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homenatge a enric sauret i gastó

Un món complert a part;
Qui vol entrar ho fa,
Qui no, es penedirà.

Mart i Venus
Ell és cruel i injust;
La tracta com una nina.
Es creu que li pertany
I li amarga la vida.

Vigila els seus moviments
Mentre ella paga les seves paranoies
I després, quan es sent culpable,
La rodeja de flors i joies.

Ell es sobrevalora i es creix.
Ell es creu superior.
Però ella és qui du la càrrega
Com la seva creu, el dolor.
Ella plora perquè no entén
Què és el que els ha passat.
“aquell home al qui jo estimava
Potser l’havia inventat.”

Ja no surt de casa per res
Perquè la gent podria notar
Tots aquells blaus i ferides
Que cap maquillatge pot tapar.

Se li han esgotat els somriures
I ja no vol lluitar més.
L’únic que pot fer és matar-se
O esperar que ho faci ell.
 

L’Enric Sauret i Gastó va néixer a Àger el 26 de No-
vembre de 1919 en el si d’una família amb tradició 
musical. Son pare ja era músic i també ho foren els 
seus germans i ell mateix es va començar a exerci-
tar de ben jove en les arts musicals. La seva facilitat 
amb els instruments li va permetre un bon domini de 
la trompeta, el violí, la trompa, el contrabaix, teclats i 
altres.

Decidit a guanyar-se la vida com a músic, va formar 
part d’una vintena d’orquestres i grups de música 
lleugera a Catalunya a les que cal afegir dues forma-
cions franceses a París i Llemotges durant un perío-
de de tres anys.

Com a compositor ha publicat nombrosos ballables, 
obres corals, himnes, havaneres, etc. Molt destaca-
ble també es la seva obra sardanista amb més de 
trenta sardanes editades i algunes enregistrades. 
També cal remarcar els seus arranjaments de tot ti-
pus de música. És cofundador de les Cobles Comp-
tal, de Balaguer i Terra Ferma de Lleida on tocava el 
contrabaix. Com a pedagog a col·laborat amb nom-
broses institucions de les terres de Lleida i té publi-
cada una obra per facilitar l’aprenentatge musical 
amb el títol “Pregunta i resposta”.

La vinculació del Sr. Enric Sauret amb les Corals del 
Sícoris Club cal cercar-la a partir de 1968, any de la 
fundació de la Coral Sícoris. Conscients els funda-
dors (els Virgili, Bosch, Escolà, Siuraneta, Monyarch 
i Martinez) de que, per assolir un òptim rendiment 
musical de les corals calia dotar els cantaires d’una 
sòlida formació solfista i vocal, van començar a posar 
les bases per assolir aquests objectiu. Per això, pocs fem cultura des de 1968 av de grenyana

Any 2000
PERE CASALDÀLIGA
JORDI PÀMIAS
Obra estrenada
D’UN TEMPS ANTIC
Música: A. Piñol
Lletra: J. Pàmias 

Any 2001
JAUME PONT
DOLORS MIQUEL
Obra estrenada
CANÇÓ ESPERADA
Música: D. Esterri
Lletra: D. Miquel

Any 2002
LORENZO PLANA
TXEMA MARTÍNEZ
Obra estrenada
LA NOSTRA MÚSICA
Música: A. Tolmos
Lletra: T. Martínez

Any 2003
VICENT FAUSTO 
ONA RIUS
Obra estrenada
PER QUÈ PLORES...? 
Música: A. López 
Lletra: O. Rius

Any 2004
CARLES SOLÉ
BERNAT RIUS
Obra estrenada
DESPRÉS DEL TARD
Música: E. Sauret
Lletra: B. Rius

Any 2005
XAVIER MACIÀ
GEMMA CASAMAJÓ
Obra estrenada
EL PRESENT PASSAT
Música: E. Sauret
Lletra: G. Casamajó

Any 2006
CARLES HAC
VÍCTOR VERDÚ
Obra estrenada
L’OMBRA
Música: R. Andreu
Lletra: V. Verdú

Any 2007
JOSEP BORRELL 
JORDI SOLÉ ALÒS
Obra estrenada
FAULA D’ESTIU
Música: M. Escribà
Lletra: J. Solé

Any 2008
CARLES M. SANUY
GABRIEL PENA
Obra estrenada
PARAULES EN VEU 
BAIXA
Música: M. Escribà
Lletra: G. Pena

Any 2009
ROSA FABREGAT
MERITXELL NUS
Obra estrenada
DE COP
Música: B. Julià
Lletra M. Nus

