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Any de centenari, aquest, any de celebracions; Joan

Duch ha donat nom encertadament triat pels junedencs, a

I'efemeride en que comemorem els cent anys del seu naixement. I

entre els actes que festegen aquesta eferneride cap de tan

rellevant i profund i desvetllador de joies com la celebraci6 d'un

certamen de poesia jove, evocadora d'un poeta que va morir en

plena joventut

Portava Juneda dins els ulls, al cor, a la pel!. La vida va

dur-lo a viure anys lluny de la terra, treballant 0 fent repos, La

malaltia que s'enduia els joves, encesos encara.pero ja consumits ,

trucava cada dia a la seva porta, com a la d'altres creadors, els

seus coterranis Salvat-Papasseit, Joaquim Folguera i Marius Torres.

Ens hi hem referit repetidament, perque en el

moment que ell es dona a coneixer la poesia que es feia 0 s'havia

fet darrerament per creadors de Ponent , com assenyalen en els

seus estudis els nostres critics - i aqui en podem saludar de ben

solids - era una poesia de primera linia . Els noms de Magi Morera

i Galicia, encara vivent quan ell va comencar a ser conegut,i de

Jaume Agelet i Garriga, que va rompre,madur, a publicar poc mes

o menys paral.1el a ell, fan companyia a Josep Estadella, Mossen

Anton Navarro, mentor i valedor del nostre Joan Duch, 0 l'avui ben

poe conegut Josep Iglesies Guizard. Per tant, contra l'oblit de tants

pretesos historiadors, drecem aquesta bandera de la nostra lirica

en un temps que semblava dominat per l'esclat dels grans noms

barcelonins 0 I'herencia dels de mes al nord-est amb rastres

encara de flagrant i dens modernisme En estudiar la poesia de

Duch hi descobrim , seguint les passes tracades per Joan

Cornudella, l'antinomia entre una estetica no del tot definida i

l'impuls vital propi de qui es percep hoste de l'amenaca, caminant

vers un desti malenconiosament enfosquit.



Aquesta figura es la que ens presideix avui, com un

estendard modest perc ben estes i voleiant. I a la crida de Juneda,
demanant a joves poetes que enviessin les seves composicions,
han respost una cinquantena de veus. Aixo interessa, la veu, que

es ale, i per tant, testimoni d'existencia, Deia Riba "la vida es

rica, fins a desbordar l'art ; l'art necesita i demana tota la vida

i no la pot omplir. Pero aixo ,(diu l'autor de les Elegies de

Bierville), no ens ha de situar dins un calabos de fatalitat .

Sento que podria deixar d'escriure versos quan volgues. Ja no

em plantejo com els he de fer, en quin estil, sino si n'he de

seguir fent. Mes aviat com experiencia, com un metode de

pensament i de coneixen�a ; de descoberta de mi mateix i del

men ; de veure'm a mi mateix present en una estructura que

em reprodueix en la meva relacio amb aquest dol� nostre

regne terrenal i en la meva doble natura fisica i espiritual

alhora". Poques vegades s'haura dit en frases mes ben cisellades

que es el dole i tostemps sagnant compromis de la poesia.
I avui els cinquanta-tres concursants arriben a la meta

intermitja que per a la seva cursa exemplifica i perfila aquest

concurs. Hi han enviat de tot, experiments, velluts, pures

verbalitats i exabruptes, com calia. Tot amb tot, el jurat ha hagut

de treballar de valent, per fer la tria. Bon senyal, quan es te al

davant l'obra de qui comenca, de qui apren a caminar, de qui ha

corregut massa i, en definitiva, de qui s'adona, al capdavall, que
no pot trair I'essencia de la jovenesa, que es el salt endavant.

Si ens haviem d'adrecar directament als concursants del

certamen d'avui els diriem : II Mentre cede dia realment sentiu ,

ni que siguimolt endins i difusament, aquesta presencia en una

estructurs , que es perla alhora lora i dins vostre, d'eutodibuis

responsable, ius transcendiu en iperala Creaci6 (en majuscule)

, esteu en el bon cami. Que us premiin 0 no, te-imporfancia.-,es



1 dar, periJmenys que si realment us adoneu a cada die que passa
que e1 vostre compromis esmante term en J'aiItoexigencia, sense

enquimeraments, perJ'ezercici directe del viare"
. Acabo amb mes mots de Riba : Cal que e1 poeta es deixi

dur en certa manera per la paraula ; si parteix del so ac:ahara

fent cap al sentit ; si del sentit, de la idea, trohara el so que la

perla poetic::ament, apta per a la seva Ultima i Unic:a

realitzaci6, que 8S en la veu .


