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Som tot en tots
i la vida i la mort comptada en cada cosa.

Valerià Pujol

Del llibre Limito al nord només amb el teu sexe,
Quaderns de la Font del Cargol
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7poesia, llengua i llibertat

UN MOVIMENT LITERARI DEL MARESME

Un apunt sobre el Grup de la Font del Cargol
Premià de Mar a la dècada de 1970 tenia una població jove i cul-
turalment inquieta. En el context del final del franquisme, amb 
el lideratge de l’escriptor i professor Valerià Pujol, de Premià de 
Dalt, s’estableix un nou espai cultural fora de Barcelona en què 
conflueixen autors del Maresme com Rafael Vallbona, Pep Bras, 
Martí Rosselló, M. Antònia Grau, Jordi Bilbeny, Ventura Amet-
ller o Teresa d’Arenys, entre altres. Primer són només escriptors de 
la comarca que comparteixen un espai comú, en el qual projecten 
una literatura escrita en català que afronta un discurs lingüístic i 
temàtic nou i diferent de tot el que s’ha vist fins aleshores en el 
territori, en línia amb els temps de canvi. El treball del grup creix 
i s’amplia al país, molt més enllà de l’àmbit comarcal.

El nucli inicial del moviment que impulsa el Grup de la Font 
del Cargol té les seves arrels a la Taula Rodona i el Taller Obert 
d’Expressió. Amb el mestratge de Valerià Pujol creen un fulls li-
teraris, els Fulls de la Font del Cargol, que són la seva primera 
plataforma d’expressió i difusió. De la publicació en sorgeix un lli-
bre, Primera antologia de poetes del Maresme (Edicions Robre nyo, 
1979), en el qual s’hi inclouen vint-i-quatre autors. Escriptors de 
referència com Salvador Espriu, Fèlix Cucurull, Esteve Albert, 
Marià Manent, Albert Manent o Pere Ribot comparteixen espai 
amb altres autors que en aquell moment tot just començaven la 
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8 albert calls i xart

seva trajectòria, però que després projectaran amb força la seva 
obra i el seu nom.

A partir d’aquesta primera antologia, el Grup de la Font del 
Cargol comença la seva expansió per la comarca, tot realitzant ac-
tivitats culturals com les Jornades Poètiques o les Nits del Llibre, 
però és amb la col·lecció de llibres de poesia Quaderns de la Font 
del Cargol que la seva tasca s’escampa arreu del país, amb la publi-
cació d’autors de més enllà dels límits de la comarca.

L’any 1984, emparats per l’editorial Oikos-Tau, publiquen la 
Nova antologia de poetes del Maresme. Inclou vint-i-vuit autors, ja 
dins un paraigua generacional marcat per la represa de la llengua i 
la cultura catalanes: Ventura Ametller, Teresa d’Arenys, Pep Bras, 
J. M. Calleja, Mercè Giralt, M. Antònia Grau, Manuel Guerrero, 
Jordi Jané, Marc Lluch i Arenas, Josep M. Mercader, Perejaume, 
Feliu Plasència, Valerià Pujol, Martí Rosselló o Rafael Vallbona, 
entre altres.

En paraules de Valerià Pujol, impulsor del col·lectiu, el movi-
ment que va acabar sent el Grup de la Font del Cargol «va reunir 
gent amb estils i veus molt diferents, però que durant un temps 
van avançar junts en la mateixa direcció». També afirmava «va 
ser com un autobús al qual ens vam enfilar junts moltes perso-
nes, però cadascú s’aturava en una parada de la seva trajectòria 
literària». Amb el mestratge indiscutible d’en Valerià, el Cargol 
esdevé un espai d’aprenentatge, llibertat i difusió d’una cultura 
catalana que s’obrirà des del Maresme al món.