Any 2010
JOAN BELLMUNT
ENRIC FALGUERA
Obra estrenada
CAMINS D’HORTA
Musica: J. Ll. Guzman
Lletra: E. Falguera

Any 2011
MARTA ALÒS
ANDRATX BADIA
Obra estrenada
EN MITG DE L’IM-
MENS DESERT DE 
JUDÀ
Música: J. Prenafeta
Lletra: A. Badia

Any 2012
FRANCESC PANÉ
JORDI PRENAFETA
Obra estrenada
ALIMARA RAN DE 
MAR
Música: D. Esterri
Lletra: Jordi Prenafeta

Any 2013
FRANCESC GELONCH
AMAT BARÓ
Obra estrenada
DANSA MACABRA
Música: B. Julià
Lletra: Amat Baró

Any 2014
ÀNGELS MARZO
GEORGIOS SIONAKIDIS
Obra estrenada
LLIÇÓ DE DEFINICIONS
Música: B. Julià
Lletra: G. Sionakidis

Any 2015
MERITXELL CUCURELLA
ANTON NOT
Obra estrenada
SI EL LLENGUATGE ÉS 
TRANSPARENT
Música: B. Julià
Lletra: Anton Not

SINOPSI
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Elna Clua Novials, Lleida 1998
A cursat l’ESO a l’IES Màrius Torres i està fent 
2n de Batxillerat a data d’avui en el mateix insti-
tut. Ha estudiat 3 anys de guitarra al conservatori 
de música de Lleida. Com a experiència laboral 
a fet d’hostessa a l’agència “Renata hostesses”, 
i també com a tutora de classes de repàs. Domi-
na el català, el castellà, l’anglès i l’alemany.
Ha obtingut els premis: 
St. Jordi, Màrius Torres 2011 (categoria A an-
glès); St. Jordi, Màrius Torres 2012 (categoria A 
català); St. Jordi, Màrius Torres 2013 (categoria 
B català); St. Jordi, Màrius Torres (categoria B 
anglès); St. Jordi, Màrius Torres 2014 (categoria 
C anglès); Premi provincial, Màrius Torres (2n 
accèssit).

Anatomia humana
Sota la pell nua  s’amaguen
Secrets i excentricitats,
Imperfeccions i records;
Debilitats que mai s’acaben.

Per les venes cor la sang 
De dies que ja s’obliden,
De petons extraviats
I dels més sincers somriures.

Pel cos van deambulant
Uns batecs que van per lliure
I totes les pàgines que es van escriure
En una història sens fi nal.

Dins el cor es té guardada
La més efímera rialla.
I en un plat està servida
La més freda despedida.
 

Poc a poc teva
Malaguanyada mirada cristal·lina;
Ulls de gat, cap trencat.
Mans inquietes del tamany d’alguna nina;
M’has mirat, m’has raptat.
Peus tan xics com els de la reina de Xina;
Clac, clac, talons de ball.
Amb la pell que té sabor a adrenalina
Sense gust m’has deixat.

Veient el sol fer la seva trajectòria 
Amb els ulls tancats 
Però igualment admirant la seva glòria;
Dos nens bocabadats.

No em prenguis mai siusplau, aquesta joia.
Per molt que el sol s’apagui
O s’estigui cremant la ciutat de Troia
Faré que els grecs s’apiadin. 

Si cal pujaré a dalt de tot del cel
O et baixaré les estrelles.
També se m’ompliran els llavis de gel 
Si és que tu no me’ls beses.

Així que ja veus com no et demano molt
Simplement no t’allunyis
Ni fugis, ni regalis el teu amor
A ningú que no el vulgui.

Jo et dono el meu perquè hi juguis bé
Sé que quan vols en saps.
I ni que triomfi s o no en la partida,
A mi ja m’has guanyat.
 

El contracte
Omple’m les mans amb llum de lluna antiga,
Vine aquí al meu món mortal.
Porta’m allò que em fa tornar a la vida,
Fes de la mort un fet banal.

Apropa’t a mi amb calor tremolosa,
Vull oblidar el món sencer.
Deixa’t endur pel meu resplendor fosc
Posa a proba el meu poder.

Jo t’ofereixo un canvi radical,
No sé pas si és bo o dolent.
Sóc l’antítesi del convencional.
Nodreix-te del meu excés.

Saps molt bé que quan travessis la porta,
Ja no et deixaré marxar.
Obra’t a mi que jo et faré forta.
Sabràs què és despertar.

