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E R U D I T S D ’ A Q U Í

Alfons Alsamora,
de Vimbodí

A L B E R T M A N E N T

V
a fer estudis al col·legi reli-
giós Mare de Déu de la
Mercè de Montblanc i tre-
balla en una caixa d’estal-
vis. Nat a Vimbodí el 1960,

des de molt jove, el 1979, fou l’im-
pulsor al seu poble del grup de teatre
Vent del Bosc, així com de la revista
Vimbodí. Butlletí Cultural, que el 1981
encetà una segona època que la
convertí en una publicació de quali-
tat. Activista inquiet, la seva presèn-
cia activa es destaca al Foment Par-
roquial de Cultura, a l’Associació
Municipal Esportiva Cultural i a la
societat coral Veu de la Terra. Un
antic rector de la població, mossèn
Àngel Bergadà, li encomanà la passió
per la història, que s’incrementà
quan va posar-se en contacte, sobre-
tot durant els estius d’estudiant,
amb alguns monjos de Poblet.

Alfons Alsamora i Jaballí posseeix
una important biblioteca, que té una
secció especialitzada en Vimbodí, de
quan va heretar l’antiga biblioteca
d’un familiar seu, mossèn Pau Ros-
selló i Borgueres, assassinat durant
la barbàrie del 1936. Té alhora un
bon arxiu fotogràfic i també recull
tota mena de documentació sobre
Poblet. Des de fa anys edita una col-
lecció de belles nadales, de tiratge
limitat, en les quals, amb originali-
tat, divulga l’esperit del Nadal.

Alsamora, com a investigador o
divulgador, ha publicat les següents
obres: Llibre de la Festa (1984), que re-
corda el cinquè centenari de quan
fou trobada la Mare de Déu dels
Torrents; Corona poètica a la Mare de
Déu dels Torrents (1992), que recull
poesies i goigs sobre la patrona de
Vimbodí; La Festa dels Torrents (1999),
àlbum de fotografies sobre els 50
anys de la festa votada pel poble a la
patrona; i, finalment, una monogra-
fia local modèlica: Vimbodí (1997),
que és la crònica del seu poble a
través de tots els períodes històrics.
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Laia Noguera en un recital de poesia

A R A C O M A R A

De com flipar
sobrassades
còsmiques

C A R L E S H A C M O R

E
l patriarca més àcid i estimable
de la poesia i dels poetes,
Francesc Garriga, va qualificar
de guerrillera Laia Noguera.
Ella, però, no hi va pas, de

guerrillera de les lletres, sinó que ho és
i, a més a més, inconscientment sap que
és la –o sia, l’única– poetessa (que és
més que no pas dona poeta) que flipa i fa
flipar sobrassades còsmiques.

I això darrer ho suscita amb la seva
sola presència, amb la recitació dels seus
poemes abrandats, i també amb les gui-
tarres acústica i elèctrica i amb el sac de
gemecs que ella converteix en crits d’al-
mogàvera a qui, com afirma, se li’n refot
si algú no l’entén.

I val a dir que si bé això
de les sobrassades còsmi-
ques és una metàfora se-
va, a vegades deixa de
ser-ho i esdevé realitat, si
més no sense l’adjectiu
còsmiques. En efecte, un
home, durant un recital
de poesia a Àger, va en-
tendre, sí, el que hi deia
Laia Noguera, i malgrat
això, amb uns comenta-
ris una mica barroers, va
fer veure que no ho en-
tenia. I la conseqüència
en va ser que, per una
precipitació de casuali-
tats, una sobrassada, no
gens còsmica, que el po-
bre home acabava de
comprar a Cal Negre (una
de les botigues d’Àger), se
li va rebentar damunt la

bragueta, la qual li va restar tota em-
pastifada. Vet aquí un accident ben sig-
nificatiu.

La de Noguera és una guerrilla –vital
i vitalista, existencial i postexistencialis-
ta– contra les “connexions neuronals
deficients” i a favor dels “impulsos ner-
viosos” i del “goig estètic”, que ella defi-
neix com a “paràlisi momentània de
l’activitat cerebral”.

Per això, quan la gernació la veu sortir
a l’escenari amb aquella empenta de lli-
bertària inspirada que, amb el seu pet de
veu, fa tremolar les esferes, i quan les
multituds li escolten alguna flastomia
en basc i amb traducció al català, gairebé

tothom, embriagat de goig estètic, fa
cara de sobrassada, segons com còsmica
i sovint més aviat mallorquina i poc més.

Laia Noguera ha tocat tant en grups de
música tradicional com de heavy, i actu-
alment ho fa en un grup de hard rock. I
als recitals de poesia, les seves síl·labes
violentament concatenades provoquen
vibracions ambientals que fan que “la
matèria en conjunció amb l’energia”
–una amalgama personificada que, se-
gons ella, és qui li dicta la poesia– es
transformi en les sobrassades que volen
pel cosmos introjectat al cap dels escol-
tadors.

Com ella, la seva poesia sona a molt
jove, una cosa que no és ni bona ni do-
lenta: és i prou. I tanmateix no es tracta
pas d’allò tan tòpic d’una poesia que
promet, sinó d’una lírica potent i in-
cendiària que, jurant i perjurant (contra
els tòpics), s’alçura per tal com té “tinta
per sang / i a la mirada un teclat / que tot
ho filtra”.

