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INTRODUCCIÓ

Aquest estudi sobre els apotecaris literats catalans va tenir el seu origen a la nostra 

Tesina titulada "Activitats Culturals dels Farmacèutics Catalans", treball que va ser 

dirigit, com aquest, pel Catedràtic d'Història i Legislació Farmacèutica, Dr. Josep Maria 

Suñé i Arbussà (el Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica volum XIV núm. 158, de 

març de 1983, en publicà un resum). 

Havíem explicat en l'esmentada Tesina la personalitat d'uns quants farmacèutics 

coneguts per altres activitats culturals. Parlàvem aleshores de dos escriptors, un 

paleontòleg, un pintor i un cantautor. 

Però en proposar-nos ampliar el tema, hem cregut aconsellable centrar-lo en una sola 

professió artística, la de la literatura. 

Ens ha semblat que podríem tenir una imatge més completa dels nostres personatges 

des del punt de vista psicològic ja que tothom podrà llegir llurs obres. 

Hem hagut també de limitar-nos a l'àmbit de Catalunya, tot i sabent que també per tota 

Espanya són molts els farmacèutics que escriuen, i amb molt de mèrit. Però, nosaltres, 

en recórrer la geografia catalana, amb això sol, ja hem tingut suficient matèria per a 

l'estudi acurat que exigeix un treball com el que ens proposàvem realitzar. 

Estem igualment convençuts que aquests escriptors, que presentarem no són els únics 

en el nostre país dedicats a les Belles Lletres. 

Aquí només consignem alguns dels que oficialment escriuen en català, és a dir, els que 

tenen obra publicada. D'altres n'hi haurà que escriuen sense traspassar l'ambient 

familiar o local: lectures per a una tertúlia, poesies per a un acte en grup que no 

s'editen, memòries, etc. 

Així mateix, hem d'explicar que només hem considerat adequats al nostre treball els 

farmacèutics escriptors contemporanis i en vida. 

En aquest mateix segle n'hi ha hagut d'altres, de col·legues dedicats a les Lletres. Però 

hem preferit tractar-los personalment ja que sempre és més interessant una imatge viva 

que podem conèixer i valorar millor. 
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Malauradament en el transcurs de la realització d'aquest estudi, va morir el Dr. Miquel 

Crusafont, de qui parlem aquí no com a gran paleontòleg, sinó com a poeta i a qui, en 

el seu moment, vàrem tenir encara la sort d’entrevistar.

I acabem tot fent constar que en aquest treball només consignem els escriptors del 

gènere de ficció, és a dir, pròpiament dits literaris: narrativa de contes i novel·les,  

poesia i alguns articles. 

No hem enfocat els autors d'assaig de cap classe, dels quals tenim exemples molt 

interessants. Ens hem centrat, doncs, en l'àmbit artístic i de la imaginació pura.

Per a major facilitat del lector s'ha presentat darrere l'estudi de cada autor la seva 

bibliografia en comptes de fer al final del treball una relació de totes les fonts 

consultades sense solució de continuïtat. 

L'esquema general seguit per als escriptors ha estat: biografia, relació d'obres i/o 

guardons, estudi de cada obra, crítiques, entrevista i aportació original. 

Aquest últim apartat en les seves dues opcions d'autocrítica o composició 

expressament feta per al treball són les dedicatòries que, a petició de l'autora, ens han 

fet gentilment els escriptors glossats.
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JOSEP ALEGRE I MARCET 

BIOGRAFIA

Josep Alegre i Marcet neix a Barcelona el 6 de febrer de 1926 si bé els seus pares - 
Gaietà Alegre i Mercè Marcet - són de Terrassa. 
Pertany a una família nombrosa, ell és el sisè de set germans, i benestant ja que els 
seus avis eren l'un fabricant i l'altre banquer.  El pare d'en Josep també es dedica a la 
indústria familiar del ram tèxtil, però després passa al negoci de compra i venda 
d’automòbils.
De petit en Josep Alegre és un nen malalt i això el dur a llegir. S'empassa tota la 
producció de I'Emili Salgari, Karl May, Feeminore de Cooper, Zane Grey, etc.  Però ho 
llegeix en castellà.  Es en temps de guerra - Ja té deu anys - quan es trasllada a 
Viladrau i allí sí, comença a llegir i parlar en català. 
Estudia a Barcelona amb els jesuïtes 1, segons ell mateix reconeix, aquest 
ensenyament memorístic  disciplinat el marca fortament en dos aspectes : El primer, 
un sentit religiós de la vida i el segon, el sentit de complir amb el deure.  Acaba l'any 
44.  Comença aleshores els estudis de Farmàcia.  No hi ha antecedents familiars i 
tampoc hi troba cap dificultats o oposició.  Els simultanieja amb el treball a una 
farmàcia cèntrica que serà després la seva, ja que fa tractes amb el seu propietari 1' 
des d'aleshores amic, i li compra a terminis. 
Dos anys després d'haver acabat la carrera d'apotecari, l'any 52, es casa amb Maria 
Lluïsa Valls amb la que té deu fills. dos d'ells farmacèutics.  L'Alegre ha anat 
"refrescant" sempre els seus coneixements farmacèutics . 
Així i per ordre cronològic, ha seguit el Curs d’Òptica Oftàlmica l'any 60 que va 
renovar el 77, el 62 i 63 assisteix a dos cursos de Tecnologia Galènica Ir. i IIn. i no és 
fins al 65 que fa un curs sobre Valoracions Microbiològiques.  L'any 67 en fa un de 
Valoracions Biològiques, el 70 sobre Dermofarmàcia i el 71 sobre 1'Estabilitat dels 
medicaments, tots a la Universitat de Barcelona excepte el de 1973, Curs de 
Cromatografia, a la Federació Farmacèutica. 
Es potser gràcies a aquesta renovació i posada al dia constant el motiu pel qual ha 
publicat diversos articles sobre temes científics a Circular Farmacèutica, a Monitor de 
Farmàcia, etc.  Així trobem, sense ànim d'ésser exhaustius en aquest camp, que no 
és justament el que tractem d’aprofundir, el treball “Técnicas para la preparación 
extemporánea de fórmulas con antibióticos" (Graf. Gispert "La Bisbal" 1968).  Va 
obtenir l'any 66 el 'Premi Arderiu-Jené" de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Barcelona i es va publicar amb especial autorització d'aquesta Acadèmia. 
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Es un estudi interessant perquè intenta ser pràctic, és a dir. utilitzable pels 
farmacèutics de botiga en fer fórmules amb antibiòtics. Primer presenta un estudi 
d'aquests fàrmacs i dels factors que influeixen en llur activitat, i després com afecten 
aquests factors en la preparació de les diverses formes farmacèutiques.  Sobre 
aquest tema va fer algunes conferències, una d'elles a la Federació Farmacèutica que 
després publicà. 
Realment ha estat sempre molt vinculat amb la Federació.  Es membre de la Junta 
Rectora prop de 20 anys ocupant els càrrecs de secretari (1960-1962 i 1982-1986), 
vocal (1962-1965), vice-president (1968-1974) i comptador des de 1986 que acaba el 
1988.  Fou president de la "Secció Científica" d’aquesta entitat els períodes 1960-
1966 i 1968-1974 la qual cosa ha suposat preparar cursets i organitzar més de 
quaranta conferències de les quals se’n feu una publicació. 
A mes de les seves activitats dins l'oficina de farmàcia, funda un laboratori 
d'especialitats farmacèutiques, el laboratori Ale, que continua dirigint, si bé ara amb 
l'ajut dels seus dos fills farmacèutics. Fruit d'aquesta tasca en el laboratori en són 
diversos treballs.  Un, per exemple, aparegut a la "Circular Farmacèutica" (núm. 235 
Abril-Juny 1972 ) signada per ell, per Isabel Vázquez Arrabal de la Direcció Tècnica 
del Laboratori i per Claudi Faulí Trillo de la Direcció Tècnica de la Federació 
Farmacèutica.  Es titula “Estudio químico-analítico y tecnológico del compuesto 
alginato neomicina".  Hi estudia la seva preparació, valoració i propietats per preparar 
determinades cremes amb avantatge sobre el sulfat de neomicina. 0 bé el treball 
titulat 'Algunas consideraciones sobre las gotas nasales". que es publica també a la 
"Circular Farmacèutica", on estudia la tonicitat, el pH, els principis actius, els 
excipients i els conservadors. 
Ara bé, és més interessant des del punt de vista literari la publicació d'una revista pel 
propi Laboratori Ale.  Es titulà “Demos y enseñemos la verdad" (Any 1973) i com 
s’indica a la portada és una “monografia dedicada a la profesión farmacèutica que 
aparecerá publicada en el semanario Destino" (el 23 de desembre), i que ofereix a la 
classe farmacèutica amb motiu de les festes nadalenques.  En aquesta revista - de 
pocs fulls i a part dels anuncis - hi trobem articles de personalitats farmacèutiques.  El 
Sr.  Borrell i Álvarez, que era aleshores President del Col·legi de Farmacèutics 
presenta la importància social del farmacèutic; el Dr. Suñé, catedràtic d'Història de la 
Farmàcia i director d'aquest treball, parla sobre la situació de la Facultat de Farmàcia; 
el Sr.  Guillem Viladot i Puig, que també queda glossat en aquest estudi com a 
farmacèutic-escriptor, en aquesta ocasió escriu sobre la farmàcia rural; a més hi ha 
dos articles, un d'un auxiliar de farmàcia i un altre d'una col·laboradora del Laboratori 
Ale, i naturalment un de l'Alegre i Marcet titulat "Control y responsabilidad de una 
profesión".  Es refereix justament a això, a la missió del farmacèutic de controlar el 
medicament abans, durant i després de la seva fabricació, i abans de l'administració. 
Tota la publicació intenta posar de manifest la importància del farmacèutic com a 
científic.
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GUARDONS LITERARIS

"Quina dèria" obté el premi “ Tardor" de la Facultat de Farmàcia de Barcelona (1980). 
L'any 1982 guanya un accèssit del Premi 'Malvarosa " de l'Ajuntament de València pel 
conte "Carles Puig: llibres de tota mena" que és publicat junt amb els altres premiats 
en el llibre “Viatge a l’illa” (Ed.  Prometeo, 1982). 
L'Ajuntament de Palautordera li atorga l'any 1983 el premi 'Ferran Soldevila" per 
l'article 'Senyor atracador". 
Finalista al Premi Joanot Martorell 1983 pel recull de contes "Contestador automàtic " 
Eren dues històries: 
“Informe Confidencial sobre the Tomatoe Catalan Exporting " i “Viatge en avió ". 
La revista "Arboç" del Vallés Oriental li concedeix el 1986 el I premi de narrativa "Lluís 
Masvidal i Pagès".  El conte es titula "He perdut dues coses" i s'hi presenta amb el 
lema "Dimoniet".  Còmic conte aquest, en el que no explica què perd, però a través de 
l’anècdota podem pensar que perd els diners i una mica del seu amor propi.  La 
història és molt simple i explicada amb el seu estil àgil, ràpid, col·loquial i irònic., La 
seva esposa creu que el nostre amic Alegre és un entès en màquines i li fa arreglar la 
rentadora.  Al nostre farmacèutic-escriptor 1i agraden molt les "màquines" però no sap 
adobar-les.  Així és que criden els d’avaries i la rentadora no estava endollada!

