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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de recerca tracta sobre un poema titulat “L’aiguat”, el qual forma 

part de l’obra Malvoret del desconegut poeta tivissà Josep Callau i Nogues. Qui 

segueixi llegint podrà descobrir, primerament, la vida d’un autor que ha passat 

gairebé desapercebut durant anys, tot i la seva innegable qualitat literària. A més, 

cal esmentar que s’ha disposat d’informació de primera mà, ja que s’ha contactat 

amb la família de l’escriptor.  

Així doncs, es pot asseverar que hi ha unes bases ben sòlides per emprendre 

aquest treball, que intenta ser, si més no, curiós i útil per a tothom que senti certa 

pruïja per la literatura. Hi ha molts autors que per diversos motius no han estat 

reconeguts en el món de les lletres; hi ha una gran quantitat d’escriptors que són 

o han estat menyspreats per la cruel arbitrarietat de la crítica literària o 

,simplement, perquè gairebé cap persona s’ha fixat en ells.  

Consegüentment, en aquest treball s’ha intentat realçar la figura d’aquest poeta 

i fer conèixer la seva inadvertida obra literària; per tant, el document es divideix 

en dos blocs principals: primerament, trobem la interessant biografia de l’autor, 

que ens exposa una vida plena de dificultats tant econòmiques com físiques; i, 

en segon lloc, hem analitzat “L’aiguat”, un dels poemes més importants d’aquest 

escriptor. Aquesta composició ressalta per la seva inspiració perquè la musa de 

Callau i Nogués va ser un esdeveniment climàtic excepcional i bestial, el qual va 

deixar devastat el poble de Tivissa i el seu entorn. A més, destaca l’aportació 

literària de l’autor, que descriu aquest afer amb un estil molt fantasiós, influenciat 

pels clàssics grecs i romans i, sens dubte, per la religió cristiana.  

Amb tot, és un poema que barreja amb elegància un esdeveniment climàtic real, 

per això mateix esdevé útil per ser un clar testimoni del succés, i , des del punt 

de vista literari, és atractiu per la seva qualitat, ja que, com veurem més 

endavant, s’utilitza un llenguatge molt variat i poètic, però entenedor alhora, i es 

discerneixen moltes figures retòriques de gran valor. 
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2 BIOGRAFIA DE L’AUTOR 

 

 

 

 

 

 

2.1 Infància 

Neix a Tivissa el 13 de juliol de 1901, el seu pare era un pagès analfabet, així, 

doncs, va ser la seua mare qui li va ensenyar a llegir i a escriure. Segons el 

doctor Barraquer1 ja vingué al món amb una malaltia congènita a la vista, que, 

durant la seva vida, el menaria cap a una ceguesa total. A més, d’infant 

destacava pel seu bon comportament i la seva excel·lent fixació en els estudis, 

ja que era un dels primers deixebles de classe.  

En conseqüència, el senyor mestre, que es deia Domingo Abelló, l’anomenava 

“Callauito”, demostrant la seva afecció pel nen. Aquests versos, que han estat 

extrets del poema autobiogràfic “Pep de Cinto”, parlen de la seva  incipient 

lucidesa intel·lectual: 

   Als quatre anys perquè sabia 

   com altres als deu, de llegir 

   ja em van admetre a l’escola 

   sens calguer que en tingués sis.2 

 

Als tretze anys va haver de començar a treballar de pagès, encara que ell 

desitjava ser impressor o mestre. Malgrat això, com Marcel Proust, Antonio 

                                                           
1 Era el seu metge 

 
2 J Callau i Nogués “Pep de Cinto”. 
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Machado i molts altres escriptors i poetes, la infància va ésser per a ell una etapa 

feliç, la qual després seria recordada amb certa nostàlgia. Aquesta melangia es 

distingeix en aquests versos que escrigué l’any 1927 amb 26 anys: 

 

   El meu cor no s’aconsola 

   d’haver deixat d’ésser noi. 

 

2.2 Adolescència i joventut 

Als 15 anys tingué una novia anomenada Virgen, però aquesta es va morir; un 

lamentable succés que, òbviament, el va afectar profundament. Als 18 anys 

començà a composar els primers versos (1919) en paratges com la Mola o la 

Pregonella3. Més tard, debutà com a músic a la banda de Burata4 i, després, 

dirigí una de les dues bandes de música existents a Tivissa.  També es pot 

esmentar que va festejar amb una altra noia, de la qual no se sap el nom. 

Tanmateix, la família de la noia no va acceptar Callau i Nogués a causa de la 

seva discapacitat; entenem que va deure ser força frustrant per al poeta, un fort 

batzac contra la seva persona. D’altra banda, l’any 1924 es localitza el seu primer 

recull d’escrits i poesies titulat Flors tivissanes (Poesies). 

Per tant, sempre tingué una gran passió tant per l’art com per la poesia, per la 

música o pel teatre, ja que també al 1925 feu teatre amb la colla del Patronat5. 

En aquest grup teatral realitzaven obres per ajudar  la gent més necessitada, o 

sigui, recaptaven diners per als pobres. Per tant, podem afirmar que Callau i 

Nogués va ser una persona generosa que no li feia res dirigir un teatre sens ànim 

de lucre.  

D’altra banda, cal recordar que la seva ceguesa evidentment li condicionava tota 

la  vida perquè, per exemple, no podia anar de festa com els altres joves i, alguna 

vegada, cometia algun nimi error en les representacions. Totes aquests 

                                                           
3 Paratges tivissans.  

 
4 Banda musical del poble de Tivissa en aquell temps.  

 
5 Nom col·loquial de la institució de dretes tivissana anomenada Societat Agrícola. En contraposició, 

existia la Societat Obrera de Tivissa que era la institució d’esquerres.  



Estudi del poema “L’Aiguat” 

6 
  

impediments, com és lògic, li produïen força tristesa perquè es veia, ja de ben 

jove, molt condicionat per la deplorable malaltia. 

 

L’any següent formà part, juntament amb altres tivissans com, per exemple, 

Maria l’Agneta6, de la companyia de teatre d’aficionats “Colla Germanor” (1926).  

També s’ha d’esmentar la bona relació d’amistat que tenia amb el senyor Lluís 

Brull i Cedó, al qual  portava els escrits amb l’objectiu que aquest compartís la 

seva valorada opinió, atès que era un home intel·ligent i culte. L’altra gent del 

poble també l’ajudava en les feines del camp com, per exemple, el senyor Falcó. 

De fet, era una persona que sabia escoltar i, per aquest motiu, molta gent ,tant a 

Tivissa com a Reus, anava a casa del poeta per explicar-li els seus problemes, 

les seves inquietuds i, en definitiva, la seva vida.  

Al 1927 a la revista quinzenal Tivissa publicà per primera vegada. Així, doncs, 

s’estrenà amb un sonet titulat “Dolça Quietud” (1927) i, més tard, continuarà 

publicant en gairebé tots el números. L’any 1928 sortiren a la llum més poesies 

sota el títol de Regalims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Coneguda de Josep Callau i Nogués, la qual ha estat entrevistada en aquest treball en l’annex. 
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2.3 Edat adulta 

Al 1931 publicà a la revista “La Riuada” de Móra d’Ebre d’on surt un escrit titulat 

Entre terrosos. El 1934 composà l’obra dramàtica, constituïda per tres actes, 

titulada Victor Floria. En conseqüència, podem assegurar que aquesta va ser la 

seva primera composició en prosa publicada. Cal comentar també que Callau i 

Nogués era de religió cristiana, però no era practicant perquè l’església li havia 

fet alguna mala passada. 

L’any 1935 va conèixer una dona anomenada Leoncia, que servia a casa la 

Pubilla7 on vivia una gent provinent de Zaragoza que estiuejava a Tivissa, amb 

la qual es va prometre l’any 1936 i es van casar l’any 1939 després de la guerra 

civil. En relació amb això últim, un any que sempre s’ha de destacar en qualsevol 

biografia catalana i espanyola és el final de la guerra civil de l’any 1939, un 

moment de canvi que menaria a tothom cap a una dictadura imposada mitjançant 

el funest poder de les armes i envers una postguerra terrible.  

La parella, que es va casar a l’avançada edat de quaranta anys, va tindre dues 

filles anomenades Antonieta Callau Guillomia ,que va néixer l’11 de febrer de 

1941, i Rosa Maria Callau Guillomia, que va néixer el 21 d’octubre de 1944. Cal 

destacar que, com se solia fer a l’època, la família portava una vida discreta: 

quasi ningú volia cridar l’atenció en aquells temps. No tenien gaires problemes 

de parella, puix que els dos eren madurs, grans i de tarannà tranquil. 

Així doncs, la pobresa, el temor, els constants ulls observadors del règim, els 

conflictes entre veïns o el rancor van provocar una època desoladora; tots 

aquests mots podrien ajudar a definir un període realment fosc de la nostra 

història. Aquestes circumstàncies van fer que Josep Callau i Nogués, el qual 

segons escrits anteriors a la Guerra Civil Espanyola com “L’ocell engabiat” (1929) 

era probablement d’ideologia republicana catalanista8, el 1970, al llibre que 

                                                           
7 Casa adinerada de Tivissa en aquella època.  

 
8 Informació aportada per la família. 
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s’està comentant, escrivís clares adulacions al règim franquista, potser per poder 

passar la mordaç censura o potser perquè, amb el pas dels anys, havia canviat 

veritablement d’opinió. A continuació es mostraran els escrits anomenats 

anteriorment. 

La O.N.C.E Organització Nacional de Cecs d’Espanya, una de les moltes obres bones 
del Generalíssim Franco. 9 

 

A gran velocitat, impetuosa, 
és ben cert que la força fa la unió 10 
 
      

El primer exemple no necessita explicació i pel que fa al segon, sens dubte, són 

uns versos que ens poden fer cavil·lar que Josep Callau i Nogués feia referència, 

subtilment, a la unitat d’Espanya. Tanmateix, s’ha de ressaltar que aquest darrer 

comentari tant sols és una mera observació, gens taxativa, que potser que no 

sigui correcta.  