Salvar i recuperar la memòria del grup literari
Amb aquest treball proposo un estudi sobre el Grup de la Font del 
Cargol, pel que va representar de revulsiu cultural jove i des de la 
perifèria, just en el moment de represa cultural en la normalitat de-
mocràtica i institucional. En aquest context es recullen testimonis 
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9poesia, llengua i llibertat

orals dels autors i documents del grup, que encara es poden trobar 
però estan en perill de desaparició o al marge de qualsevol catalo-
gació i salvaguarda digital. És especialment important fer aquesta 
memòria per deixar constància de la importància del grup i el mo-
viment que va generar dins la literatura catalana contemporània a 
través dels autors que en van formar part.

Un format que alterna assaig, crònica, memòria i antologia
Aquest estudi es planteja en clau d’assaig historicoliterari, tot 
incloent-hi el marc de referència social i polític, tant en l’àmbit 
comarcal com nacional. En aquest context, faig referència a les 
activitats del grup i completo el treball amb converses amb perso-
nes que el van integrar, la perspectiva d’alguns crítics i una àmplia 
antologia de textos dels autors que van publicar a la col·lecció 
Quaderns de la Font del Cargol, amb l’objectiu de mostrar una 
selecció de l’obra literària dels integrants del col·lectiu.

Per què la necessitat d’un estudi sobre
el Grup de la Font del Cargol?
La meva intenció és posar en valor la feina del Grup de la Font 
del Cargol i deixar-ne constància i testimoni escrit per evitar que 
desaparegui amb el temps. És un primer pas. En caldrien més per 
arrodonir-lo. La porta queda oberta.

A través de la recerca documental i especialment conver-
sant amb diversos integrants del Grup vull mostrar la feina 
d’aquest col·lectiu cultural de difusió literària, així com l’itinerari 
d’aprenentatge personal d’un seguit d’autors, la majoria dels quals 
han passat, amb el temps, a formar part del corpus general de la 
literatura catalana contemporània.

També vull destacar el valor d’un projecte cultural fet des de la 
perifèria amb la idea d’irradiar cap al centre, un fet no gaire habi-
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10 albert calls i xart

tual a la Catalunya dels setanta. En definitiva, posar en valor un 
tret vivament generacional: començar a treballar des de la cultura 
per ajudar a fer un país nou, modern i sense complexos, tal com 
volia el jovent de l’època.
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MEMÒRIA DEL GRUP DE

LA FONT DEL CARGOL
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Qui som, d’on venim, cap on anem?
La necessitat cultural d’explicar-se un mateix a partir del que ens 
aporten els altres. Som la suma del que sentim, el que desitgem 
i de la interacció amb el que aprenem dels altres; a través de les 
paraules, de les seves accions, del que escriuen i ens transmet la 
lectura dels seus textos. Ho dic perquè jo no seria qui sóc si no 
hagués conegut la gent de la Font del Cargol, a finals dels anys 
vuitanta del segle xx.

Començo, doncs, aquest treball parlant de mi mateix per ex-
plicar aquells altres que m’han ajudat a ser qui sóc. Les meves 
paraules no existirien de la mateixa manera si no hagués llegit 
les d’aquests altres. No hi ha ni poemes ni mestratges inútils, tot 
comporta els seus aprenentatges i les seves conseqüències. Som 
fruit, intel·lectualment parlant, del contingut cultural en el qual 
ens abeurem i que ens forma.

L’any 1985 començava a escriure els meus primers textos en 
català. Havia guanyat algun petit premi literari local, com tothom 
que arrenca amb les seves primeres lletres; però com sol passar, el 
meu esperit jove i inquiet em demanava més, molt més. I quan 
necessites alguna cosa, ho cerques fins que ho trobes. Algú em va 
explicar que a Premià de Mar hi havia un grup de gent que escrivia 
i publicava els nous autors. Seguint el fil en aquells temps sense 
Internet —ara seria molt més fàcil— finalment va anar a parar a 
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les meves mans un dels llibres de la Font del Cargol, la Nova an-
tologia de poetes del Maresme. Dit i fet, calia cercar els seus artífexs, 
trobar-los i contactar-hi. S’havia activat en mi l’espoleta del conei-
xement, un impuls que proporciona molta empenta.

