
JOAN TRIADU : UN REFERENT SOLID

Josep Vallverdzi.

Ha desaparegut una personalitat robusta de les lletres i de l'esperit.
'\

Joan Triadu era una solida roca en la nostra geografia cultural catalana .

De segur que se'n, parlara ara amb motiu de la seva mort. Havia fet una

tasca enorme tant en el camp de la cultura literaria, com en el de l'educacio.

Critic literari, lector inftigable amatent a tots els corrents, planeja la seva

vida entom dels ineludibles eixos que li marcaren els temps que li toea de

vrure .

Als disset anys, a mitjana guerra civil , s'incorpora com a mestre

elemental a Granollers , i en acabar-se les hostilitats torna a Barcelona, on

decideix ingressar a la Facultat de Lletres i s'hi llicencia en Filologia

Classica. Els anys son dificils per a la cultura catalana, reprimida, i Triadu

es proposa de propagar-la i enfortir-la. La malaltia pulmonr que el porta uns

anys a Ccantonigros li permet llegir i escriure obra de creacio i, a la llarga,

fundara en aquell raco muntanyenc els premis de Catonigrosos que duraran

molts anys. A Barcelona crea, amb uns amics -Perucho, Tarradell, Verrie,

Palau i Fabre--, la revista clandestina "Ariel", de critica i divulgacio

literaria, una joia en aquells temps de prohibicio i persecucio. Passa dos

anys a Liverpool com a lector a la Universitat , i establi lligams amb Trueta

i Batista i Roca.

En tornar es proposa tambe crear mestres de catala, perque intueix

que malgrat la repressio la llengua sobreviura i es necessitara personal

docent. Es aixi que entrara a la Delegacio d'Omnium Cultural i activara la

DEC , Delegacio d'Ensenyament de Catala, Paral. lelament esdeve un

puntal del Centre multidisciplinari CSIC, i esta amatent ales iniciatives

que sorgeixen arreu de Catalunya. Per exemple, segui de prop les activitats

del Sicoris Club a primeries dels seixantes, i hi dona, en una conferencia, la

primera noticia sobre Marins Torres, poeta ignorat encara a Lleida. Les



fornades de mestres de la nostra llengua actuaven ja arreu del pais, i

exercien en parroquies, centres de barri, excursionistes. Triadu impulsa una

xarxa prou consistent d'ensenyants de la llengua. No era nomes un resistent

cultural sino algu que treballava positivament. La llengua seria la base

primera per a la creacio, poe despres , d'escoles catalanes, de moment

privades, a Barcelona, Igualada, Sabadell, Lleida .Ell personalment fundara

a Barcelona I'Escola Tau, que dirigira sempre. Amb la vinguda de la

democracia arribarent tambe els merescuts reconeixemements, Premi

d'Honor Jaume I, Creu de Sant Jordi, Premi d'Honor de les Lletres

Catalanes, Medalla d?Or de la Generalitat.

Com a critic literari excel.li per l'equanimitat, el bon criteri, i el refus

de les ideologies i els apriuorismes. Fou el primer a parlar de Mcree

Rodoreda i de Pere Calders. Estigue interessat en tot el que es feia a

Ponent, i coneixia els principals representants de la creacio nostrada.

Escrivi deu volums sia d'antologies de poesia 0 de poetes concrets, una del

conte catala , reculls de lectures critiques; les mes antigues d'aquestes obres

han resistit el pas dels anys: tradui de l'angles els Sonets de Shakespeare, i
<,

les Olimpiques i les Odes de Pindar del grec, i publica centenars d'articles

de critica literaria , ineludibles per als estudiosos de dema. Darrerament dos

volums ,un de memories i un altre sobre la forca creativa del nostre segle

XX foren premiades i celebrades. Les seves col.laboracions a la premsa han

estat constants, recollides en volum moltes d'elles ; el diari "Avui" li publica

un article el dia mateix de la seva mort.

Pedagog per damunt de tot, feu pedagogia ales aules, en la formacio

de mestres, en la tasca critica, en l'exemple ciutada , personal, en la seva

irreductible posicio civil de catala essencial.


