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JOSEP PERENA I LES LLETRES ��4-III-91 /

Tots els humans ,per humil que sigui la seva trajectoria 0 limitat el

seu abast i pes socials, tenen diveross caires,i sempre causa una cer

ta angUrria de veure com tebim tendencia a enasel1ar i classificar dins

un ordre 0 catego ria determinats el quefer i la trajectoria de la gent.

No podem dir que el Tal era un comerciant, sense afegir res mes, 0 que
,

era sorrut, elegant, enderiat, rna foradada,col.leccionista dlartesania

o de dubtosa conducts intima. Pr-ecLeamerrt Ln+errtar- de veure una perso

nalitat de forma globalitzada,i despres aluna mena de coneixement epis

temologic entrar en detaIls de les llums i ombres que n'han dibuixat el

perfil f6ra una generosa manera de procedir. Tant mes que ,aixo, per

l'esforg que demana, deu ser bon cami i ha de fer-nos confiar que mena

ra a bons resultats,tota vegada l'esser huma es prou ric i complex per

exigir que no procedim��s���;n�n_!.. �.en la seva descripci6 i mo'L t menys
-�

en la seva analisi.



Dit aixo,que tothom pot subscriure, passo a

Josep Perena que no deixa deco�5er�ro rep1egada

i �s 1a d'home de lletres,o d'home relacionat amb

evocar una faceta de

era impressionant.Sabia,perb,no fer-la obtrusiva per 81 qUi tenia a1

davant. Predicava amb l'exemp1e d' una recta auto-exigencia,i amb el

si1enci 1abori6s,amb la persuasi6 pacient. A mi ,1a mirada de Josep

Pe r-efia em recordava La d 1 Alexandre G.a1!, ambd6s penetrants, dreturers,

suaus i increbantablesr

en els darrers temps,

les 11etres. ifl

vaig coneixer el 1941 ,� ,a la Universitat;va ser perque e11,en sentir

e1 metL accent de L1eida va oferir-me La seva amistat. Ja no s'ha interrom
)

en aquests ci[\quanta anys • Fi4�lm�nt ,pausadament,put

�r1�ic�menf, ell esco1tava els meus inicis d'escriptor : recordo que
.� --, ....

s'interessava per les primeres traduccions de teatre america que jb fe-

ia, per les primeres coses que publicava. Cal tenir present que ell va

trebal1ar en dues 0 tres editorials, que feu de corrector i redactor



'hem viscut 11 ense nyament, que e L Tal· o la Tal es pedagog, volem

Josep Par-ena apareix amb una etiqueta fonamentalJla de pedagog.tl_u_n__
qualificatiu que tampoc no diu ,com expressen a l'Emporda, gaire gr8n

cosa. Pel fet dYexercir l'ensenyament ,avui dia, tothom sembla tenir

dret al titol de pedagog. Ara be,quan diem amb convicci6, els qui �

dir que de la pedagogiA n'han fet una exigencia profunda,que arriba a

llarrel del compro�is personal mes dur i pur. Cosa que no ocorre en �

�'i J '3" lIels qui es guanyen La vida amb l' ensenyament. Ales bores,
"--"'"

en el cas de Josep Perena, jomatisaria el terme pe�agog fent-lo alternar

amb el d'escultor social. La incidencia en la societat que un bon pe

dagog _ produeix,no te a veure amb la professi6, sin6 amb la professi6

de fee

I la fe , vul1 dir la creenga arrelada, fou e1 qu�gUi� en Perena tota

la seva vida. Creenga des de la dimensi6 religiosa i des de l'exigencia

PSico�bgica, espiritual , vital. La forya de la seva manera de creure

en unes quantes coses, l'home, el germ� , el nen, el llIBtre, la pau,

el misteri de La caritat,



Del 1948 data una Unica experiencia compartida,liter�ria,o

IDeS ben dit periodistica la creaci6 i publicaci6 de la revista Temps

ideada per Frederic Roda i Joan Grases i en la qual ,a roes de Josep
Per-ena i jo mateix,hi col.laboraren f4fiquel Arimany, Jbrdi 'C,arbonell

Maria Font rodona i Frederic Roda. En el primer i Unic nUmero, Jb
........,_/

sep Perena hi feu dos escrits,amb pseudonim. Era un temps que ell es

rreocupava ja de la incidencia social de la literatura.

de textos, feina que ensenya molt,sobretot l'economia del text; que

es va relacionar tothora ,particularment entre 1940 i 1910 amb molta

gent de lletres, des de Joan Gili d'Oxford, fins a Casacuberta 0 edi

tors altres ; Perena llegia, es llegia el que escrivien els seus amics

que havien triat el carol de 1a literatura. En puc donar fe,i de com

opinava,amb un sentit critic qae l'hauria pogut portar a les planes de

qualsevol revista especialitzada si hagu�s viscut en un pais normal.



