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In memoriam Vicenç Pagès Jordà

L’estandard de les lletres gironines i el seu baluard
Recordo el dia que la Mita Casacuberta o 
la Montserrat Escartín, enmig de les se-
ves classes, ens van informar sobre l’Aula 
d’Escriptura i ens van recomanar apun-
tar-nos-hi. Es tractava d’un projecte nou, 
coordinat entre l’Escola Municipal d’Hu-
manitats i la Universitat de Girona, i que 
s’impartiria a la Mercè. Estàvem cursant 
tercer de filologia i, amb un company de 
classe que també escrivia, ens vam mi-
rar de reüll i amb un mig somriure se’ns 
podia llegir a la mirada un: «què, ens hi 
apuntem?».

Va passar l’estiu i al final vam ser quatre 
els alumnes que ens hi vam inscriure. La 
matrícula no era pas econòmica, però els 
estudiants teníem un petit descompte i 
aquelles hores es podien convalidar com 
a crèdits de lliure elecció. Jugada rodona. 

A mitjans de setembre del curs següent, 
l’any 2013, vam inaugurar l’Aula d’Escrip-
tura i us prometo que cap dels com-
panys que baixàvem de Lletres sabíem 
qui era en Vicenç Pagès Jordà, un dels 
codirectors de l’Aula, juntament amb la 
Glòria Granell. Potser algú de nosaltres 
havia llegit alguna cosa seva a l’institut 
per aquella mania de posar fragments de 
novel·les dins dels llibres de text, però res 
més. Hi havia tants alumnes que es van 
fer dos grups i llavors vam començar a 
comparar els professors: qui tenia el més 
premiat, qui tenia el que havia publicat 

més o en segells més importants, qui te-
nia el més veterà o el més jove, etc. En 
Vicenç competia fort per a la primera po-
sició del rànquing i així va ser com vam 
començar-nos a adonar de qui era aquell 
homenot. (I, en aquell moment, encara 
no havia guanyat el Sant Jordi! Com es 
van afanyar alguns a comprar Dies de 
frontera perquè els hi signés...). S’ha de 
dir, però, que la resta de mentors no es 
quedaven pas curts; vam tenir la sort que 
ens guiessin, durant dos cursos, profes-
sors-escriptors com Lluís Muntada, Xavi-
er Pla, Rosa Font, Lluís Lucero, Josep Pu-
jol, Mita Casacuberta... I això sense comp-
tar els clubs de lectura, amb autors com 
Josep M. Fonalleras, Imma Monsó, Jaume 
Cabré, Màrius Serra o Núria Perpinyà. 

Un cop el curs ja va començar a rodar, 
tots estàvem molt motivats: alumnes, 
professors, escriptors convidats, perso-
nal administratiu... L’ambient era immi-
llorable i nosaltres teníem la sensació 
que estàvem aprenent un munt. Van ser 
pocs els alumnes que van acabar deixant 
l’Aula en aquells dos anys i tothom feia 
el possible per assistir a totes les classes 
i tallers que ens oferien. Fins i tot, vam 
agafar el costum d’anar-hi força estona 
abans i fer-la petar al claustre de la Mercè 
amb la resta de companys, mentre ens 
llegíem els textos que ens havien de-
manat com a exercici o comentàvem les 
lectures recomanades. Alguns professors 

també havien agafat aquest costum; un 
d’ells, era en Vicenç. No vaig tenir la sort 
de tenir-lo de professor, perquè vaig de-
cantar-me pels mòduls de Poesia, però 
vaig gaudir com mai d’aquelles estones 
prèvies a les classes. El recordo amb 
aquell posat seriós, amb un aire ple de 
misteri i una parla pausada; mai sabies 
si el que t’estava dient ho deia de veritat 
o t’estava prenent el pèl, i havies d’intuir 
si era una broma o no, pel seu somriure 
murri... Tenia un humor finíssim. També 
recordo que sempre ens recomanava 
que llegíssim molt, abans que escriure. 
Deia que era important no perdre l’hàbit 
d’escriure, però encara era més impor-
tant no perdre el de llegir; aquest era 
l’hàbit fonamental. Encara que fos difícil 
de creure, hi havia escriptors que llegien 
poc o que, simplement, no ho feien, i 
això era —i és— un error. Amb la lectu-
ra, podíem fixar-nos en estructures, en la 
construcció de personatges i d’espais, en 
recursos lèxics, en estils, etc. També po-
díem fixar-nos, en alguns casos, en què 
simplement no hi ha normes a l’hora 
d’escriure. Tot això, deia, ens nodriria per 
a les nostres properes creacions i, sobre-
tot, ens estalviaria molt de temps.

