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UN CENTENARI:'

JAUME AGELET I GARRIGA (Lleida 1888-Madrid 1981)

Durant seixanta anys,Jaume Agelet i Garriga estigue allunyat de

la seva teera : feia enviar els 11ibres que anava publicant,sobre

tot a partir dels anys seixantes els feia enviar a coneguts i arnics

arnb una tarja que deia nom�s :

Homenatge de l'autor, absent.

Ben segur que stenyorava. El to reservat, pudic,que el caracte

ritz� tothora,i que feia que fins les seves exclamacions dins el

vers semblessin projectades mes cap 'endins �el poeta que·no pas cap

aI' extewior , no el menava a 9xteeiori tzar per escrit ncfuell senti..,;

ment,el qual, en tot cas, es manifestava en les converses amb arnics,

ja fos a Lleida, ja a. Paris. Tabmateix; era un home de l'ample

mon, i .els 'llargs anys de resid�ncia a l'estranger,en missions di

plomatiques 0, a partir de 1936 per propia decisio, no ens e1 dibui

xen com un malenconios conreador de la nostalgia del t�rrer, molt

mes evident en e1 seu contemporani Jo�ep Carner. Tal vegada els ver

so s que parlen dels seus paisatges ponentins l' omplien i satisfeien

a bastarnent. Duia el seu runbit amb ell.

Pocs manuals d'Historia de la Literatvxa parlen d'aquest poeta,o

b� es limiten a esmentar-lo. Li va manoar l'esclat d'altres de la se

va generacio i, sobretot, li va mancar el fet d'estar present en la

republica de les lletres,en els cenacles i actes • Ben cert que no

en tenia el taranna.. 5i hagues viscut entre nosaltres,pero, l'eco

mes immediat,el resso que produeixen les refer�ncies critiques,fins

i tot la "cronica social" ens l'hauria dibuixat amb perfils mes

.

I



-_
�- ..._--_..;. -

rellevants.

A"�a fa cent anys que naixia i bo sera r��ffi�H:!r:=!8 en el
.....

panorama,dens i variatm dx la poesia en' el periode que va dels

anys vint fins als nostres dies·.

Els estudis sobre el poeta han passat de ser mers articles,

entrevistes, una cbrrespond�ncia diversa i els prblegs.a alguns,

nomda a.Lguris., dels seus reculls, a ,engruixir-se en els a.arrers deu

anys i per�etre'ns avui disposar d'un material forga satisfactori.

En primer terme tenim la etesi doctoral de Maria del Mar Terra

dew,in�dita; llegida a la Universitat de MUrcia i dirigida per

Luis Rubio Garcia. L'autora, lua havia estat professora de llati

II
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d'institut a LleidatPublic�,a. trav's de lfI�stitut d'Estudis Iler-

dencs,el 1984 Agelet i garriga :biograf:!a y documentaci6n, condensa

c1.6 del volum I dels quatre que constitueixen la seva esrnentada tesi.

En segon lloc posseim,del 1986, el velum Tres Poetes Simbolistes:

Josep E""tadella, Jaume AGelet, WI rius Torres, a cura de Dolors Sistac
. <::t

i Josep Borrell t Edicions del Mall,Barcelona on, precedint la tria

antologica hi he. vn prbleg compartit,amb els adients punts d'an�lisi •. �

Del 1983,i publicat tamb� per l'Institut d'Estudis Ilerdencs,

dins e Ls estudis de la "CAtedra de Cultura Catalana Samuel Gili

i Gaua,trobern una Miscel.l ia Homenatge al Poeta Jaume AGelet i

,(l-arriga,amb onze contribucions de critics i professors 0 literl?lts,

a'Lgune s de les qual,a havien estat publicades a I' avantguerra.