El nen nascut a Elna
Un nen dóna les gràcies
Car sa mare ja no plora
I quan dorm no veu galàxies
Al tenir un sostre a la vora.

Un nen ha escapat d’Argelers
Encara dins les entranyes de sa mare.
I ha nascut en un indret
On les guerres no hi caben.

Un nen obre els ulls per primer cop
En un poblet del sud de França.
Creix, viu i juga sense por
Lluny d’una guerra que arrasa.

Sis-cents nens van créixer i van jugar
Però sobretot, sis-cents nens van viure;
Fora de les reixes envoltades de mar
Van poder volar lliures.

La inspiració 
Ha arribat avui, de repent,
I diu que vol quedar-se.
No sé pas quant de temps
Però se la veu a gust.

Vola per la meva habitació 
I el fl orit del seu vestit dansa
Com la tela d’una bandera 
Que es mor per reivindicar.

Somia amb els ulls oberts
I llança sospirs a l’aire.
Seu amb les cames creuades 
Mentre es beu la seva cola light.

Es veu que no vol que ho noti 
Però sé que busca alguna cosa.
És a mi? M’està mirant? 

A cas sóc jo l’afortunada?

En menys d’un segon,
Es sent el “cling” del gel contra el cul del got,
Les seves robes cauen al terra
I la meva moral es congela.

D’un salt, se’m puja al pit
M’arrenca la roba i, ràpid, 
Amb un somriure sota el nas, 
M’apropa paper i bolígraf.

I la història es repeteix 
Sempre, quan menys m’ho espero 
Apareix la inspiració 
I em fa delirar la nit sencera. 
 

El canvi d’estació 
És el ball de les fulles,
El bany de colors
Grocs, marrons i rojos 
Típics de tardor.

Aquella brisa fresca i divina 
Que quan anem passejant pel riu
Acarona les nostres cares
I t’acompanya quan somrius.

L’olor a gespa tallada
Del mateix color que els teus ulls.
Aquells on reposa cada nit
El sol que ja s’amaga.

Ara que comença l’hivern
Ja torno a passejar sola.
La melangia m’omple i m’empeny
Dels teus ulls cap a fora.

Ha substituït la nostra brisa 
El vent gèlid tallant.
Que ho farceix tot de monotonia;
Res no varia, ni tan sols un instant.

Avui vull...
No vull parlar de somnis
Ni de contes o històries
Ni de relats amorosos
Que no acaben mai

Vull parlar de coses 
Reals, palpables;
De records enterrats,
Inferns personals.

Tots tenim secrets
És normal en la persona.
I aquests es van esfumant
Com l’escuma d’una ona.

La natura és sabia,
Ens fa oblidar el que convingui
Per molt mal que faci,
Passi el que passi, sigui el que sigui.

Vull parlar de fets
Experiències i secrets.
Vull compartir amb tu
Allò que no sap ningú.

L’amor és...
L’amor és un art;
Mirar-te somriure,
Pensar-te i ser lliure.

Un miratge real;
Aigua enmig del desert,
Un hivern color verd.

L’amor és lleial;
Alguna mentida
Confi ança compartida.

Un lloc per restar;
Vulnerable i segur,
Tot alhora en mans d’algú.

L’amor és letal;
Si ho pot fer, et ferirà.
Si vol, et matarà.

anys després van crear l’Escola de Música i Cant 
del Sícoris Club. El projecte estava en marxa i calia 
cercar els millors responsables. Es llavors quan es 
va cercar la col·laboració de l’Enric Sauret. Els seus 
coneixements teòrics del món musical, la seva ex-
periència i polivalència en el domini dels instruments 
el convertiren en un comodí de luxe que l’Escola va 
saber aprofi tar.

Dotat d’una bonhomia sense límits, el senyor Enric 
no tenia cap inconvenient en desplaçar-se una set-
mana sí i una altra també des de la seva residència 
a Balaguer fi ns a Lleida per a complir amb la seva 
funció docent.

També les Corals del Sícoris van gaudir de les seves 
composicions i arranjaments. Qui no recorda encara 
les seves versions per la Coral Infantil de la pel·lícu-
la musical “Somriures i llàgrimes”. La pròpia Coral 
Infantil va estrenar les seves nadales per encàrrec 
de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, els anys 
1981, 1984, 1987, 1989, 1991 i que foren enregis-
trades.

