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Fins que és 
perdut
Jordi Julià

Poeta
 

El maig del 1926, al 
D i a r i  d e  S a b a d e l l , 
Francesc Trabal feia 
una defensa de la con-
tenció, on censurava 
l’actitud tan catalana 
de cridar, gesticular i 

esbravar-se impúdicament en veu 
alta. Això es produïa en plena dic-
tadura de Primo de Rivera, i quan 
encara s’havia de viure la proclama-
ció de la República i l’esclat de la 
Guerra Civil espanyola, que aquest 
escriptor de la Colla de Sabadell 
qualificarà, amb el temps, d’autèn-
tica revolució que va capgirar com-
pletament el món tal com l’havien 
conegut abans. Trabal decideix 
marxar a l’exili francès, i després a 
l’americà, i ens recorda que “per a 
molts, l’enyorar-se era molt mal vist. 
De mal gust. Es considerava més 
aviat literatura tronada”, potser cre-
guts que en l’esperança o la dissimu-
lació es podia suportar el dolor de 
l’absència, o perquè pesava aquesta 
exigència d’autocontrol racional que 
va dominar part de l’inici de segle.

Al final, Trabal reconeix que, per 
molt que es vulgui amagar, “l’enyo-
rament és una veritat”, i fins i tot 
una malaltia. El primer cop que ho 
manifesta obertament per escrit és 
quan fa gairebé tres anys que és a 
Xile, en un text de 1942 que serveix 
de títol per a l’aplec d’Escrits d’exili, 
fins ara dispersos, que aplega Maria 
Campillo en l’últim lliurament edi-
torial de La Mirada: Els contracops 
de l’enyorança. Aquesta professora, 
experta en la literatura d’aquesta 
època i una de les pioneres en l’es-
tudi de l’exili literari català, ha tin-
gut l’encert d’aplegar en un volum 
bell i valuós els articles adreçats a 
altres refugiats i catalans d’Amèri-
ca, apareguts entre 1940 i 1945 en 
dues revistes de l’exili, Germanor i 
Catalunya.

“L’enyorament és una 
veritat”, i fins i tot una 
malaltia

Entre les cròniques encuriosides 
dels costums festius o estranys de la 
societat de Santiago (en plena Guerra 
Mundial), apareix subtilment la idea 
de la Catalunya perduda. A part d’ex-
plicar la seva pròpia experiència de 
l’èxode, Trabal fa distincions interes-
sants entre el trasplantat nou i l’emi-
grant vell (i l’oblit que ha rebut), i 
exposa reiteradament la necessitat de 
portar a terme una acció per implicar 
els catalans d’Amèrica en una causa 
comuna, i assegurar-ne la catalanitat 
o un possible retorn a la pàtria. Espe-
cialment colpidor és comprovar que 
les primeres impressions de l’exili 
americà es transformen en desespe-
ració, en trobar-se lluny de casa i per-
cebre que el retorn s’ajorna. Quan la 
provisionalitat es torna condemna, 
sorgeixen les odioses fiblades de la 
nostàlgia: ja se sap, no es coneix el bé 
fins que és perdut.

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de Granollers 
s’ha sumat a la celebració del Dia 
Mundial de la Dansa amb la progra-
mació del muntatge Filage bloc, de 
la companyia El Turonet Dansa, de 
Laia Minguillón. La representació es 
farà diumenge a la 7 de la tarda en 
col·laboració amb l’escola de dansa 
d’Àgueda Murillo. Precisament, 
Minguillón, que fa de directora i 
intèrpret, és professora d’aquest cen-
tre de dansa i també col·laboradora 
de l’Agrupació Excursionista de 
Granollers. 

Filage bloc és un muntatge que 
fusiona la dansa contemporània amb 
l’escalada, que també està interpre-
tat per Cesc Ribera, i té la direcció 
escènica d’Anna Rodríguez. L’obra es 
converteix en un trajecte d’emocions 
relacionades amb la dansa i la mun-
tanya, en un viatge per continuar 
viatjant.