Dues edicions de les seves poesies, ambdues prologades per

Josep Rorneu i Figueres :la primera es la coneguda de l'Editorial

Selecta,de 1955 : Obra Po�tica (1924-l955),antologia �plia, que

abastava una mostra de la seva produccio fins en aquell moment,tot

just eixit al carree 9.1 llibre L'Escalf del Graner. La segona es
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de 1984,Po.esies Completes,editada per l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Mentre a l'edicio de la Se1ecta el prb1eg de Romeu era curt,a l'edi

cio de 1984 hi fa una analisi circurnstanciada de l'obra. ageletiana

en vint planes. Si la intencio de 1a primera antologia era de donar

un te.st,corn la mateixa editorial havia fet i faria amb Manent 0 Gnr

ces,els, dos volums de l'IEI permeteren a Romeu afegir els darrers

llibres del poeta en nombre de cinc,a rn;s dtuns poemes que l'autor

havia suprimit de le. tria feta per a la Selecta. Aixi arribavem a

un corpus sencer,complet,fins on un poeta,amb les sempre possibles

u����¥&f.� aparicions de curts poemes ignorats permet de parlar

d' 0bra completa.

Encara afe;ir!em ,com a. element breu per� interessant,1es curtes

I'

I!

\,I

notes autobiogr�fiques i autooritiquas que A elet pasa.a la seve. se
f'1'

1eoci6 de poemes per a Lleida, Vuit Poetes, Barcelona,Ossa Menor

- 196-.9.

La produccio de Jaume AO'elet i Garriga (ell no oblidava mai el

aegon cognom )conste. de dotze ll;i.bres, genera.lment dividits eadaa

CUll en tree seccions �'Cronolbgiaament s6n :

Domassos a1 sol (1924); La Tarde. Oberta (1927) ; Bostal de

mivo Le (1931) ; Els fanals del meu Sant (1935)·. 2mb aquest

11ibre arribem a la guerra : aquesta i els deu primers anys subse

gUents a 1939 provoquen un par�ntesi editorial .. Rrpr�n emb :

Rosada i Cel�stia (1949); Pluges a l'Erm (1953) i L'Es

valf del Graner. (l955) 0

En aquest punt es f�u ,com hem dit, l'�ntologia de la Selecta,amb

els set llibres publicats. Posteeiorment AGelet publica :

Faume i Flora (1949); Fonts de Lluna (l960);La Gabie. de

1a Faula (1964); Hort Vel1 ( 1968) i Oce I.Ls a1 Teu1at (1970).



Dotze llibres en total, amb uns dis-cents pomes •

Si observem �'interval de temps entre volums ens adonarem d'una

prefer�ncia pels grups de tres-quatre anys,par�ntesi quasi metbdic.

8i hi afegim que els seus llibres tenen,com hem dit,tres parts, de

vegades dues,no hi ha dubte.que el poeta deixa entreveure un deler

d'ordenaci6 i distribucio del contingut,

Era de familia distingida • El seu pare havia figurat en pol!tica,

fou senador vitalici i el 1912 reb� el t:(tol nobiliari de Comte de

Vinatesa. Alterna Benat i Congr�s en diverses legislatures,sempre

dins els liberals din�stics.

Del segan matrimoni del Comte de Vinatesa, amb Ramona Garriga i

Serra nasqu� Jaume (0 Santiago, com e1 ooneixien els !ntims ), el

25 de Juliol de 1888 .. La coincid�ncia del na.ixement amb una de lew

festres assenyalades a Lleida deuria decantar la familia al nom. En

efecte, a Ll.eida hi he. la :tradicio,el 25 de julio1, del Peu del Ro

meu, i as fa una process& amb fanalets de paper construits pels in

fants. Hi ha un poema elfAGelet que duu .el titol Els f'anaLs del meu

sAnt.

La mare Va morir vint dies despr�s de l'infantament,i aquest fet

fou molt important en la vida d'Agelet ; en tots ela seus desplaga

ments l'acompanya una. fotografia de lEi mare,la qual tenia sempre da-

.

munt la taula de treball, En e1 seu dietari ewcriu Agelet : 31.d'

agost 1942. Sant Ramon. El Sant de Ie. meva mare. Una eosa que mai

no sabr� qu� �s : tenir una mare. L'elementalitat dels temes de la

poesia dtA,rz:elet podria estar relacionada amb aquesta insist�ncia en

.

