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La poesia de Joan Sa1vat-Papas�eit em va ésser descober�a per Joan Triadd

en unes r=unrens clandestines que efectuàvem a Barcelona f'n l' "atelier"

d'un pintor, que en realitat era una cambra dalt d'un terrat on hi havia

hagut els saf?reigs de la casa. Amb una gran habi�itat1 aqueix amic pintor

havia obert una a�pla finestra i havia construït en un racó una petita llar

de foc. Les r�unions les pfpctu�ve� pls dis�abtes a la nit. ��a tE' le�a,

qu�tre cadires, una ctlise long, cafè i una ampnlla de conYa� Hi anave� a�

cudint òe n
í

ca en mica, amb La complicitat del v
í

gI Lan t del barri, o uí, ens

deixava la porta de l'escala oberta i qui segurament imaginava qui sap quine.
inconfessables orgies, doncs de vegades ens apleg�vpm m�s de quinze (tot

homenets) i ell desconeixia les nostres veleitats po1itiques. tità

Ex oLí c o tot això per tal de s ubr s t Ll.a r que en aquella època, deu fer uns

dotze o tretze anys, Salv8t=Pa asseit e s era totalment desconegut, doncs

ell ha estat un dels poetes catalans que m6s resist� cia �a trobat Ae part

dels censors r r anquí.s t e s , Crec que La pr í.nor a vegada, .d e spr ês de La guerra,

ne e. vat publicar alguns dels seus poemes, fou 1 'any 1951 en l' "Antologia

de la poesia catalana" de Joan Triadú i encara en aquella oportunitat, un

cop aparegut el llibre de La "Selecta"? fou prohibit per ordre g o ver natií.va

i sols després de diverses gestions va� autoritzar�ne la venda, previa l'ex

tracc16 de les planes dedicades 8 Salvat-Papas�eit. Aleshores, a les llibre�

ries el llibre pxp6sat apareixia.deguda�e�t trosfPjat, mes qurn hom el com

llibre sencer que treien de darrera el �aulell.

aquests fet�mera�ent anecd�tic�hal contribuït 'otableme�t

a r e-nar car la suggesti6 que tan l'obra com la vida de Salvat�Papasf(:ü ... ha.

exercit sobre la �eva sensibilitat des que el vaig d�scobrir.

Er despertar el segle XX, els ca ta Ians es posen a "col1struir:t la Catalut)Ya
,

ideal. Segurament en aquest periode (1906-1917) poder veure com es realitza

d'una manera gairebd total el somni dels homes de la Renaixen9 • Es tracta
�...w....-

d'omplir,de la - més .ràpida possible, el buit enOr'TlB creat per La man-

ca de continuïtat dels nostres cor r e o t s culturals des de l'Edat Mitja (XV)

fins a la Ren�ixe"9a. I els models que sprv�ran de patr6 per a realitzar

aquesta t.as ca , s crao els de la burgesia de l'Eurcpa Occidentale "El no str e

passat, en efecte �-deia Carles Riba--, no S'havia clos an U" crepuscle,
s í.n

é

e'1 una aurora: el Renaixement qua tr ac en td s ta , Crl pensar-hi, en les

nostres possibilitats d'aleshores: la politica internacional catalana bé

prometia en la guia �els pobles nous un paper més eficaç que el que acompli-
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re els nostresfuplal'1tadors. l u'" "Tiral'1t lo B1al'1e" i un Rois da Corella bé

anunc
í

aven a Im er ys u'" Ariosto" l afegia: "U"a fi da1 qus tr e-scen t s que es

cor-t ínuí.ï , no en les seves anècdotes, sinó el" 81 seu sentit p r eg on r no amb
.

unes »HlXa�i:tac.i3 soles hunao í.t.a t s greco-11atines, sin6 ta'71bé amb U"ElS novís-

si1es humanitats, que abraces�in les irr8"u"'ciables a quisicions del quatre-

cents al "C'ucents"

Ert pri1€r lloc, doncs, calgué drear una 11ergua literària moderna: "l'ideal

que persegui� --digu� Po�peu Fabra-- no és la resturrecció d'une 11engue e
-:»

iaval, sinó formar la llengua modern8 que f6ra sorti�a de la nostra llengua

a"tiga sense els llargs segles de decad�rcia 1iter�ria i la supe�itaci6 a

ul"a llengua forastera"

Despr's s'haguere" d'editar els nostres c1ls�ics, fer traduccions dels

gracs i llatins i dels principals autors moderns. Es transfor'llarel" els m to

des d'ens,el'lyament, el'lcamina,ts a la creaci6 d'una vida acadèmica autèntica--....;.;--

met t catalana. La Mo"'tesFori fou i"'vitada 2 dictar cursets, es creare" esco-

les, una U"'iversitat industrial, una Escola de bibliot€c�ries, biblioteques

populars, museus, etc. i tot aqueix pre �s va culminar en la creaci6 e la

B±bl:i,o-teca de- Cata1Ut"1ya, l'Institut d'Estudis CErtalans. De sapar egu- ... Verda

guer i Maragall, una nova generació ocupa el seu lloC: Josep Car 0r, Guerau

de Liost, Josep H. López-Picó, i més tard Sagarra, Folguera i Riba.