Des de -1.95 t teniem co r-r-eapondbnc La on feiem al.1usi6 a activi ta ts 5
literaries eomunes 0 divergents ,pero mutuament co��artides: el vam

premiar dues vegades a1 eertamen liter2ri que organitzavem cada any a

Sant Fe1iu de GUixols, on j'!D res idia aleshores : el ]L952 Li, vam ,a mes,

editar dirntl un quadern monografie dels premis, e1 seu Poliptic del Dia

de les Noces, sonets a la manera de Shakespeare, qui sap si homenatge

-per la forma be die -a1 seu il.lustre antecessor en la poesia Magi Mo-



rera i Galicia s6n cinc sonets en celebrBci6 del 5� anivers3ri de

les noces del Pep i la Fina. Tindreu una. sorpresa si mo els conei

xeu :Perefia s'hi revela com un poeta segur, amb passa ferma i ,sobre

tot clara ; no es fa embulls ,no pesa, hi ha una _�, embranzida c�

lida en aquells "e'r::i0� ,per 21.1 tra banda d '
una es._,;tructura c1h.Slsica ab

soluta. Envesteix,doncs, el rei de�s poemes, el son�t,sense cap temen

ga, humil pero amb foc,com feia amb tot.

L'any segUent Ii premiem Cant Espiritual,i llavors coneix Jordi Sar

sanedas, tambe premiat en aquella ocasi6. En carta del 1953,8 de maig,

m'explica el retorn a Barcelona" La del alba seria cuando Don Qui-
I'

10te sali6 de la Mancha tan contento, tan gallardo ••• aproximadament

a i.xf mateix i a l�mateixa hora sortr..iem de Sant Feliu amb en Sarsanedas l

una mica ensonyats pero no cansats de conversar ; amb I' anf.ma plena

d'aquella nit inoblidable ( vol dir la festa dels premis ). Certament

la nit es optima per als poetes, totes les coses poden perfilar-se

amb la imaginaci6 completant les ombres,i hi ha un gran silenci que



1
�

permet escoltar .1' a i t e , ,1,-,,_ terra L les paraules.

L' aire,la terl�a i les paraules ,fixeu-vos-hi : col.loca La te-

rra, el material que ens permet fixar els peus, entre �;aire i les

paraules, tot esperit,tot eteri.

No tenia massa predilecci6 per la cuLtura oficial ni per la cultura

aavaa , �r; Effie • a eoncixer =t5e2b CORi Jo eel:) Qimlin�:Q Navarro- �a creure que

la poesia havia de ser, dins la correcci6,entenedora per a tot�m :des

criu una seva pres�ncia�Jr.i festa -clandestina de dret i quasi de fet-
d_ j'a/I&._�

b ] 1 I:agfj 'fiHT'SF"lS";;taais §u salalIs :
11 aquest any vaig passar La nit de

Sant J'brdi arvorrint-me com una ostra per les sales d'una magnitica re

,
sid lencia particular, voltat per tot arreu del bo i millor de la in-

...__..

tel.lectualitat cRtalana-valenciana-balear••• 1 ja em tens com un poll

if mullat per entre aquella gent tan savia que a alguns semblava com si

sei�s vei�s 1Iau,�ola" Carta del 29-LV 54.
<"
Es di:a.s aquest mateix any 1954,pero, que s'adona que la feina que

fa dos anys ha empr�s,la de l'escola,i e1 contacte amb els grups que



I
"

treballen en sentit cristi� ,l'aparten de la'��ea(lD �iteraria i fins
de la Ir�ctica musical : " fa mesos que no agafo La gui tarra ! If, diu
el desembre d'aquest any. Em comenta uns versos de Franz Werfel que

jo li havia tradu1.ts, i continua amb aquest deta1l revelador :uAvui
dalt del metro reflexionava : potser es que t'has desinteressat de les

persones i prefereixes 1a feina: perque cada dia et busques IDeS feina

i tens menys temps per ales persones. Aixb pensava,perb ara veig que

no. Aixi com totes les tasques d'apostolat tenen com a finalitat uni

ca i definitiva no aixQ ni allb, sin6 l'adoraci6 de Deu pura i simple,
aixi ara estic segur que totes aquestes feines que vaig agafant,una al

tra sense acabar de fer la que tenia ,i d'igual manera una altra, que

van imbricant-se desaforadament, totes aplegades em duen ales persones,

als fills als amics al Crist". Es el moment d ' inflexi6,el ,P_lA.:f\t a10"

