
 

 

 
LA MATÈRIA PRIMERA 

 
 

"Sols en les places obertes  
al gran esplet bigarrat  
unes finestres incertes  
amb regust d'antiguitat  
ens esguarden defallides  
des del fons del temps passat...  
Unes finestres obertes  
verdes de molses desertes  
allà al límit del MERCAT." 
 
CARLES SINDREU,  
Estampes del mercat de Granollers (fragment) 
 
 

 
A la vida, tot és fruit d'una sèrie d'esdeveniments atzarosos, que diria Daniel Handler. 
Causa i conseqüència. Acció i reacció. Fílies i fòbies que s'incorporen al nostre ADN des 
de les primeres lliçons de vida que rebem. Ara en sóc més conscient que mai, ara que sóc 
pare i que treballo la matèria primera d'allò que serà la meva filla. Ara que em qüestiono, 
dia sí i dia també, la necessitat d'encomanar passió, d'escollir les paraules que llego, de 
pensar valors i realitats que es convertiran en un mapa on no perdre's. Sé que ella serà allò 
que aprengui de mi i de nosaltres, perquè les paraules, el subtext, el to, la ironia, la 
visceralitat, la tria que fem de temes, mots, narradors i escenes, serà el que l'ajudarà a 
construir-se una personalitat. La vida és literatura. Tots som creadors de futures històries, 
històries amb potes i decisions pròpies. Històries, però, que també hauran sortit de les 
nostres frustracions, alens, imatges i desigs.  
 
El futur s'alimenta de tots els camins que hem traçat. I per això no us vull parlar de 
l'esdevenidor, sinó d'allò que m'ha fet ser tal com sóc i que m'ha portat avui aquí, a celebrar 
amb vosaltres que Granollers és una ciutat viva. Jo sóc poeta i em dedico a escriure sobre 
literatura. Sóc allò que m'agradaria ser, amb tot allò que arrossega la meva feina, d'incertesa, 
dubtes, alegries i desesperacions. I sóc un granollerí que es mostra orgullós que aquesta 
ciutat l'hagi acompanyat en la dèria per la lletra, en l'aprenentatge fascinant que és imaginar 
mons, aventures i altres realitats. Orgullós d'haver tingut la sort que una sèrie 
d'esdeveniments atzarosos m'hagi portat a néixer i viure en una ciutat a mig camí de la 
perifèria i de l’inhòspit. Us vull parlar d'això, d'aquesta ciutat que ha configurat els meus 
anhels. Ni massa lluny de la capital centrifugadora, ni massa a prop. No prou lluny per ser 
als confins de la centralitat, ni prou insensata com per ser engolida per la industrialització 
uniforme de cases, pisos i éssers cohibits en terra de ningú. Sempre a mig camí, terra de pas, 
de mercat. Granollers com a força motriu d'una voluntat de ser que mai no ha estat prou 
poderosa ni prou dèbil. Un reducte liminar on vaig aprendre a festejar, a llegir i a viure 
meravelles.  
 



 

 

Meravelles com la passió per llegir. De nou, una sèrie d'esdeveniments atzarosos que no 
deuen tenir gaire explicacions racionals. A casa hi teníem pocs llibres, algunes poques 
lleixes amb aquelles novel·les que regalava "la Caixa" abans de passar a oferir pantalles 
superplanes. Una biblioteca modesta, modestíssima, com la majoria de cases normals d'una 
ciutat normal. Però el batec de la ficció, en aquella meva casa, sí que era, i va ser, un verí del 
qual ja no me'n podré deslliurar mai més. Les històries "autèntiques i verídiques" que 
m'explicava el pare abans d'anar a dormir és un dels millors records que tinc de la meva 
infantesa. Però també els Teos que em llegia la mare a l'hora d'esmorzar o de berenar i que 
ara li llegeix a la seva néta; així com el dia "clau", el dia D, un dia que no he pogut esborrar 
de la memòria: quan la mare va arribar a casa, després de la feina, amb "el regal". El meu 
primer llibre, el primer "de veritat", de la col·lecció blava del Vaixell de Vapor. Va ser ofert 
com un tresor, com si el futur de totes les espècies humanes depengués de la seva lectura, 
com si amagués algun secret indesxifrable que comportés un mannà de l'eterna felicitat. "Si 
t'agrada, te'n compraré tants com vulguis", em va dir. I, de sobte, llegir. Llegir sense 
aturador. Una dèria inoculada a través de l'amor. Dos mots que van units: "llegir, estimar". 
Com la rosa i el llibre d'aquesta Diada que ara ens ocupa. Aquell dia va ser una lliçó que no 
oblidaria mai. Nosaltres, que a casa no teníem llibres, que no provenim de família 
il·lustrada, ni tocada, ni posada. Ara ho sé, del cert: no calen llibres per tenir la sensibilitat 
de voler un futur millor pels teus fills. Gràcies, pares. Després, en vingueren molts més, de 
llibres. Allò va ser la perdició de l'economia familiar. Una ruïna. De la col·lecció blava a la 
taronja, en un tres i no res, àvid de conquestes com Almansor al seu pas per Barcelona. I, 
després: els Grumets de la Galera, el Gran Angular, L'Esparver clàssics, Empúries, 
Columna jove, Destino, els Cinc, Tria la teva aventura i un panteó format per cognoms 
com Larreula, Carbó, Cabré, Sorribes, Vallverdú, Verne, Defoe, Salgari, Stevenson, Poe o 
Conan Doyle.  
 
