Contacte

© LA LECTORA
hola@lalectora.cat

Amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona (ICUB, 2019)

Política de privacitat

Copyleft

(Palma, 1994). Va estudiar Llengua i Literatura Catalanes i Espanyoles a la

UIB i el màster CRIC a la UB. Ha treballat amb detall l'obra d'Antònia

Vicens i també ha llegit atentament Maria Sevilla, Juana Inés de la Cruz i

Mercè Rodoreda, entre d’altres. Ha estat professora i ha impartit tallers de

català per a joves nouvinguts. Forma part del grup de recerca LiCETC i ara

està fent el doctorat en Perejaume. També fa ceràmica i hort, pinta i escriu.
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