 

  Canta el trist ocell 
  dintre de la gàbia 
  canta el seu enyor 
  de llarga volada, 
  l’enyor de jugar 
  com abans jugava, 
  l’enyor de fer el niu  
  dalt de la muntanya.11 

                                                                                                     

 
 
 
 
 
  
 

Un cop llegit aquest fragment del poema, que es publicà en un diari amb 

tendència catalanista de Vilanova als anys vuitanta, es poden fer, almenys, dues 

                                                           
9 J Callau i Nogués (1973), Mal Voret. Reus, Col·lecció Baranova, volum I. Davantal. 

 
10 Ibidem, pàg. 55, vv 1,2. 

 
11  J Callau i Nogués (1929), L’ocell engabiat, Reus 
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interpretacions: la primera seria que, com s’ha deixat entreveure anteriorment, 

Josep Callau i Nogués tracta al·legòricament sobre la situació política de 

Catalunya amb Espanya, o sigui, sobre la submissió del poble català dins d’un 

estat que no l’accepta culturalment ni socialment, que no el deixa decidir i que 

no el vol entendre com a nació; en canvi, també es podria comprendre, des d’un 

punt de vista més íntim, més decantat cap a les circumstàncies personals de 

l’autor, l’escrit com l’expressió artística del trauma que portava dins Callau i 

Nogués com a conseqüència de ser orb. Per tant, el poema pot tractar 

temàticament sobre la nostàlgia de poder veure bé i, consegüentment, de ser 

capaç de realitzar una vida plena i activa. A més, es detecta la impotència que 

creen les malalties degeneratives que poden ser enteses com una gàbia 

metafòricament. 

 

Més tard, ressalten dos entregues sota el nom de Calaix de Sastre, la primera, 

entre els anys 1941 i el 1946, és una recopilació de poemes i la segona, que es 

situa entre els anys 1947 i 1953, és un conjunt de poemes i escrits. Cal ressaltar 

la seva única novel·la inèdita titulada Dotze mesos de vida rural, que, com es pot 

deduir gràcies al títol, toca el tema de la vida als pobles petits i rústics.  

A més, llegia molt, sobretot autors com Mossèn Cinto i Folch i Torres, d’entre els 

quals caldria destacar l’enorme influència que va tenir el primer sobre Callau i 

Nogués. També es pot comentar que l’escriptor tenia un estricte horari 

d’escriptura, normalment quan arribava de treballar a la tarda cada dia pujava a 

la seva habitació i es ficava fins a l’hora de sopar a fer anar la ploma. A més, els 

diumenges i els dies que estava més lliure composava una estona. D’altra banda, 

es pot destacar que una afició que tenia aquest poeta era escoltar el futbol i, 

concretament el Barça, per la ràdio. 

 

 

 El 1954 arriba un punt d’inflexió molt substancial en la vida de l’autor, ja que la 

família decideix, esperonats per la necessitat econòmica, traslladar-se a Reus 

perquè Josep Callau i Nogués obtingué el carnet d’afiliat a l’ONCE com a 

venedor de cupons en aquesta ciutat. Va ser un canvi dràstic de vida i forçat, 
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atès que, com és visible en tots els seus poemes, el poeta estimava la seva terra 

i, per tant, no desitjava allunyar-se d’ella ni, òbviament, de la gent del seu poble.  

Malgrat això, no va rebre cap tipus d’ajuda econòmica per part del poble ni cap 

oferta de treball adequat a les seves condicions; semblà que la gent s’hagués 

oblidat de l’altruisme de Callau i Nogués, abandonant-lo quan més necessitava 

la seua ajuda. Doncs, com ja s’ha esmentat, va arribar un moment en el qual ja 

no hi veia bé i, consegüentment, no era capaç de conrear correctament la terra. 

Endemés, aquest any el poeta va escriure els “Goigs” dedicats a la patrona de 

l’Arxiconfraria de Maria Auxiliadora.  

A més, entre els anys 1950 i 1960 va publicar Figures retrospectives, que és un 

recull de poemes relacionats amb els vells oficis. Després començà l’any 1954 a 

escriure i al 1962 va continuar una fantasia versificada titulada Els gegants de 

Tivissa. Al cap d’uns anys va sortir a la llum una biografia anomenada 

Pinzellades, on ens va descrivint la seva vida mitjançant poemes i escrits (1963-

1964).  

2.4 Vellesa 

La seva vellesa es va veure marcada per una ceguesa que, amb el pas dels 

anys, s’havia accentuat i la inexorable dependència que aquesta condició 

comporta.  Nogensmenys, era un home pacient i bondadós, que no ocasionava 

massa aldarulls a casa seva tot i la seva discapacitat i la seva edat. El 1965, 

quan tenia 64 anys, va escriure una altra recopilació de versos titulada Clarors 

de posta. Al 1973 ,quan ell tenia ja l’edat de 72 anys, va publicar el seu llibre de 

poemes més excels i famós conegut amb el nom de Mal voret, el qual s’està 

comentant en aquest treball. 

Durant la seva vellesa i finals de l’edat adulta, com a causa de la seva ceguesa, 

havia d’escriure utilitzant uns papers especials quadriculats que l’ajudaven a 

formar les línies correctament. També es pot ressaltar, com a curiositat, que li va 

agafar una dèria d’escriure en qualsevol tros de paper; de fet, un amic carnisser 

li enviava el paper d’embolicar la carn perquè el poeta pogués escriure-hi. En 

aquests versos del poema titulat “Comiat” descriu, de manera molt sintetitzada, 

els seus assoliments literaris i comenta la visió que posseïa de la seva existència: 
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  En quatre pinzellades, de ma vida,  

  us he contat el més interessant: 

  ha estat feixuga i llarga junyida... 

  ço que hi ha per llaurar no ho serà tant! 

 

  Em llegireu, o no? Si flor marcida 

  mon record, lentament, se us va tornant, 

  no perdreu gaire temps en la llegida 

  i els meus escrits ben poc que us serviran. 

 

 

D’aquest escrit caldria subratllar el to humil  i modest que sempre ha fet servir 

Josep Callau i Nogués, utilitzant enginyosament, sent-ne conscient o no, la 

tècnica retòrica de la “captatio benevolentiae”, que ja deia Ciceró que és de vital 

importància per mantindre l’atenció dels lectors i oients.  

Va morir l’any 1976 a l’edat, doncs, de 75 anys en la ciutat de l’Hospitalet de 

Llobregat, on és enterrat.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÀLISI DEL POEMA L’AIGUAT 
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3.1. Localització 

 

El poema que està sent analitzat es titula “L’aiguat” i forma part de l’obra del 

poeta tivissà Josep Callau i Nogués anomenada Mal voret (1973). A més, aquest 

poema èpic es troba dins de la “col·lecció Baranova” i va ser escrita a Reus.  

 

Aquest apartat no serà massa extens perquè molta informació ja ha estat 

explicada anteriorment en la secció de Biografia de l’autor. Malgrat això, un 

punt d’inflexió que s’hauria de valorar és que aquest poema no va sol en l’obra 

de Mal voret, sinó que l’acompanyen altres composicions de gran qualitat literària 

com, per exemple: “El pagès”, que tracta sobre la marginació social i la, a voltes, 

humiliació a la qual han estat sotmesos els pagesos durant força temps per tot 

aquell que se sentia superior realitzant un altre treball; també es troba altres 

poemes com “Blat i eres”, “La cançó de les ametlles”, “Les Vermadores”, “Les 

oliveres” que narren la feina del pagès amb un vocabulari adient, una mètrica 

regular i admirable i amb la inevitable condicionant del territori, ja que, per 

exemple, apareixen diversos indrets de Tivissa i utilitza la nomenclatura “auliva”, 

que és tal i com es pronuncia el mot oliva en aquest territori.  

A més, es pot ressaltar un altre poema que no tracta sobre el món de la pagesia, 

ja que es podria sintetitzar com un elogi de la muntanya de Tivissa on es presenta 

una gran injustícia provocada pel feudalisme, segons el poeta, i s’explica 

l’evolució de la muntanya, la qual passa per diferents estadis tant negatius com 

positius. Endemés, l’escriptor permet entreveure la seva opinió sobre aquests 

canvis i exposa, mitjançant diversos afalacs, un immens amor envers la Serra 

Tivissana. 
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3.2 Tema i argument 

Temàticament, el poema tracta sobre un fet històric memorable: el poderós 

aiguat que va succeir l’any 1971 a Tivissa. Malgrat això, no es narra el fenomen 

climàtic científicament, sinó que s’explica aquell fet extraordinari mitjançant un 

estil poètic i una increïble imaginació relacionada amb la mitologia i la religió; en 

conseqüència, es tracta d’un poema èpic. D’altra banda, són innegables les 

semblances que té aquest escrit amb les obres Atlàntida i Canigó de Jacint 

Verdaguer. Així, doncs, Josep Callau narra com la deïtat Neptú enfellonit pel 

inacceptable capteniment de les sirenes, les quals exigeixen al déu, mitjançant 

un agosarat xantatge i blasmant-lo, que les deixi cantar i ballar lliurement, però, 

alhora, immoralment i indecentment, fustiga la Serra de Tivissa i la de Cardó.  

Aquests indrets només han estat un impacte col·lateral de la còlera de Neptú, el 

qual ha planejat fer ploure copiosament i ràpidament en tota aquesta zona per 

alimentar el riu Ebre de sobte, amb pedres, fang i abundosa aigua, i, 

consegüentment, ferir i desembullar les sirenes rebels, furtant-los tota bellesa. 

Elles no es poden moure perquè tenen un exèrcit de tritons envoltant-les just a 

la desembocadura del riu Ebre. D’aquesta manera, les desgraciades només 

poden esperar l’enorme embat del riu. Després de ser greument colpides per la 

fúria del riu crescut, la deïtat Venus s’apiada de les pobres sirenes i convenç  

Neptú perquè les perdoni i les deixi ballar lliurement. Acte seguit, les dones-peix 

van cap a la desembocadura del barranc de l’Ullal, ja que aquest posseeix una 

aigua curativa que les rentarà tot guarint-les al mateix temps.  

Finalment, tots acaben feliços, les sirenes, Venus i Neptú, exceptuant els 

tivissans que són els que han rebut la destrossa més magna, sense fer res per 

merèixer-la, deixant-los un territori massacrat, que trigarà bastant temps a 

recompondre’s.  
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Aquesta seria la trama primordial, la qual se separaria en tres parts principals, el 

plantejament (pàg. 45- 54), on es presenta el conflicte ja contat entre les sirenes 

i el déu Neptú.  

