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Lluís Lucero Comas, filòleg i poeta

A questa nit serà nit de
poetes. Com cada
any a mitjan setem-
bre, l'escalinata del
seminari diocesà

s'omplirà de gent i de versos. Si
plogués (que no es preveu, i per
tant és molt probable) l'espai al-
ternatiu serà el Centre Cultural
la Mercè. Nit de Poetes arriba en-
guany a la seva quinzena edició.
Va néixer com una iniciativa cívi-
ca, veïnal, ideada pels Veïns de la
Cort Reial i l'Associació Coordi-
nadora Nit de Poetes. Durant
anys va comptar també amb la co-

ordinació i presentació del cape-
llà del barri, el rector de l'església
del Carme, l'escriptor Jaume
Reixach. Com la majoria
d'empreses que neixen de la lliu-
re iniciativa ciutadana, Nit de
Poetes ha trobat la manera de re-
generar-se, d'incorporar saba no-
va, de conciliar amb èxit la tradi-
ció i la novetat. Així, l'any 2004,
va assumir la coorganització de
l'acte l'associació Amics de la
Unesco de Girona. I quatre anys
abans, el 2000, quan la trobada
poètica arribava a la seva setena
edició, Reixach deixava la con-
ducció de la primera part de
l'acte (el recital poètic, pròpia-
ment) en mans de Lluís Lucero,
que des d'aleshores n'ha portat
amb eficàcia les regnes, com a or-
ganitzador i presentador, i s'ha
convertit en el cap visible i pen-
sant de la cosa.

Lluís Lucero Comas (Girona,
1967) és un home del renaixe-
ment. Mira enrere (cap als clàs-
sics) per poder anar endavant,
per aportar la riquesa de la tradi-
ció a la creació actual. Una escul-
tura clàssica, un mite antic, una
sentència llatina, sovint li són
trampolins òptims per parlar del
present. I és per això que el món
clàssic senyoreja en els seus poe-
mes. Lluís Lucero ha dedicat bo-
na part de la seva vida a l'estudi
de la literatura clàssica, sobretot
llatina, i té una tesi doctoral gaire-
bé acabada dedicada a l'edició crí-
tica i traducció dels Paralipome-
non Hispaniae de Joan Margarit
(no el poeta i arquitecte, sinó el
bisbe i cardenal gironí del segle
XV). Margarit va ser justament el
protagonista de la magnífica ex-
posició que Lluís Lucero, Mariàn-
gela Vilallonga i Joan Molina van
comissariar el novembre del
2006 a la Fontana d'Or de Giro-
na, titulada El cardenal Margarit
i la seva època. Com que
d'escriure versos i estudiar bis-
bes humanistes no se'n viu fàcil-
ment, Lluís Lucero ensenya als
adolescents “llengües mortes (lla-
tí i grec) i moribundes (català i
francès)”, en instituts d'educació
secundària, i intenta resistir amb
estoïcisme els estirabots adminis-
tratius de torn, i les reformes
mensuals, orgàniques i delirants,
del sistema educatiu.

D'ençà que Lluís Lucero coor-
dina i presenta la primera part de
Nit de Poetes, aquest recital
anual s'ha obert a poetes d'arreu
del territori de parla catalana, i a
traduccions de poetes forans. La
Nit de Poetes que Lluís Lucero
ha preparat per avui comptarà
amb la participació de Gemma
Arimany, Anna Montero, Marta
Pessarrodona, Coleta Planas i Ri-
card Ripoll, i dedicarà una aten-
ció especial als poemes de
l'escriptora francesa del segle
XVI Louise Labé, traduïda per
Maria Àngels Gardella. La sego-
na part de la vetllada, aquesta pre-
sentada per Josep Radresa, ho-
menatjarà Mercè Rodoreda i
comptarà amb la participació del
Grup de Teatre de Roses. La cita
és a les deu, com cada any, a les
escales de la Pujada Sant Do-
mènec.
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