El següent pas va ser que van donar-me un nom. Acte seguit 
vaig aconseguir el seu telèfon; tampoc hi havia mòbils aquells 
anys; per tant, no era tan fàcil com avui. I després de trucar i con-
certar una entrevista amb ell, amb el pretext real d’entrevistar-lo 
per al programa cultural que feia a la ràdio local, un dia d’estiu 
vaig quedar a casa d’en Valerià Pujol. Fa molts anys d’això, però en-
cara recordo la claredat del sol a l’era de can Vallerià (o ca l’Estrella, 
com també es coneixia), on vaig arribar-hi amb moto: una con-
versa amable sobre poemes, la literatura i la vida, amb la veu lleu-
gerament enrogallada de l’amfitrió. El jove que cerca i el mestre 
que s’explica, dos punts de confluència en l’espai i en el temps, 
dues coordenades que es creuen. En Valerià Pujol em va obrir 
una capsa del coneixement que encara avui perdura. Si només ho 
hagués fet amb mi no tindria gaire importància, però ho va fer 
també amb molta més gent que encara el recorda amb estima-
ció i afecte, cosa que pot constatar-se malgrat el pas del temps, 
després de la seva mort. El seu mestratge amb tothom amb qui 
es trobava, més enllà de les aules, a les quals va dedicar una part 
molt important de la seva vida, va ultrapassar aquest àmbit més 
personal per arribar a ser un activista, un agitador cultural, algú 
que mou consciències, que fa que els altres llegeixin determinats 
llibres o que es posin a escriure i a promoure accions culturals 
dins la col·lectivitat.

Seguint amb el dia que vaig conèixer en Valerià Pujol, la pri-
mera constatació d’aquella entrevista, entre un jove autor que co-
mençava i un altre ja amb trajectòria, va ser que el Grup de la Font 
del Cargol ja no existia. El seu recorregut, inclosos els precedents, 
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havia durat entre 1978 i 1984 i jo hi arribava el 1985. Decepció 
sobtada: ara que els havia trobat ja no feien activitats.

I en aquell calorós dia d’estiu a l’era de can Vallerià vaig desco-
brir que el que cercava s’havia fos. Ell va copsar el meu desengany 
i va decidir que la conversa que havíem iniciat duraria encara molt 
més; finalment van ser molts anys, amb la qual cosa em va obrir 
les portes d’un món cultural que en aquell moment era per a mi 
de dimensions inabastables. La mesura de les coses depèn sem-
pre de la teva posició en l’espai. Va ser l’inici d’una gran amistat 
que va durar força i em va permetre descobrir tot el que havia 
suposat el moviment del Grup de la Font del Cargol.

Recordo que un cop vaig preguntar a en Valerià com es podria 
definir el Grup i em va respondre que es podia comparar amb un 
autobús de línia amb parades diverses al qual hi anava pujant gent 
molt diferent. Durant el viatge parlaven, feien coneixences, inter-
canviaven coneixements, feien activitats culturals junts, tot i que 
hi havia un moment en el qual començaven a baixar, cadascun a la 
seva parada, que, és clar, era diferent per a cada un dels integrants.

Una bonica visió simbòlica del que va ser aquest grup que va 
alternar poesia, llengua i llibertat sense cercar inicialment grans 
objectius, potser, però que va deixar la seva empremta en els anys 
de represa de la llengua i la cultura catalanes; les primeres i im-
portants passes d’alguns autors que després van consolidar la seva 
trajectòria; també un espai cultural participatiu i obert, inspirat 
en les universitats lliures, amb les arrels del Maig del 68 i aportant 
una nova manera d’expressar-se obertament, en temps grisos i de 
foscor, quan ja s’apuntaven els colors d’una nova etapa.