Is. creacio del record de la mare que ben be ens atrevim a qualifiear

de fixacio.



El signe de la dispersio local i varietat geogr fica del seu

curs vital es manifesta ja en els primers anys 4'infantesa i joven-

tut : estudis a Sarria (Sant Ignasi)"Institut de Lleida, DElUstO i

Madrid. Ni po dern deixar de pensar en un determinat paral.J..elisme

amb Josep Carner pel fet que ambdos ingressen a la carrera diploma

tica a 1a mateixa d�tajel 1920. I a partir d'ara,tant I'un com l'al

tre deixaran de residir de forma continuada a Cata.lunya� Ambdos son
u-.

.

.

poetes,CArner t� nomes quatre anys mes que A elet.pero una difer�n-
ti

cia forga maroada els desco�arteix: Abans de 1924 A elet no publica

res, es un caS de poeta tard�, te trenta-sis anys" mentre que Josep

Carner havia publicat ja en Ie eeVa adolesc�ncia.abans del tombant

de segle.
p

EI 1932, despr�s d'un periode de dos anys apartat de la carrera di-

plom�tica hi reingressa,i as al seu nou dest!, la. Haia,on es casa

amb Ia filla d'un ministre dels Pai'sos Baaxc s, Margaret Mary Royaards.

Aquest.matrimoni tingue caires ben peculiars :a la muller va viure

sempre separada del marit. va venir un sol cop a con�ixer la terra

d'Agelet,i es manifestO. tostemps indiferent a tot el que ell feia"

Segona la biografia de Terrades,els darrers quatre anys de Ie. seve.

vida, Margaret tenia cura d· ell, . ·pero e L mantenia practicameht se

parat del m�n,no permetia que el visitessin arnics que Ifhaurien fet

felig i ni tan sols Ii passava Le.s trucades telefoniques dels m' es

intims com Maurici Torra-Balari•.EI 1935 s'havien traslladat a Earis,

que seria el lloc definitiu de resid�ncia.

Al comengament· de la guerra civil AGelet presenta la dimissio. Lew

turbul�ncies dram�tiques deLs primers dies de. revolta a Lleida,l'assa

ssinat de parents i amicsd'una banda; i l£alternativa,gens fala

guera d'al�niar�se amb e1 franquistes,la intenci6 dels quaIs envers

la llengua i. cultura catalana ccneaxf,a. van enervar-Io i el dugueren

;.
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a retirar-se del servei i menar una vida totalrnent privada a Faris •

Refuse. uja invitaci6 a retornar a la carrera Q.ue In f��u . feu el po

d'eros ministre S,errano SUiier.

Amb tot, acabada la guerra sol.licita al reingr�s al cos diplo

m�tic,pero per una resolucio de 1941 fou sepa�at del servei,i no se

�i reconegueren els servais prastats fins e1 1977;amb la categoria

de consaller dfambaixada.

Havia conegut ala pre-guerra Salvador Dali i Federico Garcia

LereRt sE astih Gaech i tota 113. intel.lectualitat i m6n artistic

del pa�s • Els seus viatges abundosos li feren con�ixer,professional
ment 0 com a turista, tot el mon. La coneguda. seclusio i apartament

de la gent va accentuar-se, en tot cas, als darrers anys de la seva

vida.:per� als q'l,li el conegueren co'!i:noidetixen 13, afirmar que era de

tracts molt agradost delicat i cordial, encara que traspuava la nece

ssita d'intimitat i atmosfera calamada. Al mateix temps que posseia

u'a especial receptivitat pel paisatge i la bellesa immediata de las

oose s cr-eadea , era un profund lector de La poesia franc.esa, castellana

i angle sa, de les quaIs tenia. coneixe'ments d'aut�ntic erudite La seva

figure. gegantina, de dos metres,i la svva corpul�ncia,contrastaven
amb la t�bia, discreta modulacio dtuna veu quasi confidencial.