Ara, aquest “boc abocat a l’abisme
bucal”, aquesta Rogera de Flor del rock i
dels mots com a rocs llançats al públic i
que Jordi Rourera denomina “renecs
d’autoafirmació”, aquesta “fada de foc
sagrat” i “bruixota temporal”, aquest
“fibló” que ens “travessa els palmells”,
ha tingut un gran festeig amb els versos
i ens l’evoca, “amb vocació bucòlica i
verbal”, en un llibre de poemes, Fuga

evasió, que va guanyar el
premi Benet Ribas, que
ha editat Pagès Editors i
que suposa una aportació
cabdal del FAE (Front
d’Alliberament de l’Es-
criptura).

El pròleg, de Jordi
Rourera, és una esplèn-
dida introducció al se-
guit vibrant de poemes
del llibre, a la seva “fuga
dionisíaca o evasió ba-
chiana”, a la seva vehe-
mència “descordada i
fulgurant”, en què “tot
s’hi val”, en què són tre-
ballats “els materials més
heteròclits” i en què “la
rima alterna amb el vers
blanc, i la mètrica amb la
desmesura i amb el joc
visual dels mots sobre el
paper”.

P A R L E M - N E

Identificació,
no identitat

J O A N S O L À

A
l seu llibre que comentàvem la
setmana passada, Jesús Tuson
planteja la qüestió de la inte-
gració en el nostre país dels
nous catalans, els vinguts de

fora del nostre territori lingüístic. I ma-
tisa el concepte amb aquell advertiment
avui ja compartit per molta gent: “Quan
es parla d’integració, el que caldrà enten-
dre és integració mútua, bidireccional”,
entre els catalans més nous i els més
antics. Tot seguit, Tuson ens invita a
considerar una altra proposta, de Jo-
sep-Maria Terricabras (Raons i tòpics. Ca-
talanisme i anticatalanisme, Barcelona: La
Campana 2001). Terricabras diu que
hem d’abandonar el concepte d’identitat
i adherir-nos al d’identificació. Una con-
cepció essencialista de la identitat nacio-
nal “ens voldria a tots dissenyats pel
mateix patró, assimilacionista amb vista
als nouvinguts”; però avui “és absurd
pensar que tots els membres d’una col-
lectivitat nacional estaran units per al-
gun tret essencial que els caracteritzi
uniformement”: això significaria la for-
mació de guetos i l’exclusió dels “altres”.
En canvi, el concepte d’identificació invita
a trobar “tot un munt de coincidències
lliures”: encara que tu i jo siguem dife-

rents, tenim o podem tenir molts ele-
ments en comú: preferències, gustos,
maneres de fer, projectes; aconseguit
això, “cada persona, cada grup pot viure
amb els altres sentint-se part («part», no
«tot») dels altres, cosa que permet parlar
d’un poble raonablement cohesionat”
però no uniformat.

Josep Gifreu comentava en aquest di-
ari “L’impacte integrador de TVC” va-
lent-se d’una enquesta del Consell Au-
diovisual de Catalunya. L’escrit de Gifreu
està en sintonia amb el que acabo d’ex-
posar, malgrat el terme del seu títol. I
diu que, a pesar de la força enorme dels
mitjans de comunicació d’àmbit estatal
(sobretot TVE, Tele-5, Antena 3), els ca-
talans preferim (valorem com a millors)
els mitjans audiovisuals d’aquí, i que

concretament “el grup públic de la CC-
RTV [TV3, C33/K3] està en condicions de
liderar una nova frontera en l’apassio-
nant procés de reconstrucció i d’inte-
gració de l’espai del català”. Això seria
una molt bona notícia si fos o pogués ser
realitat: seria sobretot positiu que els
nostres referents mentals i sentimentals
no fossin idèntics als dels espanyols en
general, cosa que jo veig prou lluny de la
realitat. L’“afer” Carod-Rovira ens va de-
mostrar que fins i tot figures de la nostra
ràdio i TV s’adherien disciplinadament
al toc militar del partit del govern.

A les consideracions de Gifreu, en
voldria afegir una sobre el cine. Anys
enrere hi va haver l’intent de catalanit-
zar el cine de manera notable. No hi va
haver sort, en gran part per culpa so-

bretot de la feroç necessitat dels partits
d’enfrontar-se entre ells amb el tema
que sigui. En va resultar una catàstrofe
per a l’esperit nacional de què ara par-
lem. En aquells moments tot just co-
mençaven a néixer els multicines, que
avui són la primera força de cohesió del
jovent. Els joves abarroten aquests cen-
tres i els converteixen, amb tot el que els
envolta (bars, restaurants, places), en la
seva primera llar, en la qual la llengua
d’ús és gairebé només el castellà. ¿S’i-
maginen l’impacte que tindria sobre ells
el fet que la meitat o un trenta per cent
de les pel·lícules fossin en català? Avui
tots els joves es trobarien còmodes amb
aquesta oferta, el cine els proporcionaria
una llengua més rica i flexible, més au-
tèntica i natural, i potser una cosa duria
a l’altra i el català podria ser la seva
llengua de cohesió, aspiració essencial
però que ara per ara no es veu factible.
I els traductors, a poc a poc, podrien as-
sajar de crear els registres que ens falten,
cosa difícil però no pas utòpica, a la vista
de les meravelles que ja s’han fet en les
sèries de la TV. Invito els nous respon-
sables de política lingüística a pensar-hi,
a jugar fort aquí com s’hi ha jugat amb
l’escola, la TV i la ràdio.