Ombres i cendres, llibres i retalls de la memòria
Què ens queda de la Font del Cargol amb la perspectiva dels anys 
i en un món ben diferent al d’aleshores, marcat en aquell moment 
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per la petja que el franquisme havia deixat amb contundència 
anorreadora: la dels fills d’una societat grisa i sense referents, amb 
ànsies de llibertat i ganes de descobrir els propis límits, que els 
havien retallat fins a deixar-los gairebé inexistents. El franquisme 
havia depurat fins a fer-la desaparèixer una manera de parlar, de 
viure, de pensar, d’entendre l’existència. Calia, tot invocant Salva-
dor Espriu, «salvar els mots», però també moltes coses més, com 
van comprendre els integrants del Grup de la Font del Cargol.

El món d’ahir ha passat, aquest n’és un altre. Les paraules se 
les va endur el vent. Tot citant Bob Dylan: «Això, amic meu, tan 
sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent.» I molts dels 
qui eren aleshores al Grup de la Font del Cargol ja no són entre 
nosaltres, però ens queden els seus Fulls i la col·lecció Quaderns, i 
una antologia que aplega el punt de referència de la literatura que 
s’escrivia al Maresme als anys vuitanta del segle xx, on s’hi recull 
una nítida mostra de la veu d’una trentena d’autors, una fotogra-
fia dels escriptors d’aquell moment.

Són anys aquells i els que vindran amb el rerefons de la mú-
sica de Dylan, però també la de Pink Floyd i els Rolling Stones; 
els llibres de Jack Kerouac i la descoberta que feia de la carretera 
com a espai mític i de projecció, l’univers beat; el Maig del 68 i el 
hippisme; Pegasus i la Companyia Elèctrica Dharma, Xesco Boix, 
Lluís Llach, Raimon; Salvat-Papasseït i tots els poetes catalans si-
lenciats; l’erotisme i el sexe; París, el nord sempre mitificat i les 
ànsies de llibertat i coneixement.

Conservo els exemplars dels Fulls de la Font del Cargol que em 
va donar en Valerià Pujol pocs dies abans de morir, en una mena 
d’acte de transmissió dels coneixements mestre-deixeble, quan ja 
més que qualsevol altra cosa érem amics. En tot el que havíem 
compartit, en Valerià ja m’havia donat molta de la seva saviesa i 
m’havia ajudat a ser el que sóc. Sense la interacció dels altres no se-
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ríem el que som, ho repeteixo com una lletania perquè penso que 
és una de les columnes vertebrals que aguanten el Grup de la Font 
del Cargol. Sense el que escriuen els altres no escriuríem el que es-
crivim. Sense els seus pensaments no confegiríem els nostres. Som 
deutors de tot allò que ens ajuda a créixer i a evolucionar.

El número 1 dels Fulls porta per capçalera «La Font del Car-
gol», i com a subtítol «Full literari del Taller Obert d’Expressió de 
Premià (Grup de Lletres)», amb data de desembre del 1978. El 
preu és de 20 pessetes.

La presentació arrenca amb l’avís següent:

En començar a elaborar aquest full periòdic —a tu t’ho 
diem, que ho llegeixes— partirem com és fàcil suposar 
d’unes necessitats purament personals emmarcades en 
aquest cas en la necessitat d’expressar-se públicament i que 
altri pugui llegir allò que nosaltres anem creant per mitjà de 
l’escriptura. A més, som conscients de la manca de mitjans 
de comunicació i relació culturals que hi ha actualment en 
tot el marc de la nostra malmuntada societat… i així ens va 
a tots plegats.

Pretenem, doncs, fer d’aquesta publicació, un periòdic 
literari —ni més ni menys— entenent el fet literari inicial-
ment com a estri d’expressió a l’abast de tots, i posterior-
ment com un element d’investigació; ans, en un i en l’altre 
cas, sempre un element de creació.

No creiem en l’anonimat. Cal saber d’on ve i qui fa 
qualsevol acció, i és per això que nosaltres ens hem volgut 
dedicar aquest primer número presentant-vos una mostra 
del que cada un de nosaltres fabrica, amb la pretensió que 
pugui quedar una mica més clar el perquè d’aquesta.
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Full número 1. Desembre de 1978
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