ACTIVITAT LITERÀRIA

En Josep Alegre i Marcet és un home de moltes afeccions : la fotografia (guanya 
àdhuc diversos premis entre ells el Tardor de la Facultat de Farmàcia de Barcelona) i 
l'esport.  Així practica l'excursionisme, el tenis, la natació, on - ell mateix ho reconeix - 
ho fa força bé, però no li agrada gens (va aprendre de nedar quan tenia 50 anys per 
fer una juguesca amb ell mateix). 
Però el seus principals "hobbies" han estat la lectura i aquesta l'ha portat a l'art 
d'escriure.  L'Alegre ens explica que ho llegeix tot, però principalment narracions i 
llibres d’Història, i tot en català: molt rarament agafa llibres castellans o francesos.  Li 
agraden, per exemple, en Folch i Camarasa, la Carme Riera, en Michel Quast, Luter 
King, etc. Però nosaltres som del parer - malgrat la poca influència d'autors estrangers 
que ell reconeix- que el seu estil té bastant similitud amb el d'un autor anglès 
anomenat Jerôme K. Jerôme que explica petits contes irònics. 
La seva activitat literària parteix del Butlletí de la Federació Farmacèutica quan 
s’adona que tot hi és escrit en castellà i ell fa un article en català.  Té tant d’èxit que 
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s'anima a fer-ne un altre i així aviat no falta mai el seu article.  Fins que arriba un 
moment que decideix fer-ne un recull (ajuntant-ne d'altres nous) que titula "Quin goig 
tots a taula!.  Vivències d'un pare de deu fills " (Ed.  Pòrtic 1980 1a. Ed.). Com veurem 
el llibre és ben acollit per la crítica i el públic. 
L'any següent, 1981, publica la 2a. edició i més tard, l'any 82, es traduït al castellà 
“Doce a la mesa" (Ed.  PCC . Prensa Popular Cristiana). 

QUIN GOIG TOTS A TAULA! 
(Vivències d'un pare de deu fills) 
(Ed.  Pòrtic, Barcelona 1a. edició 1980, 2a. edició 1981) 

Aquest llibre es compon de cinquanta-tres contes i una introducció.  Tots ells versen 
sobre la vida i comunitat familiar de l'Alegre i tot seguit en fem un estudi literari i 
psicològic.

Escriure un llibre ... ?. Tot és comentar.

D'una manera natural, espontània, explica l'autor el perquè d'escriure un llibre en 
particular.  De forma humorística passa revista a la seva família - dona i deu fills - i en 
contes de dedicatòria, escriu un llarg “agraïment" per als seus familiars i amics, i 
també per a en Franco; perquè com molt bé fa comprendre a través d'una anècdota, 
ell va, sense saber-ho, provocar innombrables catalanistes, entre els quals s'hi 
compta l'autor. 

Quin goig tots a taula!

Aquesta frase es la que dóna títol a l’obra.  El conte es curt, concís, graciós, com ho 
són la majoria dels que formen el llibre.  Passant d'una cosa a l'altra i d'una persona a 
l'altra, escriu tal com si pensés; àdhuc ell mateix diu que “Si no hi ha un xic de mètode 
et distreus . . . ". Ho velem en el text de la pàgina següent. 

Com tots sabem es tracta d'una frase feta - potser per allò que a taula tots estan 
reunits, però l'Alegre en sentir-ho queda molt sorprès així ho diu - i al cap d'unes 
quantes vegades ho vol comprovar.  I realment, no obstant que cada membre de la 
família té els seus defectes o les seves característiques, tots plegats fan molt de goig. 
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Per què ?

Només en un sol full i a través de la ingenuïtat d'un dels seus fills petits, l'Enric, 
l'Alegre i Marcet ens fa pensar en els odis, la guerra, la fam.  Quan els fills ens 
pregunten, els contestem tan segurs de nosaltres mateixos i quan no ho sabem diem 
allò de ... "Quan siguis gran ja ho entendràs... " Però, alguna vegada s'arriba a 
entendre la injustícia del món ? 

Quin goig tots a taula! 

Ésser pare de família nombrosa té els seus avantatges 
i els sues inconvenients i, segons com es miri, no té més 
inconvenients que no pas altra cosa: però no és d’això que vull 
parlar, solament desitjo remarcar que el fet té el seu entrellat. Í 
ja ho crec que el té! 

Un pare de família nombrosa ha d’estar preparat per a 
qualsevol sorpresa. Mai no pot estar segur, en tornar a casa. de 
com trobarà la mainada. Trucar a la seva portar és una 
intrigant incògnita que es repeteix cada dia amb el resultat 
més divers. La cosa és tan evident, crec jo, que no cal 
estendre’m en aquest sentit. Però on la meva capacitat per a 
l’imprevist queda totalment desbordada és davant un cert 
comentari que em fan tot sovint: “Quin goig deuen fer tots 
asseguts a taula!”. 
 El primer cop que ho vaig sentir vaig quedar 
desconcertat. Fer goig asseguts a taula? Que volien dir amb 
això? És que potser els meus fill no feien goig sempre? És clar 
que, ben mirat... 
En Ramon té una cara d’allò que es diu de pa de ral i goig 
potser no en fa gaire. La Nuri, sí no fos pel seu nas, sí que en 
faria! Bé, això del nas no té gaire importància. Avui dia tot 
s’arregla i la cirurgia fa miracles, però és tan llar el nas de la 
Nuri! Els altres..., en conjunt tots fan goig! No diuen que 
s’assemblen a la seva mare? I fins i tot la tieta – que n’és de 
bona! –, doncs la tieta, estava dient, assegura que tenen els 
ulls del seu pare. 
“Quin goig deuen fer tots asseguts a taula?”. La segona 
vegada que ho vaig sentir – era d’això que estàvem parlant i 
no del nas de la Nuri, ni de la cara de pa de ral d’en Ramon, ni 
molt menys de la tieta – vaig pensar: Té, ves per on! Mai no 
t’hi havies fixat! 
 Que la gent digués que feien goig la diada de Rams 
tots amb les sabates noves... O fins i tot per Nadal o per la 
vigília de Sant Joan... Perquè a casa, la vigília de Sant Joan, hi 
ha festa grossa. No per això de les revetlles – ja ens ha passat 
l’edat d’aquestes coses i els nens són encara massa petits – 
sinó per un altre motiu molt llar d’explicar: fa anys la Maria 
Lluïsa va estar a punt de morir i és d’aleshores que nosaltres 
ho celebrem. S’entén celebrem que no hagués mort, no pas 
que estigués malalta. 
 Me n’estic anant d’una cosa a l’altra! Hi ha tantes 
coses per explicar que si no hi ha un xic de mètode et distreus 
sense adonar-te’n. Això que diuen que tinc mentalitat 
analítica. Però deixem-nos d’aquestes coses i continuem. 

Fragment del 
llibre homònim 

(1981)
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Hi ha quelcom defectuós.

Una altra anècdota serveix de marc per a una altra pregunta: Per què volem que ens 
expliquin si no sabem explicar, per què demanem que ens donin si no sabem donar ? 
La història amb en Lau va passar ja fa molts anys quan era petit. De forma irònica 
al·ludeix també als llibres que ens diuen com ho hem de fer tot, àdhuc com ens hem 
de comportar amb els nostres fills, i que no demostren cap experiència pràctica.  Se’n 
riu una mica d'aquells que s'ho prenen seriosament. 

Que no li falti res!

Aquest conte està estructurat en tres petits capítols, en tres monòlegs: El del nen que 
sempre demana, el dels familiars que sempre diuen 'jo vaig patir moltes privacions, 
però que a ell no li falti res... ", i el de l'escriptor. 
Escriptor, que aquí se'ns ha transformat en filòsof quan ens diu que el tenir-ho tot 
materialment no fa la felicitat, però a més que el nen consentit quan es fa gran no és 
capaç de fer feliços els altres homes. 
Els 'Pliegos de Rebotica "el publiquen en versió castellana ( núm. 4;]uny 1981), com 
podem veure a la pàgina següent. 

Pecat d’escàndol

Es tracta d'una de les nombroses anècdotes que un pare de tants fills pot recordar, 
triar de la seva memòria (la “pantalla”, com ell l'anomena), i explicar-nos-la, com es en 
aquest cas.  El nen, en Joan, creu que el “Pecado de escándalo" és fer xivarri. 
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(Un capítulo (del Libro "Quin, goig tots a taula"' Traducción libre del 
catalán hecha por el propio autor para "Pliegos de Rebotica”) 

I
Y el niño dijo: 

-Quiero un caramelo.  No, éste no.  Aquél, el del papel dorado. 
Y el niño dijo: 
-Quiero un camión, de los grandes, como los que anuncian por televisión. 
y el niño dijo: 
-Quiero una bicicleta, de carreras, que sea de carreras. 

II
Y la madre: 
-Si un caramelo es su ilusión, démoselo. 
Y la abuela: 
- Mi nieto tendrá el camión que ambiciona. Deseo que esté contento. 
Y el padre: 
-Si el niño pide una bicicleta, la tendrá.  Yo soporté muchas privaciones, no quiero 
que nada le falte.  Quiero que sea feliz. 

III
Y el escritor se pregunta: 
-Cuando el niño se convierta en hombre... 
- Cuando el hombre descubra que el mundo no es así... 
- Cuando comprenda que no es el centro del universo, sino tan sólo una estrella más 
en el equilibrio del firmamento... 

Entonces, el escritor se pregunta: ¿este hombre, será feliz? 

IV

Y el escritor, si no temiera que lo confundieran con un filósofo se preguntaría aún 
más: 
- Este niño, este hombre -se preguntaría- ¿será capaz de hacer feliz al mundo que le 
rodea?

Josep ALEGRE I MARCET 

¡Que nada

le falte! 

Juny 1981 
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Una pregunta ben diferent ...

En un diàleg hipotètic amb un fill (del qual no diu el nom, potser expressament) i amb 
un estil molt literari i suau, el pare veu que el seu fill ja és gran quan, adonant-se de la 
injustícia del món, pregunta: 

I nosaltres, què fem ? 

La vida m'ho ha ensenyat ...