Aquests p�etes joves s'i�entificaren amb el moviment cultural que hem asse-

nyalat, els pares del qual forel'l, sens dubte, Enric Prat de la Riba i Eugeni

d'Ors. La llengua fou en�iquida i flexibilitzada per alls i foren els creadDr�

d'un corrent nou de poesia: la roesia �esrealitzada que responia a la pre-

ceptiva postsi�bolista, molt d'acord w. b les "ece��itats socioculturals i

amb una concenci6 dr la poesia com una experiència de cultura.

La po�sia de Salvat-rapasseit vindrà a f�rTIar un parèntesi el'1 aqueix
é�l'A&� ��corre"t-qu�naúria de i)iC��n l'aventura de la poesia pura.

¡",or-;;:)v- 3

L'obra de Salvat fa irrup�ió en la nostra literatura en Una època agita-

da i convulsionada (1919-1925) La neutralitat de l'Estat espanyol, durant la

Guerra europea, comporta una pra de prosperitat, que a Catalunya es tradueix

en una radicalit?ació de la posici6 anti-obrerista de la burgesia. Es crea la

Federació Patrol'la1 i hom practica el "lock-out".� �orgeixe'" els

Sindicats Lliures. Tots aquest� fets desembocaran en U"'a sèrie de vagues, ma

nifestacio"'s populars, assa�sinats, etc. que donarien eu a que s'hi contra

oposessin la suspen�i6 e l�r garanties constitucionals i les repressions,i
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tot això tindria com a colof6 e L cop d'Estat del General Pr
í

no de Rivera,

l'a"y 1923, en cer�a ma�8ra estimulat ppr la bu��esia catala a. Di"s el

catalanisme eS produeixen tamb' canvis impnrtants: en morir prat de la Riba

(l'a�y 1917), la Lliga Regionalista, que pode11 dir repre�entava tot el 110-

vi11e�t catalanista des de principis de segle, accentua el seu conserva oris�

11e i acaba col.laborant amb la Fp�eraciñ Patronal. CO'Tl a consoqUència ha

d'acarar-se anb la clesre obrera. Mes ja aleshores la petita burgesia s'ha

ficat dins el 'Tlovi�0"t catalanista, da. tal 11anera qu� en poc tem s, a�b ma�

nifestacions i aldarulls de carrer, acnnsegueix d'influir en diver�os sec

tors de l'opinió pública. S'inicia un �ovi�pnt pro Autonomia i es funden

partits que dur ao t La Df.c tadur a i la. Renública controlara'" La política a

Cataluny�: E�tat Català, Acció Catala"a m uni6 S('l�ialistae

Sa1v�t-Papaseit serà La figura literària més r epr e s e e ta t
í

v a d'aqueix p e r Lo

de, malgrat que La se va fou una aventura, podríem dir, i"'dividua1. I encara

que això se�bli una paradoxa, "'0 ho és. Perquè de fat, la seva poeSia fou

l'única que va respondre d'una manera total a la realitat hist�rica

mome: t. Aix� troba u-a explicació p La us í.b Le si te"'im esme"'t de l' estament

Social del po�ta.

Joan Salvat-Papaseit va ��ixer al si d'una familia molt humil. De molt

petit va haver de co'èixer la dure�a e les privacions, àdhuc d'aquelles

coses ta" npces�aries als infants a part de ZE� l'ali'T1e�taci6· les joguines.

D'ací La te"'nresa nostàlgica del,poE'lla "Pantalo'"'s llargs", ot, ey r e sr a tot

l'amor que, ja de m�s gran, encara experimenta pel cavallAt de cartr6 i el

carret de fira ql1e al�grarp,", aqu e Ll.s dies anar g s , El seu pare va morir

essent ell r���t, i va haver "e com e r çar a tl'eballar per tal d"ajudar

la seVa mare que anava a re�tar robaerer le� caseifi a fer fei,",es� Qua'" al

tres infants s'arraulien dins un llit ben abrigat, tot senti"'t petar la plu

ja als vidres de La fi'�estra, Salvat-Papaseit s'aixoplugava sota ur s i�.lll.i!XlIn

taulo�s al moll, alimentant un minso foc d'estelles, 'Tlentre l'aigua es vessa

va a barrals sobre els bots.

La cruesa de la rea1itp.t d'aquesta situació, se li faria m�s evident al

pas dels anys i segurament seria l'incentiu que l'obligaria a aprendre de

llegir i escriure, a una edat que altres nois ja entren a la Universit�t,

Aquest lluitador social, que cercaria les barricades de la literatura per

a reclamar u��vida m�s justa pel' a la seVa classe, als catorze anys era

un analfabet. Fou un autè'"'tic autoñidacte i arre�g�é a llegir i escriure



tot sol, de la �ateixa �a��r� q le �és tard apre�dria el fra�cès. Les pri

meres arm e s li t.er àr í.e s les va fer com a redactor d ' u� periòdic llibertari

que diri¿ia Lluis Capdevila i 8 l'any 19l7,(ell e� tenia 23), 1�icia la

ubliceció de "un enemic del poble", que subti tnlava "full a subversió

espiri tua L'", e� el qual col.laboravel'\ Ju�oy, 'i.e Sucre i Foix ft Pri'Der aaví a

escrit u�a s�rie d�articles p� castellà que aplegà e" for�a de llibre i

que va a+ar
ê í

x er amb el titol de "Humo de Fábrica".