Va ser llavors, en plena implosió insostenible de l'economia familiar, que va aparèixer la 
Biblioteca. Baluards necessaris de la defensa d'una ciutat, temples que hauríem de venerar 
per la importància cabdal que tenen. De la vella sala Tarafa, a la nova biblioteca de can 
Pedrals i a l'obertura de la biblioteca de Roca Umbert. Biblioteques que han estat 
fonamentals. Espais de tranquil·litat on el coneixement és a l'abast, amb estupendes 
bibliotecàries disposades a ser diligents servidores. Si em pregunto què em va fer voler ser 
escriptor, diria que va ser allà dins, a la vella biblioteca de la sala Tarafa. Va ser gràcies al 
concurs de relats de Sant Jordi. Cada any hi vaig tornar, i cada any vaig tornar a casa amb el 
premi. Però no es tractava de premis, no. Era alguna cosa que traspassava la pell i que no 
sabria pas explicar. Allò d'esperar el moment durant tot l'any. Pensar, tenir temps per 
escriure, i escriure. El dia de Sant Jordi i la Biblioteca. Ja no m'ha deixat d'agradar, aquesta 
conjunció. Per això Sant Jordi és més que un simple dia: és el dia que tot canvia. Estimar, 
llegir.  
 
Sé que, si ara sóc escriptor, és perquè abans he estat lector. Llegir et dóna eines per estimar 
una ciutat, una Biblioteca, una casa, un poema, o un grup de sospitosos habituals. I llegir 
t'ajuda a ser estimat. Llegiu molt, perquè la lectura obre portes insospitades. Però, sobretot, 
educa, ensenya, mostra, condueix i ajuda a viure meravelles, fins i tot un cop s'hagi tancat el 
llibre. Estimats conciutadans que avui i demà –si la pluja ho permet– us fareu un fart de 
comprar llibres, i que fareu bé de comprar-ne molts, tants com pugueu. Compreu llibres als 



 

 

vostres fills. Perquè això és el que els farà lliures, feliços i bones persones d'un futur que en 
necessitarà moltes, de persones bones, felices i lliures. Perquè això els farà viatjar, però 
sempre voldran tornar a casa. Perquè això és el que els lligarà a un patrimoni, a una tradició, 
perquè sabran delimitar el seu propi marc d'acció i de preferències. Perquè tindran per 
sempre més un record lligat a una família, a una intimitat que esdevindrà ciutat. Perquè 
tindran ganes de fer coses i, amb el temps, estimaran el plaer de llegir, el d'escriure i el de 
voler ser tal com són. Perquè faran gran el patrimoni d'aquest Granollers on ja ningú pot 
dir que no hi passen coses, i perquè tindran ganes de fer un cicle de poesia que reivindicarà 
el llegat d'uns "Versos Lliures", perquè voldran ser els nous Alberts Forns i Jordi Juliàs, les 
noves Annes Ballbones o Albes Dedeus, perquè també estimaran el llegat dels mestres que 
ens precediren, Jaumes Pibernats i Santis Montaguds. Perquè sabran com omplir de 
contingut la meravella d'una Fàbrica de les Arts, perquè voldran ser regidors de Cultura i 
seguir encomanant aquesta passió.  
 
Tornant a la Biblioteca, Emili Teixidor va dir en la seva darrera visita a Granollers –ara fa 
uns quatre anys, amb un Can Pedrals ple a vessar– que a "Catalunya no tenim petroli, però 
sí literatura". Granollers tampoc no té petroli i, en ple segle XXI, la indústria tèxtil ja no 
mou la nostra economia. Amb el temps, el nostre tresor és un patrimoni, el d'ara, és format 
per escriptors de primera, per apassionats que tenen una matèria primera feta de paraules, 
de records, de ficció i d'emocions. 
 
Feu llegir els vostres fills. Ells, com jo, algun dia tindran 36 anys, es sentiran granollerins, 
malgrat que siguin de segona generació –com jo–, o de primera, o de tantes que ni les 
recorden. Llegir els donarà conviccions. I això és el que m'ha portat aquí, avui en un petit 
escenari situat al cor de la meva ciutat, a ser el pregoner de la diada de Sant Jordi, el millor 
dia de l'any. Ells seran qui diran, amb l'orgull dels entusiastes éssers lliures, que a Granollers 
sí que hi passen moltes coses. I faran absolutament real que la nostra no sigui, mai més, una 
ciutat prefabricada, adormida, adotzenada i vulgar, si és que mai ho ha sigut. Ho escrivia 
Carles Sindreu fa uns anys, en l'Estampa del mercat de Granollers, i aquella imatge, ara, es fa 
fresca i nova, amb les anades i vingudes del nostre mercat, d'aquesta plaça de la Porxada 
que ara és plena de llibres: "Murmuris i crits que bullen / com un eixam monstruós. / Els 
afollats, orbs, traüllen / pel gran mercat neguitós. / Avancem a les palpentes / oblidant 
pena i fatics / entre renecs, planys i empentes / i lascívia de pessics.". És aquesta lascívia de 
pessics allò que ha fet gran Granollers, allò que li ha donat una identitat insubornable. Gota 
a gota, paraula a paraula, el retrat d'allò que som. Una ciutat plena de llibres, de cultura i de 
guanys a conquerir. La ciutat que vull per a mi i per als meus fills. La ciutat on llegir, on 
estimar. 
 
Molt bon Sant Jordi a tots i a totes! 
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