Després trobem el nus (pàg 54- 86) que narra, sobretot, les monstruoses 

destrosses que pateixen les muntanyes de Tivissa, tot personificant-les i 

atorgant-los una personificació sagaç i una fantasia molt imaginativa. De fet, en 

aquesta part del poema es realitza un recorregut pel terme d’aquest poble mentre 

s’expliquen històries secundàries; se n’hauria de destacar una petita pugna entre 

sants, Sant Blai i Sant Onofre, el primer aclamat i l’altre ignorat sempiternament. 

A més, també ressalta la conversació entre un jo plural, que podria representar 

el conjunt del poble de Tivissa, i el mateix Sant Blai.  

Tanmateix, la història secundària que és més substantiva, sens dubte, és la de 

Miss Amaroi, atès que té una extensió amplia i una trama força interessant. 

Aquesta, però, serà analitzada a l’apartat d’històries secundàries com les altres 

amb més profunditat. A més, s’ha d’esmentar també, com s’ha deixat entreveure 

anteriorment, que la major part del poema està descrivint tal i com l’aiguat va 

castigar el poble de Tivissa i el seu entorn abrupte. Tanmateix, voldríem recordar 

que l’argument serà descrit més concretament en l’apartat d’estructura interna.  

Al final del nus (pàg. 83-86) s’acaba de narrar la trama que s’havia tractat, 

sobretot, al plantejament, exposant el devastador impacte que tenen les 

esperitades aigües del riu sobre les sirenes i explicant com, després, es 

guareixen al barranc de l’Ullal.  

I finalment la tercera secció (pàg 86-92) engloba el desenllaç que és feliç, com 

ja s’ha comentat, per a tothom menys per als tivissans  i per als pobles veïns, 

que han patit la terrible ira de Neptú.  
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3.3 Estructura externa 

Si es fa atenció en l’estructura externa es pot discernir una mètrica isosil·làbica 

que va variant durant tota la composició i, com passa en molts poemes, aquesta 

fluctuació té certa analogia amb el contingut de l’escrit. Primerament, en el 

plantejament que va des de la pàgina 45 fins a la 54, es troben quartets 

decasíl·labs èpics amb cesura (6+4) i rima encadenada (ABAB), encara que la 

cesura pateix una petita variació. Acte seguit, de la pàgina 54 fins la meitat de la 

55 es distingeix una estructuració distinta perquè segueixen sent versos 

decasíl·labs èpics, però amb rima (ABAAB), un tipus de quintets. No obstant, 

destaca una estrofa en la pàgina 55 de set versos, totes les altres en tenen cinc.  

 

Després, des de la segona meitat de la pàgina 55 fins a la 66 es torna a trobar 

la mateixa estructuració d’abans, o sigui, quartets decasíl·labs èpics d’entre els 

quals alguns són clàssics, és a dir, tenen cesura (4+6). Malgrat això, en l’última 

part de la pàgina 66 i començament de la 67 es distigeix una estrofa de vint 

versos heptasíl·labs inacabada. A més, cal subratllar que aquest tipus d’estrofa 

és la més utilitzada en composicions populars com els goigs, els romanços o en 

les danses.  

Seguidament, es discerneixen tres quartetes de versos heptasíl·labs, que ajuden 

a tranquil·litzar el ritme del poema. Acte seguit, en la pàgina 68, es detecten 

diversos tipus d’estrofes: dècimes, estrofes de catorze versos, d’altres de dotze 

versos, sextets... Amb tot, es pot sintetitzar-ho comentant que des dels últims 

tres versos de la pàgina 66 fins a la segona meitat de la pàgina 79 es repeteix 

aquests desordre estructural, ja que hi ha estrofes ben diverses respecte al 

nombre de versos.  

Nogensmenys, totes tenen el mateix recompte sil·làbic, puix que són 

heptasíl·labes. S’ha de comentar que aquesta diferència d’estructura externa es 

veu justificada, ja que també canvia el tema del poema. Si s’observa amb atenció 

es veu que aquest fet és norma durant tot el poema.  

A la segona meitat de la pàgina 79 es retroben els quartets decasíl·labs, que 

duren fins a la pàgina 83 on, al seu torn, s’hi descobreixen quintets decasíl·labs. 
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Endemés, s’ha d’esmentar que aquesta estructuració externa prossegueix fins a 

la pàgina 86. En aquest foli tornen a aparèixer versos heptasíl·labs dins d’una 

estrofa enorme; de fet, l’estrofa ocupa dues pàgines. Seguidament, es 

discerneixen un seguit d’estrofes heptasíl·labes sense un nombre ordenat de 

versos, aquesta característica resisteix fins a la pàgina 90, perquè en aquesta 

topem amb vuit quartetes heptasíl·labes.  

Després, en la segona meitat de la pàgina 91 reapareixen els quartets 

decasíl·labs, que serveixen per cloure la composició. Com ja s’ha comentat, 

durant tot el poema es pot corroborar la teoria que l’estructura externa està 

irrefutablement lligada a l’interna, a allò que conta el poema. 

 

3.4 Estructura interna 

L’estructura interna d’aquest escrit és variada i, sens dubte, molt interessant 

perquè s’hi troba des de contingut històric, climàtic, religiós, geogràfic fins a 

mitologia grega i romana i llegendes del poble de Tivissa. Malgrat això, el més 

substancial en aquesta obra és la part humana, que sempre s’assembla en els 

diversos punts del món, perquè l’ésser humà en essència és igual a tot arreu, 

però està enterrat sota les circumstàncies, per exemple la cultura, que, al seu 

torn, està modelada per la geografia i el clima, com deia José Ortega i Gasset.  

 

Així doncs, no es tracta d’un treball localista i pobre en tractar-se d’uns fets que 

van succeir en una zona concreta, sinó que es tracta d’un poema que reflecteix, 

com gairebé tota la literatura, els pensaments de l’autor, que són una clara 

mostra de l’ètica d’aquella època; les històries del poble, que com la d’aquesta 

composició, amaguen una indubtable funció didàctica amb ensenyances que es 

poden aplicar universalment, ja que hi fitem sentiments i aquests són, 

essencialment, sempre els mateixos en tota persona; la religió cristiana també té 

una forta presència en aquesta obra i, lògicament, ningú s’atrevirà a dir que 

aquesta és un element local, ja que està escampada per gairebé tot el món.  
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En conclusió, aquest escrit guarda als qui ho saben llucar, un concret i universal 

tros d’humanitat.  

 

Feta la presentació començarà la que serà una de les parts més filològiques 

d’aquest poema, una de les seccions més concretes, específiques i tècniques,  

però també una de les més interessants, útils i informatives. Es procedirà a 

analitzar el poema dividint-lo en seccions segons el contingut temàtic, comentant 

el més substancial de cada part i extraient el preuat material filològic: el tema, el 

lèxic i les figures retòriques de cada secció. 

 

3.4.1 Plantejament 

En la primera part d’aquesta anàlisi, o sigui, en el plantejament, que va des de la 

pàgina 45 fins a la 54, es tracta el tema de la irreverència de les sirenes envers 

el déu Neptú, les quals volen ballar danses modernes i atrevides i, per tant, gruen 

ser lliures. Malgrat aquest innocent desig, encara que el déu, representant de les 

tradicions antigues i conservadores, el considera indecència, la falta de respecte 

fa enutjar terriblement la deïtat, que té un tarannà conservador i, 

consegüentment, no entén la folla proposta de les sirenes, la qual, sens dubte, 

podria ser titllada d’amenaça (“Això que us demanem no té importància:/ si ens 

ho negueu, ens tornarem dolentes (...)” vv. 13,14 pag. 48).  

Així, doncs, la resposta de Neptú és rotunda (“―Considerant absurda la 

demanda” v.25 pàg. 48). En conseqüència, es pot sentenciar que l’inici de tot el 

terrabastall és el conflicte entre Neptú, que representa una visió a l’antigor, i les 

sirenes, les quals encarnen els nous temps. La gota que fa vessar el got és quan 

aquestes criatures meitat dones meitat peix, enfellonides i embogides per la 

negativa, blasmen Neptú vituperant la seva mare. Aquest fet desencadena tota 

la còlera de Neptú, el qual amb l’ajuda de mil tritons, dels ciclops llançadors de 

raigs, del déu Jupí, de Pere Botero i de diversos personatges fantàstics, fustiga 

la serra tivissana amb una terrible tempesta; en conseqüència, totes les fonts es 

desborden talment un segon diluvi universal.  
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El poeta parla de les muntanyes amb emoció i certa nostàlgia, tot recordant la 

seva història (“La Roca de Migdia perd la burca/ i no assenyala l’hora com ahir;/el 

sol està amagat i no la lluca.../ demà tindrà més sort el seu destí./ La Llena!... Ai, 

la Llena beneïda! La que sempre, Tivissa, ha tractat més/ perquè durant tants 

anys com té la Vida,/ ha fet d’enllaç a poble i masovers.” vv. 17-24 pàg 53.) 

S’hauria de destacar la rellevància de la fe i del culte als sants durant aquesta 

part i, per extensió, al llarg de tota la composició, ja que la gent de tivissa era 

molt cristiana i, quan tenien algun problema important, a vegades cercaven 

l’ajuda moral de la religió.  

 

Dintre del lèxic es pot destacar tot el vocabulari relacionat amb el món mitològic 

grec, romà i cristià; per tant, s’ha de ressaltar mots com: ciclop, Pere Botero, 

Olimp, Vulcà, Neptú, Jupí, sirena, tritó, etc. S’ha de subratllar el significat de les 

sirenes, atès que són uns éssers que tenen la connotació amorosa i de seducció, 

però alhora poden representar la dissort dins de la mitologia grega. Per això 

mateix, s’ha d’afirmar que la visió grega de les dones-peix és la que s’usa en 

aquest poema, perquè aquestes només porten la desgràcia a la serra tivissana. 

Si  s’observa el lèxic s’han d’esmentar la importància de les frases fetes, fet que 

recorda que Callau i Nogués no era culte potser, però tenia, com gairebé tot 

pagès o persona rural, força saviesa popular (“No s’ho fan dir dos cops:” vv. 17-

20 pàgina 46, “plou bo i millor” vv. 25 pàg. 52). 

També es troben moltes paraules que tenen relació amb l’entorn geogràfic 

tivissà, o sigui, més que res, noms de muntanyes com la Llena o la Roca Verdura. 

