SENHAL

La primavera de l984sortia
ais can'ers de Girona un estrany
artefacte cultural, artisticolileríU'i
per ser mes precisos, que els
especialistes - i . després d'un bon
grapat de ti'tols, també els lectorsanomenen plaquetíe. mot francés
que significa, gairebé un
oxímoron, «volum prim». Plegada,
o relligada, a manera de tri'ptic, la
vaiiant gironina constava de dotze
pagines, incloses la il-lustració de
portada i la interior. Els seus
responsables eren Enric Pral i Pep
Vila. El primer títol de la
coMecció. el noni de laqual.
«Senhal». ens transporta a la
mítica Provenga del segle XII -un
seiiyal és. segons Martí de Riquer,
«el pseudonim poetic amb qué
raulor amaga el nom d'una dama,
d'un aitre trobador o de qualsevol
persona»-, fon Miralls d'allivs
niiralls. Aquesl volum, d'un
reposal classicisme, recollia nou
poemes grecs. en versió francesa
de Marguerite Yourcenai- i
catalana d'Enric Prat. il-lustrats
amb dos espléndids. en la seva
seva senzillesa. dibuixos de Caries
Vivó.
Aquell mateix any sortia el
segon títol, la recuperació del
Disciirs ais Jocs Floráis ele
Girona que Eugeni d'Ors
pronunciad 1911 i on
relacionava, prenent com a pretext
la constJTJCció de Tesgíésia de Sant
Mana della Salute de Venécia, art i
dolor. L'illustraven dues
reproduccions, la del retrat
d'Eugeni d'Ors fet per Ramón
Casas i la d'un gravat anonim del
segle XIX del Palau Ducal de
Venécia.
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L'any següent sortien dos títols
mes. El primer. Deis quaderus de
viaíf^e, amb textos de Miquel
Pairolí i coUages del recentment

desaparegut Enric Marqués,
l'integraven uns breus assaigs on
fautor ens convidava a viatjar
entre la vida i la literatura. El
segon, ¡ndicis, escrit per Mana
Mercé Roca i ií-lustrat per Enric
Granen, era una ficció .sentimental
d'ambient gironí, fanunci, o
l'avís. del que ha acabat essent
bona píirt de l'obra posterior de
I'autora.
El 1986 la collita guanyava un
fruit: en sortien tres títols.
Menwria i desig, de Francesc Prat,
illustrat amb reproduccions de
fre.scos grecs i egipcis, era un
modem proshnetrunu és a dir, un
conjunt de breus proses de caire
retlexiu que sovint explicaven o
comentaven petits poemes -hailíús
i haibuns, dues fonnes estrófiques
de la lírica japonesa-- Boíxemki i
companyia, de Josep M.
Fonalleras, il-lustrat amb fotos de
peMícules americanes deis anys
trenta, era una iiarració feta
d'histories enirelligades d'ambieni
vagament cabareter, noctambul i
delictiu. Alba de llniui. de Manuel
Castaño i amb gravats de Joan
Antoni Poch, era un recull de
divuit tankes on l'autor ens
delectava amb la .seva lírica
d'emocions contingudes. En
aquest volum, el seté, la Llibreria
22 apmeixia com a enlitat
coi'laboradora.
El 1987 va ser un any dolent:
només va aparéixer un volum i la
coMecció va entrar en una fase
letárgica que va durar cinc anys. A
Tcofagia. il-lusü'al per Roger
Esleve, Patrick Gifreu ens oferia
un t;ist de la sevaAiiiopIcistia del
cargol local peí holel, lext
pretesament autobiografic,
metafisicoculiníiri, tocat de
suiTcalismc o, si mes no. pie
d'associacions -apareniment?-
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Girona. i es passava ais cinc
volums per any. A ¡9 Décimes
descarades de desig, Pep Vila
editava un breu conjunt de poemes
anonims del segle XIX que tenien
com a element comú una
tendencia remarcable cap a
Tescatologia i rerotisme.
subralllada aquesta daiTcra per les
essencials il-lustracions de
Guillem Terribas. A load ofslül
{Una carretada de merda),
il-lustrat per Vicente Huedo. era la
traducció. a CÍUTCC de Miquel
Berga. d'un breu assaig de
temática evident de Tescriptor
anglés John Berger. A Mans. els
poemes de María Rosa Font i els
dibuixos de T. de Mireval ens
oterien un espai de lírica
placidesa. ¡nlerniptus. il-iustrat per
Franck Guillem, era una mostra
deis experimenls iingütstics i,
perqué no dir-ho, estétics del poeta
rossellonés Esteve Valls. A Pesca
salada, els dibuixos de Palau
remarcaven el banal desfogament
erotic de la narració de NTF.