Des que deixa la carrera ,diplomatica, Paris fou la seva resid�ncia

fixa., ainb curts viatg�sanyals a Lleida i a la Pirineu. Havia deixat

de publicar e1 1970 i Ll.avo r-s e1 contavte amb Lleida tamb� es fa per

intermissio,en dos p�legs a sengles llibres de poemes de Miquel Lla

deS i de Teresina Roses�

L'esclerosi cerebral l'ana allunyant de la consci�ncia del mon

envoltant. La mort de la seva muller es produeix a FrEglga,quan ell

._ -



"Gairebe rnai no escric unacomposicio despr�s dthaverestat

f-rapat per un espectacle. 'Ee a dir, que La meva poesia es el produc

pro�ucte de moltes impressions superposades i copsades en moments

diferents.en J.a transformacio de les quqls en poesia no hi

tine eap interveneid'.amb 1a particu1a.ritat Clue,en sentir e1

desig d·escriure,ho haig de fer amb una tal rapidesa que si

no aprofito e1 momerlt m'e�poso a perdre la composicio.

.ja h-, estat traslLs.dat de Parm.s a Mzdrid,on r-e sdde Lx a casa del seu

nebot,ltactua1 comte de Vinatesa,fins al 13 de marg de 1981,que mol'

a�s noranta-dos anys.

"Quari no feia versos, en la meva infante sa, i ni tan sols

somf.ava en aix�, recordo que era un contemp1atiu : darrere els

vidres de casajm+agr-adava de contemplar les postes de sol i

les albes:tel silenei del capa1tard a 1a plaga,una font voltada

d"infants i e1 sol ponerrt a.J. camp
"

"Els meus amors son :la veu dels rellotges ve1ls i de les

campanes�es albes, les boires, e1s veIls carrerons,la llar

ben abr'andadase Ls -rius, l'estil Lluis �III i Enric IV, . les

espel.mes,els llums de ganxo i els mobles ang1esos "

,

":Bls meus primers versos els vaig fer a.Madrid.Tenia 18 0

19 anys.. Deien :

Arriba l'any nou

amb hores nevades.

Vaig aturar-me despres dtaquastes ratlles i no vaig poder con_

tinuar..

.

"Jo no tine cap arnor ales coses fetes. El goig, per a mi ,

rau en e.L moment de produir .• Despr�s res no em fa fred ni calor"

(De Vida L1eidatana,n" 44, 15/11/1928. )

.
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"La paraula no es sin&la manifestacicS f'uga<;,miraculosa,

dtaq.uesta dependenoaa intr!nseca ; els sen-bits, admirats,

as posen en les coses m�s rep�esentatives -els emblemes

cars a1 poeta -els quaIs esdevenen -essenc:bals per reitera

cio progressive. i volguda, i tot aixb des dtuna. conviccio

.religiosa de signe francisc�,prou evident. Com a consequ�n

cia el divi se singUlaritza en cada objecte,en cada font, en

en cada hora. del dia, en l'etern vaiv� de tot Ii

u
Hem parlat d'elementalitat en la poeeia de Jaume A elet. La Natura

nes refeladora de l'�nima de I'home". Hi he. una inicial,sempre re

curret acceptaci& d tuna realitat motivadora i a.Lho r-a mai�utica, que

tindria el seu origen en Maragall,de qui accepta el vers-motiu,

"que truca a Ie. porta". Aixo dit, es cart que AGeIet accepta,mes

endavant·tcomponents d'est�tica noucentista, en un proc�s progressiu

de simbolitzaciQ. Amb to't, resta sempre aqueLl.a fOT<;a emblerM.tica

de les co se s primigenies" que mou el primer doll de mo te, Diu Josep

Borrell :

Aquesta es una oonsta�aci& quasi inevitable en'la lectura mitjana-
, �

ment critics. dels ssue poemes. A_elet es sempre el ma.teix, algli

que animitza l'inanimat, all0 que l'envolta, ql asi mai difusament

comotat, siho perfilat en denotaci6 :als seus poemes repeteix in_

fatigablement el nom de les coses,viu l'instant mAgic que produeix la

co jtemplacio' d tun objecte, d funa relacio entre les co se s , el rosari

d'elementsque,desgranats, ens donaran una atmosfera. L'arrel campe_

rola de qu� sorgeixen aquests objectes-mot respon a la infantewa del

poeta,i es descava en e1 retom anual al teerer,a la seva Unica ins

piraci6 : pere, no s6n elements d'un taller d'elaboraci� poerm�tica

complexa: les exclamaeions constitueixen altres tants impactes, cen

tenars· d' ells :



Boira que al prat espessa bulls

Ara mateix� oh pans

eixiu del forn amb crostes onejants !