A més, es distingeix més vocabulari sobre elements locals religiosos com és 

lògic, sants de la zona. 

També destaca l’abnegació cristiana en la pàgina 52, concretament, en el 6è 

quartet, perquè aquesta influenciava la vida en aquells anys molt més que avui 

en dia (“què hi podem fer si manen els d’enlaire/ si van tants desgavells 

esdevenint?” vv. 20-24 pàg.52). 
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Endinsant-se en les figures retòriques es pot destacar la substancialitat de l’epítet 

èpic, una recurs retòric molt assidu en les obres dels clàssics grecs d’Homer, per 

exemple, com l’Odissea (“d’alguna de les colles que s’apleguen/ entorn del tron 

surant del Venerable” vv. 1,2 pàg.46). Els hipèrbatons es repeteixen durant tot el 

poema, l’encavalcament també ocupa un lloc important en la composició i, 

òbviament, també en la primera part d’aquesta. Endemés, cal destacar alguna 

hipèrbole, utilitzada amb l’objectiu de donar una perspectiva més impressionant 

dels successos que són vitals per a la creació d’un poema èpic. D’altra banda, la 

comparació, l’enumeració i moltes d’altres figures retòriques així com la 

sinestèsia, element de la poesia modernista, destaquen durant aquesta primera 

part. 

Malgrat això, s’han de ressaltar les personificacions de les muntanyes, els 

barrancs, dels diversos elements geogràfics i de les deïtats durant tot l’escrit, 

perquè amb aquest recurs s’és capaç d’idear unes històries fantàstiques 

fascinants d’un fet aparentment deplorable i trist. 

3.4.2 Cos 

Seguidament, es comentarà la segona part de l’estructura interna que va des de 

la pàgina 54 fins a la 86. És,doncs, la secció més extensa del poema i la que, 

lògicament, demanarà més atenció perquè amaga historietes petites i un bell 

tomb pels voltants de Tivissa enmig de l’esfereïdora tempesta. La temàtica 

d’aquesta part, que és el nus del poema alhora, es centra en la descripció d’un 

recorregut a través del paisatge moll. 

Així doncs, es comença aquesta part esmentant el barranc de la Foig i dels seus 

afluents; a més, es comenta com aquest barranc comet diverses destrosses com, 

per exemple, de conreus (“Les aigües de la Foig,, amb gran feresa,/ invadeixen 

l’horatat sens compassió;” vv. 22,23 pàg. 55).  

S’hauria de destacar la importància de la fe en aquesta part del poema, ja que 

l’escriptor demostra un saber popular mencionant quatre sants que només es 

nombren quan hi ha tronada.  

En la pàgina 55 en l’estrofa sis es retorna al tema anterior: es parla un altre cop 

sobre les muntanyes tivissanes més generalment. Aquest canvi és molt notable 
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a causa de la introducció d’aquesta estrofa on hi ha la següent locució adverbial 

de temps (“Altre cop a les faldes de la Llena,” vv. 27,28 pàg.55). A més, es 

continua la descripció de les muntanyes ressaltant la figura del tormo de la 

Margarida, puix que encara que plogui molt aquest roc aguanta amb virior. A la 

tercera estrofa de la pàgina 53 apareix el Racó de la Senyora, un altre barranc 

que, com a causa de la pluja torrencial que no disminueix gens, ans el contrari, 

cada vegada augmenta d’intensitat, imbuïda per l’enveja vol plantar cara al 

barranc de la Foig. Per tant, hi ha un conflicte entre dos corrents d’aigua 

poderosos. 

El poeta va descrivint el recorregut de l’aigua que ha sortit del barranc del Racó 

de la Senyora tot passant per la Fontvella, per l’Empedrat. A més, també 

s’ajunten altres rieres menors a aquest novell curs fluvial que, mordaç, grua per 

humiliar  la Foig. Al seu torn, aquesta està segura que vencerà, però el Racó de 

la Senyora l’entravessa i li barra el pas. Acte seguit, la Foig, que té més potència, 

se sorprèn i es disposa a vèncer la batalla aquàtica. Malgrat això, les dues parts 

decideixen ajuntar-se i seguir el seu morbós recorregut (“Són dues fortes parts, 

i, com que diuen/ que llops amb llops no solen mossegar,/ receloses, s’abracen 

i somriuen,/ i es juren amistat d’etern durar.” vv. Pàg. 57). 

Una anècdota, que va ésser un fet verídic i curiós, va ser que l’aigua d’aquests 

dos barrancs, desbocada i endimoniada, va destrossar una casa, horts i, àdhuc, 

s’emportà un ruc (“Volent-ho celebrar fan de les seves:/ Donya Foig s’apodera 

d’un ruquet/ que, destrament, el fa desaparèixer,/ sorprenent-lo tranquil i 

satisfet...” vv. 16,17,18,19 pàg. 57). Seguidament, es fan unes reflexions sobre 

la injustícia que és que els innocents paguin les conseqüències dels culpables. 

Un cop feta tota la destrossa, la Foig se sent orgullosa i satisfeta de tot el dany 

produït. 

Continua el viatge i ara l’aigua destructora arriba a la font de la Teula i es narren 

uns altres successos reals, entelats per la fantasia on  participen sants, ciclops i 

molts altres éssers, que tracten sobre com la poderosa aigua arrancà dos arbres 

faraònics que descansaven a prop de la susdita font, al costat del Cap de l’Arc. 

Com més temps passa, lògicament, més s’incrementa el cabal del jovial riu que 

ara passa per l’Arc eixerit. Després, es descriu bucòlicament un nou paratge: la 
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Roja, la qual també cau davant l’embat de la furiosa riuada (“vol protestar i el 

glop ja no li’n deixa/ en un sopols, la Roja és un bassal,/ de la immersió no es 

lliura ni una feixa/ amb un respir ja salta al camí ral...” vv. 21,22,23,24 pàg. 58). 

 

Cal comentar que a l’estrofa set de la pàgina 58 l’observador canvia de lloc i 

mena el lector cap a la Roca Verdura. Així ,doncs, aquesta muntanya ha estat 

humiliada per Neptú i està sent aniquilada pels seus llamps; de fet, es personifica 

tant aquesta muntanya que s’ha esmentar que és el símbol o l’ànima del poble 

de Tivissa i, per tant, s’explica com se sentia la gent d’impotent davant el poder 

de la naturalesa, disfressant-ho amb la bellesa de la personificació (“No pot 

cridar, tan greus són les ferides/ rebudes, de tants llamps, en son macís,/que 

totes les potències té exhaurides/ i només fa que plorar, pobre infeliç!” vv. 

9,10,11,12 pàg. 59).  

Seguidament, apareix el personatge de Sant Onofre, que en assabentar-se  que 

l’aiguat és monstruós llança un retret a Sant Blai, atès que aquests dos sants 

sempre han tingut una relació desequilibrada i, consegüentment, l’enveja ha 

germinat en el cor d’Onofre (“car, mentre l’un té festes i té història, l’altre no ha 

tingut mai fe de baptisme” vv. 23,25 pàg. 59). Més tard, es dirigeix cap a Sant 

Blai pel camí del Grau, però el Salt no deixa avançar al jo plural, que es pot 

pensar que és l’escriptor i la seva ploma.  

 

El Grau els parla i els comenta que els barrarà el pas, perquè es puguin 

contemplar el meravellós espectacle i descriure’l; no obstant, el poeta esmenta 

el següent, tot mostrant la seva modèstia: (“Nostra ploma, però, no gosa a 

escriure/ la bellesa del Salt d’aquells moments:/ nostra ploma no és àgil per 

descriure/ com és aquest regal dels elements.” Vv. 13,14,15,16 pàg. 60).  

Tot està sent destruït, de fet, els entorns del poble s’estan convertint en un 

paisatge sublim, romàntic i tètric. 

Malgrat això, s’ignora durant una estona la devastació del territori i es fixa 

l’atenció en el magnífic Salt de Sant Blai, el qual està baixant amb gran 
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vehemència, per tant, es narra una escena colpidora del Salt, que fàcilment 

sorprendrà a més d’un lector per la bellesa de l’estil de Callau i Nogués (“Amb 

un terrabastall indescriptible/ de tops, de forts retops, i d’espetecs,/ esclarint-ho 

la llum inconfundible/ d’un reguitzell de zetes de llampecs” vv. 28,29,30,31 pàg. 

60). 

Després d’una prolongada descripció del Salt de Sant Blai, es fa una reflexió 

interessant, mitjançant una al·legoria, sobre la condició humana i la descarada 

hipocresia d’algunes persones, aprofitant les dues cares del Salt, el qual 

irrefutablement és bell, però, d’altra banda, produeix una forta destrucció en el 

barranc (“Així son moltes coses de la vida: de molta gent, així són procedir.../ 

Una cara del disc, bondat fingida,/ el dors, enganya, misèries i verí” vv. 

21,22,23,24 pàg. 61). 

 

Se segueix el viatge fins passar per la font que duu el nom del sant i s’explica 

l’estat normal de la mateixa, en contraposició, amb el seu estat en el moment de 

l’aiguat, que és deplorable, atès que la font només expulsa aigua terrosa. 

Després el jo plural s’estranya perquè no albira els hortets de sant Blai, puix que 

aquests segurament han estat arrasats i destruïts per l’endiablada aigua. A 

continuació, es prossegueix amb l’odissea espiritual i el jo plural s’enfila cap a 

l’ermita de Sant Blai; quan aquest arriba a l’ermita, que honora un sant que 

tradicionalment ha ajudat el poble en casos de sequera, comença a parlar amb 

el religiós. 

Així, doncs, primerament es retreu al sant per què no ha evitat la sequera, puix 

que és conegut que el sant posseeix poders sobre el clima. El sant respon 

emocionat i nostàlgicament que avui en dia la joventut ja no respecta els vells, 

que últimament ningú el visita i critica amb fervor la modernització i, 

consegüentment, la major part de la joventut. Es mostra un sant desil·lusionat i 

molt pessimista al qual el jo plural intenta consolar i animar, parlant-li amb 

respecte i concedint-li part de la raó. Finalment, el sant comenta que no pot aturar 

l’aiguat, que, per desgràcia, no està a les seves mans (“Per evitar l’aiguat no sóc 

ningú” v. 21 pàg. 64). 