Després passà [I regc�tar La llibreria de "Les Galeries Lalita"'es" i s'a

ferm� la Eeva vocació literària.

E'" u�a nota autobiogràfica P�s diu:

"Vaig néixer el dia 16 de �aig de 1094• P0CS dies després era batejat

a la parr�quia dp Sa�ta Madro"a, dins u�a tarda tempe�tu�sa s'aigua, com

Una obsti"aci6. Acuell dia, a Montju!c, posaven en capella uns co'dem"ats

a mort. La ciutat, arraulida i poruga, "O tenia respir. En fer-me cristià,
a

el capellà va d Lr s-Lo s als qui em d uí.er • --Nat amb aigua o bs t í.nad a , morirà

a19ar dels limits de la U"'iv0rsitat que "o m'aixoplugà. ·Tamb� delf ��mi

\

amb foc, poz s er ••• Aquesta pr ed í.ccd
é

mai 110 ha tingut tranquil.la La meva

pobra mare. Als dotze anys jo era pur co� no pnt rppetir-se, i el meu des

tí l'Esgl�sia. ALS vint anys, dolorit, cristi� i sotialista, jo veia Mo"

ju!c talmflnt com u� afro"t que calia passar: u� llibre en e spa=yo I , "Humo

de Fábrica", "u" enemic del poble", só'" les darreres f l.a-n e s , Encara "'0 he

escrit mai sp�se mullar la plnma al cor,esbata"at.

"S6c, con a ho'€' de Ilptrfls, 'i"agi�ació escaÇsa, m
ê
s aviat elemr.-P"Ita1 "

Tot ho he vist i viscut. Però em sé u�a aristocràcia n'esnerit, qUA eS pot

pri.1Pl's pas sns ,

"Amo l'art i els artistes, i les obres i�útils dels ar t
ï

s tas , Asp í.r o a

u a obra inútil que es doni de co+s o I als homes rics, set"! se La democràcia

que co�fo'" l'home ric amb l'home de di"'er, l'artista aTIb el cavalle

"Nai 10 he tlP"lgut fortu��a, "i mai no la tindré: Però la joia és meva,

professi6 de Poeta que sóc. Segons la predicció, la mort em pre"dr� amb

foc pel'qu� u'" foc interior em consum. Em p Lar yo que La glòria "'o sigui

una donzella que horn pugui estrè"'yer als braço s
"

Si .accep tem la seva afir"l1ació de "tot ho he vist i viscut", respecte

d'allò que ens lla .:tlUt.srxÈ:s transmès e" els seus poemes, hem dé creure que

va estimar la seva muller amb una passió i una puresa úniques. El fruit

d'aquest amor fore" dues criatures, dues "'e�es, u"'a de les quals, la més
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petita, La mort hauria de pre"dre-1i, consumida també per aquell foc inte

rior que el destruiria a ell i que s egur amce t es va er'ce dre, ju'�t amb

aquell foc d'estelles, al moll sota la pluja, tot guardant fustes: la tu�

berculosi. Molts anys ¿esprés de morir 011, també xx l'altra filla moriria

a causa d0 la mateixa malatia.

u" dia 7 d'ag�st de 1914.
Josep Obicls e" una carta a Carles Rib8 diu:

fi Ja deureu saber que va morir e" Salav:b. UI'I dia e'" l�ogués, que ha sigut

al seu costat, ells explicava amb aoue1l realisme i quasi crueltat amb què

De fet, aquella joia de viure, d'assaborir-ho tot, aquella plàcida accep

tació de l'ordre natural del món, que el �e"'a a c�"si eral' la �ort ta'" bo

na com La vida et'\ IITot l' enyor de demà.", hauria de prendre acc e= t s tir àg
í

c s

sol agualltant-lo i havent de fer fora les d on e s que anave'" cridant: Pobre

explica ell les c�sPs, 1e� escenes qU2si salvatges dels darrers 'TIomo ts

d'E� Salvate Es trist, va ser una mort do�eererada. Va morir revoltat. Feia

pocs dies però. o sé com va ser, va rebre els sag r an ee ts , En t:ogués tot

fill meu, ja no hi veut, i ell h� se"'tia. La seva dona es donava cops per

tot arreu! estripava els ve�tits i es va quedar descalçal una sabata per

ei i l'altra per Ll.à • I qiia« E'" ::ogués va sortir del quarto que havia dei�

xat mort El. Sal�vat se li va abraçar i va orrp Lí r=-Lo ne netons a les mans,

pel vestit, menys a la cara, per tot arreu� La seva 'TIare va as�ar-se XES

totes Le s hores des de La r'flV .... mort ti"'� a l'enterra"l1.P"t diel"tt tot bpixét

coses a E" Salvat i fins una est�"a iu qlA er posà a cantar-li canqons

de bressol. Qua" mo r í.a tenia u=s originals inÈ>dj_t� a s ota el coí x f "

