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En Ferran Canyameres tingué una vida curta. Vist des de la

meva edat, puc demanar que se'm cregui. Pero a Ll.ó prodigiós és

que en Canyameres, en desaparéixer, va deixar una obra molt

extensa, que l'acredita com a un treballador infatigable, dotat,

a més, d'un rigor intel.lectual i d'una qualitat d'escriptor

mereixedors de la nostra reconeixen<;:a i de la noest r-a admiració.

Traduir més de cent novel. les de Georges Simenon ja és una

gesta d'aquelles que, elles soles, susciten un gran respecte.

Pero, a més, fer-ho com ho va f er- en Ferran Canyameres, amb una

pulcritud de llenguatge i una fidelitat model.lica a l'autor, és
tot un exemple.

Tanmateix, en Canyameres va treballar t.eriacmen't en una

obra propia que j a és avui, per a tots nosal tres, un llegat

inestimable. Vaescriure dos drames, tres reculls de poesia, un

poema extens, una monografia comarcal, "El Valles", que és un

llibre imprescindible per al coneixement d' una part entranyable

del nostre pa í s. 1 un aplec de relats, "Món, dimoni i carn" que

l'acrediten com a un dels nostres millors narradors. Li devem,

també un llibre exquisit, "Barcelona a vol d'ocell", i uns apunts

aut ob.ícgr-ar t css ("Quan els sentits s'afinen" i "De París, el cel

i la mel") que tenen un interes extraordinario

Cal apuntar en el seu haver, encara, unes excel.lents

traduccions al catala de Baudelaire, de Coolen, de Claudel i de

Maurette. Va publicar, a més, cinc biografies de cinc personatges

nostres que avu í són de consulta obligada per a l'estudi de la
nostra cultura.

historiador do de l'amenitat,

notable ... Són títols més que suficients per justificar qualsevol
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homenatge que se li dediqui, i perqué Terrassa el consideri un
deIs seus fills predilectes, amb l'adhesió de tot Catalunya.

Pere Calders