El cap de setmana a Ponent es 
completarà amb un altre muntatge 
que, tot i que no forma part del Dia 
Mundial de la Dansa, també és molt 
visual i amb molt moviment. Es trac-
ta de (Des) Hàbitat, de la companyia 
La Nevera, on a través del llenguatge 
poètic del teatre visual, el moviment 
i els titelles, es desplega davant l’es-

L’obra és interpretada per Laia Minguillón

El projecte “Artreveix-te” de l’escola 
Ferrer i Guàrdia de Granollers     
arriba a la segona edició
Granollers

EL 9 NOU

La segona edició del projecte “Artre-
veix-te”, impulsat per l’escola Ferrer 
i Guàrdia de Granollers per treballar 
les arts de manera transversal, es 
presenta aquests dies a l’Espai d’Arts 
de Roca Umbert. En aquesta edició, 
el treball se centra en l’arquitectura. 
L’escola ha organitzat trobades amb 
arquitectes per conèixer la seva feina 
de primera mà, i també les seves eines 
de treball. La matèria s’ha enfocat a 
diferents nivells, en funció de cada 
curs. Els més petits han estudiat els 

nius dels animals i els més grans han 
vist els diferents usos dels edificis, 
al mateix temps que s’han apropat 
a l’obra de grans arquitectes com 
Antoni Gaudí, Manuel Raspall, Nor-
man Foster o Santiago Calatrava, i de 
més propers com Benedetta Tagliabue 
o Jordi Badia, l’arquitecte de l’escola.

Com a activitat paral·lela, aquest 
dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, Arnau 
Bellavista, artista resident de l’Espai 
d’Arts i que treballa d’aparellador, 
farà el taller familiar “La meva fàbri-
ca en miniatura”, adreçat a nens de 4 
a 8 anys. La mostra està oberta a l’Es-
pai d’Arts fins aquest dissabte. 

De la Fira d’Activitats 
a Mishima

Sant Esteve de Palautordera

Després que diumenge passat se 
celebrés la Fira d’Activitats i Espec-
tacles al Circ Cric de Sant Esteve 
de Palautordera (a la foto), aquest 
dissabte és el torn de la música. A les 
10 del vespre, Mishima presentarà 
el seu últim treball, L’amor feliç, que 
inclou l’adaptació al català d’Il n’y 
a pas d’amour hereux, de Brassens i 
Aragonb. Aquest és el sisè treball de 
la banda de David Carabén, formada 
també per Marc Lloret, Dani Vega, 
Xavi Caparrós i Alfons Serra. A
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Lectures 
dramatitzades 
d’Indòmit Teatre a 
Sant Antoni 
Sant Antoni de Vilamajor 

La Setmana Cultural de Sant Antoni 
de Vilamajor es tancarà aquest cap 
de setmana amb diferents actes. Dis-
sabte a les 10 del vespre a la Sala, el 
grup Indòmit Teatre de Sant Antoni 
de Vilamajor presentarà, per segona 
vegada unes lectures dramatitzades 
de l’obra La ratera d’Agatha Christie. 
Dissabte també es farà la 16a trobada 
de puntaires, mentre que el mercat 
del trasto i del llibre usat s’instal·larà 
en el porxo de Can Sauleda diumenge 
matí. Diumenge començarà amb una 
caminada, i també es farà la matança 
del porc, un dinar, una ballada de 
gitanes amb la colla Giola de Llinars i 
un concert d’havaneres. J.B.M.

Independents per 
Mollet prepara el 6è 
Alliberament Massiu 
de Llibres

Mollet del Vallès

Independents per Mollet (IxM) durà 
a terme durant el matí del proper 
diumenge 28 d’abril, el 6è Allibera-
ment Massiu de llibres als carrers 
de la ciutat. La iniciativa parteix de 
la idea que tothom ha de tenir lliure 
accés a la cultura i té com a objectiu 
donar una segona vida als llibres i 
contribuir a fomentar el gust per la 
lectura d’una manera lúdica. Jesús 
M. Carrasco, el president d’IxM, ha 
convidat els molletans que vulguin 
a sortir al carrer i “buscar els llibres 
que els agradin i que un cop llegits 
el tornin a alliberar al seu lloc per tal 
que algú altre pugui gaudir de la seva 
lectura”. 

Enric Company i Xevi 
Gómez actuen a Can 
Palots de Canovelles

Canovelles

Els monologuistes Enric Company 
i Xevi Gómez interpretaran a Can 
Palots “Parlar sol”, aquest divendres 
a les 9 de la nit. Amb aquest monò-
leg, Gómez i Company faran un repàs 
dels temes més actuals de la nostra 
societat, amb la finalitat de fer obli-
dar el dia a dia i les seves dificultats, 
per poder mirar amb diferent pers-
pectiva les qüestions més quotidia-
nes de la vida.

El Teatre de Ponent se suma 
al Dia Mundial de la Dansa 
amb ‘Filage bloc’

pectador un petit conte inquietant i 
oníric, que parla sobre la soledat, la 
por de la llibertat i el costat fosc de 
l’amor, mal entès com a possessió de 
l’altre. L’obra està interpretada per 
Rosa Bigas, Esperança Cresí, Silvia 
Dotti, Rosa Forteza i Amanda Delga-
do.