Ef e c t.Lvame e t , aquests or
í

g í.r-a Ls ere" dintre d'u'" sobre adr e ça t a Joan

Her 1 i i for e I"l e 1 s po f'l '11 e s qu e e o '" sa r e '" I'll s e u 11 i br E' p Ò s turn: " O s s a M El ,., o l' ti

La major part d'aauestes "otes biogràfioUAs les dAc precisann' t a Jnan

Merli, el qual fou un dels amics més íntims de Sa1avat-Papaseit. Ell fou

qui li va edi tar It.EI p o ema de La r o sa als llavis" i "Ossa m eno r !'
, en ti

ratge redu!t, amb il.1ustracio"s de Josep Obiols, acolorides a m per ell

mateix, i u� llibret del qual "ingd "'o e" parla en cap bibliografia que

es ela: "Els "'e"s de La meva esca La"

Vull fer col"lstar el meu agraIrr¡e�t a Joa" Merli i vu�l repro uir la grà�

fica descripció que amb veu emocib"'ada e� feu del rostre i el caràcter del

,

poeta: "Te"'ia cabells negre� i or duLa t s i portava llargues pat�lies, que

li dO"'ave'" l'aspecte d'u'" g
í

tao o , i ur s ulls negres que et t�a ta.Lad r av ee ,



A més, era mo Lt s í.npà tí,c i s umame= t bo, extr emadame= t bo"

Qua� va morir te�ia trenta anys.

Si bé SalM�t va utilitzar les formes ava"tguardistes, els crítics d'aba�s

de la guerra van posar de relleu certes reserves a inserir la seva poesia

di"'s aqueix corre' t , Avui, però, Castellet i Molas afirrne� que "Joa� Salvat

Pap as s e
í t fou llú"'ie veritable ava=t.g uar d í.s tav , c.í.r cun scr f.v í.e t.-d,o a í.xò s I ,

a Ls ¡Jri,,-re- a.�1y� d'escriptor català: als "Poemes HI'> ho"'dps h('rtzia"'es"l()19)

a aLgu+s , pocs, _!)0pnes de "L'irradiador del port i les g av
í
o e s" (l9?1) i

als diversos nanifestos. Posteriorment, si.bé e"cara utilitzara cal.ligra

mes a "El poema de La rosa als llavis" i a "Os sa i-fenor" repres"''''tara''' r omé s

un ava"'tguardisme pura'1le"'t formal. Això vol dir. aue Salvat va voler ma"'i-

festal' la seVF revolta trencant els motll�s que e�pre�o"'ave� la poesia cul

turalista de l'època. De tal �a"era que aquixa revolta comportarà, a l'e"'�

sems, una me"'p de desafiane"'t a la burgesia que aqueixa poesia represe tava.

Fou el colofó de l'època anàrquica i socialitzant dels s e us escrits él "LoS

I1iserables" i a "Justicia Social", o sigui del llibre "Humo de Fábrica"19l8

Com veurem e'" el poena "Co'Ïum..t"a-- val'tebral:sageta de foc".., de totes macer e s ,

la seva actitud "'o és partidista "'i dogmàtica i és molt .Ds�ible que amagués

faria de llevat per al seu anarquisme:

(lectura Colunn8 •• )

el ressentiment de "'0 haver :-IOgut cursar estudis slÏl.periors, ressenti1le'"'t que

Fixe'Il�"ns que fl� fa solidari amb l'home que va a la presó, 'lles ell mar-a

els altres que l'alliberi"'. El Po e ta "'0 pó t aturar-se, els v=Ll.s i els qui

caue'" que ells �ateixos �'aixequin, i tampoc "o pot deixar que els sofis�es

li emvolcalli" les ales. I "'0 vol aixecar cap bandera Derqu� �i cal gover-
0)

"ari dirigir cal agafar una tralla. Ell �s un� sageta de foc que ja ha

estat disparada cap als cims. :70 sap quin camí ha d.e seguir; seguirà el vol

de l'oronell, potser� el que cal és a"'ar sempre amu,.,t.

Em resisteixo a creure, però, que aqueixa revolta respongués I'>omés a u'"

amor per La lluita 'Iper se", CO"l1 ha" r e-iar ca t Castellet i Molas, r e.ror ça= t

llar afirrllació an b la cita d'u" po e-na de "La gesta del estç.ls": "Crflure e'"

La guerra perquè és bo el co-nbat;" E'" el fons La seva revolt- comporta l' es-

q uí.e çane e t de La fOft"'18 ern ra a re L p o e te s bur g e so s , ITIl9S ·'::.0' -:¡ix� revc Ita

és urla a f'Lrma e Lo del St·U ideari social: ell està al ccs t at de l' oms i llui-

ta pnr lé:. seva s up er ac í.é , :::5 j o s s í.b Le que vOlgués ;J_t.ilit7êf Le s ff,rmes més



7

sup er rf.c í.a Ls ivr tal 'al_l'Opar La p o e s í.a al poble. ,,�:o sóc un pr ogr ama ,

sinó u=a realitat, ur-a for n a té'."'gible pr!:1er que no u"'a i11atge", havia dit.