Aquesta frase es repeteix a intervals regulars en dos petits paràgrafs.- el primer i 
l’últim d'una reflexió.  Entremig un fet: un greu accident de cotxe.  Ell ho sabia - la vida 
li ho ha ensenyat - els homes són com a llops. 
Ell també ara sap - la vida li ho ha ensenyat - que en el món encara hi ha gent bona, 
com els que els van salvar. 
L’ús de l’anàfora dóna força al text. 

No té cap germà

En menys d'una pàgina ens explica l’estranyesa d'en Toni, un del seus fills, en parlar 
d'un company seu - en Ramon - que no té cap germà. El pare li diu que també té els 
seus avantatges : "ningú no t'espatlla les joguines, ni et trenca els llibres, ni et pren 
res”, però el nen segueix dient que n'ha de ser molt de trist, perquè "aleshores, pare, 
amb qui es baralla?” 

Tot rentant-se les mans

Amb la seva agilitat acostumada, l'Alegre provoca l'interès (utilitzant el recurs del 
subjecte el·líptic) ràpidament per a la protagonista, la petita Lluïsa.  Anècdota curta, sí, 
però com la majoria d'elles amb un missatge.  En aquest cas es tracta del cap de turc, 
dels responsables de tots els mals que tenen els nens.  Per a la Lluïsa són els indis.  
Per als grans n'hi ha d'altres : la C.I.A., els jueus, els comunistes, la societat de 
consum ... Així podem mirar el món "tot rentant-nos les mans”. 
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Reflexió en veu alta

Com el títol indica, parla d'una reflexió que li ve a la ment, com tantes altres vegades, 
després d'un esdeveniment o unes paraules amb algun dels fills.  En aquesta ocasió 
es pregunta el nostre farmacèutic escriptor el perquè del nostre comportament, que 
sovint es contradiu tant amb les nostres paraules i àdhuc amb el nostre pensament . 
Com es pot defensar la no-violència repartint clatellots ? 

Baixar dels núvols

Baixar dels núvols per a l'Alegre i Marcet és adonar-se del que passa al món.  No 
mirar sinó saber veure. Desacostumar-se de tot allò a que, per desgracia, estem tan 
acostumats: la injustícia, l'abús, l’engany, el menyspreu, l'ensorrament metòdic de 
l'home.
I a mes hem de mirar el que ens passa al nostre voltant més proper: per exemple, a 
casa nostra. 

Tu i jo inclosos

Tu i jo i tots nosaltres estem en aquesta societat sobre la qual reflexiona l'Alegre, 
acusant-la de valorar la gent només pels seus diners i no per com son o què fan.  
Diners que importen als grans i també als petits, perquè com diu en Pau - l'amic del 
seu fill Enric - de nou anys, de gran vol ser psiquiatre, perquè es guanyen molt bé la 
vida". Fa pena en un infant. 

Mal pagat ?

Aquesta vegada l'Alegre ens parla de la seva vida, de la seva passió, en una paraula, 
dels seus fills.  I es pregunta, tot queixant-se de les dificultats que han de patir els 
pares actuals, si el fet de tenir fills estar ben pagat.  Què millor que ho contesta el 
mateix autor, amb el seu estil tan característic en una pàgina a través de la qual
coneixem també la seva manera de pensar.  Ho veiem al full següent. 
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Fragment de 
"Mal pagat" 
("Quin goig, 
tots a taula!", 
1981).

Nen ... nen ... nen

En un dels més curts comentaris del llibre, l'autor exposa, a través d'un tros de 
conversa amb la seva esposa, la manera d'educar els fills que ho aprenguin tot, 
sentint-se lliures, i que llur conducta sigui digna.

Un més a la colla

És aquesta una nova vivència molt divertida.  Parla del gos que tenen a casa, de totes 
les seves característiques, les més adients per a una família de deu fills, i de les 
petites facècies que li ensenya.  Això dona peu a un breu però agut comentari sobre 
els catalans que sempre ens hem interessat, potser massa, pel diner.  Es també de 
destacar el nom del gos al que ell bateja com: Dos-sulfanilamido-cinco-metilpirimidina. 

és un mal negoci.  Et mates per fer créixer un 
fill tot i saber que quan sigui gran, quan ho 
hagis aconseguit marxarà, potser molt lluny.  
Potser quan tinguis necessitat d'ell serà a 
l’Amèrica, a l’Índia, a qualsevol lloc menys al 
teu costat. Tal volta et dirà: «Tinc feina, tinc 
altres obligacions; els negocis, els amics, l'art, 
coses que em criden més, no puc pas deixar-
les per tu. 

Seràs vell i estaràs sol, per què, doncs, tants 
maldecaps? 

Però potser, ben mirat, no en té, de raó; potser 
ésser- pare és quelcom de molt gros; tal volta 
és estimar, tal volta és donar-se sense pensar a 
rebre, donar-se del tot, sense guardar-se res 
per a tu.  Sacrificar-te pel fill, riure i plorar 
amb ell, fer-te petit al seu costat.  Alegrar-te 
de veure’l créixer, que camini sol, que 
aprengui a volar; alegrar-te de sentir la tristor 
de no ésser necessari; alegrar-te de veure'l 
fugir lluny, molt lluny, perquè ja és gran i ja 
no et necessita.  Però això no és pas tot, 
encara hi ha quelcom més: és lluitar per fer 
un món millor, crear un ésser millor que ajudi 
a créixer la Humanitat: a dominar la terra. 
Finalment, per nosaltres els creients, és 
col·laborar en l’obra de la creació. ¿Pot haver-
hi quelcom més ben pagat? 

Això darrer ho dec haver dit en veu alta.  Tots 
han callat.  Noto que la conversa ja anava per 
altres viaranys.  Tots em miren estranyats. 
Tots em miren i no m’entenen. M’és igual, no 
té importància; a això, ja hi estic avesat.

Nen... nen... nen... 
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El teu món no és el seu - ha dit.  La seva 
mesura no és la teva.  La realitat és la 
mateixa, però la mireu de diferent angle. 
Moltes coses no són dolentes ni bones; són tan 
sols costums, hàbits, tradicions - ha continuat 
-. No és pas dolent trencar les tradicions, quan 
cal fer-ho.  Quan les habituds ens fan 
presoners cal alliberar-nos. Hem de cercar el 
que és veritablement immutable i això, no 
tocar-ho, la resta s’ha de llençar si ens fa nosa 
per anar endavant. 
És difícil... - he començat a dir. 
- Sí, és difícil - m’ha tallat -.  És difícil 
destriar la palla del blat. És difícil saber quina 
és la cosa important que cal servar i quina és 
la que no mereix que ens encaparrem. Hem de 
distingir les coses essencials de les foteses. Si 
no ho fem així, direm: Nen, estudia; nen, no 
beguis; nen, no tornis tard; nen, nen,...nen. 
S’atura un moment com per meditar -.  El que 
cal -continua- és ensenyar-li a complir el seu 
deure, a saber dominar... 

Passar ànsia

Es narra aquí un dels tants moments de neguit que poden passar els pares quan un 
fill triga a tornar a casa.  L'Alegre i Marcet arriba a la conclusió que "no passa res que 
Déu no ho vulgui”. 

Jo crec en la cigonya.

Aquesta historia posa de manifest que per explicar qualsevol cosa s'ha de tenir en 
compte l'edat del fill.  Així, malgrat totes les bones intencions educatives i el fet de 
parlar amb la veritat, la seva filla petita segueix creient en la cigonya i és clar, el pare 
s’ha de donar per vençut. 
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El vell rodolí

Es tracta d'un comentari sobre la seva filla Glòria que recorda, de molt petita, recitant-
li una composició poètica.  Això serveix com a pretext per parlar del que els pares 
esperen de llurs fills: amor, sinceritat, i mantenir sempre el cor net. 

A tots aquells que hem equivocat el camí

Per a l'autor els que han equivocat el camí són tots els que han substituït els valors 
del esperit per un cotxe, una torreta, un foraborda, etc.  Gent que sense necessitat 
treballen desesperadament per comprar quelcom més.  I això és ben veritat.  Ningú no 
té temps d'estudiar, d'anar a conferencies, d'assistir a una coral, de col·laborar amb el 
veïns, de tenir fills... 

Educació sexual

El diàleg que sosté l'Alegre i Marcet com a pare amb el seu fill Joan, és al voltant de 
l'educació sexual, un dels temes - diu - que requereixen especial atenció.  Però 
sembla que el que tant d'esforç, preparació, assaigs i nervis costa al pare, no 
preocupa en absolut el fill, el qual s'interessa més per la bicicleta que li han de 
comprar l’estiu vinent.  I és que els problemes dels adults i dels infants són diferents. 
I a més, l’ensenyament que d'aquest passatge en treu el nostre apotecari es que 
l’educació no és cosa d'un dia sinó labor de cada dia, amb el que es fa o no es fa, i 
amb el que es diu i no es diu. 

Estiuenques

Com el títol indica, es tracta d'uns quadrets, d'unes anècdotes que protagonitza la 
família Alegre durant l’estiu.  Comença dient : “L'estiu és temps de no pensar" i acaba 
preguntant-se si "de debò hi ha temps de no pensar". 



19

Perquè jo tenia fred

Novament, en aquests fulls, l’autor fa una reflexió sobre com hauria d'ésser l’educació 
del fills ; reflexió motivada per unes escenes que ha vist a la barberia del poble on els 
pares acompanyen llurs fills i indiquen al barber com els han de tallar els cabells. 
L'Alegre creu que als fills sí se'ls ha de vigilar perquè no s’estavellin, però que se'ls ha 
de deixar anar de la mà.  Se'ls ha d'ajudar a créixer, a lluitar, a prendre iniciatives ... 
Però sembla que, de vegades, ell mateix s’oblida de les teories, perquè com li diu la 
seva esposa, “avui has fet posar el suèter a l’Enric perquè tu tenies fred!”. 

Feu-ho amb amor!

Es aquesta una petita lliçó que ens diu que qualsevol cosa que feu, l'heu de fer amb 
amor.

L'Any Internacional del Nen.

Es torna a repetir en aquest text la idea del consumisme que fa que la major part de 
parelles d'avui en dia no tinguin fills per poder estalviar i comprar-se moltes coses: 
cotxe, rentaplats, televisió ... 
En aquesta ocasió, però, no ho explica en forma de narració sinó de diàleg.  Diàleg 
original en el que només parla un interlocutor i l'altre, el que fa les preguntes, el 
representa simbòlicament amb punts suspensius. 

