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Mor Joan Vergés, 
el poeta que  

va viatjar amb  
la música

LAURA BORRÀS 
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓ  

DE LES LLETRES CATALANES 

Ens ha deixat el poeta i ho ha fet el 
mateix dia en què la Institució de les 
Lletres Catalanes li havia preparat 
un acte de reconeixement, que vam 
embastar després de l’homenatge 
popular als poetes centenaris Ros-
selló-Pòrcel i Villangómez Llobet 
de l’1 de febrer, quan vam saber que 
la seva vida s’apagava. Han estat 
vint dies de corredisses, d’adhesi-
ons dels seus incondicionals, de 
complicitats entre família i amics 
per aconseguir fer-li un homenat-
ge del qual ell tenia coneixement i 
poder-lo fer en vida seva. No hi hem 
estat a temps. Vergés ens ha deixat 
just unes hores abans de l’acte de ce-
lebració de la seva vida que volia ser 
aquest homenatge, que havia de 
conduir el cantautor i president de 
la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, Isidor Marí. 

La trajectòria poètica de Joan 
Vergés és d’una inusitada solidesa 
des dels seus orígens i d’un compro-
mís poètic sense fissures. Una poe-
sia fresca, irònica, profunda i subtil. 
Una poesia autèntica. Gran lector 
de la nostra millor tradició literària, 
considerava Maragall el més gran 
poeta que ha donat Catalunya; Ver-
daguer i Carner els més abundosa-
ment dotats; Riba, el més savi; Sal-
vat, el més sorprenent; Rosselló, el 
més difícil, i Sagarra i Garcés, els 
més musicals. La música en el més 
alt sentit de la paraula, perquè Ver-
gés sabia que la música naixia dels 
versos i potser per això la música 
l’ha estimat i ha estat profusament 
musicat. La cançó ha estat el millor 
vehicle de difusió de la seva poesia. 
Toti Soler, el mateix Marí, però 
també Maria del Mar Bonet i Joan 
Manuel Serrat s’han acostat als seus 
versos per convertir-los en cançons 
i donar-los una nova i llarga vida. Ell 
se’n sentia agraït. Nosaltres li agra-
ïm avui la força de la seva resistèn-
cia perquè va reivindicar la necessà-
ria inutilitat de la poesia, perquè ens 
recordava que “els poetes no es ren-
deixen”. Com ell, que no s’ha rendit, 
tot i haver dissimulat, com ens de-
ia a Testament: “El meu viure escle-
rosat / que bategava d’estranquis / 
en un món de saltimbanquis”. Des-
cansi en pau.e
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Ganes d’escoltar i Instint per aprendre

 
Andreu Buenafuente i Albert Om 
tornen a aliar-se per organitzar un 
nou cicle de conferències Instint. 
Els convidats al Barts seran Ge-
rard Piqué, Bonaventura Clotet, 
Albert Espinosa i Lluís Llach. 

LAURA SERRA 
BARCELONA. “Aquí no hi porteu gu-
rus de la creativitat, eh, Andreu –li 
suplicava Ferran Adrià a Andreu 
Buenafuente durant el debat que in-
augurava el cicle Instint–. No hi ha 
cap recepta per a la innovació. 
L’única recepta és ser feliç. No s’ha 
de buscar l’èxit, sinó la felicitat”, de-
fensava el cuiner més famós del 
món. Buenafuente i Albert Om, els 
dos directors d’aquest cicle de xer-
rades que uneix coneixement i en-
treteniment en un escenari teatral, 
semblen haver pres nota d’aquella 
recomanació, perquè en la segona 
temporada d’Instint no hi ha ni gu-
rus ni venedors de fum, sinó perso-
nalitats de referència en diferents 
àmbits, de la cultura a la medicina.  

El primer a passar per l’escenari 
del teatre Barts, el 3 de març, serà el 
futbolista Gerard Piqué, que s’en-
frontarà en solitari i sense àrbitre 
amb el periodista Joan Maria Pou. El 
ritme de les xerrades continuarà, 
com l’any passat, sent mensual. El 
convidat del mes d’abril (el dia 7) se-
rà el músic Lluís Llach, que de la mà 
d’Albert Om oferirà reflexions al vol-
tant d’un concepte que, en la seva 
maduresa, el té obsessionat: apren-
dre. El cantautor assegura que és més 
important aprendre que saber. El 
metge Bonaventura Clotet oferirà la 

conferència Com podem viure més 
anys? a partir de les preguntes de Jo-
sé Corbacho (el 19 de maig). I a partir 
de llavors encara vindran el guionis-
ta Albert Espinosa i l’actriu Montser-
rat Carulla, en dates per determinar. 
A més, durant la temporada partici-
paran en el cicle altres convidats i 
presentadors que encara no han 
transcendit. Buenafuente aspira que 
Instint també sigui una eina al servei 
dels seus companys de professió.  