¡iD obsta4t, aixñ no vol oir que la poesia se'n resse"'tís. Triadú ha dit;

referil'1t-se als ca Lv Lf.g r an e.s r "com que era aba= s que tot u'" poeta, hi ha en

aquests poemes ver s o s mar av e Lj.o so s que la forma "'o assoleix de d í

s s
í

mu Lar

i són dels millors entre els �'aquestx tipus que en qualsevol literatura

s 'hagi" escrit"

De totes �a"eres, Salvat-Papasseit descobrirà m�s p"davant que ha equivo-

catel carni. (lectura Crítica)

Es diria que ell �Bteix ha so� ls la seva obra a"terior a una crítica

severa i ha descobert que all� que hi ha sota la roba �s U" bastime"t de

"vi'11ets d'a'iwnini", per� t am hé hi ha els ulls i les c í.r er e s del pit i el

llavi de carn, és a dir: la vida i la realitat. U"a altra vegaia, es veurà

obligat a cercar una "ova forma per a�ra"smetre la realitat. Perqu� cal

assenyalar que la realitat que ell canta, si b� és u"a realitat viscuda, es

troba situada en u"'a altra dimensió que la que podia ca"'tnr Josep Car"er �

GURrau de Liost. Doncs si bé sembla que va i"'te"tar d'i"tegrar-se després

de la Guerra europea a la bupgesia, semp�e va ro�a"'dre fidel a la seVa clas

se. Per tant, la seva, seria una realitat pobra, se"zilla més a prop de la

que insinuaren Verdaguer i Maragall, encara que fos u"'a pobresa vista des

de fora, com diu Triadú. E� ca�vi, la de Salvat és vista des de dins, com

veurem p,", el segUe'�t poema "tradal" (lectura)

Evidentment, després d'oir aquest p o em s se'ns fan llwni"'oses aquelles pa

raules o ue deixà e s c.r
í t e s e'" el full autobiogràfic que he c

í

ta t 8b�t"Is: "en

Cara '"'o he escrit mai sens e mullar La p Lo ua al cor, esbata'"'at"

En aauesta etapa haurà d'expressar tots aquells records d'i'"'fa"t o aquel

les se�sacio"S quotidianes de l'home corre"t i in"'�minat.

Co \

(Panta10�s llargs) #.�
\" 11\

( En car a e 1 tr arn ) kt.t.

L'alegria de viure que slexreri�enta quan s'accepta el món tal com és,
am b presci"'dèt"lcia del f'jo" individual amb ve"'eració panteísta.

<..

(Res '"'o é s mesquí) {��C/\ e-e.

l u'" dels poemes més imp0rtat"lts de tnta l'obra sa1vatiana

(Tot l'e"yor de demà)

Com no e'"'S hem d'estremir davant aquest cant resig"at d'acceptació de

l' ex.istè"cié1 amb l'absolut de la mort clamat p r-r u'� hom.a que �..,'i!!!5_"_:a.



BiixmE�Hix la uia a di"tre.? Aci val la pe�a aSse yalar el qu ha it Jea"

Fuster tot establint una afi"itat mar aga.Ll í, na de Salavt-Papa�s('Iit q le "va

més e"llà. à'u"'a -n era cOl'icomità"'cia estètica" "Salvat, com Maragal1,-diu

Fus ter » era u= hrvTl€ 1ald1t, que CD'"'1pe"'Sa La seva defici�"'cia amb U" desig

i una vo1u"tat de vida, de vida r1e"r, i aix� serà el clamor opulent que

omple els seus versos" E" ef e c t e , aquest goig de viure, d'exhau.rir�ho tot

aq'wsta terra, a través dels sentits, que e" Maragall r e s tava fre"'at dcval"lt

la possibilitat d1u"B vida ul�raterrp"a, e" Salvat pre" u"a �ag"itud que s

Sols pod.rie� conparar anb la 'u� altrp rebel me itprr�: Al ¡ert Camus. Vege

'!l'ho e" el segUe"'t poema: "Hester d'amor" (lectura) ¡,,,\,,-0A.c..<

Me�, �ba"s de spguir l'Avisant aque�t aspecte de la poesia de Salvat, e"s

he'll d'aturar u'" momer t e'" el seu ter crr llibre: "Les co"s.irac10"'S", el

qual reflecte1x l'època de la seva i"tegraci6 a le� lluitns nacionalistes,

pncetades, com hem vist, per la burge�ia. En certa mS"'era també aci la seva

veu sonarà solitària, do"cs �i e'" la for1a "i e" l'actitud, tampoc ara "o

S'inserirà en els corrents de la poesia burgesa. Com han subratllat Ca�te

llet � Ho La s potser a-nb qui d e-io s tra més afinitat és amb Ventura 1 Gas�ol

e" el sentit que el catalanisme per a ells és u" fet politic, '1lentre que

p e r a Foix, per e x e-np Le , és u'� fet moral. En "Co"tra els p o e t e s e'" mi"úscu1a'

ja havia ce"surat la posició de Carner, López-Pic6, etc., die"t: "aque s t s

poetes "'ostres (que) s'ha" pe�yorat l'espasa pel bast6 de passeig, al1ibe=

rara!' un dia Catalu"ye amb ur-a reverència. La suor que acompanya les como�

di tats e ls ha abla"'i t ra lira"