Estudi del poema “L’Aiguat” 

23 
  

 

Seguidament, després de conversar un bri més, el jo plural s’acomiada del sant 

i es dirigeix cap al coll del Ventall, el qual observem que està sofrint molt. Tant 

pateix aquesta part de la muntanya que el poeta se n’apiada amb tristesa 

absoluta. Més tard,  es troba davant de la Vall de Pena Roja, que ha sofert una 

punyent alteració a causa de la terrorífica pluja i, àdhuc, s’esmenta que si no 

para de ploure res tornarà a ser com abans. No obstant, hi ha roques que mai 

cauran perquè tenen una gran resistència (“Hem dit que tot va avall i això és 

mentida/ a part solar s’aguanta un fort puntal/ que no trontollarà l’aigua enfollida/ 

malgrat l’embat potent: és el Morral!” vv. 21, 22, 23, 24 pàg. 66). 

Es comenta que aquesta muntanya anomenada Morral de Penarroja no pot ésser 

vençuda pels ciclops i, acte seguit, a la novena estrofa, es presenta la historieta 

secundària més substancial d’aquest poema:  la llegenda Morralaire.  

 

Així, doncs, s’introdueix la història de Miss Amaroi, després de comentar que 

poca gent la coneix, per tant, es pot esmentar que el poeta vol remarcar un cert 

caràcter elitista. Seguidament, es comença a narrar quan es va formar la terra i, 

en conseqüència, es toca el tema de la creació de la vall de Penarroja amb uns 

versos que poden ser anomenats, com a mínim, èpics (“A les primeres besades/ 

que el sol fecund li donà/ la terra que era donzella,/ com a tal, s’esborronà 

vv.18,19,20,21 pàg. 67).  

Després, arriba la primavera i tota la vall s’omple de flors, que, a causa de la 

seva indubtable bellesa, un lord anglès es va encapritxar de l’indret, en descobrir-

la un dia de caça. En conseqüència, va decidir tornar-hi, molt ben acompanyat 

de la seva minyona, d’una gosseta, d’una gata i, d’entre d’altres coses, de la seva 

filla de setze anys, per passar l’estiu en aquell paradís idíl·lic (“En constatar la 

bellesa/ d’aquell jardí... natural,/ el senyor lord d’Anglaterra,/ fermament se’n va 

prendar,” vv.23,24,25,26 pàg. 68). 

L’home va perdre la dona durant el part de la filla, que era una noia innocent i 

que, inevitablement, li recordava la seva mare. Aquella gent s’ho passava 

fenomenalment instal·lats prop del cim de la carena, tocant del Morral; 
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disposaven de vint criats i vivien en una cabana espaiosa. Un bon dia, 

l’escarransida minyona, que era excelsa cuinant, i la càndida donzella anaren a 

passejar i, per casualitat, trobaren unes basses d’aigua cristal·lina.  

Com no podia ser d’altra manera la minyona anglesa anomenada Amantdell es 

va rabejar en l’aigua. Després  s’explica la peculiar història del perquè la font avui 

en dia es coneix pel nom de Missamaroi: la iaia, que es coneixia pel nom 

d’Amaroi, anà a buscar herbes i es trobà casualment amb una font d’aigua gèlida 

(“i, com que els anglesos fan,/ amb el Miss que ho precedeixen/ font i nom, 

endevinat!” vv. 31,32,33 pàg. 70).  

Malauradament, tot no podia seguir anant tan bé i en mal moment l’anglès, que 

anava de retirada de caçar, decidí anar a banyar-se a la bassa sense esperar 

trobar-se sa filla despullada dins l’aigua gaudint d’un bany. El milord encegat per 

la luxúria es disposa a violar la seva filla, fent marxar els criats que 

l’acompanyaven. La noia, en un principi, no entén les intencions de son pare, 

però de seguida intenta escapar-se espantada per l’indecent comportament del 

seu progenitor.  

L’home en reconèixer la veu de sa filla dubta un moment, no obstant, ja és massa 

tard i decideix seguir amb l’escomesa, extasiat per la lascívia. L’home, embogit, 

encara gosa retreure el que està a punt de passar a la seva pobra filla (“ 

―Malaurada! Què m’has fet?/ Em mostres les teves gràcies/ sota els raigs d’un 

sol ardent,/ has volgut que em torni fera,/ com a tal em portaré, oblidant-me que 

ets ma filla,/ seràs meva ara mateix― vv. 13,14,15,16,17,18,19 pàg. 72) 

Per sort, abans que es produís la desgràcia un jove sortí d’entre les plantes de 

vora la bassa i aturà, amb una forta trompada, l’home foll. Resulta que el jove noi 

estava enamorat d’Amantell i, en aquell moment, l’estava observant amagat 

enmig de la vegetació. Afortunadament, el milord recobra el seny i demana el 

perdó del jove i de la seva filla; malgrat això, quan arriben al seu mas, es torna a 

sentir poderós, i, tergiversant els successos culpa la noia de provocativa i el jove 

de rebel. 

En conseqüència, està disposat a matar-los, però arriba l’Amaroi, que és una 

minyona amb grans poders de bruixeria, amb l’objectiu de salvar-los la vida. 
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Aquesta obre màgicament la muntanya fent que tots els criats i els joves entrin 

dins, tot deixant al depravat home fora (“el Morral, s’ha deixondit,/ fent un gran 

soroll per dintre,/ talment budells que han grunyit vv. 38,39,40 pàg. 75). 

Encara ara viuen feliçment dins del Morral de Penarroja, allunyats d’aquest món 

d’injustícies; d’altra banda, el malèfic milord, que ho ha perdut tot a causa del seu 

capteniment despòtic i de l’alliçonament que li ha fet la bruixa assecant-li les fonts 

i basses, vagava assedegat buscant un lloc on beure aigua. Finalment, troba un 

pou ple d’aigua, però perdent l’equilibri fa cap endins i mor ofegat. Aquesta 

narració, que evidentment en aquest treball s’ha resumit força, acaba a la pàgina 

78 on l’autor intenta fer creure la veracitat de “La Llegenda del Morralaire”.  

 

Seguidament, es reprèn el viatge per la muntanya en el moment del terrible 

aiguat (“Coll de Maula, seriós, formal i noble,/ Coll de Maula: vessant de cara al 

nord/ pulcres conreus d’argila roja i blanca,/ obaga que ens estotja algun 

record...” vv. 23,24,25,26 pàg. 79). Es descriu la zona de Maula, de Padrells, dels 

Jumanos i dels Caus tal i com eren abans de la catàstrofe i, conseqüentment, 

s’exposa el seu miserable estat actual. Es va baixant cap a Padrells des del coll 

i es dirigeix cap a la cubeta de Móra, mentre s’observen els desbocats barrancs 

que desemboquen al riu Ebre. 

Després el jo plural s’atura a la Careta des d’on observa el pintoresc paisatge 

(“El riu, alliberat del Pas de l’Ase,/ devalla suaument, majestuós,/ per entremig 

les Mores, endreçades,/ vorejant un paisatge deliciós.” Vv. 24,25,26,27 pàg. 81). 

El viatge indefinit ara es troba al costat del Castelles de Banyoles, fitant Ginestar, 

Benissanet i Miravet quan, de sobte, baixa el barranc Gran, tallant el curs del riu. 

Amb tot, l’aiguabarreig del riu i del barranc Gran, que conduïa la major part 

d’aigua recol·lectada en terres tivissanes, es dirigeix cap al Delta de l’Ebre on 

l’esperen les pobres sirenes a les portes del Mediterrani (“Són molts mils els 

quintars de pedra i terra/ que el riu els hi aboca en un instant:/ ― La formosor, 

Neptú, com se’ns esguerra!/ Ets injust i cruel fent-nos la guerra!―” vv. 

30,31,32,33 pàg. 83).  Per tant, les sirenes són castigades per Neptú perquè 

envoltades pels tritons en la desembocadura de l’Ebre no podien evitar el tràgic 

embat de la riuada, el qual les ha ferit greument, deixant-les sense bellesa ni 
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encant. Seguidament, en la pàgina 84, Neptú decideix que ja hi ha hagut suficient 

càstig i atura l’aiguat. 

Finalment, en l’últim fragment  d’aquesta segona part la deessa Venus acaba de 

convèncer Neptú, amb una envejable grandiloqüència, sobre que les miserables 

sirenes ja han patit suficient (“― Tens, amb això, Neptú molta raó!/ El fill de 

veritat, d’abans i d’ara,/ mai no ha permès l’insult aquest, encara!/ Però segur, 

fou dit sens intenció!―” vv. 17,18,19,20 pàg. 85). Aquesta deïtat benèvola porta 

a les dones-peix cap al barranc de l’Ullal, el qual posseeix una aigua curativa 

que, òbviament, les guarirà. A més, Venus aconsegueix que Neptú les deixi 

cantar i ballar lliurement, però els comenta que han de respectar sempre el Déu 

si no volen tornar a patir un flagell tan sever.  

 

Observant el lèxic es pot trobar un vocabulari ric i variat, però s’han de ressaltar 

els mots que estan relacionats amb conceptes i expressions locals, ja que són 

abundants i curiosos si es desconeixen. Per exemple, cal subratllar la 

substancialitat de noms de sants com Sant Blai o Sant Onofre i, com no podia 

ser d’altra manera, la major riquesa lèxica descansa en els noms d’indrets del 

municipi: camí del Grau, el Burgà, Penaroja, el Morral, el Coll del Ventall i tants 

d’altres.  

En la conversa que mantenen el jo plural i Sant Blai, que òbviament cal recordar 

que es realitza en forma de diàleg, s’ha de recalcar el tracte de respecte que li 

ofereix el primer, utilitzant la forma verbal del “vós”, la qual actualment s’està 

perdent i està sent substituïda pel tu i pel, en alguns casos, vostè. També cal 

ressaltar el domini del poeta en el terreny de la pagesia i en el camp de les 

plantes típiques de la zona; aquest fet no ha de sorprendre perquè ell era pagès, 

però, de totes formes, aquest saber reflecteix que era un home curiós i fixat.  

L’última estrofa de la pàgina 67 corrobora aquesta saviesa botànica (“De violetes 

boscanes,/ d’herbeta de Sant Joan/ de rosers degabarrera, de mal-bec i fenàs” 

vv. 30,31,32,33 pàg. 67). D’altra banda, es pot ressaltar algun cultisme, que en 

un home sense gairebé estudis sempre sorprèn, com “quelcom”. En 

contraposició també es localitzen expressions popular com “portar quatre draps”, 
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és a dir, anar poc i mal vestit. A més, un altre fet que delata que Josep Callau i 

Nogués va créixer en un ambient rústic és que en la pàgina 68 compta el temps 

fent servir la lluna.  