El xineset

És aquesta una anècdota que l'Alegre va viure ja fa anys i que explica sovint, amb 
mes o menys èxit.  Ara la posa per escrit, i l'acompanya del comentar d’un dels seus 
oients.
El xineset és un nen que plora desconsoladament, perquè els seus amics - inclòs en 
Joan, fill de l'Alegre - li diuen que té cara de xinès.  I com no l'ha de tenir, si els seus 
pares són xinesos! . L’oient, català pels quatre cantons, segons ell mateix manifesta, 
es mostra sorprès de la vergonya que el xineset sent per la seva nacionalitat i això ho 
diu en perfecte castellà.  També ell, doncs, sent vergonya de la seva pròpia llengua? 
La nostra opinió, però, és que els dos desitgen ser catalans, a un li sembla que no pot 
aconseguir-ho per la seva cara d'oriental i l'altre perquè no sap parlar català 
correctament.
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Jo conec en Ramon ...

És una història una mica inversemblant com el mateix autor sembla admetre ja 
d'entrada, quan escriu unes ratlles abans del títol en les que "dóna fe que tot és 
veritat."
És una història romàntica, d'una parella de companys en un curset d'estiu, que 
esdevenen primer amics i després enamorats.  Sembla que tenen moltes coses a dir-
se però obliden algunes una mica importants, com són els seus respectius cognoms i 
adreces.  El curs acaba sobtadament sense festa de comiat, (per raons de la Policia) i 
des d'aleshores ambdós cerquen l'amor perdut. 

L’ànec

Tracta d'una anècdota graciosa amb motiu de l’ànec que va portar la Glòria del col·legi 
perquè era festa de Nadal, i ningú no l’hauria alimentat. Això porta a una situació 
còmica en la conversa que tenen pare i filla mentre esperen entrar a cal dentista. 
Tota la historieta està explicada com en gran part del llibre amb jovialitat, i amb moltes 
expressions corrents de la llengua parlada.  Les inclou no només en els diàlegs, sinó 
també en la narració : "Què hi farem!, A Déu gràcies ja t'ho diré, au!, però si tot 
quedés aquí rai”... 

L’ànec
Tot ve de quan la Glòria s’emportà l’ànec del 
col·legi. i és que en el parvulari de la nena tenen 
animalets, diuen que és educatiu. Bé, el cas és que 
tenen un ànec petitet, també tenen un conill i un 
ratolí blanc.  Del conill i del ratolí blanc, no en 
parlaré, perquè no els van donar a la meva filla - a 
Déu gràcies -, a la Glòria tan sols li donaren 
l'aneguet perquè el col·legi tancava per Nadal i 
ningú no li hauria donat menjar. i això fou una 
solució planera: que els nens s'emportessin els 
animalets fins passades les festes.  Què hi farem! 
A la nena li va fer molta il·lusió.  En aquesta edat 
una bestiola a casa en fa molta, d’il·lusió.  A la 
Lluïsa, ja t'ho dic jo, no li'n va fer gaire.  Agafà 
una caixota, el ficà a dintre i, au, sota l’aigüera.  
Però la nena sí que fruïa tot el dia pendent de] seu 
animalet, no sabia parlar de res niés: que si l’ànec 
això, que si l’ànec allò.

Fragment del conte 
"L'ànec" de "Quin 
goig, tots a taula", 
(1981)
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Fragment de "Quin 
goig tots a taula", 
(1981) amb el conte 
"Divagació”

Divagació

Tal com l'Alegre titula el fragment, és una divagació sobre els fills o, més exactament 
en aquest cas, sobre la família nombrosa. Aquesta no li fa gaire cas mentre el gos el 
rep a la porta amb gran alegria.  Així neix en ell la reflexió sobre el perquè i amb quina 
finalitat tenim fills. Qui millor que ell mateix perquè ens ho expliqui. Vegem-ho a 
continuació.

Divagació

Arribo a casa. Com de costum premo el timbre 
abans d’agafar l’ascensor. Tot just sóc al segon i 
ja sento la seva cridòria. En arribar a dalt, quasi 
no espera que surti de la gàbia per, d’un salt, tirar-
se sobre meu i omplir-me d’afalacs. Com cda dia, 
ell és l’únic que em ve a rebre. Algú, en sentir el 
truc, ha obert la porta, però no ha tingut paciència 
d’esperar; ell sí. 
Des del llindar sento la Lluïsa que de la cuina 
estant em dóna la benvinguda. Entro a la sala del 
diari, em diu bon dia, l’Agnès no m’ha sentit i 
continua amb el seu llibre. En Toni sembla que 
m’ha vist, no ha deixat la guitarra, ni de mirar la 
partitura, però endevino que m’ha vist. La Maria, 
la Nuri, en Lluís..., tots tenen feina, ningú no em 
saluda.
Però ell sí. Ell torna a complimentar-me i movent 
la cua sense parar continua llançant a l’aire els 
seus folls lladrucs. 
I jo penso: l’únic que sembla alegrar-se és el gos. 
Tan sols ell t’ha vingut a rebre, tan sols ell t’ha 
amanyagat. 
Però, tanmateix – continuo pensant -, això és 
natural. Aquesta és la seva feina. Per això tinc el 
gos, perquè em vingui a rebre, perquè busqui la 
pilota que li llanço lluny, perquè prengui a obeir, 
per sentir-me el seu amo, el seu senyor. És 
natural, donc, que compleixi el seu deure. 
Però, i els fills...Els fills, per què els he tingut? 
Potser perquè em donin gust i satisfacció, per què 
em serveixen? O potser no. Tan volta els he tingut 
per a poder cristal·litzar en ells la necessitat de 
donar-se, pròpia de tot amor. 
Que n’és de difícil analitzar-se un mateix i saber 
quines són les causes que ens impulsen a actuar! 
Dir que els nostres fills són fruit d’un amor 
responsable – i tal volta, més o menysm, així sigui 
– dir que sabem que són lliures, que la nostra 
missió és educar-los per a la llibertat, que el 
nostre paper és donar-nos sense esperar res..., que 
n’és de fàcil dir això! 
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El pecat d'en Pere Cots

És el pecat, o millor dit, la voluntat de tots nosaltres, o sigui, enviar-ho tot a passeig 
d'anar-se’n a pescar, per exemple. 
L'escriptor comenta que això per desgracia no és possible perquè cal que algú faci les 
coses necessàries a la vida, fins i tot l’ham i la canya per pescar. 

La tia Tereseta

És aquesta una història molt divertida per l'expressivitat del llenguatge, la rapidesa 
d'acció i sobretot per l’anècdota en sí.  Tracta de les aventures i desventures d'un jove 
a casa dels seus futurs sogres.  I naturalment no en treu cap lliçó. 

Dir adéu

Dir adéu és la forma resumida del comiat del fill, que el pare no entén.  El pare, 
l'Alegre - diu - ha estat educat en la disciplina, en l’obediència, mentre el fill ho ha 
estat en la llibertat, i en canvi necessita realitzar-se.  En la conversa pare i fill no 
s'entenen però és després a seva esposa, la Lluïsa, la que el consola.  Li diu que el 
que és important és la llunyania de l’esperit i no la física, que els pares estimen, es 
donen als fills i que no han d'esperar-ne res més. 
Sí - concedeix finalment l'Alegre - ens deuen agraïment però no els ho podem exigir, 
“el fill no es un altre jo que ens ha de perpetuar ... és ell i res més". Però que n'és de 
difícil dir-li adéu. 

Companyia
Una mica amb el mateix to melangiós que en l'anterior historieta, l'autor parla de la 
gran companyia que té amb el Ton, que no sabria què fer sense ell, que sempre 
l’escolta amatent i mal no l’interromp.  Perquè la desgracia d'una família nombrosa - 
diu - es que mai no es pot parlar. 
En Ton és el gos. 
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L'arrel de les paraules

L'autor, com altres vegades, en un diàleg sense interlocutor ens parla del dilema d'un 
pare que té confiança en els seus fills, en el què els ha ensenyat, però en canvi té por. 
Té por, sí, de no haver-ho fet bé, que aquests fills no sàpiguen enfrontar-se amb la 
vida.  Els diria ... però no, ja no val la pena, ja són massa grans, ja no l’escoltarien. 
I és que pare i patir, vinguin o no de la mateixa arrel, són una mateixa cosa. 

L'espera

Parla d'una parella ja gran, pare i mare, que esperen l'arribada del seu fill.  Un fill que 
és un gran pintor, ja comença a ser conegut i està molt enfeinat.  El fill no va poder 
visitar-los per Nadal, però ara, pel sant del seu pare sí que vindrà. 
Ja estan tots dos a punt, asseguts sota el porxo.  Per això s'han llevat abans de les 
set.  Però el noi no ve.  El veí - el nostre estimat Alegre, testimoni involuntari - ha rebut 
la trucada: el Nadal que ve ja passarà.  El noi no ve i els pares sempre esperen. 

Una carta i una postal

L'Alegre és aquí el pare que protesta pel seu fill Anton.  Protesta perquè després d'un 
mes de viatge cap a Grècia rep una minsa postal amb una ratlla de contingut i amb un 
'adéu "de salutació. 
Que diferent de les cartes d'una ex-ajudant de la casa, la Higínia. Aquelles sí estaven 
“plenes del desig de comunicar-se, de trobar-se amb nosaltres, ... de fer-nos participar 
de les seves alegries i de les seves penes". Aquelles sí eren plenes d'amor. 

Avui han colpit la meva filla

Episodi d'un policia que pega la Maria quan aquesta participa en un acte patriòtic.  La 
Maria només cantava i ara, pensant en l'odi de tots els que no accepten que els altres 
tinguin ideals diferents, encara té mes ganes de cantar. 
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Ésser pare ...

Una altra vegada l'Alegre, el pare, es queixa del procedir d'un dels seus fills.  I és que 
aquesta és el segon que li marxa de casa. 
“Ésser pare a cops és molt amargant”. 

I no pas pels teus cabells ...

L’anècdota d'uns cabells tallats porta al nostre autor, com en altres cops, a 
disquisicions sobre què esperen els pares dels seus fills. És una pàgina molt bonica 
que reproduïm aquí: 

Te'ls has tallat per nosaltres, dius, doncs bé: 
t'has equivocat, no és pas això el que et 
demanem.  Et demanem una altra cosa.  Et 
demanàvem, de primer el teu somriure 
confiat de nen; després, les teves 
confidències d'adolescent, i ara, d'adult, et 
demanem més, molt més.  Ara et demanem 
la teva confiança, la teva amistat, la teva 
comprensió; ara necessitem la teva 
companyia, el teu ajut; ara necessitem que et 
sàpigues estimat i sent-ho ens tornis l’únic 
que de debò t’hem donat: amor. 

Però, tot això, no t’ho he dit, no t’ho puc dir. 
No m’entendries. Tos això no es pot dir amb 
paraules; tot això solament e sot dir amb una 
mirada, amb un somrís, amb un silenci... 

