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Entre el cel i la terra
53 poesies i 53 artistes en una exposició i un llibre.
Josep Santesmases
i Ollé
Escriptor

PUNT DE LLIBRE
Us recomanem:

Entre el cel i la terra
Josep Santesmases i Ollé
Arola Editors
Aquest llibre és per damunt
de tot una abundosa collita
de generositat, obtinguda
tot observant allò que
passa entre el cel i la terra.
Coses que ens semblen
d’una simplicitat gairebé
quotidiana, i que ben mirat
són una absoluta meravella:
la terra, la casa que ens
acull, i el cel, l’ignot que ens
fa de teulada. Tot plegat
lligant els poemes breus de
Josep Santesmases i Ollé
amb cinquanta-tres petites
delícies artístiques, de
cinquanta-tres artistes que
els il·lustren, per convertir-los
en el record d’un viatge en
el vaixell que solca la mar
de la vida.
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Potser és la cerca de la simplicitat en tot allò que
passa entre el cel i la terra, potser és l’ànima
despullada en l’afany de trobar les essències del
viure, segurament és el resultat de l’observació de
coses que ens semblen d’una simplicitat gairebé
quotidiana i que ben mirat són una absoluta
meravella. La terra, la casa que ens acull i el
cel, l’ignot que ens fa de teulada. Tot plegat des
d’una perspectiva humanitzada, des de la serenor
commoguda per la bellesa i per la profunditat del
misteri de la vida.
Un projecte configurat per cinquanta-tres
petites poesies meves per a cada una de les quals
s’ha trobat la il·lustració d’un artista diferent.
Cinquanta-tres il·lustracions de cinquanta-tres
artistes diferents que concentren molta diversitat:
la generacional, i la dels estils i les tècniques. Tot
plegat, per acabar de concretar una idea generada
en l’observació de la terra, la mar i el cel, amb
ganes de reflexionar, de comprendre, d’estimular
les emocions i l’estima, tot percebent com els dies
passen inexorablement emmarcats en les dinàmiques
estacionals. Un projecte que ha trobat dues maneres
complementàries de mostrar-se: l’exposició itinerant
de les obres originals i l’edició d’un llibre amb tot
el conjunt de poesies i il·lustracions, amb pròleg
de Carles Duarte, magníficament editat per Arola
Editors. Els autors, d’entre 23 i 82 anys —de
poblacions molt diverses: una bona part del Camp
de Tarragona, però també d’altres indrets del país,
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des de Pedreguer (la Marina Alta) fins a Ripoll—,
són els següents: Adrià Cid, Rebeca Sanz, Francesc
Anglès, Marc Díez, Maria Tesón, Tamara Huete,
Ferran Orta, Muntsa Cabetas, Cristina Ferré, Àngel
Sauret, Joan Frechiné, Núria Corretger, Lluïsa Clols,
Josep de ca l’Estrany, Ramon Pere Anglès, Sefa
Ferré, Enriqueta Vives, Núria Àrias, Marcel Socias,
Mercè Alonso, Salvador Ferré Andreu, Nuri Mariné,
Josep Queralt, Alba Domingo, Renata Srpcanska,
Teresa Felip, Anna Maria Almirall-Germain,
Teresa Baltasar, Antoni Cardó, Miquel S. Jassans,
Domènech Batalla, Chikako Tatetami, Albert
Duran, Mercè Riba, Josep Royo, Robert Anglada,
Agnès Padró, Mercè Vall, Noemí Rosell, Eva Virgili,
Joan Carles Blanch, Josepa Gilabert, Marta Pallarés,
Josep M. Maya, Vicenç Masdemont, Lluís M. de
Pont, Francesca Cristina, Joan Cunillera, Anton
Marc Caparó, Imma Pueyo, Josep M. Riu, Cristina
Plaza.

D’esquerra a dreta i de
dalt a baix:
Francesc Anglès
Muntsa Cabetas
Sefa Ferré
Nuri Mariné
Miquel S. Jassans
Chikako Taketani
Mercè Riba
Josep Royo
Imma Pueyo

Segurament per encadenar la trama del projecte ha
estat clau l’haver nascut i viure en un poble agrari
(Vila-rodona) a frec del riu Gaià, proper al monestir
de Santes Creus. Clau per percebre les petites coses
lligades als conreus, al pas del temps o a la mirada
al cel i a la terra en hores i dies distints. Però també
ho ha estat tenir la sort d’exercir la presidència de
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, amb dos fets importants associats: viatjar
molt pel país i tenir moltes amistats escampades
a través de les quals he pogut lligar les valuoses
col·laboracions artístiques. Viatjar trobant sempre
amistats i coneixences que personifiquen els
paisatges i ens els ofereixen plens de coneixement i
cultura, més enllà de la simple concepció turística
del viatge i el paisatge.
L’exposició inaugurada a Vila-rodona el mes de maig
passat ha iniciat un llarg i obert recorregut itinerant
que l’ha dut o la portarà a diverses poblacions,
entre les quals, de moment, podem citar: Ripoll,
Riudoms, Masdenverge, Altafulla, l’Espluga de
Francolí, Reus, Valls, Tarragona, Olot, Tona, Sant
Cugat del Vallès…, on sigui possible afirmar que
“Tot s’esdevé / entre el cel i la terra. / Tot, entre el
crit de la terra / i el misteri del cel”. n
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