 

Si s’observen les figures retòriques es pot distingir que n’hi ha una àmplia 

varietat, puix que atorguen al text l’intrínsec caràcter poètic i bell que aquestes 

comporten. Per tant, es comentaran les més substancials: primerament cal 

ressaltar l’hipèrbaton, que es troba durant tota la composició i, per aquest motiu, 

no en ficarem cap exemple; també es pot fitar la metàfora (“Ja veureu com 

vindran uns temps millors/ saturats de colors de primavera...” vv. 1,2 pàg. 64); a 

més, es percep la sinestèsia en nombroses ocasions, la qual crea un joc de 

conceptes digne d’admirar (“sigui el trontoll d’un tro, punyent i sec,/ indicant que, 

l’aiguat, no es debilita.”vv. 3,4 pàg. 65); endemés, cal destacar la importància en 

aquesta part de les preguntes i interrogacions retòriques perquè proporcionen al 

poema un to més emotiu i èpic (“I els hortets de San Blai que s’hauran fet,/ que, 

en el seu lloc, no n’ha quedat ni rastre?/ Es possible que el Sant hagi permès/ 

d’ésser perjudicat per tal desastre?”); la hipèrbole també té un lloc primordial en 

aquesta composició, atès que és un poema èpic i es busca la impressió del 

lector; les enumeracions, sobretot de paratges tivissans, no són escasses i 

aquests indrets normalment també es personifiquen, tot creant unes històries 

fantàstiques com les que formen aquest gran poema; per acabar, s’esmentarà 

que la comparació té una importància cabdal en aquest escrit perquè és un 

recurs retòric molt útil i bell (“En veure la nitidesa/ corprenedora del llac/ que 

reflectia sa imatge/ com el més fidel mirall” vv. 5,6,7,8 pàg. 70. 

En algun fragment d’aquesta secció del poema l’escriptor es dirigeix al lector per 

ubicar-lo geogràficament o per comentar-li quelcom i, de tant en tant, el poeta 

crea reflexions interessants sobre el tema de l’estrofa corresponent.  
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3.4.3 Desenllaç 

Començant a comentar l’última part del poema, que engloba des de la pàgina 86 

fins a la 92, cal destacar, respecte al tema, que s’explica tal i com les sirenes 

nedaven riu amunt amb gran joia i delit, encapçalades per Venus. Al mateix 

temps, s’ha de ressaltar la satisfacció de Neptú perquè ha aconseguit pacificar 

les sirenes (“Venus va a la davantera/ com qui va a la festa major,/ solcant la 

riuada en contra,/ amb vertadera il·lusió,” pàg. 86 vv. 24,25,26 i 27).  Encara que 

aquest les ha fet callar mitjançant la violència i la força, però realment qui ha 

solucionat el problema és Venus que, al seu torn, no vol discussions i deixa que 

Neptú s’envaneixi pel seu suposat mèrit.  

Mentrestant, el grup de sirenes i la deessa es dirigeixen cap a l’Ullal, on es renten 

i curen de les ferides provocades per la riuada. Quan han acabat de recuperar-

se la munió de sirenes, capitanejades per Venus, retornen cap al mar (“sens que 

les veiés ningú,/ cap el mar, son lloc d’origen,/ a les plantes de Neptú” pàg. 88 

vv. 13,14 i 15.) Malgrat això, abans de marxar canten una cançó en aquella zona 

anomenada Banyoles, afinant meravellosament. Acte seguit, es mostra la lletra 

de la composició musical que cantaren les sirenes amb veu angelical. A 

continuació, es comenta que les criatures mitològiques passen per Xerta i que 

molta gent visita el barranc de l’Ullal, que sol estar sec, perquè la seua bellesa 

es corprenedora.  

D’altra banda, les sirenes ja estan al mar, mentre Neptú, el qual comença a sentir 

una mica de remordiments per tot el mal provocat, observa que s’han netejat i 

curat. La deïtat, finalment, se’n va vers l’Olimp i les sirenes mar endins; 

seguidament, l’escriptor reflexiona sobre el fet que no se sap qui té la culpa, de 

fet, l’única certesa és que ha estat un setembre dolorós (“ Un cataclisme terrible,/ 

tan terrible com injust,/ com a càstig d’una falta/ no comesa per ningú” pàg. 91 

vv. 5,6,7 i 8).  

Més tard, Callau i Nogués, amb la seva peculiar humilitat, esmenta que tot el que 

ha explicat és pura fantasia, narrada per la seva maldestra ploma i comencen un 

seguit de comentaris dirigits al lector (“i exclamaràs― Redéu, quina malesa!/ Què 

haurem fet els pagesos tivissans,/ models de rectitud i de noblesa,/ per merèixer 

del Cel càstigs tan grans? pàg. 91 vv. 33,34, 35 i 36). 
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En la següent estrofa, el poeta anima els pagesos tivissans a seguir treballant, 

ja que en poc temps ho hauran arreglat tot, comentant, a més, que no s’hi pot fer 

res: aquest pensament estoic recorda  la resignació tan característica de la religió 

cristiana. L’última estrofa destil·la una punyent esperança que esperona a viure, 

encara que, la vida a vegades ens posi les coses difícils (“Viu ben tranquil del 

braç de l’esperança,/ no barris el teu cor a la il·lusió/ treballa molt, alleta 

cobejança/ desitjant que, l’any vinent, sigui millor!” pàg. 92 vv. 11,12,13 i 14). 

Pel que fa al lèxic s’ha de destacar un vocabulari relacionat amb l’agricultura 

“ametlles, garrofers”, puix que Nogués i Callau va treballar la primera etapa de la 

seua vida en el camp tivissà. Relacionat amb el poble on vivia el poeta es pot 

ressaltar molts noms d’indrets del mateix “Ullal de Banyoles” i, d’altra banda, cal 

mostrar una gran diversitat de noms relacionats amb la mitologia grega “Sirenes, 

Venus, Neptú”. Respecte als temps verbals hem de destacar l’alternança entre 

temps passats com el pretèrit perfet i el present.  

Si un es fixa en les figures retòriques distingirà una gran abundància 

d’hipèrbatons, personificacions i d’encavalcaments, però es comentaran les 

figures més significatives, és a dir, les que tenen més rellevància i bellesa. La 

metàfora es pot distingir en diverses ocasions que serveix per fer un joc de 

conceptes ben curiós, el qual els fan pensar (“dintre la conca marina,/ cavall de 

tota excursió,/ reüllant com les Sirenes,/ cara amunt, naden millor,” pàg. 86 vv. 

24,25,26 y 27). A més, cal ressaltar la sinestèsia, que aporta una contraposició 

de conceptes estranya i bella (“quines notes, delicioses,/ copsaria la quietud/ 

amb la major complaença/ fent-les volar cel amunt!” pàg. 88 vv. 28,29, 30 i 31). 

Endemés, destaquen moltes exclamacions i interrogacions retòriques, les quals 

generalment expressen els sentiments de l’autor i moments de plena emoció.  
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4 L’AIGUAT COM A FENOMEN CLIMATOLÒGIC 

L’aiguat va ser un fenomen conegut pel nom de pluja convectiva. Aquest tipus 

de pluja a casa nostra acostuma a succeir a finals d’estiu i, sobretot, a la tardor. 

El mar i l’aire de les capes més pròximes a l’aigua d’aquest encara tenen una 

temperatura important. En canvi, ja poden començar a entrar en altura masses 

d’aire fredes.  

Per tant, el contrast tèrmic i baromètric és el que genera la inestabilitat i la creació 

de nuclis de tempesta convectius que afecten principalment a la zona de la costa 

i prelitoral. Si la situació es fa estacionària i, en conseqüència, hi ha una entrada 

contínua d’aire marítim molt humit, la pluja, que acostuma a ser d’alta intensitat, 

pot durar bastantes hores i provocar inundacions. També ho pot magnificar el 

relleu proper i acostumen a afectar a zones puntuals: pot ploure molt a 

l’Hospitalet de l’Infant i pràcticament res a Tivissa. 

 

Aquesta és, en línies generals, la situació que es va produir a Tivissa aquells 

dies de setembre de 1971. La gran diferència, al meu parer12, amb altres 

situacions similars, és que aquell episodi va afectar diferents zones de Catalunya 

i molt allunyades perquè es poden distingir inundacions a Figueres i la conca 

baixa del Llobregat, amb ,fins i tot, morts.  

 

En el cas de Tivissa les inundacions venen justificades pels següents factors: 

primerament, cal destacar una pluja d’alta intensitat durant aquells dos dies; en 

segon lloc, el fet que durant el mes de setembre ja havia plogut anteriorment, 

amb la qual cosa el sòl estava saturat, és a dir, ja no engolia l’aigua; en tercera 

posició, s’ha de ressaltar que pot distar molt el que va ploure al poble del que va 

ploure a la muntanya.  

Per extensió, s’ha d’esmentar que segurament plogué més al massís tivissà; 

endemés, el barranc de la Fotx el que va fer és anar canalitzant tot el que va 

ploure en la seva conca i ho va conduir fins a arribar a la zona del poble on 

actualment hi ha les piscines, els safaretjos i, seguint el perímetre nord del poble, 

els horts del Portal on s’ho va emportar tot, com ara el ruc de Sagarreta. 

                                                           
12 Aquesta és l’opinió del doctor en geografia Òscar Saladié Borraz.  
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5 CONCLUSIÓ 

Aquest treball de recerca ha estat elaborat per desenterrar literàriament un poeta 

tivissà de gran qualitat, que havia estat cruelment oblidat, però que, amb aquesta 

feina, s’ha intentat estudiar, almenys, una part de la seva obra. Aquest fet és el 

primer pas per recuperar un autor digne de merèixer ser investigat molt més 

profundament. A poc a poc s’hauria d’anar extraient la runa que injustament ha 

colgat diversos autors. Quina conclusió podria extreure d’aquest treball tan 

interessant? Doncs, sincerament, que hi ha poetes que han estat devorats pel 

monstre de l’oblit i que, sens dubte, tenen una immensa obra literària, que, molts 

cops, arriba a ser excelsa.  