Angels, brises corpreses, en l'espai

ales carenes i a la msr tranquil .113.

Oh els pals drets i torts

que as fan companyia

espessos,somorts !
......--

Igualment se serveix de 113. interrogaci6. L'empra en un joc

de perplexitats :

Dbro la finestra,

ha nascut un p.i.

On mena la tarda ?

D10n torna 91 eam! ?

I aquest blau que p.ana

pel cel,qu� vol dir ?

Semble. ohsadi t per les finestres que ell obr-e e
:

lJer les portes
'.

que es tanquen despr�s que les hem obertes,i ens han ensenyat,

un instant,misteris,interrogants, objectes oontundents 0 emboirats,

•

palpables volums 0 be records boirosos, ombres .
.

Anar obrint, taneant portes

dels dies,tot cercant

claredats, encalqant·
com un vent ,ombres mortes,

fins que no se sentiran

batre mai m's les portes.

Aquesta elementalitat, aquest retrobar els emb1emes cars de

cada dia no desdibuixa una inquietud aboeada a la mort. E1 veiem

com un impacient per retornar a1 si matern,en e1 tr nsit d'una



�idel a aquestes manifestacions breus, poemes xics,de versos

mort que ha de s'er doLcaj aeaer-enada , Mentre espera La mort,

-el poeta obre i tanea portes i finestres,per les qusIs veu i

viu el nou dia. Pero el dem �s present en l'avuit

Oh,aquest afany d' �sseradem�"
cada mat! !

curts, de vegades curtissims,es deixa captivar tothora no pas

per l'embolcall de molts mots,imatges eiaborades,transposicions

dJinflor ,sin6 per la fuetada d'una frase curta,denotativa,que

ens fa pensar en aquell, "las doce en el reloj !" de Guill�n.En

carta a Antoni Hernandez Falmas (19-1-1969) expressa : " L'autor
"

.

as al critic m�s segur. S6c avui dels poes que eneara creuen

en un vers que truca a la porta i hom sent la indefugiblene
.

-

cessitat d'obrir-10. S1 aquest cam! as e1 bo i aconse11ab1e,no

aixo no ho se ". La inieial ar-r-encada., tan mar-aga.LLd.ana , de i.xa

poe espai a 1 t elaboraci6 noueentri.a'ta , entre d.' al tres raons per-

tlU� la trallada de les denotaoions no cedeix el lloc a una

pos�)ible jugada ironica. Som forga lluny de La rateta que amb

el mirall ens fa Josep Carner. Agelet preferira el poema-esclat,

instantani,com 8i cerquas'al centre de tot en el raig de llum

reflectit per les coses hu.mils,sobtadament fetes nostres per

una esp�cie de coneixement epist)molbgic. Jordi �ias diu que

la poesia d'Agelet as esfilegqrgada,tr�mula,feta de grans silencis.

Afegiriem nosaltres, sadolla de la oontemplaci6 i absorci6 sem-

pre nova de, les coses sabudes •. Un centre. cosmic vivent a cada

atom de la creaci6.El poeta, tothora arne ulls d'infant,s'admira



del temps, del brogit natural, del blau del cel, de1s ooe11s,

�els fruits,de 1€1. sorpresa de cade. non dia. No tot poden ser

frases-impacte. pero : hi. ha un lliscament vers l' elaboraoi6 sim-

bo1istais�biament equi1ibrada amb les ima§ges-motor :

Ee tanoa 1a ferida d'un estel.

Ne�x el jorn, Aleteja tota cosa.