I em pensava que no t’ho podria dir; i em 
pensava que no m’entendries, per això t’he 
contestat rudement. 

Però, aleshores, els teus ulls negres carbó 
m'han mirat de nou i, fitant-nos, ens hem dit, 
cor a cor, el que els nostres llavis no sabien 
expressar.

i jo he estat content, i no pas pels teus cabells. 

"I no pas pels teus 
cabells", fragment 
d’un conte de "Quin 
goig, tots a taula!" 
(1981).
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Conversa amb el meu fill

Un altre cop presenta el conflicte generacional, el problema de pare i fill que no estan 
d'acord en un determinat punt.  No se’ns diu de que es tracta, però aquí l’interessant 
es el transfons del pensament del pare: no vol forçar les idees del seu fill i, en canvi, 
en el fons li dol que no siguin les mateixes que ell té. 

Conversa amb el meu fill 

Ell em mira estranyat, és evident que no 
m’ha entès i és que, certament, jo no m’he 
expressat amb claredat.  Tot això, tots 
aquests conceptes són tan difícils d'explicar! 
M'adono que caldrà repetir-ho tot i que 
aquest cop hauré de cercar paraules més 
planeres. 

- Mira, jo - començo a dir- he assajat 
d'ensenyar-te moltes coses.  He intentat 
d'ensenyar-te allò que era bo, més ben dit, 
que jo creia bo per a la teva formació. 
Algunes eren coses més o menys materials, 
com ara la fotografia, la lectura, els escacs; 
he procurat transmetre't aquestes afeccions 
perquè les creia interessants i, així, de petit  
t’he comprat màquines fotogràfiques i t’he 
explicat el seu funcionament; t’he portat els 
llibres que creia més adequats i, quan encara 
no sabies lletrejar, te'ls llegia jo mateix; t’he 
ensinistrat en el moviment de les fitxes i t’he 
mostrat les jugades de més valor. 
Semblantment, en altres camps més 
transcendents he fet el mateix, 

Dues històries i un lligam

Es tracta de dues històries contraposades en la manera de veure el jovent.  En la 
primera l'autor ens diu que els joves prenen tot el que els ve de gust, en la segona es 
tracta de joves abnegats que agombolen minusvàlids en una colònia d'estiu. 
Primer es pregunta: quin és el motiu del nostre fracàs?; després, queda admirat.  
Com, essent resultat d'unes mateixes circumstàncies, els fruits són ben diferents ? 
La clau es troba en l'ensenyament : el jove no és el centre del món, no ha de cercar 
només el seu propi benestar sinó que hem de lluitar per un món millor.  Però per 
transmetre-li aquests valors primer els hem d’haver assumit profundament i acaba... 
“vet aquí el problema". 

Fragment del conte 
“Conversa amb el 
meu fill” 
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Un punt que destaca per als professionals farmacèutics, és el paràgraf inclòs en 
aquesta història, que denota l'amarga realitat amb que es topa cada dia el farmacèutic 
de botiga.  Vegem-ho: 

I així s’entenen – i ara parlo com a farmacèutic – 
les xeringues demanades a mitjanit per nois de 
cara saludable; o el contraceptiu que ve a cercar 
una adolescent; o les receptes falsificades; o les 
mil i una invencions per aconseguir un psicòtrop. 
Tot és vàlid per aconseguir el que ve de gust. 

Però, tot sovint, no puc estar-me de pensar que 
aquest jovent l’hem forjat nosaltres, els qui ja no 
ho som, de joves. Aleshores, em pregunto en què 
haurem equivocat. De què hauran servit tantes 
conferències, tants estudis i tantes reunions, si no 
hem sabut donar-los una altra norma de conducta 
que aquest te apetezca de l’anunci. Si no hem 
sabut ensenyar-los de servir, d’estimar, de 
respectar... I rumio, i cerco, i em demano quin és, 
quin ha estat el motiu del nostre fracàs. 

Història segona 

L’hora del sol ja ha passat. Amb la Lluïsa he anat 
a caminar una mica, a estirar les cames, que es 
diu, i ens hem arribat a una font. A l’estiu les 
darreres hores del dia són molt agradables per a 
passejar.

Estem asseguts fruint del suau ventijol quan veiem 
un escamot de joves que s’acosta. Hi ha quelcom 
d’anormal en aquest grupet: veiem un xicot alt i 
fort que porta a coll-i-be un bordegàs de rares 
faccions; un altre, amb una gran barba negra, dóna 
la mà a un minyó que camina fent un estrany 
moviment. S’asseuen prop nostre i una noia bruna, 
d’ulls negres com el carbó, s’acosta a la font amb 
unes cantimplores. 

Parlem amb ella. Ens diu que són monitors d’una 
colònia de minusvàlids; han portat els minusvàlids 
a passar uns dies al camp. Són vuit joves que 
tenen cura d’una vintena de nens – ens explica -. 
Cal agombolar-los, fer-los jugar, rentar-los i, fins i 
tot, portar-los a passejar sobre l’espatlla. 

Després d’omplir els càntirs, se’n van un tros més 
lluny. Els veiem berenar asseguts sobre la gespa; 
després juguen i canten fins que es fa fosc. 

A tall de conclusió 

Fragment del conte 
“Dues històries i un 

lligam” de “Quin 
goig, tots a taula!” 

(1981)
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He tornat a llegir la primera història i la segona. El 
jovent protagonista d’una narració i de l’altra són 
semblants. Tos dos són resultat d’un mateix 
ambient, d’unes mateixes circumstàncies. I amb 
tot, els fruit són ben diferents. 

M’he trencat el cap cercant el motiu d’aquestes 
actituds tan oposades. Tal volta – he pensat -, tal 
volta l’explicació d’aquestes respostes tan 
desiguals cal buscar-la en la raó de viure que han 
rebut, potser és això potser son les motivacions, 
les raons que els hem donat per a actuar, per a fer, 
Si al jovent se li ha ensenyat que le centre del món 
és ell, és lògic que tota la seva vida se centri a 
cercar el seu propi benestar. 

Tanmateix, igual que l’home de l'arbre...

Novament en Josep Alegre se sent pare i diu que els pares no han d'esperar que els 
seus fills siguin els millors, els que mes destaquin en el món, però que siguin homes 
útils que sàpiguen fer-se estimar.  I així estableix una comparació amb l'home que 
planta un arbre pensant-se que serà l'avet mes fort de la contrada i que en fer-se gran 
es un xop com tots arrenglerat a la vora del riu. 

Conversa amb la meva filla

“L'amor engendra amor" ens vol dir la Lluïsa, l’esposa de l'Alegre i Marcet, i ell diu 
però, que els mots se'ls enduu el vent. L'únic idioma vàlid per a tothom es el 
llenguatge dels fets, dels exemples. 

- Cal que ho aprenguis, Maria - ha dit -, jo... Mira, si 
quelcom he intentat d'ensenyar-te ha estat això: No hi ha 
felicitat més gran que la de rebre amor, però per a rebre cal 
de primer haver donat.  Creu-me: Si tu dones una mica, allò 
que donis et retornarà, però igual que el nedador cada vegada 
que salta sobre el trampolí puja enlaire amb més força, així 
mateix l’amor et retornarà mes abundós. 

Ara hem callat tots tres.  Jo no sé si la Lluïsa tenia res més a 
dir, jo sí, jo hauria volgut trobar paraules per a fer entendre a 
la Maria tot això que jo havia encetat i que la Lluïsa resumia 
amb tant encert: L'amor engendra amor - havia vingut a 
anunciar -.  Però aleshores he copsat que li no calen pas 
paraules per a dir coses.  Els mots se'ls enduu el vent, perquè 

Darrer fragment del 
conte "Conversa 
amb la meva filla". 
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tot sovint són buits i no tenen força. He pensat que el que cal 
és parlar amb un llenguatge ple de contingut, amb fets, amb 
exemples.  I és que aquest, al cap i la fi, és l’únic idioma 
vàlid per a tothom: per a nosaltres els adults i, no cal pas dir-
ho, per al jovent. 

* * * 

Ésser vell... Ep, fora, jo encara no en sóc, de vell! Ésser de la 
segona edat – això està millor – té els seus avantatges i els seus 
inconvenients, té moltes coses. Una d’elles és que la gent et demana 
consell; després no en fan cas, ja se sap, però te’l demanen. Com 
ara tu, Maria, que em demanes una fórmula per a ésser feliç en el 
teu matrimoni. Jo, com a farmacèutic, sé que per a cada malaltia hi 
ha moltes fórmules adients, però, per a això que tu em demanes, la 
meva experiència em diu que n’hi ha molt poques, tal volta tan sols 
n’hi ha una. 

Una fórmula per a la Maria

Comença tot dient entre altres coses “Jo, com a farmacèutic...”
Vegem-ho a continuació:

Una fórmula per a la Maria 
La vida matrimonial de l'Anton havia estat satisfactòria, 
n'estava content.  Portaven ja tina colla d'anys casats i tot 
rutllava bé; hi havia hagut moments més o menys costeruts, 
ja se sap, però tot s’havia superat. En conjunt, mirats en 
conjunt, els vint-i-quatre anys de casat havien anat bé.  
Massa i tot, bromejava a cops l'Anton, tot pensant en la 
llarga colla de fills que a mitges 

A través d'una graciosa historieta una niciesa com ell l'anomena - explicada tota ella 
d'una forma força còmica - aconsella a la seva filla la manera de ser feliç en el 
matrimoni'.  Aquesta manera d'aconseguir la felicitat és, segons ell, cercar-la per 
damunt de tot, donant-te del tot. 

Un altre fragment de 
"Quin goig, tots a 
taula!".  Tracta de la 
seva filla Maria. 
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La televisió que ofega les paraules

Segueix el tema del matrimoni : el diàleg de tot tipus es bàsic Després d'aquest 
missatge transmès dintre d'un preàmbul molt poètic " ... la pega fonamental d'aquest 
edifici es el diàleg : diàleg d’idees, de paraules, de cossos ; diàleg d'amor... ", el nostre 
estimat autor comença la història.  Passades quatre ratlles ja ens esperem el 
desenllaç : després de no veure’s en tot el dia, la parella es posa a mirar la "tele”. 
Bé, en realitat, qui mira la televisió és el marit, en Ramon, mentre la Marta emmudeix, 
i també el seu cor calla.  Efectivament aquest és el desenllaç que esperàvem, però 
l'autor hi arriba d'una forma pausada. Ens ha explicat un dia de la vida de l’esposa, 
que pot ser la vida de qualsevol senyora de sa casa, amb una nena petita.  No fa una 
vida gaire activa, però pensa molt: el record del seu matrimoni, de tal com era al 
començament, els petons d'en Ramon i de com ha canviat tot ara. Encara es pot 
arreglar, quan arribi - decideix - li parlaré del meu passat, del que he fet de les meves 
il·lusions per al futur ... 