"Les ccr sp
í

r acf.o e s" e s cr í.t.e s tir- un sa"stnri del Guadar ra-a a , Fuer-fria, es

caracteritpe" ppr u" fort �p"ti�0"t rl'�di al roble qUE' el subjugse Observem

"VisiÓ del Guadar r a-na' i "Anp La és Ca st cl.La" (lectura) }-e...L
I aquest altre p o e'na d'afirl1ació i d'invitació al combat que titula "El

Som"i" ( lectura)

Per� aci s'estrocar� la sRba "acio"a1ista, segura�pnt desilusio"at pel
tombant que pr(1�guer�n els fets, doncs e" el segUent llibre "La gesta d e Ls

estels" trobem un poeta sO'1l"iador, e�Yoradís, l'àni1á del qual es perd en

aventures per espais llunya"s í e" reiteracions de la co"v0"ip"'cia de seguir

el combat, corn si �agués arribat a dubtar de l'aute"ticitat de la lluita per
,

(�lrOllete-oa) r�la seva Pà tr
í

n ; .�,

".,. J:'
Fixem-nos qua" diu "lluitaria qui sap p er quina a-np La bandera/ però mi

llor que fos la de la meva Jli�i� terra�

(lectura El berenar a les roques - Divisa



Alguns els poe�es d'aquest llibre ll.lu�tren l'intent conscient efec

tuat pel poeta per tal d'i�tegrar-se a formes pura�p"t burgeses: la ca"�ó

i La fugida cap al somni. Mes, com hal"! as s er yaja t Castellet i Holas ''''1e

més visible des tie "La gesta dels estels", fou, de fet, un intent estricta

nent pprso"al de co�rletar les pr�pies defici�nci s �'orfe rre�atur, de

pobre i de malalt"

El proper recull "El poema de la rosa als llavis"(1923), és conside

rat el �il10r llibre de Salvat i la critica ha estat 'acord e'" posar de

relleu el realis�e eròtic i innocent aue �ara aquest autèntic cant a

l'amor. Joa'" Teixidor diu: lit·;" comp ta La poesia ca taï.aua moderna amb cap

�oe�a d'a�or que d�ixi ta" al �escobert i�timitats er�tiques i do i al

ma ts
í

x temps una i"fJ.pressió ta'" extrB_ordi"�ria d e nf'tf\c1at" Jose Ja és

j Olivé digué: "Caldria acudir al "Cà"tic del cànticslI, que és e l. punt de

relació més i'n1nediata a la poesia de S.P. que he-n sabut veure, ppr trobar \

u'" se"'tit igualment Llanc i pur de la possessi6 amorosa" Joa" Triadú co"

aí.d e ra que "La l'osa als llavis" és un dols po an e s eròtics més reeixits

de La lírica univer('al"

De tetes ma"eres, com ha'" vist Castellet i Aolas, no cal oblidar que

malgrat el lirisme amb què esta. co"tada aquesta itòria à 'amor"és es s er cí.a

ment realista" "El poeta �e"'s d í.ue o aquests incis:l1us critics-- "o s'hi

lliura a e sp e c u LacLo o s intE'l.lectuals -r e cor ds , evo cac í.cr-s , anb í.c í.o" s ,

re'lOr irne'�ts�(ti"1ide�eS, menyspreus o separ a c í.os s «, si"'ó que es lblita
.'

a C(lntar_nos en pr es er t llacte mateix de la posses.sió"

L'1ovamellt, doncs, hem de veure aci u"'a "'ova ruptura amb La poesia imme

diata a"'terior. Corn ha dit Joa'"' Fuster: ""'o i estava ge"'s acostumada, la

literatura catala�a. L'amor, sobretot e'" la "ostra poeSia, havia estat

"'omes floreta i"��cua, festeig de casa bo"'a, fidFlitat matrinn"ial o ex

quisidesa pSicològica. O bé, de l'iltre ca"tó, era es�lai brut, gras, sub

aristofanesc. La poesia amorosa de S.F. vP"'ia ? i"'troduir-hi l'erotis''1e,

en La millor a€cE'pcl.6 de La paraula."