Tcsios de Naicfs-Jotdi Aragú
Graváis de MercÉ Huetla

lliures. La naUíra de! text no
sembla estíir relacionada ainb la
niomentünia desap;irició de la
coMecció. Els motiiis d'una tan
prolongada letargía es desconeixen
encara.
La represa, el 1992. va ser
brillant: Tarda clefehrer. de Josep
Pujol i Coil i amb graváis d'lgnasi
Esteve. L'únic recull estrictament
poetic publicat fins íua per l'autor
eslava í"onnat per dos sonets -el
primer, volgudament artificios, em
sembla- intercalats entre tres
poemes narratius, vagainent
experiencials, i un escoli
desmitificador. Seguiren dos
volunis mes. Ciia d'hivern i coll
de primavera, de Gabriel Planella.
iilustrat per Josep Bertriind. era el
primer tast d'un dietari on els
referents culturáis, sobretol
iiteraiñs, es barrejaven amb la
contemplado de la natura. Depon
al can, amb illustracions de
Nicole Noe-Bayle. era el primer
recull del poeta rossellonés Rafael
Aleix Renyé, on Fautor moslrava
la seva fascinació pels mots.
Durant aquell any els promotors
passaren a ser tres amb la
incorporació de Patrick GilVeu.
L'any següent s'incorponiva a
la iniciativa, com a institució
coMaboradora. l'Ajuntament de
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El 1994 només sortien al caner
tres volums. Bmsa's hhtes,
ii-lustral per Bemat Mancíet, era
un recull de retrats HteriU'is d'un
grapat de bluesmen soitit, amb
poétiques cadencies, de les mans
de Jep Gouzy. A Silencis, amb
dibuixos de Jaume Ribas, Nuria
Cabré reunía un petíl nombre
d'expansions líriques .sobre
moments, a vegades segons,
viscuts. La casa de la memoria,
amb dos magniTics graváis de
Mercé Huerta, era un assaig entre
descriptiu i evocador de NarcísJordi Aragó, ciiracleritzat per la
seva exquisida elegancia formal.
L'any següent la coMecció es
consolidava amb la sortida de sis
volums. S'iniciava amb un
experiment formal que potser

amagava pobresa de continguts o,
si mes no. distreia l'atenció del
lector envers aquests: Lci Giiigiiiía,
rítmica textual de Jaume Querait i
dibuixos d'Isabel Mención. A
Com im saxo sedas, Jaume
Busquet pare retlexionava
líricamenl sobre romnipre.séncia
de la mort, supoitable per la
presencia deis lilis i Tabric deis
records, menlre el flll il-lustrava el
volum amb infantil innocencia.
Sense tito!, amb il-lustracions de
David Guixeras. era un crit de
rabia jove, justificada, sortit del
cor. de Pestómac. de Bel Bosck. A
Cerles rarescs s'imposava un Eros
adolescent grácies a les breus
nan'acions. quasi esbossos,
d'Astrid Magrans i a la simpiicilal
de línies de les il-lustracions de
Delia Vila. Escíáiia, amb dibuixos
de Jordi Coliiles, recollia les
poétiques, en la seva exigüitat,
refiexions sobre un giTjp d'artistes
plaslics de Xavier García. A
L'cmgel de la guarda, iilustrat per
Concepció Vivóles, Silvia
Manzana mostrava Testianya
barreja de sentiments que provoca
una nwrs immatura amb viscuda
sincerilat pero amb un deix polser
massa conegut.
Després d'aquest volum n'han
sortit ja uns quants mes, pero la
meva intenció era tan sois oferir
un repas deis vint-i-cinc primers,
celebriu" la lenacitat i dedicació de
l'equip de promotors, agrair la
disponibilitat de les entitats
col-laboradores, felicitar-me d'una
tal iniciativa i fer-ne una
merescuda publicitat. Girona té la
sort de gaudir-ne, pot.ser .sense
meréixer-ho gaire, pero que sigui
per molts anys.
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