I l'Alegre precipita el final per fer-lo més contundent.  El marit la fa callar per escoltar la 
televisió i ella emmudeix i “el cor d'ella també emmudeix". 

Falgueres i companyia.

Una còmica història es la que presenta aquí l'amic Alegre i Marcet.  Una història 
verídica, encara que ho dubtem, perquè es com un acudit en el que el protagonista, 
en Pere Martínez, intenta treure’s de sobre un veí empipador que es presenta cada nit 
a casa seva.  Es diu també Pere, però de cognom Falgueres.  El visita amb l’excusa 
de la tele, i fa petar la xerrada fins a ben tard. Dos punts importants: 

1r. –En Pere Martínez és recent casat amb l'Anna. 

2n. - En Pere Martínez ha ampliat el seu negoci, taller Martínez i Gimbernau, gràcies 
als avals d'en Falgueres. 
Què dir per fer-lo fora de casa educadament ? . La situació arriba a ser tan tibant que 
decideix canviar de pis, però té tan mala sort que tria el mateix edifici on després 
acabarà per anar-hi en Falgueres.  I així ambdós tornaran a ser estimats veïns.  Bé, 
això suposa el lector, perquè a l’últim moment deixem en Pere Martínez estirat a terra 
i com diu l'autor: “ ...perdé el coneixement i diuen si no el recobrà mal més...”. 
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Futbol

L'Alegre se sent sol.  Presenta un altre cop el problema de la separació dels fills.  Bé, 
mes que un problema, tal com la seva esposa li fa veure, es tracta només d'una nova 
situació a la que s'han d'acostumar. 
Els fills ja son grans, tenen la seva pròpia activitat, s'organitzen la vida segons llur 
tarannà.  I és clar, ja no acompanyen el pare al futbol.  A ell que no li agradava, ell que 
ho feia per ells, d'anar-hi.  Ara, com moltes vegades passa, és ell qui hi va però tot sol.
Però els fills li expliquen que ells en llur excursió l'han trobat molt a faltar.  Acaba amb 
el mateix to melangiós que manté durant tota la història, "... que potser sense saber-
ho, havia estat amb la millor companyia que hom pot desitjar". Vegem-ho al full 
següent amb les seves pròpies paraules. 

L'ensopegada

En un estil molt propi, en un diàleg amb el lector al qual fa preguntes contestant-les 
després ell mateix, ens parla en una mica mes d'una pàgina d'una ensopegada 
providencial gràcies a la qual s'ha espatllat la televisió.  I ara viu feliç, ara pot pensar i 
enraonar amb la seva esposa i fills, i ara ... Li sembla que no avisarà pas perquè 
vinguin a arreglar-la. 

La festa

Amb motiu de la festa d’aniversari a l’antiga les seves filles es vesteixen i queden molt 
boniques.  Amb aquesta petita història ens comenta l'orgull dels pares en contemplar 
els seus fills cada ú creu que el seu és el més bonic, el millor! 
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deixo a franquejar-me, i és que si en un 
matrimoni hi ha racons sense obrir, 
amagatalls, val més plegar. 

M'escolta i roman una estona pensarosa, 
després amb veu que denota sofriment, diu: 

-Et comprenc.  El que tu pateixes ho pateixo 
Jo també.  De segur que tots els pares ho han 
de sofrir, és la crisi de la fugida, el moment 
crític en que es descobreix que els fills ja han 
crescut.  Es un trànsit dolorós i, amb tot, ha 
d'ésser així, és llei de vida.  Avui - continua 
dient la Lluïsa - tots tenien una cosa que els 
omplia més.  Un sortia amb la promesa, 
altres anaven d'excursió amb els amics, o a 
ballar sardanes, o a un concert; què sé jo el 
que feien, però tots tenien la seva pròpia 
activitat. És natural que vulguin viure i 
organitzar-se la seva vida segons el seu 
tarannà: és lògic, i nosaltres hauríem 
d'alegrar-nos-en.  Hem finit - ha continuat - 
una etapa de la nostra vida i encara no hem 
après a organitzar-nos la que hem de 
comentar i per això, sens dubte, ens trobem 
com mig buits. 

Se sent una clau furgar a la porta del carrer; 
entren en Lluís i l'Anna bruts i esparracats 
com sempre que van d'excursió, deixen a 
terra les seves descomunals motxilles i 
s'aclofen en una butaca.  En Lluís treu un 
paquetet. 

- Té, us portem un pa de pessic. no portem 
una llonganissa perquè al pare li fa mal i, a 
més, perqué són molt cares. 

L'Anna, que arribava esbufegant, sembla que 
ha retrobat l’alè perquè amb la seva veu 
d'espinguet el talla: 

- Ha estat meravellós.  La muntanya era 
plena de neu, i el sol, el verd dels pins, i el 
blanc de la neu feien un contrast de llums i 
colors vertaderament impressionant.  He 
pensat molt en tu - afirma tot mirant-me 
fixament -, hauries fruït molt fent 
fotografies.  Un dia hem d'anar-hi plegats i ja 
pots anar preparant rodets.  Ah, i que siguin 
de color! 

Jo els escolto però el meu cap volta lluny 
d'ells.  Jo parlo amb mi mateix.  Em dic que 
estava equivocat, que em creia haver passat 
la tarda sol i que potser, sense saber-ho, 
havia estat molt acompanyat.  Que potser, 
sense saber-ho, havia estat amb la millor 
companyia que un llom pot desitjar. 

Fragment del conte 
"Futbol" ("Quin goig, 
tots a taula!" (1981). 
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Dedicat al meu fill gran

En aquest conte, un farmacèutic parla a un altre farmacèutic sobre un tema molt 
corrent i característic com és el de les nits de guàrdia. 
I vet aquí que es durant aquestes nits quan el Sr. Alegre se sent inspirat per escriure 
(pàgina següent). 
Comenta els seus escrits o, millor dit, la seva forma d'escriure, de vegades inconnexa, 
d’altres serena i ordenada. 
Quant a la petita història que ens explica es tracta de la conversa, gairebé monòleg, 
que sosté amb la senyora "del sabre" com ell l'anomena.  Es una anècdota que no 
sabem si realment va passar, però el cas és que fa gràcia al lector i d’això es tracta, 
recordem el títol 'Dedicat al meu fill gran”. 

El casori

Ens planteja, en menys d'una pàgina, la típica qüestió de la manera com es pot fer un 
casament, a la clàssica o a la moderna sense flors, amb pa amb tomàquet, tot senzill i 
vestits amb "tejanos " El pare de la núvia, és a dir l'Alegre, li comenta a la seva filla 
com li agradaria que anés ... encara que també reconeix que en el seu temps s'anava 
disfressat.

Dinar de Nadal

L'Alegre mira el pessebre on hi veu sobre el portal "Tots els homes son germans ", i 
s'adona quan no vol fer seure un pobre que té gana a la seva taula, de les 
desigualtats, ... "del llarg camí que encara ha de fer la humanitat perquè ell i jo 
acceptem asseure’ns junts”: 
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- Com són les nits de guàrdia a la farmàcia?, em 
preguntes.  Doncs, què vols que et digui, n'hi ha de tota 
mena: de bones i de dolentes.  Avui, et parlaré d'una de 
bona; les altres, les dolentes. ja te les trobaràs quan acabis 
la carrera. 

Dedicat al meu fill gran 

A la farmàcia, les nits de guàrdia s6n llargues: es fan llargues.  
Hi ha nits de tota mena.  Algunes tranquil·les, no sorgeix res 
d'important: un paquet de bicarbonat, una mica d’alcohol, un 
esparadrap, al capdavall res urgent. 

D'altres, a l’inrevés, s6n neguitoses: oxigen, sèrum, antibiòtics... 
La majoria, amb tot, són una barreja, una mica de cada, una 
espurna de tranquil·litat i una espurna de neguit.  Però, siguin com 
siguin, en general, passada la mitjanit s'inicia la calma.  Es en 
aquestes hores quan el meu cap, asserenat del brogit del dia, 
comença a pensar, a viure els pensaments més rics; amb la llum de 
la botiga mig esmorteïda res no em distreu i puc fruir-los, 
desgranar-los, apamar-los.  Més tard, quan els fanals del carrer 
també s’apaguen i la foscor s’estén, quin ja l’últim vianant ha 
passat, és llavors quan em poso a escriure.  Per això els meus 
escrits són tot sovint inconnexos, influïts per l'últim esdeveniment 
de casa meva, per l'últim detall del dia. pel darrer client que ha 
entrat a la farmàcia; altres vegades la serenor de la nit em fa 
somiar i, aleshores, el meu cap es passeja per uns móns futurs on 
mai no arribaré o bé, reculant en el temps, torno a viure els 
moments més plens de la meva vida, les anècdotes més colpidores. 

Avui ha estat una nit tranquil·la, amb prou feines m'han amoïnat 
uns quants clients: la noia del cotó fluix, la del mal de queixal, el 
jove del xarop... Ah, sí, i la senyora del sabre.  Aquesta darrera 
m'ha fet gràcia.  Amb un cas així, no M'hi havia trobat mai.  Ella, 
la senyora del sabre, estava molt nerviosa i no parava de xerrar i, a 
més, tenia una manera tan estranya d'explicar-se!  Talment era 
com un acudit vivent. 

Ha entrat a la farmàcia cap al voltant de les deu, o no, potser 
eren les onze, o més i tot, però tant se val una hora com una altra, 
el cert és que ha entrat d'una revolada: anava despentinada i 
portava un gran abric que la tapava gairebé de cap a peus, 
semblava que hagués sortit al carrer esperitada sense ni temps 
d'emmirallar-se. 

Així que ha creuat la porta ha començat a xerrar i xerrar, sense 
prendre's ni un moment de respir.  De primer emetia paraules 
inconnexes, sen- 

De "Quin goig, tots a 

taula!" (1981) 
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Jo hi crec, en els Reis d'Orient

El nostre benvolgut autor escriu el que hauria volgut dir al seu fill de paraula, si 
hagués estat més gran per entendre-ho. 
El seu fill diu que ho sap tot, que no creu en els Reis.  Però el pare sí hi creu.  "...cal 
que existeixi algun foc amagat capaç d’encendre els cors dels pares, per tal que, 
oblidant-se d’ells mateixos, no cerquin altra cosa que l’alegria dels seus fills. 