En cada vers, en cada frase, en cada racó dels seus poemes hi pots trobar un 

brot de vida, un subtil reflex de la realitat, i aquesta característica intrínseca a la 

majoria de poetes és la que els fa, precisament, dignes de ser recordats. Perquè 

les persones moren, però les lletres, encara que siguin la paraula morta13, 

queden escrites en el paper per sempre. 

 Per tant, no s’hauria de menysprear mai un autor, ni que sigui poc reconegut, ja 

que, si escrivia, és senyal que era una persona que intentava traspuar la realitat 

al paper, o bé traspassar la fantasia del paper envers la realitat per eludir-la quan 

és desagradable. Aquesta segona opció va ser la que emprengué Josep Callau 

i Nogués quan decidí, després que un aiguat fustigués la població de Tivissa, a 

crear la seua obra principal, l’Aiguat.  

 

 

 

                                                           
13 Segons Sòcrates la paraula escrita era paraula morta perquè a vegades pot ser interpretada 
erròniament. Per això mateix, Plató, el seu deixeble, escrivia diàlegs.  
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7 AGRAÏMENTS  

He d’agrair de tot cor l’ajuda que he rebut per part de la família de l’autor perquè 

Rosa Maria Callau, filla del poeta, i el seu home, Albert Ollé i Sangenis, han 

col·laborat en aquest treball proporcionant la major part de la informació que he 

necessitat. Cal esmentar que des del primer moment van estar disposats a ajudar 

i he de confessar que he tingut una immensa sort  trobant aquesta gent tan oberta 

i simpàtica, a qui, durant l’elaboració del treball, he hagut de preguntar i demanar 

moltes coses. Sense ells estudiar Callau i Nogués hagués estat una feina molt 

més difícil i complicada. Per tant, només els puc donar les gràcies i comentar-los 

que aquest treball és seu. A més, he de destacar l’ajuda de Magdalena Falcó 

que em va ajudar a localitzar-los.  

D’altra banda, també estic molt agraït per la col·laboració desinteressada de la 

Maria “l’Agneta” que ens va explicar com era la vida de l’autor durant la seva 

joventut a Tivissa, relatant, a la tutora i a mi, un seguit d’anècdotes molt 

il·lustratives. A més, estic molt content per la col·laboració d’Òscar Saladié, 

doctor en Geografia i professor a la URV, en l’apartat més científic d’aquest 

treball i que, en conseqüència, hagués estat un dels més complicats de realitzar 

per mi.  

Finalment, he d’agrair el bon seguiment del treball que he rebut per part de la 

tutora, Montse Perelló, que sempre ha estat disposada a ajudar tant en les 

entrevistes com en la organització i correcció del treball.  
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ANNEX: 

Entrevista 1: 

Nom de l’entrevistada: Rosa Maria Callau (filla de Josep Callau i Nogués) 

Col·laboració de: Montserrat Perelló i Albert Ollé i Sangenis.  

 

Sobre l’autor: 

1. Llegia sovint Josep Callau i Nogués? Quines obres? Quins gèneres 

literaris? 

Jo sé que llegia doncs Folch i Torres perquè hi havia la col·lecció a casa i Mossèn 

Cinto. Era molt admirador de Mossèn Cinto, ens en parlava molt. Ens deia que 

Mossèn Cinto era un pobre incomprès, que va haver de marxar i que no se’l va 

reconèixer prou. Ell ens deia “pobre Mossèn Cinto”. 

 

2. Quin era el seu treball? Li agradava? 

Era pagès. Sí, la terra li agradava molt. Però com que no hi veia no la podia 

treballar bé. 

 

3. La seva ceguesa el va afectar en la vida laboral? 

Totalment, totalment... Perquè ell potser hauria continuat sent pagès tota la vida 

i al no poder treballar la terra, doncs, va haver de buscar-se el que va poder. Va 

passar uns anys molt difícils, molt, perquè la seva dona, ma mare, estava 

malalta, ell no podia treballar la terra i es va veure obligat, mira, a marxar de 

Reus i a entrar a l’organització nacional de cecs, que sort d’això... Sort d’això 

perquè vam poder menjar i viure i comprar una casa i viure molt bé llavors.  
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4. Estava casat? Va tindre fills/es? Qui era Leoncia? Quina relació tenien? 

Sí, estava casat amb una senyora que va vindre de fora, de Zaragoza, i va tindre 

dos filles. Ell explicava que quan va tindre quinze anys va tindre una nòvia que 

es deia Virgen i es va morir. No sé de quina casa era... Això no ho sé. I després 

més gran també va tindre una nòvia, que aquesta no sé com es deia, però que 

els pares d’ella no van voler perquè ell era cec. No sé de quina casa era tampoc 

aquesta... La seva dona es deia Leoncia i tenien una relació discreta. Es van 

casar grans, o sigui, es van conèixer abans de la guerra, però amb la guerra ella 

va marxar, es van casar després i mons pares tenien quaranta anys. Molt bé, o 

sigui, molt discreta. No va haver mai baralles perquè eren grans i eren tranquils.  

5. Va estudiar? Era un bon alumne?  

Bon alumne sí, però estudiar no. Només els anys de l’escola i prou, llavors no hi 

havia gaire cosa i de seguida treballaven.  

5.1. Demostrà vocació literària? 

No ho crec, a l’escola no. Era bon alumne, tinc entès que era molt estimat pel 

mestre. Un mestre que hi va haver que es deia Domingo Abelló potser. I que se 

l’estimava molt, que era bon alumne, devia ser bon xiquet, no? No crec que 

destaqués en res. Li deien “Callauito”, perquè llavors se parlava en castellà. 

6. Tenia algun somni literari, alguna il·lusió d’arribar a ser conegut? 

No, ell deia que de jove li hagués agradat ser mestre o impressor, li hauria 

agradat ser impressor. 

7. La seva ceguesa va ser sobtada o progressiva? 

Ja va néixer amb un problema de ceguesa i com més gran, doncs, li anava 

empitjorant. Quan ho van notar va ser, com que vivíem a prop de la Baranova, 

jugava a la Baranova quan era petit. La seva mare li ensenyava allà  la vista, 

doncs, aquest és tal poble, aquest tal altre i ell no ho veia. I llavors va ser quan 

la seva mare va descobrir que el nen no hi veia. Però com que llavors estaven 

mal vistes aquestes coses no el van portar al metge ni res. I el seu pare, que era 

pagès d’Aumet, tota la vida de la muntanya, no sabia llegir ni escriure i no va 
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entendre mai com el seu fill no hi veia. No ho entenia i si anaven al tros i no 

saludava el pagès que estava treballant es pensava que era antipàtic. No hi veia, 

ell no hi veia de costat, de lluny no hi veia, ho veia tèrbol. La gent no entenia com 

si no hi veia el perquè podia escriure.  

 

8. Com el va afectar personalment? Ho va acceptar? 

No, suposo que tota la vida, totes les poesies són molt ressentides sobre això, 

“per què Déu el castiga d’aquesta manera?” i quan els altres juguen i surten de 

nit i ell no pot sortir perquè durant la nit no hi veu està molt dolgut i les poesies 

són molt tristes a vegades. 

9. Quins gèneres literaris va publicar? 

Publicar no res. Només escrivia en aquestes revistes que hi havia a Tivissa i 

suposo que només escrivia poesia, publicava poesies. Ara, escriure del poble ho 

escrivia tot. Tot el què passava al poble, el significat d’aquí i d’allà, el preu de les 

ametlles, el preu de les patates, tot... Això està tot escrit.  

 

10. Té obres inèdites? 

Sí, moltes, sí. Bé, poesies, de poesies n’hi ha moltes. Ell sempre escrivia sobre 

Tivissa. També té una novel·la que no es va publicar i una obra de teatre. Victor 

Floria, l’obra de teatre i la novel·la Dotze mesos de vida rural, que està molt bé. 

No està publicada ni molt menys, però està molt bé perquè parla de la vida del 

poble, del jovent, del que feia i està molt bé.  

11. Tenia algun amic escriptor? Formava part d’algun grup d’escriptors? 

No, a Reus ja hi va arribar molt tard i era venedor de cupons i ja no es 

relacionava amb gent del món literari.  

12. Es dedicava moltes hores a escriure i/o a llegir? 
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Sí, me’n recordo d’aquí a Tivissa quan plegava del tros quan arribava a casa 

sempre se n’anava a dalt al seu escriptori i escrivia; i, llavors, a l’hora de sopar 

sempre el cridàvem:  “Pare, a sopar...” 

 

 

12.1 Sap més o menys quin tipus d’obres llegia? 

Home, hi havia novel·les que li havien enviat alguns amics de figures literàries 

gregues, per exemple. Grècia li agradava bastant, això dels grecs li agradava 

molt. L’Odissea, per exemple.  

13. Com era el dia a dia d’aquest home? Tenia un horari establert per a 

l’escriptura? 

Sí, al plegar, quan plegava del camp i a Reus quan acabaven els cupons, doncs 

també, cap a casa amb la seva tauleta, el seu escriptori i allà sempre escrivia.  

13. Quantes hores dedicava a aquesta activitat? 

Dos o tres al dia. Els diumenges, sempre que tenia temps estava escrivint. 

14. Com escrivia (a mà o a màquina) abans d’estar completament orb, i 

després? 

Sempre va escriure a mà, no va tindre mai màquina. Tenia molt bona lletra, però 

als últims anys ja se li nota, doncs, que marxa... Els primers escrits ja te’ls 

ensenyaré que estan aquí i els últims els escrivia en qualsevol paper, qualsevol 

paper... Qualsevol diria que no podíem comprar una llibreteta; qualsevol paper 

escrit per darrere... I molts anys tenia un amic d’aquí Tivissa que se deia Rafel 

que va anar a viure a Barcelona i tenia una carnisseria i li enviava els papers 

d’embolicar la carn per escriure. El paper d’embolicar la carn el feia servir per 

escriure i l’aprofitaven, el paper...  

15. Tota la seva obra està escrita en català? 

Sí, però hi ha algunes poesies, perquè tenia algun amic castellà potser i la meva 

mare que era castellana, les escrivia en castellà. Molt poques, eh, molt poques. 



Estudi del poema “L’Aiguat” 

38 
  

I sobretot en aquells temps de la república hi ha poesies que podrien ser d’ara 

mateix. Aquesta esperança que tenim de la independència tot això. Llavors amb 

una il·lusió ho escriu tot això.   