Canta un ocell les hores d'aquest cel

i slenc�n el silenei de la rosa.

aquest breu poema ens mena a observar-hi l'11s d'algunes verba-

litzacions repetides en Agelet : �anoar ( es tanquen les portes,

les finestres, el dial el record ) ; I' estel, n�ixer;oeell, encen_ ,

dre,silenci,cel. Tambfie Ie. presencia del lexema verbal a l'inici

de la fraee. Agelet sovint comenQa el vers amb un verb en present:

S'encenen fogueres I Ja arr-iben de lluny I Passe. a 1� vora

un vaixell / Estem sols amb els estals / Fendeix el bIau,

a poc a poe / Ee mou el blau I Plou densament i plou

seguit •• ,Camino eblluernat dins la tenebra /T'arrugues,

blanca i morada I Fas la cara fredeluga I V nen erts i

crescuts I Obren les portes com planyivols vents . . .

Cal destaeqr,encara; la fidelitat lexical a Ie. parla lleidata-

na,tot i que al capdadal1 el resultat es un equilibri lingUistic

acurat entre variants occiddntals i les altres ( cfr. ocell-moix6,

sel16-0 ntir, broma-nuvol ) com fa notar Dolors Sistac en un breu

i suggestiu estudi dins Ie. Miscel.1�lil.ma de IFIEI.

Sorpren en el poeta lleidat� l'absencia del tame. amor6s. Tot

just alguna al.lusi6 a figures femenines a dist cia,o entrelluca-



des : La noaa de ciaror, Fas via, jOiosa, Ja. passen Lea donze-

lIes endola.des , Ara culls ,Mabel, per a mi, Maria del Roser,

Antonieta, Caterina. S6n generalment noies que passen, que re_

tornen,i m�s aviat s'on descrites com podria �sser-ho un raig

de llum,un oreig fugisser. Cap al.lusi6 a l'encontre, ales mi-

rades a la uni6; al goig compartit, a la realitzaci6 de la

parella,el goig oompartit. En tota Ie. llarga producci6 d'Age1et

comptat i debatut"alguna refer�ncia a l'amor perdut,un nexe

que nom�s t� vigencia en el record per molt que e1 poeta el

vulgui estirar cap al present: els dos poemes consecutius,dins

Pluges a l'Erm titulats T'has arrencada de rna pell i Al Fons

de mes internes Primaveres,o el. poema ,de titol prou explioit,

- Emoci6 del Primer Enamorament :

L'aire �s amorosit de pensament

i frega e1 front com una flor desclosa.

A cade mA s'hi bade. un fruit fulgent.

La carn es mou entre velluts de rosa.

Els tres poemes responen a una realitat viscuda,mentre que les

descripcions de noies no tenen res a veure amb la sang del

poeta ,s'ofereixen'al 1ector,comdiu Josep Borrell,sota un

estil de domentre arquetipica i inabastable,m�s prbxima al

model espirituallsta prerafaellta que no pas del natural.

Josep Romeu assenyala 191 deut e de Jaume Agelet amb les lectu- .