£'(f; la corba_!!
I el gener del 1955 rebla La seva Lnc Lderic i.a social,'Ymb un

�eh7e.(.
d'enyorament per les lletres, que no te temps ni calma ni egoisme



per conrear. " l' Urj.ic que escric ,i encara de tant en tant,es algun

article anticlerical - any 1955- carregat d'unaagressivitat Que no se

si es prou bona. Potser hi influeixi el fet que els hagi de fer en cas

tella em c ortsoLo pensant que recullo rna terial per fer.... -ne litera tura

el dia que en tingui lleure,i que vaig ooneixent, i coneixent b�,per
sones i persones, totes amb el seu desti sobre l'espatlla,totes perso

natges magnifics de drames que elles no veuen,ni viuen,pero que jo puc
�� »

escriure n
( Aquests articles eren per a la revista Templo,que dirigia

c/.
Freder�c ®bda. Mes endavant : No es en el camp de les lletres, ���p

�� .�.E?� !l.l,�.y�,$ �f,�?:��.:h���,on conjuradament em menen les c i.r-cums tianc a e s i

sin6 en un altre, el de l'apostolat seglar.Les circumstancies, el tem

perament i una vocaci6 sorgida de no se com i que va fent-se cada ve-

11 gada mes imperativa •••• 1a poesia resta la meva aspiraci6 suprema,pero

tot me n
' allunyaY " No tinc intimitat,no tinc oci, ITO faig po e s La ";

Continua mes endavant : " Aquests dies passats m'he replantejat

sovint e1 prob�ema de 1a meva vida : S6c poeta ? Si en 86c, on es la



malal t, el 1987, quan ja La seva lletra ---._ manuscri ta es feia tre-

..

e

meva poesia ? Si no en s6c,per que faig tantes coses sense altra moti

vaci6 real que de 18 del goig de veure-les fetes i acabades, com hi

veia un sonet 0 una cang6 ?" Si, Pep ,aixo feies: treballar, treballar
-�-r.

per als altres, Equips de Notre Dame, relacions amb mO��l?:_Batlle ,

Jacques Leclerc, l'abbe Caffarel' com dius ta;u�£Vt�Rfi� a�11�9?�ina
)

de la qual jo mateix estic una mica esfereYt ••• perque es aquest el pe-

rill, comprens ? que fent aqaesta vida frueixo •••
"

Ja estava. La literatura no la reprendria sin6 per al seu excel.

lent llibre sobre &ls darrers dies de��acint Verda�uer,articles,

algun resum biografic ••• Va enyorar,pero, tothora el fet d'escriure

mol!!llsa, diu tIT' asseguro que d' esctiure en tinc mol tes ganes , Fans

�tJ i tot alguna vegada he sentit com un cert desig que em tanquessin a

la pres6 una temporadeta ••• una gran part de la millor literatura es-

panyo l.a surt de la pres6 : Cervantes, Quevedo, Fra Luis de Le6n, S�lnt

Joan de la ereu, Jovellanos i un llarg etcetera •••• Afortunadament per



incapacitat de mmm:m" trobar un bri .,.' l1urnin6s .

-�

p

.�

a mi,mai no he senti t el desig ni i,a pru··ija de publiear. Dues coses
'--'

he temut sempre : fer-me ric i esdevenir popular .•• Aixi i tot tinc

algunes cose� escrits ineditsnPoesia,contalles,etc. I m'agradaria poder

fer com Gaziel,que va fer gairebe tota l'obra catalana despres dels se

tanta anys.�'>
No va poder ser. Jb vaig consiaerar sempre que Josep Perefia era un

escriptor .�diguem . ., e scapc a t , No puc dir frustrat, per-que amb les altres

coses que va fer marca cami.I la frustraci6 7 de fet, es moltes vegades,

enJre l"opacitat aparent. I ell sf que va saber trobar-lo,en una ge

nerosi ta t aacz-Lfi cada . que el va col.locar en si buac i.o de no poder-se

jubilar ni conrear de debe les lletres� Vam guanyar,pero,un altre Pep

Perena •