16. La branca d’escriptor li venia de família? 

No, el seu pare no sabia ni llegir ni escriure. Jo suposo que la seva mare va ser 

qui li va ensenyar a llegir i a escriure, perquè es veu que la gent solia  començar 

l’escola als sis anys i ell començà als quatre, però va haver de passar un examen 

a l’ajuntament. O sigui, que abans per entrar a l’escola havies de passar per 

l’ajuntament, com un tribunal una cosa així, saps?  

17. Tenia alguna font d’inspiració important? 

A mi em sembla que a part de Tivissa, la terra, les ametlles, les coses del camp 

i de la natura... em sembla que no.  

18.Cap on es decantava ideològicament? Conservador/ liberal... 

No ho sé. Ah, devia ser republicà. No en parlàvem mai abans de política, mai. 

Eren temps de Franco. Però pels escrits que he vist devia ser republicà.   

19. Com el va afectar el canvi d’aires en anar a Reus? 

Al començant molt difícil perquè és una ciutat gran, no es coneixen els carrers, 

l’havia d’acompanyar la mare a tot arreu... Però es va fer molt bona clientela, 

tothom li deia “Senyor Callau”. Anava al mercat als dematins, escrivia poesies 

per les venedores i l’apreciaven molt. Es va fer molt estimat també dintre del seu 

cercle petit, no?  

20. Per què va anar-hi? Per què en aquesta ciutat?  

Perquè si no, no podia viure ni menjar. Hi va haver una seu, que era un director 

o alguna cosa a la seu de Tortosa perquè els hi van fer un examen, clar, no hi 

podia entrar qualsevol. Em sembla que el va ajudar un amic de Tortosa. I potser 

a Reus hi  havia una plaça. 

Albert Ollé i Sangenis: Jo crec que més aviat devia ser que l’Organització 

Nacional de Cecs devien tindre unes places limitades i segurament, doncs, a 
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Reus hi havia una vacant o hi havia un lloc i potser van dir cap a Reus com hauria 

pogut anar a Tortosa.  

21. Com era Josep Callau i Nogués com a pare? 

Molt pacient, molt. Me’n recordo que tenia quatre pèls i jo el pentinava i ell se 

deixava pentinar... Una paciència que “bueno”, sí... I molt callat, la gent li venia 

a explicar el seus problemes tant a Tivissa com a Reus. Li venien a explicar les 

coses i ell mira anava callant i escoltant... 

Una persona que sabia escoltar... 

Això, sabia escoltar més que donar consells perquè no en donava, però 

escoltava. Això sí. 

22.Tenia alguna altre afició a part de l’escriptura? 

Escoltava a la ràdio el Barça els diumenges a casa.  

El futbol?  

Sí, escoltat per la ràdio.  

23. En quina edat començà a escriure? 

A mi em sembla que per allí als 20 o 24 anys trobo els primers escrits. Que hi ha 

molta diferència entre els primers escrits i els últims. Jo no hi entenc gaire però 

em sembla que la diferència es nota molt. 

24. Quina relació tenia amb Jeroni Fauquer Borràs? 

No ho sé, sé que va vindre algunes vegades a Reus. El pare publicava a 

aquella revista de Reus, Entorxa.  

25. Té alguna relació l’impressor Fauquer de Flix amb el seu amic Jeroni 

Fauquer i Borràs? 

(Pregunta rebutjada per la seva obvietat).  

26. Com era la seva relació amb Lluís Brull i Cedó? 
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Ui, molt bona. El van ajudar molt. Jo tinc entès que hi anava als vespres i el que 

escrivia els ho ensenyava. Perquè ell no tenia prou cultura diguéssim, no? Els 

ho ensenyava i ells potser l’aconsellaven. El van ajudar molt. El va ajudar 

culturalment i després en la feina del camp, que no hi veia, el que el va ajudar 

molt va ser Falcó, el pare de la Magdalena Falcó...  

Montse Perelló: D’aquí ve tanta amistat suposo,no? 

Sí, sí, més que família és aquesta relació. O sigui ell ens ho deia a casa els que 

l’havien ajudat, molts el van ajudar eh, per exemple, Rafel de Pelagallos també 

eh, i altres mils. Però aquest el va ajudar molt, el Falcó...   

27. Era cristià? Era un home d’idees tradicionals? 

No ho sé, mira, però cristià... A missa no hi anava. No perquè l’església li havia 

fet alguna mala passada. Potser van fer, no ho sé, alguna recol·lecta per ell i 

l’església se la va quedar o se’n va quedar la meitat o no ho sé. Van ser uns anys 

molt difícils.  

28. Va haver d’anar sol a Reus? Durant quant temps? Per què no hi vàreu 

anar tota la família? 

Uns vint anys. Sí, hi vam anar... 

 

Hi vareu anar tots? 

Sí, bé, primer va marxar ell uns mesos, diguem, potser amb ma germana i 

després la mare amb l’avi, perquè teníem l’avi, que tenia vuitanta i pico anys. I jo 

estava a Benissanet amb els “tios”. Llavors, els “tios” se’n van anar a viure a 

Barcelona i jo vaig voler anar a Reus. Van ser molts anys que jo no vaig estar 

amb el pare. 

29. Era modest? Al pròleg del llibre sembla una persona humil. 

Sí molt, això sí. 

30. Quina era la seva opinió de la seva obra? 
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Mira, Mal Voret, veus,  ja ho posa aquí, mal llaurat... que no en sap més, 

diguéssim, allò que “m’agradaria saber-ne més”.  

 

Sobre l’obra: 

Quan va començar a escriure-la? 

Ja érem a Reus quan va començar a escriure-la.  

A causa de la seva ceguesa la va escriure d’alguna manera especial? 

Ell tenia uns folis i tenia una cartolina pautada amb unes ralles molt gruixudes i 

escrivia a sobre quan hi veia gaire.ja no  

Tenia algun poema preferit? 

Alguna persona el va ajudar a compondre els poemes? 

No, tret de cal Vicari al començament. 

Quan va trigar a escriure-la? Sempre composava a les mateixes hores? 

No ho sé. 

D’on prové el títol de “Mal voret”? 

(ja ha estat resposta). 

El poema titulat “L’aiguat” va ser escrit mentre queia el xàfec o més tard? 

Més tard. Al començament del Mal Voret recordo que havia vingut alguna gent 

de Reus a fer l’itinerari aquest de “L’aiguat”. 

Hem de fer com un mapa perquè es va fent com un viatge al poema. 

És que és molt interessant aquest senyor perquè no hi veu i, en canvi, retrata el 

camp.  

Albert Ollé i Sangenis: I les muntanyes de Tivissa... 

Només escrivia versos? No té prosa? 
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Té una novel·la titulada Dotze mesos de vida rural i una obra teatral anomenada 

Victor Floria. 

 

 

 

Foto feta a la plaça de la Baranova.  
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Entrevista 2: 

Entrevistada: Maria Perelló, “l’Agneta”.  

Conversa entre la Montserrat Perelló i la Maria Perelló Ripoll. 

Pot dir-nos el seu nom i la seva edat? 

Maria Perelló Ripoll i vaig nàixer el dia 5 de maig de l’any 1926 tinc 90 anys.  

Déu n’hi do... 

Fins ara... 

I vostè va començar a fer teatre amb Pep de Cinto? 

Amb Pep... El primer que vaig fer va ser Lo ferrer del tall. 

Què fèieu al teatre?  

Ell feia de director i el pobre que tenia voluntat perquè ,veges, pagès, malalt, no 

hi veia, perquè de vegades sortíem...  

Què més recordes de Pep de Cinto? De quan fèieu teatre? 

Vaig començar amb Lo ferrer del tall i després vam continuar i venien Pere de 

Tarragona i de Sabadell i fèiem varies obres.  

On assajàveu?  

On assajàvem? Allà al Patronat, allà on podíem, mira. 

Com us dèieu, teníeu un nom de companyia?  

Del teatre? No teníem cap nom. Vam fer obres per a benefici del Saló i del futbol. 

Aquesta era del futbol, però en vam fer vàries del Saló i del Patronat. I del 

patronat, que tenien gent malalta.  

Per a beneficència de gent que no tenia salut... 
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Pobre sempre va fer coses pels altres, en benefici... 

I ell quan va haver de marxar... 

Quan ell va haver de marxar ningú li va fer cas...  

Quan va marxar van vendre la casa? 

Quan van marxar van vendre la casa que la va comprar ta tia Ramona. I sa filla, 

que la gran més aviat li feia d’allò, havia d’anar a venent cupons i després se va 

morir ella i després ell va marxar cap a Barcelona amb sa germana.  

Però en la seva joventut per aquí Tivissa què feia ell? Anava al tros? 

Ell anava al tros i el pobre col·laborava amb moltes coses i no hi veia.  

Ja, ja... 

Allò quan érem joves vam fer una funció i en el decorat ell en comptes de sortir 

per la porta ens va sortir per la finestra... I la voluntat que tenia... Tot això està 

escrit aquí per la seva mà.  

Aquí té una poesia que va fer a la Rosita... 

Ell feia les poesies per a la gent que li ho demanava i ells ho llegien...  

Quan se casava gent... 

I llavors les recitava altra gent, gent jove... 

Roc Aragonés Torné: Als temps del teatre qui era l’alcalde de Tivissa, 

quina era la situació política? 

Ell enyorava molt Tivissa... 

Era la postguerra no? 

Sí. 

Qui havia d’alcalde aquells anys? 

Potser ton pare. 



Estudi del poema “L’Aiguat” 

45 
  

Mon iaio? 

Ai, ton iaio.  

El pare de mon pare. Era als anys 50, devíeu anar a missa i en fèieu de 

ball? 

Sí anàvem al Saturno.  

Però, per exemple, Pep de Cinto no devia anar al ball o si? 

No, ell no... Ell ja tenia prou feina el pobre 

Hi havia un moviment cultural important en aquella època... 

Molt. 

Roc Aragonés Torné: I com és que havia aquesta tradició del teatre? 

Què t’haig de dir jo, fill meu. Mira perquè abans n’hi havia i les sardanes... 

Però hi havia algú que ho impulses? 

No n’hi havia cap de curset. Ell era l’aficionat, era la joventut mateixa... Jo tenia 

10 anys fill meu quan va començar la guerra. 
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