El concepte del temps era un element 
amb molt de pes per a la consolidació 
de l’Aula d’Escriptura i és que en Vicenç 
Pagès, tal com va dir en una entrevista 
titulada «Escriure surt de dintre, però es 
pot educar» i publicada a Núvol —us la 
recomano moltíssim—, deia que l’Aula 
també era una eina fonamental perquè 
els alumnes guanyessin temps. En Vicenç 
creia que molts autors autodidactes, 
com era el seu cas, feien moltes voltes i 
cometien molts errors fins a escriure una 
cosa amb cara i ulls. En canvi, l’Aula era 
un guiatge no només per escriure millor, 
sinó per educar-te en la lectura, en què 
has de llegir i què no, en fugir dels tòpics, 
en quins autors has de seguir, etc. I, així, 
guanyar temps, o, dit d’una altra manera, 
saber aprofitar bé el temps de què dispo-
ses, optimitzant-lo.

Nou anys després, l’Aula segueix funci-
onant i, pel que sé, amb els mòduls de 
Poesia i Prosa a ple rendiment. L’Aula 

d’Escriptura ens ha demostrat que no cal 
anar a Barcelona per aprendre a escriu-
re —sense voler desmerèixer les bones 
escoles que hi ha, com l’Escola Bloom o 
els cursos de l’Ateneu Barcelonès, però 
és d’agrair que no tot passi a la capital. 
Aquí, a Girona, també hi tenim les eines, 
els professors i els alumnes per dur-ho 
a terme. En Vicenç i la Glòria així ho van 
creure i van fer que aquest projecte veiés 
la llum i arribés a bon port. Amb la pers-
pectiva del temps, i veient tot el que ens 
ha aportat l’Aula, els hem d’agrair que 
construïssin aquest baluard de les lletres 
gironines. 

Per als primers alumnes, l’Aula va ser una 
experiència iniciàtica i extremadament 
enriquidora. No volem pecar de senti-
mentals però, per a nosaltres, aquells 
professors van ser com els nostres pares 
literaris, amb en Vicenç al capdavant.

En Vicenç ens va deixar a finals d’agost i 
aquest article vol ser un petit homenatge 
a aquest gran referent. Referent no no-
més per la seva contribució al camp de 
la literatura —indiscutible—, sinó també 
per la seva predisposició a ensenyar una 
cosa que per a molts no és ensenyable, 
com és escriure. 

Pocs dies després de la seva mort, un 
company nostre de la primera promoció, 
l’Albert Prat, va penjar a Twitter una frase 
que en Vicenç li havia escrit en un correu: 
«La primera promoció de l’Aula d’Escrip-
tura és com el primer amor: irrepetible». 

Puc dir que per a tots nosaltres aquells 
dos anys també van ser irrepetibles. I, 
ara, ens hem quedat una mica orfes. Mai 
sabrem la de llibres que li han quedat 
per escriure, però sí que sabem que (re)
llegir-lo és i serà per a tots nosaltres un 
deure i, al mateix temps, una satisfacció. 
Perquè, al capdavall, llegir és un plaer i 
en Vicenç ha sabut fer-nos gaudir amb 
les pàgines que ha regalat a la literatura 
catalana. 

y GERMÁN BARTOLOMÉ
editor d’El Punt Volat, serveis editorials

No blanquejarem la cendra
Comiat a un sempai

Recordo les paraules que li va dedicar a 
l’enyorat Jesús Moncada, traspassat pre-
maturament per aquesta temible pandè-
mia del cranc -Pau Riba dixit— que sega 
vides i les obres que encara s’haurien 
pogut forjar a l’enclusa, a cops de mar-
tell, per tal de configurar una nova spata 
ignea, escrites pel malaguanyat Emili Tei-
xidor. L’escriptor osonenc, a tall d’home-
natge, confessava haver deixat una rosa 
damunt l’immortal Camí de sirga. Res-
pecte. Admiració. Valors concentrats en 
una imatge poderosa i reveladora.