L’any passat, a més dels dos artí-
fexs, hi van participar Jordi Évole, 
Toni Soler, José Corbacho i Jaume 
Barberà. Van conversar amb gent 
com els germans Roca, Teresa For-
cades, Ada Colau, Risto Mejide, Ana 

Pastor, Xavier Sala i Martín, Kili-
an Jornet, Eduard Punset i Al-
bert Sánchez Piñol. Vuit mil per-
sones van seguir les conferènci-
es, que prenen formats diferents 
en funció de cada convidat: “Fem 
vestits a mida”, deia Om. “La gent 
vol escoltar gent que té coses a 
dir. Es va confirmar el que ens de-
ia l’instint”, afegia, i Buenafuen-
te recordava que el preu “simbò-
lic”, de 10 euros, hi ajuda. “En el 
primer debat vaig viure un mo-
ment especial, vaig notar una es-
pècie d’energia. Vaig pensar «Fi-
xa’t com escolta, la gent. Mil per-
sones escoltant en silenci, es no-
ta que hi són!»”e

Andreu Buenafuente amb Albert Om, en la presentació d’Instint, ahir. CRISTINA CALDERER

Nova temporada del cicle de xerrades, amb Gerard Piqué, Llach i Espinosa

‘La ratonera’ i els misteris 
d’Agatha Christie, a l’Apolo

LAURA GEA MALLORQUÍ 
BARCELONA. Fa 62 anys que triom-
fa al teatre de Londres, però sembla 
que Agatha Christie continua ama-
gant secrets interessants i casos per 
resoldre. El Teatre Apolo estrena-
rà el 5 de març La ratonera, el clàs-
sic d’Agatha Christie que, després 
d’una llarga estada de cinc anys a 
Madrid, arriba ara a Barcelona so-
ta la batuta del mateix director, Víc-
tor Conde (Pegados, Los misera-
bles), amb un nou repartiment.   

La ratonera és una mansió victo-
riana on vuit personatges es queden 
aïllats per la neu. Un d’ells, el ser-
gent Trotter, haurà de descobrir el 
misteri d’un crim del qual tots són 
sospitosos i alhora víctimes poten-
cials dels que encara poden produ-
ir-se. “La ratonera és el que ens pas-
sa pel cap quan pensem en Agatha 
Christie: època victoriana, perso-
natges aristocràtics amb passats 
foscos que queden atrapats en un 
espai del qual no poden sortir... És 

en aquestes situacions límit on aflo-
ra l’autèntica personalitat de la 
gent, el seus secrets”, subratlla el di-
rector, que afirma que els personat-
ges de Christie sempre són “els ma-
teixos amb diferents noms”.  

“Amb aquesta versió hem volgut 
potenciar el més essencial que volia 
transmetre l’autora. És un retrat fi-
del del món clàssic i romàntic de 
Christie però explicat de manera 
contemporània”, assegura Conde. 
La ratonera pertany al gènere de la 
novel·la policíaca amb el caracterís-
tic cinisme britànic, subtil i soter-
rat, que es tradueix en clau d’humor 
negre. “En la novel·la policíaca mai 
pots enganyar el públic, has de dei-
xar que el públic s’autoenganyi ell 
mateix amb les pistes falses, però 
després has de justificar-ho tot, no 
pots deixar cap fil sense lligar, és la 
màgia del gènere”, explicava ahir 
Conde en un escenari especial per 
a la roda de premsa, l’Amfiteatre 
Anatòmic de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya.   

El personatge de Trotter, in-
terpretat per Ferran Carvajal, se-
rà el guia de l’espectador per des-
fer la trama en la mansió de 
Monkswell Manor. “És un jove 
inexpert que acaba de sortir de 
l’acadèmia i el posen al capdavant 
de la investigació”, ha explicat 
Carvajal. Completen el reparti-
ment Mariona Ribas, Aleix Ren-
gel, Xavier Beltran, Anna Gras-
Carreño, Santi Ibáñez, Joan 
Amargós i Isabel Rocatti.e

Vuit sospitosos 
d’un crim i 
alhora set 
víctimes 
potencials de 
l’assassí de La 
ratonera.  
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