Jo hi crec, en els Reis d'Orient 

Avui, Enric, m'has anunciat que ja no hi creus, que ja ho 
saps tot, que estás de tornada de tot. I jo no t'he dit res del 
que t'hauria volgut dir, no t’he replicat, tan sols t’he mirat i 
he callat, perquè no tens edat per a entendre'm.  Per això, 
Enric, pels teus anys, no t’he obert el meu cor malgrat el 
desig de fer-ho, però ara que ets al llit i ja dorms, tot el que 
t'hauria volgut dir, tot, t’ho dic per escrit.  Confio que tal 
volta algun dia ho llegiràs i que, aquell dia, sabràs 
interpretar les meves idees desxifrant entremig de les línies 
els conceptes que les lletres tampoc no revelen.  Espero 
que si algun dia ho llegeixes copsaràs no el que et dic, sinó 
el que et vull dir.  Vejam, doncs, si m’entendràs. 

Mira, Enric, jo quan era petit hi creia a ulls clucs, en els 
tres Reis d'Orient, però cal que reconegui que era una fe 
sense sentit, perquè tots els meus amics hi creien, perquè 
m’ho havien dit, una fe irracional - per dir-ho així - sense 
cap fonament. 

Els meus fills m'esguarden en espera de la meva decisió.  
Jo, al meu torn, miro la taula tota plena de felicitat.  Dubto 
un moment, perquè sé que molt sovint aquestes peticions 
són un engany. 

- Té.  Dóna-li un tall de carn.  N'hi ha prou per a tots. 
Li triem un plat ben ple, un tros de pa i una poma.  

Quedem tranquils.  Ja podem continuar celebrant el Nadal.  
A taula retorna l'alegria que per un moment s'ha amagat. 

Però tots hem callat, perquè ha parlat un cor verge i ha 
dit: 

- Li dones el menjar igual que a un gos.  Està engolint 
davant la porta, assegut a l'escala, amb les mans, perquè ni 
tan sols no té forquilla. 

Quedo trasbalsat.  La cuirassa de gel amb la qual ens 
aïllem de l’exterior s'ha fos.  Ara veig les coses amb uns 
altres ulls i totes les justificacions que tinc - i que no són 
pas poques- desapareixen davant d’aquestes paraules.

Fragment de "Jo hi crec 

en els Reis d'Orient" 

(conte de "Quin goig, 

tots a taula", 1981). 
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Quantes "Domingas" hi ha al món

Ens cal, diu l'Alegre, descobrir l'actitud en tots nosaltres de la Dominga, una persona 

ignorant que tingueren a casa durant la guerra. No sabia llegir ni escriure i afegia "ni 

falta que hace" . D'altres no llegeixen mai res i se n’envaneixen o d'altres menyspreen 

la política, l'art, la música, els esports o el fet català pel sol fet de desconèixer-ho. 

Acaba dient: "I es que cal un esforç gegantí per esbrinar el nostre propi grau 

d’ignorància”:

Jo diria, gosaria dir, que tots tres tenen la pitjor 
de les ignoràncies. 
Però si reflexionen una mica veurem que tothom 
té la seva pròpia ignorància.  Tothom desdenya 
alguna cosa pel sol fet de no conèixer-la.  Uns, 
com Napoleó, diran que la música és el menys 
molest dels sorolls.  Altres menysprearan la 
cultura, o els esports, o l'art.  Jo mateix, per un 
temps, desconeixia el fet català i, amb la mateixa 
raó que la Dominga, deia que no em feia cap 
falta, que podia viure sense ell. 
I és que cal un esforç, gegantí per a esbrinar el 
nostre propi grau d’ignorància.  Potser 
desconeixem una cosa petita: la poesia, la 
música, el cinema.  Tal volta quelcom més 
transcendental: la nostra terra, la política, Déu.  
Però, el que és més important és arribar a la 
certesa que tots, davant d'alguna cosa, tenim 
l'actitud de la Dominga.  El que ens cal, 
aleshores, és descobrir-la. 

Fragment del conte 

"Quantes Domingas hi 

ha al món" ("Quin goig, 

tots a taula!", 1981) 
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Rebaixes

Paròdia  essent protagonistes ell mateix la seva esposa, les compres quan hi ha 
rebaixes.  Explica la historia d'un abric que mal no es va poder aprofitar. 

     Rebaixes 

Jo, d’altra banda, sempre n’he estat contrari, 
sempre he pensat que les coses s'han de 
comprar quan fan falta i no quan te les donen 
barates.  Però aquell dia la Lluïsa, nyigo-
nyigo, nyigo-nyigo, em va convèncer.  Fet i 
fet, semblava que era una veritable ganga, ja 
que la tenda plegava per sempre i havien de 
saldar-ho tot abans de fi de mes. I això va ésser 
com, amb les butxaques ben plenes de diners, 
vàrem anar de rebaixes. 
Una gran gentada anuncia que ens acostàvem a 
la botiga, dos municipals maldaven intentant 
ordenar aquella multitud i convertir-la en una 
filera.  Vam demanar qui eren els últims í ens 
hi posàrem darrera. 
- Estem de sort - digué la Lluïsa, optimista -, 
en menys d'una o dues hores serem dintre. 
Tanmateix no s'equivocà de gaire, perquè tot 
just passat el termini ja entràvem al local. 

Fragment del conte 

"Rebaixes" ("Quin goig, 

tots a taula!", 1981) 
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El globus

Tracta del que prefereixen els nens per jugar.  Podem llegir els dos últims paràgrafs, 
com sempre concisos i alliçonadors alhora, tot seguit: 

Per començar, ni parlar de jocs bèl·lics, res de joguines 
destructives; calia cercar entreteniments que despertessin la 
imaginació, que fessin treballar la memòria, que desvetllessin 
l'afany d'investigar.  Un joc de química, posem per cas, era 
una bona cosa, caldria arrencar un full del llibret explicatiu - 
ensenyava a fer pólvora -, però llevat d’això la resta no tenia 
dificultat i era molt instructiu.  Una bona capsa de 
construccions potser faria que el dia de demà el noi fos 
arquitecte, vés a saber.  Un trencaclosques; diuen que els 
trencaclosques desenrotllen molt la memòria visual.  El joc 
de les preguntes i respostes... i hi havia multa cosa per triar. 

I els Reis lh portaren tot.  Els nens s'havien portat bé i els 
Reis ho sabien.  A més tots eren jocs formatius... 

Arribà el matí de Reis i a casa passá el mateix que succeeix 
a totes les cases on hi ha infants, les rialles, els crits. les 
alegries. Bé, no cal continuar, ja ho coneixeu. 

I la Lluïsa i jo miràvem els nens i fruíem veient-los i 
pensàvem que en sabíem molt, d’ésser pares i, sobretot, de 
triar joguines. 

I quan estàvem més cofois vingué el xàfec a aigualir la 
festa.  I el xàfec fou la senyora Antònia, la portera, que pujà i 
portà uns globus per als nens.  Eren uns globus sense res 
d’especial; potser, si teniu una certa edat, recordareu els 
globus que abans de la guerra, de la nostra guerra, regalaven 
als magatzems els dijous a la tarda. Ho recordeu?  Doncs, 
com aquells. 

I bé, els nens en veure’ls deixaren totes les joguines 
formatives, educatives, creatives i imaginatives que nosaltres 
els havíem regalat. Ho deixaren tot, i es posaren a jugar amb 
els globus. 

I la Lluïsa i jo, aleshores, descobrírem que la cosa més 
important per a una joguina és que serveixi per a jugar, i 
també descobrírem que en això de l'educació a més 
d’escoltar conferencies, llegir llibres i fer consultes, cal una 
cosa encara més important, que és utilitzar el sentit comú. 

Fragment de "El globus" 

(conte de "Quin goig, 

tots a taula!, 1981) 
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Mirar la negror amb esperança

Amb unes quantes frases filosòfiques que diu en el llibre, el propi autor es pregunta si 

ha sabut transmetre els valors en els que creu : els Drets de l'Home, la no-violència, el 

Crist, l'Amor. 

Però ningú no li contesta, només veu negror en mirar enrera, i sempre animós i 

encoratjat ens contesta a nosaltres i a sí mateix que cal esperar, cal tenir esperança. 

Aquest llibre va tenir bastant ressò tant a l’ambient farmacèutic com fora d’ell.  A 

continuació podem llegir les crítiques aparegudes a premsa. 

Al Col·legi de Farmacèutics es presentava el llibre "Quin goig tots a taula! " i així 

ho feia el President, que en aquell moment, era el Sr. Francesc Borrell. 

editorial pòrtic 
Us invita a la presentació de llibre 

QUIN GOIG TOTS A TAULA!
VIVÈNCIES D'UN PARE DE DEU FILLS

de JOSEP ALEGRE I MARCET 
La presentació del llibre serà a càrrec de 

Francesc Borrell Álvarez 
President del Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics 

l'acte tindrà lloc dimarts dia 4 de novembre de 1980, a un quart de nou del 
vespre, al local del Col·legi Oficial de Farmacèutics, 

carrer Pau Claris, 94 - Barcelona 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

«QUIN GOIG, TOTS A TAULA»

de JOSEP Ma. ALEGRE 

En Josep Alegre i Marcet em vingué a veure a primer d’octubre, em va regalar el 
seu llibre i em va demanar que li fes l a presentació aquí, en el Col·legi, i això és el 
que  vaig a intentar. 

Tots el que estem aquí coneixem en Josep Alegre i coneixem la seva vida 
professional i normalment, aquí, en el Col·legi, quan parlem d'un company, parlem 
de la seva vida professional.  No és gaire corrent que la reunió sigui motivada per 
altres aspectes humans de la persona, que sens dubte farien que ens coneguéssim 
molt millor. 

En Josep Alegre es company de carrera meu, i abans de dedicar-me al Col·legi i a 
la Política Professional, teníem molta relació. 

Sabia que tenia deu fills i jo llegia habitualment els seus assaigs que publicava 
Federació.  El que mai no em podia imaginar és que publiques un llibre.  Diu 
tothom i diu en Josep en el seu Pròleg, que els homes no estan complets fins que 
han tingut un fill, han plantat un arbre o han fet un llibre... i potser ens va 
sorprendre el llibre d’en Josep, perquè, inconscientment, creia que el fet de tenir deu 
fills ja justificava que no plantés cap arbre ni publiqués cap llibre. 

Bé, el llibre es aquí i haig de parlar-ne. 

Hem assenyalat, com veieu en aquest full i en el que ve, tres punts que sembla 

interessant comentar.  Ens parla de l'estil que li agrada perquè escriu com si parlés", 

característica que també veurem a una altra farmacèutica-escriptora, la Núria 

Mínguez.  Ens diu igualment que amb aquest llibre entrem en el món dels 

sentiments.
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I un punt molt important és la vessant humana d’escriptor, de la que parla el senyor 

Borrell que segons afirma "sens dubte faria que ens coneguéssim molt millor com 

l'autora d’aquest treball intenta de fer-ho. 

