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ROGER C O S T A - P A U 

Escriure com a persona 

RICARDCREUS 

Dues-en-una 
JOSEPDOMÉNECHPONSATÍ 

Escriure coses 

JOAN PERREROS 

Escriure per conéixer 

LLUÍS LUCERO COMAS 

Dicotomia i dualitat 

J.A, ORIOLDAUDER 

En el desert del viure 

MOISÉS DE PABLO 

Somien eis homes? 

MOISÉS DE PABLO 

Marques de biblioteca 

PILAR RAMOS LÓPEZ 

Edgar Massegú (Girona 
1985) ésl'il-tustradord'a-
quests Fulls. Ma realjtzat 
cursos de pintura i dibuix 
humorístic amb Montserrat 
Costa i Quim Bou, respecti-
vament. Ha exposat indivi-
dualment i ha participat en 
exposicions coMectives en 
diversos indrets de Catalu
nya, especialment de les 
comarques ginsnines. 
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Ecriure en masculí 
Mariángela Vilallonga 

E M DIU UN BON AMIC BON FILOLEG, QUE TREBALLA EN UNA UNIVERSITAT 

de la Gran Dretanya, que per aquelles tenes ja es comenta a estudiar com a literatura de 

genere aquella literatura escrita per home, blanc i heterosexual. N o es pensava pas la 

coordinadora d'aquests Fulls, que no está gaire al dia de les darreres tendéncies de la 

literatura de genere, que el móii de la crítica literaria liavia evolucionar cap aquí. Se 
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n'admira. í convida els lectors deis Fulls de la 

Revista a llegir els textos que segueixen. Si 
en aquests mateixos Fulls de Sant Jordi de 

l'any 2004 la veu de les dones escriptores es 

deixava sentir al costat deis treballs del dos-
sier sobre escriptores del tombant deis segles 
XIX i XX, sovint massa oblidades, per alió 

de la igualtat d 'oportunitats en e!s Fulls 
d 'enguany es pot sentir la veu d 'homes 
escriptors, que acompanya un dossier sobre 
escriptors del tombant deis segles XIX i XX, 
sovint massa oblidats, que també n'hi ha. No 
sabia la coordinadora d'aquests Fulls si la 
seva proposta trobaria resposta en les veus 
deis escriptors d'avui, de totes les edats i de 
tendéncies litemries ben diverses. La resposta 

ha estat positiva i els resultats de la reflexió 
proposada son ben interessants, poc conven-

cionals a vegades, sempre enriquidors. La 

coordinadora d'aquests Fulls agraeix a tots 
els escriptors (els que hi son i els que final-

ment no hi han pogut ser) ía seva bona pre-

disposició a jugar el joc que els proposava. I 

vol recordar una frase de Virgina Woolf; 

«Per escriure, l'esperit ha de ser androgin», 
que interpretava la del poeta Samuel Taylor Coleridge: 

«Una gran ment ha de ser andrógina i teñir les caracterís-

tiques d'ambdós sexes». 

Tan fácil 
com somiar 

Ramón Carbó-Dorca 

Escric quasi sempre per apartar la ment de problemes 
científics complicats, que demanen un tipus de concen-
tració molt alt. Entro, Uavors, en els miralls deis somnis 
de capvespres daurats, passejo per les avingudes desertes 
de ciutats que conec pero que no son d'aquest inón, 
camino peí Laberint de pedra de la Ciutat de X. . . O, 
enamorat, escric poemes, cants a la nieva estimada. Des
cric paisatges de somni; tan rcals son que la realitat esdevé 
un somni. I en els somnis hi trobo dolls infmits d'histó-
ries per explicar: pluges de talls de vidre, de llums que es 
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trenquen sobre meu sensc intervenció humana, divina o 
diabólica. Endebadcs anib la ment sola, per mitja de Tor
ces desconegudes aixeco delicades, cristaMines, mans de 
morter que levitón a Taire lleu de la sala, de la casa de les 
mil estances, un lloc on els meus somnis i jo tomem sem
pre... Descric a vegades situacions que he anat trobant en 
el ineu camí, solituds en carrers pregons, estacions de 
trens buides, sales de cinema desertes, corriols silenciosos 
sota el sol... Hi poso tota la meva capacitat d'evocació, 
en aquests relats, tota l'áninia nieva en la transcripció del 
que recordó. Intento ser sincer, posar sobre el paper les 
coses que he vist, les situacions que he viscut, la gent que 
he conegut, les persones que he estimat, els llocs visitats, 
tan variats... Les idees que imagino, que sé que un dia es 
realitzaran mes enlla del meu pensament, les visions 
profetiques de noves teories, hi poso; reflexions sobre el 
temps, premonicions que descric i que dies després es fan 
realitat... Pels que miren el món com un seguit de mera-
velles descobertes amb íacilitat, com un conglomerat de 
gent de tota mena que s'ha d'cstimar... bornes o dones, 
tant li fa, és senzill escriure... és tan fácil com somiar. I és 
en masculí en el meu cas, així la natura ho ha volgut. 


