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Propietats, presons i fronteres: l’espai entra 
a la història per impedir el moviment.

Reviel Netz.Barbed Wire: An Ecology of Modernity
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Amb la publicació del llibre que teniu a les mans Apartheids, de 
Montse Assens, el premi Marià Manent de poesia arriba als qua-
ranta-un anys d’ininterrompuda convocatòria.

Els fundadors de la secció Arts i Lletres de la Societat Cultural 
Sant Jaume de Premià de Dalt es van proposar retre homenatge 
al poeta Marià Manent, conscients de la importància cabdal de 
la seva obra per a la literatura catalana. D’aquesta manera també 
volien consolidar els llaços que el poeta noucentista i la seva fa-
mília han tingut, i continuen tenint, amb la nostra població: és a 
Premià de Dalt on hi ha la casa pairal dels Manent.

Aprofitant aquesta efemèride volem manifestar el nostre agraïment 
a tots els qui al llarg d’aquests anys han fet possible la continuïtat 
del premi, cosa que no sempre ha estat fàcil: a la família Manent 
en primer lloc, als membres dels successius jurats, als diversos col-
laboradors, a l’ajuntament de la vila, a la Societat Cultural Sant 
Jaume... sense ells no hauríem pogut arribar a aquesta fita, que ens 
permet enfilar les següents convocatòries amb entusiasme renovat.

Secció d’Arts i Lletres
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POESIA, PARAULA I SENTIMENTS

La Montse Assens és una artista polifacètica en el sentit més ampli 
del terme: dibuixa, pinta, escriu poesia, microrelats, relats, con-
tes... i també té producció escrita “a quatre mans” amb diversos 
autors.  I, a més, és una treballadora incansable, tant des del punt 
de vista de producció literària com d’activitats socials i culturals. 
Repassant el seu currículum (una petita part del qual queda re-
flectit en aquest volum que teniu a les mans) ens adonem de com 
n’és de prolífica i diversa la seva obra, així com de la quantitat de 
premis amb què ha estat guardonada.

Pel que fa al premi de poesia Marià Manent, convocat des de 
l’any 1976 per una entitat local de Premià de Dalt (Arts i Lletres) 
en homenatge al qui fou veí il·lustre de la població, la Montse 
Assens hi havia tirat diverses vegades: concretament, l’any 2011 
va merèixer una menció especial per part del jurat qualificador. Fi-
nalment, aquest any 2017 el seu poemari Apartheids n’ha obtingut 
el premi, en la 41a edició. Una doble il·lusió per a ella: obtenir el 
guardó dedicat a un gran poeta... i a Premià de Dalt, el seu poble 
d’adopció,  ja que ella és nascuda a Maçanet de la Selva.

Necessitaria no un pròleg sinó una tesi per comentar i posar 
en valor tots i cadascun dels molts matisos que conté el poemari. 
M’hauré de limitar a fer algunes reflexions per ajudar el lector a 
entendre per on han transcorregut els pensaments i sentiments de 
l’autora a l’hora d’escriure’l.
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Diu el poeta Joan Margarit que “la poesia és forçar el significat 
de les paraules” i jo em permeto d’afegir-hi també que és “forçar el 
significat dels sentiments”, ja que les paraules de la Montse no són 
altra cosa que expressió de sentiments.

Amb un lèxic ric, un llenguatge planer i un ritme adequat el seu 
món no divaga entre eufemismes i utopies ensucrades. Queda ben 
reflectit en la temàtica general plantejada i, sobretot, en els títols 
dels quatre apartats en què divideix el poemari: “Murs”, “Tanques i 
filats – Camí dels refugiats”, “Reixes, camps i presons” i “Llibertat”.

Llegits tots els poemes s’hi entreveu un fil conductor, un de-
vessall de sentiments: de rebel·lió, de compassió, de por, de soli-
daritat, de tristesa, de soledat, d’esperança... M’atreviria a dir que 
deixen entreveure, a més, un punt de pessimisme fruit, potser, 
d’un moment determinat o bé de l’allau de males notícies situades 
la majoria en zones en conflicte. I es planteja així mateix un seguit 
de preguntes que va introduint al llarg dels textos. Cal dir, però, 
que tot i aquest pessimisme latent s’hi endevina un desig i un con-
venciment d’un món millor, d’una esperança certa.

Reprodueixo aquí, com a exemple, algun petit fragment:

El poder de la intolerància
esdevé frontera de pensaments. (Sàhara) o
 
Potser moro aquesta nit,
enmig del no-res
a la intempèrie,
i els voltors 
faran festa grossa amb mi. (Por) i també

Què he de fer ara per sobreviure
en un món sense consciència? (Dagues)
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Però al final sempre queda l’esperança que tot ho salva:

Nous presagis emergeixen càlids
a l’abisme dels dies venidors.
Emets un crit amb la paraula justa
i t’encamines a la llibertat. (Crit)

Trobem en tots aquests versos una fabulosa descripció –a vegades 
molt cruel– que enllaça amb l’estat d’ànim oscil·lant de l’individu. 
Ben segur que en més d’un poema el lector s’hi sentirà reflectit, i 
aquest és el millor premi a què pot aspirar un poeta.

Mariona Borràs
Premià de Dalt, 30 de gener de 2018
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MURS

interior apartheids qfc 07.indd   15 12/02/18   11:44



17APARTHEIDS

 Res no tenyeix la fe
dels teus marjals obscurs.

Susanna Rafart. Retrat en blanc

HAKÓTEL HAMA’ARAVÍ *

Vestigi del seu passat, 
mires el món entre les seves parets. 
El setge de les pregàries 
es torna desig en les escletxes,
i tu, sense saber per què, 
aboques l’esperança i el perdó,
en aquell petit forat fet amb els dits.
El tacte de la pedra blana
 és la resposta.
La fe no mou muntanyes com t’han dit.
I t’adones que ets tu el teu propi Déu,
 i et lamentes,
però segueixes pregant per si de cas.

* Mur de les Lamentacions
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El coratge de la boca closa, malgrat l’artilleria!
Sylvia Plath. El coratge de callar

IRLANDA
(20 km)

Envoltats de murs, defenses la creença 
d’aquesta paròdia anomenada religió. 
Concentres la lluita dins un puny enlairat 
i dirimeixes tota engruna de deliri consentit.
La paraula viva 
encara s’encén en els nostres cors,
i la boca és closa
 i el coratge és el silenci.
Defuges de la derrota. 
Aquest mot no té cabuda
en aquest diccionari 
que també conté la paraula déu
i totes les seves accepcions.
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Hi ha moments que tot cau.
Josep Piera. Renou

BERLÍN 
(170 km)

Escoltava Pink Floyd,
mentre s’allunyava el so
i es rebotia
contra el mur imaginari del desconcert.
Corrua de cossos amb el cap cot. 
Passeig dins la ceguera del món 
que palpa el mur amb les dues mans. 
Destí incert, 
present involuntari que assumeixo 
amb la protesta als ulls. 
Ulls cecs 
per no trencar el blau del cel 
que encara recordo.
Cau el mur i amb ell, potser, la por que perdura en cada pedra.

 “The Wall”
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