En fi , un llarg període de col·laboració que fa que 
l’homenatge que avui li dediquem sigui més que 
merescut i que quedarà gravat en lletres d’or en la 
història de la nostra entitat i en la nostra memòria. 
Moltes gràcies, senyor Enric !!!.

Enric Bardina
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la coral sícoris i 
l’associació de veïns de grenyana 

presenten la

jornada literària 
sant jordi 2016

poetes convidats
david esterri i elna clua

presenta: cèlia calvo
rapsodes

ferran león 
i grup de cantaires de la coral

piano: laura tomàs
direcció: blanca julià

ermita de grenyana
divendres, 22 d’abril de 2016

a les 20.00 hores

Entrada lliure i gratuïta

David Esterri i Carrasquer (Lleida, 1970) és 
llicenciat en Geografi a i Història per la UdL i 
exalumne del Conservatori de Lleida i del Bruc 
de Barcelona. Va estudiar viola, contrabaix, har-
monia, contrapunt i fuga. Des de l’any 1997 és 
professor de secundària  i fou professor de violí 
a l’Aula de Música Tradicional de Lleida i altres 
escoles de música durant molts anys. Actual-
ment estudia composició al Conservatori Supe-
rior del Liceu de Barcelona amb el compositor 
Benet Casablancas.
 Com a compositor ha estrenat diverses 
obres de concert a l’Auditori Municipal Enric 
Granados de Lleida, als cicles musicals de la 
UdL, al Palau de la Música de Barcelona i inclús 
a Weimar (Alemanya). Una vintena d’aquestes 
obres, fruit de diversos encàrrecs, estan publi-
cades per les editorials  “La mà de Guido” i “Bro-
tons & Mercadal” i algunes han guanyat premis i 
accèssits en concursos de composició.
 Com a intèrpret poliinstrumentista de cor-
da i arranjador ha participat en nombrosos projec-
tes musicals de diversos estils, des de la música 
clàssica fi ns al folk, passant pel jazz, trajectòria 
que es veu refl ectida en la seva col·laboració en 
més de quaranta discs editats (maquetes a part) 
de diversos autors, combos i agrupacions ins-
trumentals d’arreu de Catalunya, entre els quals 
destaquen els seus cinc treballs en solitari sota 
el pseudònim de Lo Pardal Roquer.

Festa Major a la partida
Banderoles de colors
pengen com poden
entre la terra i el cel,
i canvien d’ordre
a mesura que el sol
es pon, o m’ho sembla,
i ja no sé si els colors
són del vespre -un altre vespre-
o de la festa -una altra festa-...
enguany encara hi som,
per això.

Xiscla, corre i salta
el que queda de canalla,
al voltant d’una colla
de vells, que cada any
són més:
els uns no volen néixer,
els altres no poden morir
i els joves, se’n van.

Una traca i un pregó,
hereus, pubilles,
i un equip de so,
un sopar de germanor,
de càtering, per això,
on no hi falten les galetes,
i el xampany, calent,
en porró.

Amb els cafès, els del curset
del ball de saló
s’engresquen i surten,
pista amunt i pista avall,
aixecant polseguera
on no ha arribat l’asfalt...
ni hi arribarà mai.

Els concos es miren
les cuixes de la cantant,
gintònic en mà,
i mostren les genives,
entre monosíl·labs
i revolades de ball...
ja tenen tema
per les llargues nits
solitàries d’hivern...
de sobte, un acople intencionat de l’equip,
ens desperta a tots a la realitat,
per demostrar que res és pleibac (si més no del tot).

El vedell
Ja hauria d’haver sortit,
però a la vaca li costa parir,
brama desesperada.

Ells que ja no ho poden sofrir,
agarren corda forta, d’aquella d’abans
de la que mai es desfi laxava.

Fiquen totes dues mans
en aquell immens forat
per mirar de trobar la vida.

Treballen amb la corda,
uns minuts que es fan eterns,
pel vedell, per a mi, per la vaca.

Estreben, estiren fort,
feina bruta d’abans,
de tan bruta sagrada.

Com un sac de sang, vísceres i carn,
cau al terra la vida, lliscant de les mans
i jo em banyo en la realitat, per primer cop.

La vaca brama, el vedell lluita,
ella que el llepa, ell que s’aixeca,
en qüestió de minuts.

Dolor per sortir a la vida,
i dolor per sortir-se’n d’embella,
la vaca plora, d’alegria.

La calaixera

De fusta unfl ada
per la humitat
del corral

que dóna al costat,
la calaixera em crida:
regira’m!