Les instantànies del sepeli d’en Vicenç 
Pagès Jordà —i les cròniques aparegu-
des damunt el paper dels rotatius— 
exemplifiquen el que acabem d’exposar 
en el paràgraf anterior. L’enquadrament 
captat, tal si fos un flash, reflectia una es-

cena capaç de ser un motor narratiu: un 
fotograma atractiu, seductor, subjugant, 
que podia engegar una història, com 
tantes que ens cremen a dins i ens abo-
quen a escriure en una mena d’exorcis-
me. En aquest cas, el relat faria referència 
als deutes contrets davant uns guies o 
mestres, sempais en el terme nipó. 

Al funeral del recent finit escriptor em-
pordanès, s’hi va congregar una munió 
de gent de diferent índole. Autors, edi-
tors, agents literaris, polítics, alumnes 
nous i vells, veïns, a més de familiars i 
amics, però sobretot, per damunt de tot, 
el bé més preuat d’un escriptor: els lec-
tors.

I és que en V.P.J en la seva obra ens ha 
ofert trobar-nos en Companyia de l’altre, 
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que podria ser aquell germà bessó que 
tots tenim i que desconeixíem, o de qui 
ignoràvem la seva estranya naturalesa 
interior reflectida davant un mirall i que 
en una lliure interpretació meva, la seva 
companyia fins i tot ens dotaria d’una 
“formació”, perquè la lectura ens ajuda a 
entendre’ns i entendre-ho tot, per mirar 
de sortir —si és possible— dels entera-
nyinats laberints d’on provem d’escapo-
lir-nos bombardejats per preguntes insi-
dioses que ens aclaparen en una mena 
de joc premiat amb una recompensa 
minsa: nous interrogants. Cal gaudir de la 
partida —si pot ser de botifarra— siguin 
quines siguin les nostres cartes.

Els llibres d’en V.P.J han estat, són i seran, 
un Cercle d’infinites combinacions. Roda el 
món i torna al Born. En el seu cas, un tor-
rollenc “sobrevingut” com deia ell, nascut 
a Figueres com Dalí, Fages de Climent, 
Alexandre Deulofeu i ben aviat, s’hi hau-
rà d’afegir a la “llista” el seu nom com a 
fill il·lustre de la ciutat d’en Monturiol. Els 
cercles concèntrics, sempre es tanquen 
amb una lògica aclaparadora. En V.P.J ha 
escrit la mateixa obra cada vegada però 
amb cada nova reformulació ha sabut 
variar elements i millorar certs aspectes. 
Emulant el seu admirat David Bowie, que 
va fer del seu tema Changes un leitmotiv 
per tota la seva carrera: no repetir-se, no 
avorrir, mutar, allunyar-se de les zones de 
confort. Com els samurais -en V.P.J practi-
cava l’Aikido, una art marcial japonès, una 
art de guerra que ha esdevingut una art 
de pau i un mitjà de desenvolupament 
personal- surt a combatre regint-se per 
un codi d’honor on la noblesa, la disci-
plina i el sacrifici, són valors a l’alça. El 
nostre Roberto Bolaño també feia un pa-
ral·lelisme entre l’escriptura i els guerrers 
japonesos.

En V.P.J ha estat un gran assagista i pro-
fessor, un elegant ressenyista, un articu-
lista nutritiu i un prologuista lúcid i intel-
ligent. S’emmarca dins els anomenats 
autors postmoderns al créixer en una 
societat on circulen una quantitat in-
controlable de dades. L’individu es con-
verteix en una identitat lligada a imat-
ges fragmentàries, com es representen 
la majoria de novel·les d’en Vicenç, en 
forma d’estructures fragmentades. De 
nou els flashos en l’era de les pantalles 

(de la televisió a l’ordinador i del PC fins 
al mòbil).

D’aquí aquesta dèria a formular llistats 
en moltes obres. De marques de produc-
tes, de música, de fets històrics... que ens 
remeten a sensacions, idees, perquè els 
conceptes estan carregats de significat, 
d’informació en un procés similar a la 
magdalena proustiana. Evidentment, no 
tots els lectors percebran els mateixos 
imputs al llegir-los. Tot depèn del back-
ground i de l’educació sentimental. Una 
de les seves darreres obres —tancant 
de nou un cercle de fílies— duu per títol 
Memòria vintage, una mena de diccio-
nari replet de termes que constitueixen 
la “formació” cultural de la lleva dels bo-
omers, els nascuts als seixanta del segle 
passat.