res.Conve no oblidar que fou un home molt lector. En morir,se

gons l'invencilari recollit per Maria Terrades, a la seva biblio-



teea hi havia llibres eonsagrats i novell��t��� assortida de

producci6 editorial catalana, � entre els autors estrangers

hi figuravan en llengua original Apollinaire, Bernanos, Val�ry,

Cocteau, J.D.Salinger,Chamson, Char,Rimbaud, Lautreamont, Hilke,

T.S.Eliot,Jean Paulhan,�Paul Eluard,Maurras, Mallarme, Maurras,

Gide, Max Jacob,Jules Lafofgue,D.W.Lawrence •••

Segons Josep Rorneu al nostre pais els corrents neo-simbolista

i les diverses interpeetacions de l'anomenada poesia purs foren

englobades sota les denominacions no sempre prou convincents de

noueentisme i post-sinbolisme. Agelet �s sort6s de poder-se mante_
adserincions

nir un xic allunyat d'aquestes denomlnacJ.ons,"per la seva doble

condici6 de receptor de les suggestions de la nova situaci6 pob-

tica pairal postmaraga.lliana,Josep Carner a1 cap i, pel fet de

residir fora,de coneixedor sensible dels primers moviments simbolis-

tes francesos, amb llurs implicacions en els pre-simbolistes

maudits,de la continuttat i derivacions del simbolisme a Franga,

amb Itadveniment 0 la retrobada de la poesia pura i el retom

reformador i transcendental de Paul Valery" (del Prbleg a Poe-

sies Completes). La llista d'autors estrangers de la seva biblio-

teae. as prou expJ!cita.A mes, Roieu assenyala encara Andrew Mar7

velll, Wordsworth, John Keats ,Arohibald McLeish 0 Swinburne,i

recorda el deute que el propi Agelet reconeixia a Rabindranath

Tagore.Aixi, dones, la imatge d'un poeta ing�nuament enfrontat al

m6n, de joe denotatiu"impulsiu quasi,per b� que pudic, setns

eJ;lriqueix amb aquest vessant de lector profund i reflexiu de Ie.

poesia universal.



Agelet i Garriga port una llibreta d'anotacions durant uns

vint-i-quatre anys;que constitueix no pas un dietari expoicitat,
, ,

sin6 una successi6 de textos quasi telegr�ficsi! Terrades en repro-

dueix una s�rie,d'entre i nosaltres fem una tria de testimonis

punyents del poeta sobre la llengua i el pais en els anys diffcils

de la postguerra :

" 14 setembre 1942 - Catalunya es rnassa d�bil per imposar la

seva persomlitat i massa forta per deixar-se imposar la dels

altres.

19 desembre 1949 - Rebo carta de felicitaci6 per Rosada

i Celistia. A la persona que estima la nostra llengua incons-

, cientment
d' l' 11 h' tc�en�men� L1 1uen caso ana; 1. es merave en que ag� pogu re-

resistir sense canvi qui ha viscut allunyat de la seducci6 de

llengUes mes universals i mes parlades. S6c de l'opini6 que

aauest elogi de la fidelitat no val ni la pena d'esmentar-lo.

Es te un idio Im. com es tenen les mans.

30 setembre 1950 - La majoria de catalans treballa,sense

parar; afanyant-se ,cavant un sot profund per enterrar-hi la

seva llengua.

18 agost 1954 - Allo'que alguns en diuen ealiu a 1a meva

ciutqt nadiua,es a dir,els fanalets de Sant Jaume,els gegants

de la Santa InfAndia,els aplecs de Butsenit i Granyena, els

records de Sant Blai,son les olives,les anxoves,es a dir,els

entremesos de l'�.pat.Perb el pollastre, el plat fort, (l'idioma),

s'est� podrint, envilint. Es passeja famelic, malmenat.Troba les

portes barrades. Fa anys que dorm al rase L'apedreguen. Va tot



esparracat.Fa,pudor de captaire.

Trobern interessantbs aquestes notes sobre e1 fenomen po�tic,

e1 misteri de,1a creaci6 po�tica :

15 de gener 1959 - Hom arriba a la creBnga que la poesia

as una mascara amb qui ens topem un diumenge de carnava1. Uns

enamorats proven d'arrenear-1i 1a carets.. D'a1tres ho aconse�

gueixen a mitges,un'instant. D'altres l'entreveuen. E1s m�s

avaforits per la sort poden fer un tomb amb 1a m scara dins

un envelat d'i1.1usio. Qui aconseguir d'aixecar-li del tot 1a

car-eba ? Ningn., Qui he intentar� ? Tots els enarnorats,fins a

la f1 del mom "t

La perplexitat, a1 capdaval1,que sobta e1 veIl poeta,de

qul'triomfa 1a Poesia. La derrota as acdeptada,perqu"r res no pot

plaure m�s al poeta que morir en la voracitat de la poesia. Una

conscf.encaa d" engruna;.d'e mota de pols que Sf lnterroga constantment:

Som herba,potser?
dels dies pastura ?

Som algua insegura

d'un pobre reguer ?

Ens c rea La faula ?

Som 11eoo darrel'

d'alguna parau1a

que hom no sap dlon ve ?

Josep Val1verdu •


