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tallerde nous creadors

Daniel Cuevas ha publicat darrerament el llibre Man-
zanas ácidas (Editorial Amaltea), basat en una història 
real d’una família que experimenta tot un seguit d’es-
deveniments en plena crisi. Aviat publicarà un nou llibre 
de poemes que inclourà dos temes: «Poemes per al nen 
adult» i «Paisatges que escriuen».

Curiosa llibertat

B aixant per les escales de la Catedral i deixant 
enrere la magnànima visió d’una ombra que 
va cobrint les passes dels incrèduls, s’aixeca 

un arbre de fulla groga i roja. El vent l’empenta i li 
fa caure les llavors de primavera sobre la seva ter-
ra, tremolosa i plena d’olors antigues, que el sosté. 
Un arbre que recull impressions mitjançant les se-
ves branques caigudes pels dies de curta intensitat 
i de feixuga espera. De fruits bords. De fulla caduca. 
D’arrels indecises i frondoses. Protagonista sense 
esma, i sense molt a dir, potser poc o gens encertat.

És en cada graó on comença cada nova història. 
El principi, l’inici dels perquès, els orígens comuns 
que hi pugui haver, les casualitats que l’han portat 
fins aquí... I tot un seguit de lleis universals hagu-
des i per haver que ometrem, en un intent de trobar 
el bé més apreciat del qui dorm encisat. Deixarem 

d’esperar un cop més que la nit el desperti i li porti 
estels innecessaris, i més soledat se’l mengi lenta-
ment; de l’escorça a la saba. Així, si algú vol tenir un 
coneixement més encertat d’aquest or que l’alliberi 
de les arrels del paisatge idíl·lic, ha de fer un exercici 
contemplatiu. És ben senzill: no és necessari fer pre-
guntes burdes que només pretenen obtenir un conei-
xement de pell de poma, sinó callar i sentir caure la 
fulla groga i roja, i adonar-se en aquest punt que l’es-
pontaneïtat té una ànima que li diu al buit que l’em-
penti per arribar més enllà d’un sòl àrid i abrupte.

El cos tendre i melós viatja sense rumb, sen-
se destí, sense pausa i sense pressa, sense esperar 
el proper cop de sort, sense carn... Tan sols gaudint: 
gaudir mentre plana entre núvols d’estranyes formes; 
gaudir quan fondeja en els racons que es creen en el 
silenci dels dies ombrívols; gaudir de l’espai que hi 

És ben senzill: no és necessari fer preguntes burdes 
que només pretenen obtenir un coneixement de pell de 
poma, sinó callar i sentir caure la fulla groga i roja‘
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> Il·lustracions: Anita Marquès (abans Anita Diamond) és una artista multidis-

ciplinària nascuda a Girona (1984). Des de ben jove ha participat en activitats relacio-

nades amb l’art, així com en festivals (Festival d’Art Independent Pepe Sales, Festival 

de Cinema de Girona, Darnius Fest...), en els quals ha presentat els seus vídeos psi-

codèlics, fotografies, pintures, collages... També ha desenvolupat funcions com or-

ganització dels festivals, regidoria d’escenaris, community manager, cap de premsa, 

actuacions...; i ha participat en rodatges de videoclips, espots publicitaris, davant i 

darrere càmera (José Domingo, Spots Temporada Alta...).

Només queda mirar enrere i deixar anar un sospir 
i una llàgrima, perquè a la fi hi ha algú que 
ja ha aconseguit desprendre’s de l’ombra‘

ha entre dues notes blanques 
de temps torbat. Aleshores, 
quan descobreix que la pau-
sa no és més que un símbol 
que embelleix la música i la 
fa possible, que els núvols 
són cotons en els quals pot ver-
sar els seus somnis, que cauen pe-
tites gotes d’aigua i cristalls, i que 
en sorgeixen gallarets en camps 
d’hivern... quan tot això succeeix, 
l’arbre ja no és arbre. Ni la terra 
és terra. I tot és quiet. I la fulla cau i 
l’arbre ja no tremola. Només queda mirar 
enrere i tornar a veure com s’alça la Catedral. Deixar 
anar un sospir i una llàgrima, perquè a la fi hi ha algú 
que ja ha aconseguit desprendre’s de l’ombra. I, en un 

intent de voler despertar tot el camp sen-
cer, els entrega el seu or, i els diu amb la ma-

teixa veu de la de l’arc de sant Martí: «jo ja sóc lliure».

DANIEL CUEVAS
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