
Aquell poble, aquests poetes
original

Va ser una commemoració. Els moments –aquell i aquest– són incomparables. No era un Nou
Price. No es pretenia que ho fos. No s’escriu des de la mateixa circumstància –personal i
política. Ahir, al Teatre de la Biblioteca de Catalunya  es van commemorar els 50 anys del
Festival Popular de Poesia Catalana, celebrat el 25 d’abril del 1970 al Gran Price de Barcelona,
a dos quarts d’onze de la nit. La sorra del terra del teatre recordava les estomacades de la
sala. Aquell dia d’abril, el cop de puny se l’enduia un règim encara eficaç i enèrgic. Els nervis
eren indiscutibles. “A Espriu i Ferrater els tremolaven les cames”, recordava Marta
Pessarrodona, que va seure entre tots dos. Les multes van arribar.

Espriu al Price. |

Es va voler un acte solemne. Des del lloc –escenari enfosquit, il·luminació distintiva, lluïssor de
cadires de vellut granat– a la presència central de Carme Sansa  o l’aparició aclaparant de Lluís
Solà. Sansa va estar al Price del 70 com a lectora de poetes vius que no van poder dir-se –
Estellés, Parcerisas o Guillem d’Efak–; ahir era ella la conductora de la commemoració,
organitzada per Memorial Democràtic  i la Direcció General de Memòria Democràtica  i dirigida
per Ona Balló  i Manel Guerrero. Al nivell de Sansa, de connexió profundíssima amb aquell
recital, van parlar també Feliu Formosa  (que recordà la policia secreta entre el públic, la força
estimuladora de Joan Oliver  i el lloc d’on ha de venir la solució a tantes repressions: la gent) i
Pere Portabella  (que filmà clandestinament una part del festival i ahir subratllava la utilitat
política individual, imbatible en comunitat: “Som útils”).
Formosa i Portabella representen la distància fràgil que hi ha entre un moment i l’altre. El
poble invocat aleshores ahir amb prou feines va articular-se. El poble que som avui era una
figura dissimulada, poc visible. Sansa recorda el que pretenia Joan Colomines, metge i poeta,
ideòleg del recital del Price: “Sortir a la superfície”.
Ester Capella, consellera de Justícia, surt a dir unes paraules que enrareixen la temperatura de
l’acte. Una temperatura suau i concentrada, llunyana a la del Price, ple de tibantor i dispersió.
Es projecta Poetes catalans, el breu documental de Portabella. La filmació és agitada, se
suposa que per la clandestinitat de l’acció. Bartra, Oliver, Espriu, Brossa, Vallverdú i Ferrater
passen per l’escenari, desnivell de tarimes. Brossa esbargeix; és juganer. Espriu compareix
circumspecte. Ho era, sí, però els nervis també se’l cruspien. El públic (4.000 persones)
esclata en eufòria: “Anem tancant les portes a la por”. Oliver encarna el lideratge públic. Tots
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volen enunciar dignitat i una certa elegància. El poble –concepte i patiment– irromp
repetidament.
Marina Herlop, pianista, obre la segona part de la commemoració. Escoltem una trentena de
veus. La tria és generosa, variadíssima i discutible (cadascú decideix què en discuteix); el
1970, els poetes escollits –els presents, almenys– eren símbols, no pas patums. Obre torn
Pessarrodona amb Bella dama coneguda  (aquell preciós poema dedicat a la mare de Ferrater)
i la segueixen, entre d’altres, Lluís Solà (que denuncia la precària salut de la llengua –“la
llengua és un do que enclou el món complet”– i llegeix Pàtria, poema intitulat pels lectors),
Martí Sales  (del tot correcte amb un fragment de Cremallera), Josep Pedrals  (tan fi amb
Emergir), Mireia Calafell  i la lucidesa de No és veritat, Eduard Escoffet  (amb una interpretació
notable de Terra), Maria Cabrera  i la seva vivíssima prosa poètica (Taronja borda), la serenor
d’Antoni Clapés (de plom, els anys) o la confessió vital d’Anna Gual  (Hipertensió).
Les dues veus més implacables de la nit no van comparèixer: Pere Gimferrer  (Fisterra) va ser
dit magníficament per Sansa i Dolors Miquel  va sortir de la boca de Pons Alorda, que va
invocar-la amb eufòria (Últimes voluptuositats). Altres convidats foren Blanca Llum Vidal,
Míriam Cano, un anecdòtic Oriol Sauleda, Carles Rebassa, Juana Dolores Romero, Perejaume
o Pol Guasch. Un aigualit Pau Riba  va tancar el memorial. Quedava un record que no ens ha
d’empènyer a la comparació. Tot és dràsticament diferent. També la relació entre poesia i
poble.
Articles com aquest són possibles gràcies a la vostra ajuda, que permet que Núvol continuï
endavant i ofereixi continguts de qualitat. Si voleu contribuir a l’existència del diari digital de
cultura en català, podeu subscriure-us aquí  i ajudar-nos a superar la inestabilitat que genera
l’actual crisi del coronavirus.
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