“En V.P.J ha estat un 
gran assagista i profes-

sor, un elegant resse-
nyista, un articulista 

nutritiu i un prologuista 
lúcid i intel·ligent” 

Una de les obres que més em va impac-
tar d’en V.P.J va ser la lectura del conte 
Biografia d’Àngel Mauri. En aquesta nar-
ració es destil·len tots els Vicençs. És un 
laboratori per la seva gran obra: Els ju-
gadors de whist. El protagonista, un alter 
ego d’en V.P.J, ja apareix en altres obres 
del figuerenc. Com ell —i com ho és 
l’Arturo Belano, alter ego del nostre Bo-
laño— neix a la capital de l’Alt Empor-
dà l’any 1963, tres setmanes després de 
l’assassinat del president J.F.K., una altra 
de les fixacions d’en Vicenç (la seva obra 
pòstuma serà l’assaig Kennedyana). Any 
per any, en petites dosis, fragmentat, es 
relata la vida d’aquest personatge a base 
d’enumerar quatre o cinc aspectes des-
tacables de l’anyada i de la pròpia evolu-
ció personal del protagonista. De nou els 
llistats d’objectes —som consumidors 
culturals— grups de música, pel·lícules, 
esdeveniments, barrejats amb els afers 
domèstics, el costumisme, d’un antihe-
roi. Tot plegat, doten de versemblança 
aquesta construcció d’una personalitat 
que manlleva experiències vitals del ma-

teix V.P.J, com es pot comprovar llegint 
les seves múltiples entrevistes. L’autor 
crea un artefacte literari sense tenir pre-
sent una trama concreta. Com amb l’ad-
mirat Txékhov, no li interessa. Radiografia 
un ésser anònim que creix en un temps 
i un país concret. La biografia de l’Àngel 
Mauri es clou l’any 2003, on premonitòri-
ament?, mor de càncer. Ironies del destí. 
En V.P.J també ha sucumbit, encara molt 
jove, com el seu admirat David Foster 
Wallace (D.F.W).

Si l’heroisme i la tossuderia d’uns quants 
homenots —Fabra, Verdaguer...— ha 
permès la continuïtat de la llengua i la 
cultura catalana tant si es vol com si no 
es vol, les baules establertes entre dife-
rents generacions d’escriptors —la trans-
missió d’una tradició tímida però sana— 
han dotat de sàvia fresca per ajudar a 
fer créixer nous boscos on els arbres, 
arbusts i plantes s’han hagut d’adaptar 
per sobreviure a diferents èpoques de 
la nostra història on les condicions d’un 
clima quasi desèrtic eren adverses per 
proliferar.

Si Pla, Rodoreda, Trabal, Sarsanedes o 
Calders són fars (que es van alimentar 
de Ruyra, Caterina Albert o Bertrana) pels 
Monzó, Cabré o Moncada als vuitanta, 
aquests doten de postmodernitat la ge-
neració d’en V.P.J, qui a la vegada ens ha 
mostrat noves rutes per transitar els pa-
ratges literaris engegats el segle XXI.

En V.P.J ha guanyat premis de prestigi, ha 
aconseguit un cos de lectors fidel però 
no ha arribat als nivells de “popularitat” 
que tan sols atorguen els mass media 
(sortir a la tele i la ràdio amb els plomalls 
de vedet). La seva figura creixerà amb els 
anys. Tendim a mitificar els herois caiguts 
en combat i morts abans d’hora (Bolaño 
i D.F.W). El seu caràcter i tarannà — dis-
cret, seriós, distant— i ser de la segona 
perifèria (ni BCN, ni Girona), no casen 
amb el pueril joc de les capelletes endo-
gàmiques i de les enveges del Cap i casal. 
En el seu obituari, parlem exclusivament 
de LITERATURA —llegir i escriure— i de 
l'agraïment pel seu mestratge. Com va 
piular abans de morir: No blanquejarem 
la cendra. Sayonara Sempai.

y JAUME PLANAS

Vicenç Pagès Jordà CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA

Els Premis Recvll seran atorgats
el diumenge 12 de març de 2023

PREMIS

NARRACIÓ Joaquim Ruyra
Dotat amb 2.500€, per l’Ajuntament de Blanes a una 
narració o conjunt de narracions. Extensió de 60 a 70 
pàgines DIN A4, espai entre línies d’1,5, cos de lletra 
12 i tipus Arial. Publicació patrocinada per Ràdio Ma-
rina. El treball serà publicat per Pagès Editors.

