








llengua catalana i a la seva Ueida nadiua, sempre recordada a
distancia de cap a cap de l'obra poetica que ha anat descabdellant:
tres nobles fidelitats; Ueida, li deu un homenatge com cal; i aquesta
catedra de Cultura Catalana vol dedicar la llic;:ó inaugural del cinque
curs de la seva actuació a comentar, amb modestia enfervorida,
l'obra d'un escriptor alhora tan cosmopolita i tan lleidata.

Fa els seus estudis de Dret a Madrid; ingressa a la carrera
diplomatica i exerceix carrecs de la seva professió a Viena, Mexic,
Washington, La Raía, París; viatja per gairebé tota l'Europa central
i occidental i bona part d'Arnerica. La vida viatgera d'un esperit
dotat de tan fonda vida interior, avida i sensible, en fa un expert
coneixedor d'Art i d'Historia. Tornas Garcés diu que l'Agelet ha
estat pels seus amics un guia exceHent de les ciutats antigues on
sojornava, com Madrid, Londres, París, i que deixava un record
imborrable als qui temen la sort de visitar llurs velles pedres
conduits per ello Ara, ja jubilat de la seva professió, viu generalment
a París; i retorna periodicament a Ueida, gairebé sempre cada any
pel bon temps, com retornen els Ocells al teulat, segons el títol
del seu darrer llibre; va recorrent silenciós els pobles d'aquestes
comarques, on renova la seva dlrrega, sentimental de records d'infan
tesa i d'impressions d'un paísatge que li és ben conegut, i que prou
sap interpretar amb sensibilitat desperta que no es gasta amb els
anys. Pocs lleidatans s'adonen de les seves curtes estades, perque
ell és amant de la solitud, i defuig per instint l'enrenou publicitari.
Jo, que també sóc un lleidata absent i una mica rodamón, i que de
tant en tant vine a Ueida, on no faig més que toca,r a cau i fugir,
sé per experiencia com són d'intensament viscudes aqueixes estades
breus. Com que tots dos, malgrat que tenirn si fa o no fa la mateixa
edat, ens en varem anar de molt joves gairebé al mateix temps, no
he tingut mai la joia d'ensopegar-lo aquí i de fer-m la coneixenc;:a
personal, i em veig obligat a endevinar alguns trets del seu caracter
només amb l'ajut de referencies de segona ma. Aixo sí, he seguit
sempre amb devoció creixent, i llibre per llibre, la seva obra poetica.
E1 conec, dones, pels seus fruits, que és bona coneixenc;:a, segons
diu l'Evangeli.

L'Agelet no ha anat mai de pressa a fer la seva obra. CoHabora
de jove, i no massa, en qualques revistes literaries; no es decideix,
pero, a publicar el pf'imer llibre de versos, Domassos al sol, fins
a 1924, als 36 anys d'edat, en plena maturitat de l'experiencia artística
i humana que li donaven els viatges i les lectures de poesia, especial
ment espanyola, francesa i anglesa. No és ja un aprenent de l'Art
de trobar, sinó un poeta que ha assolit la noble puresa d'un estil
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propi, tota feta de frisanc;:a interior i d'afany de perfecció. Jo no sé
per quines experiencies i provatures devia passar abans de presentar
se de cop i volta al públic amb un accent tan fortament personal.
D'aleshores enc;:a, els seus llibres surten amb un ritme aproximat
d'uns quatre anys de l'un a, l'altre,* fins que la guerra civil espanyola
i la postguerra atura la publicació de l'any 193,5 al 1949 (Rosada i
celístia) en que retroba un període semblant d'acompassada i acce·
lerada impressió. Tinc entes que l'autor prepara una Antologia de la
seva obra. Com que triar és opinar, sera interessant de veure quins
són els poemes que ell sent com a rnillors, en aqueixa mena d'auto
crítica relativa. No és massa abundosa l'obra poetica, ni fan gaire
embalum 12 llibrets prirns en octau. Ja deia Gracián que «más
obran quintas esencias que fárragos»; i l'obra, total de l'Agelet es
compon de quintes essencies, i ha d'ésser valorada més en profun
ditat que no pas en extensió.

El titol del seu primer volum, Domassos al sol, ens fa recordar
una expressi6 ben colorista de l'Oda nova a Barcelona, de Maragall:

Alces molts penons, gallarets i oritlames,
molts llorers, mOltes palmes,
banderes a l'aire i domassos al sol...

1 a tota l'obra del nostre poeta trobem sovint la imprompta
maragalliana vitalista i llurninosa. A Pluges a l'erm (1953), per exem-

* Llista cronologica deIs llibres de Jaume Agelet:
Domassos al sol; Oliva de Vilanova, Impressor; Barcelona, 1924.
La tarda oberta; Oxley and Lon; Windsor, 1927.
Hostal de núvols; CoHecció «La Branca», Editorial Altés; Barcelona, 1931.
Els fanals del meu sant; Joh. Enschedé en Zonen; Haarlem, 1935.
Rosada i celístia; Arts Grafiques !lerda de P. Guimet; Lleida, 1949.

Pluges a l'erm; «Ossa Menor»; Barcelona, 1953.
L'escalf del graner; Atenes A. G.; Barcelona, 1955.
Obra Poetica (1924-1955); recull de tots els poemes impresos abans. Biblioteca
Selecta; Barcelona, 1955.
Fauna i Flora (amb iHustracions de Xavier Valls). Arts Grafiques !lerda, de
P. Guimet; Lleida, 1959.
Fonts de lluna; «Quaderns de Poesia», La Polígrafa; Barcelona, 1960.
La gabia de la faula; Arts Grafiques !lerda, de P. Guimet; Lleida, 1964.
Hort vell; Impremta Joan Sallent, Sucr.; Sabadel1, 1968.
Ocells al teulat; Impr. Joan Sallent, Sucr.; Sabadell, 1970.

7


















	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025

