
Ricard Creus (Barcelona, 1928)

Allí era possible caminar per la neu és un vers de Retornar a Itàlia (1992), un dels llibres més clars i 
esperançadors dels nostres finals del segle XX. La poesia de Ricard Creus està definida per una veu 
íntimament social, que percaça la veritat de la mà d’una alteritat artística, la seva companya, cap al 
desvetllament de les claus de la vida i sense renunciar a una profunda recerca de la bondat de l’ésser. Caminar 
per la neu representa la possibilitat de definir la força de l’itinerari que un fa per l’existència, en el paisatge 
obert, en la pàgina neta de prejudicis, en l’optimisme crític que confia en una cultura que ofereixi respostes a 
la gent de carn i ossos.

En tota l’obra de Creus hi ha la força de la joventut que s’inclina per una rebel·lia pacífica, com un ocell que 
floreix al cor dels seus personatges o una flor que s’envola en la seva capacitat per sobreviure. La guerra civil 
espanyola i les seves conseqüències, el poder salvador de l’art, la mirada curiosa i la voluntat de fer arribar la 
paraula significativa a la immensa majoria han orientat un treball artístic llarg i prolífic que té extensions en la 
literatura infantil, el teatre, la pedagogia, la narrativa i la poesia.

Ricard Creus es va formar a la Llotja i a Belles Arts, però ben aviat va deixar els pinzells per la literatura, tot 
i dedicar-se professionalment a la plàstica i conviure quotidianament i literària amb l’art. Amb Esther Boix, va 
fundar l’ARC l’any 1967 i també amb ella va viure dos anys a Milà, en un fecund viatge físic i intel·lectual.

Ha escrit narrativa, d’entre la qual cal destacar el llibre de relats Mutacions (1983), i les novel·les L’ocell 
(Premi Octubre 1985) i El temps imposat (1986), així com Posicions (Premi Sant Jordi 1987) i Vol Barcelona 
- Mèxic (2000); i, de la narrativa, per a infants, Una pedra per corona (1979) o Biografia d’un gat (2005).

A banda de publicar i estrenar teatre, Entre aigua i anís. Jo vinc d’un altre temps (1986), la seva trajectòria 
com a poeta ha estat la més dilatada i en bona part reunida en el volum Cada dia un dia: Obra poètica 
1968-2003, que inclou els títols: Cendra amb foc (1975), Poemes de l’altra veu i de la meva (1976), 36 poemes 
a partir del 36 (1978), Si em dónes l’adéu no et prenc pel mot (1979), Retornar a Itàlia (1992), Jo amb mi i 
altres poemes (1994) i M’estimo el cos (1997).

Tots els àmbits en què ha treballat s’impregnen d’un mateix to, d’una semblant cadència lligada, a partir de la 
veu autobiogràfica que busca —des de plantejaments formals que ben sovint estableixen un diàleg crític amb 
els gustos convencionals—, respostes clares com la neu a la condició humana. 

Susanna Rafart 

A les 10 del matí: 
Ofrena - Pregària

a la Mare de Déu de l’Heura.

Tradicional sardinada amb torrades i vi.

A les 11:30: 
Acte d’homenatge a Ricard Creus

Glosa a càrrec de J. Lluís Ocaña, escriptor - poeta.

Lectura de poemes a càrrec de Ricard Creus.

Participació dels grups de Santa Perpètua: 
Coral Renaixença.

Escola Municipal de Música i Dança.

Gegants de Santa Perpètua.

Tàndem.

Descobriment d’una placa
dedicada a Ricard Creus, 
obra de l’artista local

Judit Humet i Rovira.

Cloenda de l’acte
a càrrec de la

Regidora de Cultura de

L’Ajuntament  de Santa Perpètua,

Sra. Rosa Rovira i Punsola i

de l’Alcalde Sr. Manuel Ruiz i Montero.

Tot seguit Assemblea anual de socis.

Autocars Serrat
Cerveses Damm

Caixa de Girona        
Caixa Manresa

Caja Madrid
Caixa Sabadell

Cal Rellotger
Comercial Lider,  S.A.

El Pont Vell – Estació de Servei
Escola Tabor

Esports Aguilà
Farmàcia Carme  Relat

Farmàcia Jaume Guillén
Francamp

Gas – Die, S.L.

Gestoria Banús
Instal·lacions Surroca, S.L.
J. Humet, S.L.
Lienzos Moià
Lípidos Santiga, S.A.
M Quatre Arts Gràfiques
Milar Sabaté
Mobles i Fusteria Fradera
Panificadora de Gallecs, S.L.
Restaurant Can Sabau
Restaurant Castell de Santiga
Restaurant Montsenya
Ricard Electrodomèstics
Trans Gruas Serrat, S.L.
Xarcuteria Subirats

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE :

PROGRAMA

XXVI Festa de l’arbre i
XX d’homenatge als poetes

Santiga, 19 d’abril de 2009  -  Santa Perpètua de Mogoda