Guardo pessetes,
duros i rals,
segells
i paper de fumar
cigarrets de torrí,
tabac del mercat,
un joc de cartes
i una postal

He d’afanyar-me,
no fer soroll,
el que busco
és secret,
inclús per a mi,
si m’enxampen
no ho entendran
i riuran
i riuran

Mai no he trobat res
d’important,
en cap calaixera,
en tots aquests anys;
vaig fer-me vell,
de sobte, el dia,
en que no vaig
tornar a obrir-ne cap.

El tractor
Amb dos cavalls a banda i banda
un motor i amb tota calma
no roda, sinó s’arrossega
un tractor de l’edat de pedra,
rigut per tots els veïns
de la partida sencera,
de nom John Deere
i matriculat amb amor (L-VE)

És el rei dels bancals,
temut per perers i presseguers,
sempre amunt i avall,
sense treva, sens descans,
ara collint, ara ensulfatant,
ara esclarint, ara regant.
Quan surt de la bancalera
és el rei de la carretera.

Radiet externa, a piles,
climatització natural,
segons la temperatura ambient,
descapotable i seient d’escai,
d’aquell que s’empega,
a l’estiu, escarranxa avall.
Quan surt a la carretera
és, de tots, maleït tronera

El camí
És com la via d’un ferrocarril
de dos braçals paral·lels
amb la clenxa d’herba al mig

Sovint mor i reneix
més enllà, cap a l’altre bancal
més ample, més estret.

Quan plou queda enfangat,
s’asseca quan surt el sol
i és tou cap al mes de Maig.

Quan ha passat un tractor
sembla una immensa serp
escamada en tot el seu dors.

És com la via del tren,
és com la conca del llit
d’un rierol a l’hivern.

No vull saber qui l’ha fet,
on neix, cap a on va,
vull resseguir-lo pel dret.

Hivern vora el foc
Foc a terra,
terra i foc,
aigua i vent,
al carrer.
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PROGRAMA

Molt lluny d’aquí 
David Esterri 

Em dónes força
Roger Emerson

PRESENTACIÓ DE L’OBRA DE
DAVID ESTERRI
Cèlia Calvo

Poesia de David Esterri

Festa Major a la partida, El vedell, La calaixera

El tractor, El camí, Hivern vora el foc, El fem, El 

racó del padrí, La bata, El paller.

PRESENTACIÓ DE L’OBRA 
DE L’ELNA CLUA
Cèlia Calvo

Anatomia humana
Jordi Castellà            

Poesia d’Elna Clua

Anatomia humana, Poc a poc teva, El contrac-

te, El nen nascut a Elna, La inspiració, El canvi 

d’estació, Avui vull..., L’amor és..., Mart i Venus

El déu que no estima.

Imagine
John Lennon
A hai hana
Naohiko Terashima
Som de l’oest
David Esterri

Torrem llesques
de pa
de pagès,
sal i oli,
no cal
res més.

Fent petar
el llorer,
passa el temps,
no sabem,
ni ens importa
si fóra
és encara
de dia
o ja és fosca,
tancada
i negra
la nit.

El fem
El fem de vaca fa pudor,
una pudor, però, discreta,
pudenta i pudorosa al igual,
com aquell que no vol.

El fem de vaca és sord,
no té cap tipus de so,
no sona a Re, no sona a Mi,
no sona a Do.

El fem de vaca no té color,
és poc llustrós,
poc decoratiu,
d’un marro marronós.

El fem de vaca és espès,
compacte, amasserat,
de bona textura, de pon pes,
agradable al tacte.

El fem de vaca …
com us ho podria dir?
Diguem que... que vaja...
que no té massa bon gust.

El racó del padrí
Assegut a la vora del foc,
en aquella vella cadira
s’hi passava les estones
del que li quedava de vida,
esperant...

Càtedra guanyada a pols,
a base d’anys,
a pols contra el temps,
que és com es guanyen
les coses de veritat.

Atiava el foc, de tant en tant,
amb la mangala
pintada de negre i blanc
per si de cas,
quan baixés a ciutat.

Cantava, feia becaines,
tornava a explicar
la mateixa història
de la mateixa manera
i callava... cada cop més.

Estava en pau amb el món,
pot ser en seria l’últim,
de tots nosaltres,
però no ens va saber ensenyar com,
o no li ho vam saber aprendre:
Es deia Camí, de segon.

La cadira continua
al seu racó,
encara que han pintat la pedra,
és el mateix foc
de la mateixa cuina,
de la mateixa llar...
de vegades, pot ser,
que no cal caminar tant.