POESIA Benet Ribas
Dotat amb 1.500€, a un recull de poemes. Extensió de 
30 a 40 pàgines DIN A4, espai entre línies d’1,5, cos 
de lletra 12 i tipus Arial. Publicació patrocinada pel 
Consell Comarcal de la Selva. El treball serà publicat 
per Pagès Editors.

PERIODISME Salvador Reynaldos
Dotat amb 800€, a un article d’opinió sobre un tema 
d’actualitat. Extensió de 4 a 6 pàgines DIN A4, espai 
entre línies d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball 
es publicarà a la revista Recvll extra de Santa Anna.

RETRAT LITERARI Rafel Cornellà / Joaquim Abril
Dotat amb 800€, a un retrat literari d’un personatge, 
“una semblança física, una semblança moral i una 
apreciació de l’obra de la persona escollida” (definició 
de Josep Pla). Extensió de 4 a 6 pàgines DIN A4, espai 
entre línies d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball 
es publicarà a la revista Recvll extra de Nadal. 

TEATRE Josep Ametller
Dotat amb 2.000€, a una obra inèdita de teatre i no 
representada. Escrita en pàgines DIN A4, espai entre 
línies d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. 

CANÇÓ EN CATALÀ
Dotat amb 500€, per l’Ajuntament de Blanes a la millor 
cançó inèdita en llengua catalana.

BASES 

a) Els treballs han de ser inèdits i en català. Es lliuraran 
TRES còpies impreses i UNA còpia en suport electrò-
nic. No poden concursar treballs guardonats en altres 
certàmens. El premi a la millor cançó s’enviarà la peça 
musical en format electrònic.

b) Totes les obres s’han de trametre per correu elec-
trònic, a l’adreça premisrecvll@gmail.com. A més, en 
cas dels premis literaris s’han d’enviar TRES CÒPIES en 
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paper, enquadernades. Per la tramesa electrònica cal 
seguir el procediment següent: a) En l’apartat Assumpte 
s’ha de fer constar el nom del premi al qual s’opta. b) 
En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom del 
premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de 
l’autor. c) L’original que opta al premi s’ha d’ajuntar a 
aquest missatge en format PDF. Aquest document en 
format PDF ha de tenir com a títol el mateix de l’obra. 
Pel que fa al premi a la millor cançó en català s’envi-
arà només en un arxiu en format MP3. d) En un altre 
document adjunt, en format Word o PDF, s’hi han de fer 
constar les referències que permetin identificar l’autor 
(nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, a/e, 
telèfon i NIF). Les tres còpies en paper s’han d’enviar 
per correu ordinari junt amb un sobre que contingui les 
dades de l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, 
localitat, a/e, telèfon i NIF), a PREMIS RECVLL Apartat 
de Correus 88, 17300 BLANES. A la primera plana cal 
fer constar el premi al qual concursa i el títol o lema 
de l’obra. Tots els treballs han d’arribar abans del 18 
de desembre de 2022. Els treballs del premi a la millor 
cançó s’han de fer arrribar abans del 31 de gener. 

c) El jurat pot declarar els premis deserts o concedir 
accèssits en lloc d’atorgar-los i, donada la diversitat 
dels premis que atorga, està facultat a organitzar-se de 
manera adient i eficaç.

d) Els premiats, durant 18 mesos des de la concessió, 
cediran la prioritat de publicació a Recvll, tot conser-
vant la propietat intel·lectual de les seves obres.

e) El contracte d’edició a signar per ambdues parts 
s’ajustarà a la normativa legal vigent.

f) Cada vegada que es publiqui un treball premiat, 
caldrà fer constar el nom del premi adjudicat i la 
indicació «Premi Recvll».

g) Recvll no s’obliga a retornar els treballs no premiats.

h) La participació en el concurs comporta l’acceptació 
íntegra de les bases que el regeixen. Igualment el jurat 
es regirà per aquestes mateixes bases i la interpretació 
que en faci serà inapel·lable.

i) L’adjudicació dels premis de narració, poesia, teatre, 
periodisme i retrat literari serà feta per un jurat presidit 
per Maria Mercè Roca i integrat per Eloi Falguera Vidal, 
Josep Maria Fonalleras, Jordi Llavina, Mònica Rabassa, 
Carles Rebassa, Francesc Robert i Salvador Roca. Jurat 
del premi a la millor cançó en llengua catalana: Josep 
M Guinart, Jaume Planas i Josep Lluís Vidal. Secretària: 
Maria Àngels Vázquez.

BLANES, SETEMBRE 2022


