










fer. Recordem les Glosses de Xenius a l'home que treballa

i que juga.. i sabrem com el joc preferent caracteritza l'ho

me. ,To tinc la convicció que l'Estadella tenia un tempera

ment estetic i més sentimental del que volia semblar; quan

ajuntava les paraules tremoloses sota l'al'c del ritme, es

trobava més a prop d'ell mateix que quan es movia al mig

de la cridoria sorollosa i fugissera de la vida pública. La

Poesia era un retorn a la intimitat aclaridora. A l'Arqui

mesa, (1936, subratllem la data), ens fa una confessió ben

humana del seu conflicte interior:

El carro de la vida

«Trio el viarany, i la petja insurgent
vulgues que no, m'imposa una altra ruta.
Parlo, i en el balcó del pensament
altra paraula aguaito que em refuta.

Llavors. enmig d'aquella doble brida
em sento decebut, humiliat,
car veig que el carro de la meya vida
va per camins que jo no els he triat.»

Tots som poc o molt naufrags entre les forces que ens

empenyen d'ací d'alla sense el nostre voler; i benaurats

els qui saben i poden trobar a llurs vides uns breus mo

ments d'impulsió propia per a rectifiear-ne el rumb!

* * *

Campanules (1923) és el seu primer volum de poemes.

Fins aleshores l'autor no passava d'ésser un poeta local,

premiat en concursos literaris i que publicava versos a les

revistes i diaris, principalment de la ciutat nadiua. Cam

panules, impres a Barcelona, l'incorpora del tot a les lletres

catalanes. L'Ignasi Iglésies hi posa un bell proleg, escrit

amb veritable intelletto d'amore, on defineix les línies es

sencials del novell trobador. Aquest recull -diu-, per les

seves imatges clares i precises, amb un fort sentit panteís

tic i un cert regust virgilia, sembla en conjunt com si fos

escrit per un poeta de Valencia. Afegeix que unes poques
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poesies tenen afinitats amb el preciosisme savi de Josep

Carner, per exemple Fl.or de claustre, Cireres garrofals

i Confidencia, Jo diria més aviat que hi ha una forma ca

talana de postmodernisme, especialment a Confidencia. Die

catalana perque la llengua -tan amarada de saba popu

lar- no era encara prou apta pel preciosisme de saló;

i també perque la inspiració directa i d'apres nature de

l'Estadella era aleshores massa descriptiva per aturar-se

a emmotllar enginyosament la imatge i treure'n les pinze

llades més significatives.

Al primer quart de segle s'imposava a tot arreu l'art

primitivista que, deixant de banda les formules artificioses

de la pintura classica, cercava l'expressió ingenua pr€

rafaelista, sense receptes d'escola. Aquesta direcció de l'art

pictoric fou propagada, sobretot, per Dante Gabriel Ros

setti, i s'escampa per tot Europa. Els primers quadres de

Viladrich en són el millor exemple entre nosaltres. Així

mateix la crítica literaria i la practica deIs escriptors reva

loritzava la literatura medieval (canc;ons de gesta, floretes

franciscanes, Berceo, l'Arxiprest d'Hita, Villon, etc.), consi

derada abans com arqueologia literaria i estudiada soIs com

a monument lingüístico És clar que els primitius de la lite

tura, per llur sensibilitat autentica, directa i no ofegada

pels convencionalismes expressius del Renaixement, tenien

continuació moderna amb les canc;ons del poble. L'Estade

lla, com a fill deIs seu temps, estimava la poesia popular,

i bona part de Campanules són com a versions noves d'a

quell sentiment de poble que se n'enduia l'entusiasme pre

ferent de l'Ignasi Iglésies. Moltes d'elles -diu- són can

~ons de pandero com les que En Valeri Serra recollia amb

amor enyoradís per tot l'Urgell:

Cor de neu

<<A. l'Urgell hi ha una fadrina
a qui diuen Cor de Neu
(Ai, esqueix de clavellina!
Sou al foc i no ho sabeu) ...»

Gelosia

«Oh el racó de l'horta
on viu mon tresor!
El cami que hi porta
bé me'l sé de cor...»
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