Escoltem, doncs: (si '_a -(l_pspullava - Es fadr í.r e t a - Visca l'amor )�1'

El dar r r r llibre, "Os s a m er o r
" feu publicat, com he'll vist, e spr

é

s

de la Seva mort i els poemes que aplega, en certa ma"'er� correspO"'enl
a les difere"'ts �poques dels altres llibres, tan per la for�a com per la

temàtica. El� d cs que he e s ce Ll í. t fÓr�: 1I'(;octurll per a a co r d Lé t'
, netament

J •

au tr-b í.c gr àf
í

c i "L',=,f�c.f&, aue més 'n'agrada", en el qual trobarem aquell

gust per la feina manual, tan caracteristic del "ostre poble i que e"'s
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a fet aprrèixer als ulls del m6n co� a [-oble artn�à �e primera mag"itud.

( lectura)

Pot�er la tria de poemes que he fet, per a il.lustrtr aquests comentaris,

ha estat maSfa "ombrosa, perè considero que Joa""S.P. é� p c cn"egut i �x

crec que la seva poesia mere!x �ue ho sigui, de co�eguda. Les aigUes ue

comfo.rmave" u" oasi poètic e" la feV2 època, s6" avui assob0rides per les

"over. ge"eracio"s de poetes. Dlaquerta �a":ra es fa evid8�t el valor de la

seva J'H!!E�i�x obra. U"a obra escrita amb sar g , "-n.ulla"t la p-Loma adl cor,

esbata"at", dluna �incpritat esborro"adora. U"a obra qUfl es pro'A�t� cap

als ci�s, Co� u" orn�ell, i que sols pot ésser se"tida, compresa i experi

�e"tada amb tota la seva gra�desa, si hom s'eleva, també, cap al cim, "U,

amb el pit d es cober-t per a que si clavi la sageta de foc de L seu VArs ..



C0LUMNA VERTEBRAL: SAGETA DE FOC

LLUITA x Belles gestes i accions - Etprna espiral vers l'Infinit

VOLUNTAT x Un desig boig de

així com fuig la cèrvo1a

spmpre als cims,

Un jag arran de la carreter�

per als vells i els qui cauen.

-�N'Ü HI VULGEU SABER RES·

si acàs, que ells mateixos s'aixequin

Hi ha un HOME a la pre�ò

dels que avan�aven.

JUNTEU-VOS,

traieu-li l'embar s que li oprimeix les ma�s

PERQUE FACI CA,vII

El desencoratjat, no l'atieu.

Ni el fanàtic absurd.
-

beixeu-los barallar,

que es destorbin a ells sols.

Experiència,

sistemes de govern,

sistemes filosòfics,

religimns:

moral,

Sofismes els �ofis�ps per als qui només veuen amb els ulls del cervell

Mes ••• si cal governar i dirigir,

agafeu una tralla.

Us estimaran més, i àdhuc obeiran

--NO VULGUEU GOVFRl.'IAR

U

/jD
Amunt� Arnunt� Encara més •••

A on anem? Ho és bo pr eocupar -se' II

Suara ha sortit del niu u oronell

AIXO JA ES UN CAHI

SEMPRE AMUi�T t



CRIT:CA

--volia en.amor ar l'avantguardiflta

e�b una 1à�nara de butxaca

jo no veia la nitra

però veia els se�s ulls

�-destriava la roba i en s enyav» un COSeE.lt

de vímets d'alumini

jo veia les cireres del seu pit

li brillaven les dents

tot d'al"gentviu

, '

pero jo mossegava el seu llavi de carn

•



NADAL

Sento el fred de la nit

i la siMbomb8 fosca
joVE'S

Aixi el grup d'homes/que ara passa cantrult

Sento el carro del apis

que l'empeiret recolza

i els altres qui l'avencen tots d'adrs9a al mercat

Els de casa a La cilina

prop del braser que crema

amb el gas tot encès han enllestit el gall.

Ara esguardo la lluna que m'apar lluna plena

i ells recullen les plomes

i ja enyoren demà.

Demà posats a taula oblidarem els pobres

--i tan pobres com som---

Jesús ja serà nat

Ens mirarà un moment r l' hora de les postre s

i despr�s .de m�a��los arrencarà a-..plorar



TC'T L' EIIT'C'R D E DEMA

Ara que estic al llit
:nalalt,
estic f4rça content.

Demà m'aixecaré potser
i heus aqui el que m'espera:

Unes places lluentes de claror
i Ul1�S tanques amb flors

sota el sol,
sota la llwla al ve�pre;

i la noia que porta la llet
que té Ull capet lleuger
i duu un. davantalet

amb Wles vores fetes de punta de coixi,
j_ una rialla fresca.

l encara aquell vailet qui cridarà el diari,
i qui puja els tramvies

i els baixa
tot corrent.

I el cartel'
que sl pass� 1 no em deixa cap lletra m'angoixa,
perquè no sé el secret

de les altres que porta.

l també l' a er op Là
que em fa aixecar el cap
el na t.e

í

x que em cridés una veu d t un t.er r at ,

l les dones del barri
matineres,

que travessen en direeci6 al mercat,
amb sengles eiste11s grocs,

.

i retornen
que sob�e!�en les cols,

i a vegades la carn,
i d t un altr e cir er es vermelles.

l després l'adroguer
qui treu la torradora dpl cafè

i comença a rodar La maneta,
i qui crida les noies
i els hi diu: -Ja ho té tot?
l les lloies somriuen

arnb un somr : ur e e lar,
que és el baume que surt de l'esfera que ell volta.

l tota la quitxalla del veInat
qui mo"rà tanta f'r e ss a perquè serà dijous,
i no anirà a l'escola.

l els cavalls assenyats,
i els carreters dormits

sota la vela amb punxa,
que dansa en el seguit de les roderes_

l el vi que de tants dies no he begut.

l el pa,
posat a taula.

l l' es cude lla. r os sa,
fumejant.

l vosaltres amics,
perquè pm vindreu a veucie
i ens mirarem feliços.

Tot això bé m'espera,
si m'aixeco,
demà.

Si no'em puc aixecar,
mai més,

heus aqui el que m'espera:



-Vosaltres restareu,
per veure el bo que és tot: .

i la Vida
i la MOl't)

"_

,

...



blanca

br' la

i fina co� pa de �el

--més que una amoreta collida al carrer •

la seva geniva floria de sang

verge i desvestida

camisa de seda corn La 111ma al ple

la rosa vermella floria també:

si ahir era poncella ara �s mon tresor

--com la satalia cada pit rodó

Mes d'aquest somni d'orient

ens despertava el bell �at!,
era el 11911901 trement, trement,

la seva carn com de setí.

La LLuna encara al firmament

es reflectia al seu coixí

--jo la deixava tot tement

si a1gd ens vindria a descobrir.

I el nostre bes era iia�g tan llarg

com la nit curta, en el seu bra9



ellve-j o s-a

sota el meu llavitel seu, com el foc i la brasa

La seda dels seus rulls co' el pecat més d o Lç

--i l'espatlla nua

ben blanca

l'ombra corba

incitant

de l' esguard:

encara Ull altre bes

un altee

un altre

--quin perfum de magnòlia el seu pit odorantt

perqu� has vingut hen florit els lilàs

i han dit llur joia

a les roses:

mir eu La noia q"e us guanya l' esclat,

bella i pubilla, 1 és br una de ros tr e.

de tan �BJlB que
é

s jove enamor-a el seu pas

--qui no la sap quan la veu s'enamora.

perqu� has vingut jo ara torno a estimar:

diré el teu nom

i el cantarà l'alosa�



·

Heus aquí: jo he guardat fusta al moll

(Vosaltres no sabeu

què és

guardar fust? al moll:

però jo he vist la pluja

a barrals

sobre els bots,

i dessota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa·

slbta els flandes

i els melis,

sota els cedres sagrats.

Quan els mossos d'esquadra espiaven ID nit

i la volta del cel era una foradada

sense llums als vagons:

i he fet llil foc j�EBEBANiisd'estelles dins la gola del llop.

Vosa1�res no sabeu

..

que

guardar fusta al moll:

però totes les mans de tots els trinxeraires

com 'Ulla far ando la

feien Ull jurament al redós del meu foc e

I era com un �irac1e

que estirava les mans que eren balbes.

I en la boil' a es perdia el tr ep1g •

Vos,ltres no sabeu

què és

guardar fustes al moll.

Ni sabeu l'orac16 dels fanals dels vaixells

--que són de tants colors

com La mar sota .e I sol:

que no li calen veles.



Hi ha oficis aue s6n bons perquè s6n de bon viure,
mireu l('sser fuster:

,

-�serra que serraras
i els taulons fan a miques,

i de cada suada deu finestres ja han t�et.
Gronxada d'encenalls et munten Ulla taula"
�i ho vels, d'una nouera te'n faran Ull cobert.
I cam.ín en de pla--

'

damunt les serradures de Color de mantega.

I els aanyan s oh, els manyans t
de picar mai no es cansen:

pica que picaràs i s'embruten els dits;
però r an Ulles reixes i uns balcons que m'encanten
i els galls de les, teulades
que vigilen de nits.
I s6n homes cepats
com els qui més treballiLl.

I al dic? oh, els ca1afatst
tot el �ort se n'enjoia

cal' ;liquen amb ressò
i es diu si neix un peix a cada cop que d6nen
--�� peix cua daurada, blaus d'escata per tot.
�enjats de la coberta tet el vaixell enronden:
vei�ssiu les gavines

com els duen c1arorQ

I sncar a hi ha Ull ofi ci
qce és ofici de festa el pintor de patets:
si no canten abans no et fan una sanefa,
si La cançó és molt bella d e.íxen el pis 'T1és fresc:
un pis que hom veu al sostre
cue el feien i cantaven:
to t s 'po r ten ba ta :171al' g a

dp Colors a pleret.

l encara més SiXHaxmBia
si us deia l'ofici de paleta:

de paleta que en sap
1 basteix eixoplucs.

E 1 ma teix fan Ull porxo com Ulla xemeneia
si ho volen

sense escales, pujen al cap d'amunt·
dran també balconades que hom veu la mar de lluny
--els finestrals que esguarden tota la serralada
i els capi ttels

i els sòcols
i les voltes de p un t ,

Van en cos de camisa com gAllt dflsenfeinadat
Oh, les cases que a í.xcquen d'Ull tancar 1 obrir d'ullsa