Aquesta presentació fou publicada al Butlletí Informatiu de la Circular Farmacèutica 

(vol.  XII núm. 133 de desembre de 1983). 

Federació i sempre m'ha agradat llegir-los.  Però honestament haig de dir, que mai 
no n’havia fet cap judici.  Es ben veritat que ningú no és profeta a la seva terra! 

Quan he tingut el llibre entre les mans, la cosa ha canviat: En Josep Alegre es el 
mateix, el seu estil idèntic, em sembla conèixer molts dels seus capítols, però és un 
llibre. Es quelcom més seriós, més important i haig de dir que em fa molt de 
respecte parlar-vos-en.  Jo diria que en cada llibre cal valorar dos aspectes: el seu 
estil i el seu fons: el seu missatge. 

Jo no entenc gaire d'estils literaris.  M'agraden o no m'agraden.  L'estil d'en Josep 
Alegre m'agrada.  Escriu com si parlés, amb frases i paraules senzilles, gens 
complicades, i directes. Diu el que vol dir i no cal buscar a les seves frases altre 
sentit que el que tenen. 

Pels seus capítols, s'hi passeja tota la seva família, fins i tot el gos.  Però no és una 
biografia. Ens canta petites anècdotes, fets de cada dia, de tots els quals, el seu 
esperit analític, en treu alguna lliçó. i  ens els conta amb una delicadesa que traspua 
tota aquesta estimació que sent per tots els seus. 

Hi ha capítols finament irònics, amb aquest humor que tan bé coneixem els amics 
d’en Josep Alegre.  En altres s'hi apunta la decepció, però mai no arriba a 
l'amargura; sempre troba a tots els fets un fons positiu, que en el pitjor dels casos, 
promou la meditació, però mai la tristesa. 

Resumint: «Quin goig tots a taula», «Vivències d'un pare de deu fills», és un 
llibre distret i de fàcil lectura. tendre i analític, i per a tots els pares, encara que no 
tinguin deu fills, i per a tots els fills, encara que no tinguin nou germans, didàctic.  
Ensenya el valor de les petites coses de cada dia; ensenya com una sola paraula, un 
sol fet, pot canviar l'alegria en tristesa o la tristesa en goig. És un pont en això que 
s'ha vingut a anomenar conflicte generacional, i que jo més aviat diria que es 
incomunicació. I  encara diria més; jo afirmaria que aquest silenci administratiu 
familiar, no ha existit mai a casa d'en Josep Alegre. Tot seguint els curts episodis, 
podem anar coneixent la filosofia que ha promogut aquesta mecànica comprensiva. 

Vull acabar, doncs, recomanant-vos que llegiu aquest llibre: No coneixereu 
paisatges nous, ni viureu aventures, però entrareu en el món dels sentiments, potser 
avui dia poc cotitzat, però que tots tenim.  Entrareu en aquesta complicada xarxa 
sentimental que és la família. 

Quan la comunicació entre Pares i Fills es fa difícil, la lectura d'un llibre con 
aquest pot desbrossar el comí. 

- «Quin goig tots a taula», no vol pas ser una biografia, però llegint-la coneixereu 
com és un pare per dintre. 

FRANCESC BORRELL
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Més analític és el comentari de la mateixa publicació dos anys abans, el maig del 81 
(núm. 138 vol.  XII).  Exposa el comentarista el fet de que el cap de família, el senyor 
Alegre és "creyente y temeroso de Dios" i  que el sistema d'educar els fills es fa 
mitjançant la persuasió diària i no amb “autoridad férrea”. I considera que l'Alegre és 
excel·lent no en els diàlegs sinó en els soliloquis. 

LIBROS 

««QQuuiinn ggooiigg ttoottss aa ttaauullaa»»  (*)

Un libro limpio donde son muchas las cosas que en pocas páginas relata su autor José Alegre.  Llana y 
sencillamente cuenta episodios que nos mueven a reflexionar lo que son, no son, pueden ser o debieran ser las 
relaciones padres-hijos según las influencias de la personalidad, del momento o del medio donde nuestro colega 
nos sitúa la acción. 

La problemática planteada por Alegre, pequeña desde la óptica del lector, grande desde la óptica de quien los 
vive, a veces nos ofrece- la sensación de que el autor reparte entre él y los hijos los diferentes capítulos de un 
diálogo que diluye lo que, como ser humano y como padre, se lleva encima de las espaldas cuando éstas cargan con 
mayor fuerza aquellos sentimientos que se rompen siempre por la parte más débil cuando los hijos van adquiriendo 
la conciencia de que Ia tutela que sobre ellos siempre queremos mantener por egoísmo, amor, cariño, etc. -no 
importa- es algo que, día a día, va desapareciendo más por pura y simple ley biológica que no por lo que se ha dado 
en llamar conflicto de generaciones. 

Las vivencias que el autor ofrece vienen condicionadas por un sólido concepto de lo que es una familia donde 
el cabeza, creyente y temeroso de Dios, establece unas normas que deben respetarse y que, si se respetan, no es a 
través de una autoridad férrea sino a través de un ejercicio diario de persuasión alimentado por una constante buena 
voluntad de superación de dudas y por un esfuerzo de comprensión pero que no impiden nunca llegar a la soledad 
que solamente cultiva recuerdos y sentimientos sublimados por el tiempo. 

Alegre ha dado en el clavo.  No con los diálogos que nos escribe sino porque escuchamos un soliloquio que 
sólo es comprendido cuando el amor o el cariño es el que lo provoca.  En este hablar sólo con uno mismo palpitan 
vivas las notas decoradas con un cierto humor que necesita de la tristeza para hallar sonrisas comprensivas. 

Valorando a grandes saltos vale la pena, sin dejar una sola línea por leer de «Quin goig tots a taula» detenerse 
en la lectura de «Que no li falti res! », «Una pregunta ben diferent», «Tot rentant-se les mans...» donde nos muestra 
una normal infancia sin demasiadas complicaciones.  Luego, «Tu í jo inclosos», «Un mes a la colla», «A tots 
aquells que hem equivocat el camí», el autor recoge rasgos de una manera muy peculiar de vida que si poco tiempo 
deja para la reflexión tampoco niega la esperanza.  Sin embargo cuando en «L'espera» y «Una carta i una postal» 
salta la cruda realidad, entonces queda muy poco espacio para un mínimo optimismo y sí que lo deja para mucho 
de sacrificio. 

Otras vertientes de la insolidaridad humana, y de la que todos somos conscientes, Alegre la expresa en «Avui 
han colpit a la meva filla»: una agresión al joven idealista, y «Dinar de Nadal»: el necesario, triste, injusto y brutal 
egoísmo humano, vísceral, que solamente puede subsistir disimulado por unas normas que han dado en definirse 
como civilizadas. 

Resumiendo, podríamos decir que «Quin goig tots a taula», si algo condensa en breve espacio, es un conjunto 
de acontecimientos que se dan y producen en cualquier familia desde que nace un hijo hasta que, dueño de sí 
mismo, camina por la vida convencido de que no necesita de nada ni de nadie.  Solamente esto. 

R. J. 

(*)  «Quin goig tots a taula», Josep Alegre Marcet, 
L'Hospitalet de Llobregat (1980) 179 pp. 

BUTLLETÍ INFORMATIU - VOL.  XII - ANY XII – Núm. 138 - MAIG 1981 
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Una altra publicació farmacèutica, aquesta vegada ACOFAR, ens comenta la versió 
castellana, “Doce a la mesa" del llibre de l'Alegre. 
L'articulista considera la família com un manantial de vivències i  se sent identificat 
amb les històries narrades amb un estil senzill, fàcil de llegir, àgil i que et fa seguir 
llegint.  Acaba tot dient que la seva lectura és agradable. 

«DOCE A LA MESA»

Vivencias de un padre de
familia numerosa

Por ]osé Alegre i Marcet, farmacéutico. 
Encuadernado en cartoné.  Páginas, 182.  
Traducción en castellano del original catalán 
«Quin goig loes a taula.  Vivències d'un pare de 
deu fills».  Editado por P. P. C. Enrique Jardial 
Poncela, 4; Barcelona.

El autor de - Doce a la meta., José Alegre 
Marcet, farmacéutico catalán, fue miembro 
durante quince años de Federación 
Farmacéutica, en donde se ocupó de la Sección 
Científica.  En el año 1981, la Editorial Pòrtic, 
de Barcelona, publicó un libro titulado -Quin 
goig tots a taula», del que es autor José Alegre 
Marcet.  De este libro se hicieron dos ediciones 
debido a la buena acogida y fuerte demanda que 
tuvo.  Ahora se ha traducido al castellano, 
traducción que ha sido realizada por el propio 
autor con el título «Doce a la mesa.  Vivencias 
de un padre de familia numerosa». La obra, 
llena de humanismo, nos va adentrando en un 
mundo sencillo y cotidiano, en donde se van 
relatando momentos normales en la vida de 
cualquier persona casada y con hijos. 

El autor, al ser un padre de familia numerosa - 
diez hijos -, ha contado con material suficiente 
para escribir este libro.  El mismo está relatado 
en una forma sencilla, fácil de leer y ágil que 
poco a poco, en muchas de las situaciones que 
se plantean a lo largo de él, te encuentras 
identificado con las mismas experiencias y 
vivencias expuestas. 

Los problemas, las alegrías que suponen 
simplemente ser padre, están – digamos - como 
dichas en voz alta.  Se pasa de situaciones 
emotivas a la misma risa, porque pienso que la 

familia es como un manantial de donde brotan 
como el  agua todas las vivencias de cualquier 
ser humano. 

Poco a poco vas leyendo las páginas del libro 
y sin darte cuenta te plantas en el final sin 
ningún esfuerzo, te va llevando la curiosidad, 
de -¡anda, esto me pasó a mí¡ ¡Así reaccioné yo 
ante este o cual problema!, y así enumeraríamos 
un sin fin de circunstancias que muchas veces 
cuando te las planteas, piensas que sólo te 
ocurren a ti. 

De la lectura de «Doce a la mesa» muchas 
familias verán reflejadas su vida en ellas, y dan 
pie para seguir una serie de pautas de conducta 
a los tan frecuentemente dramatizados padres 
de hoy. 

Hay un capítulo, bonito, personalmente, 
«Vivir en la esperanza», en que el autor dice 
que cuando mira hacia atrás le ocurre que no ve 
más que tinieblas, ya que dicen que cuando se 
es joven sólo se mira hacia adelante, en cambio 
cuando uno llega a la senectud mira 
indiscutiblemente hacia atrás.  Dicen que ésta es 
la diferencia entra juventud y vejez: atisbar 
hacia adelante u otear hacia atrás. 

Hay veces que se pregunta si él ha sabido 
transmitir una serie de valores, como son los 
derechos del hombre, creer en la no violencia, 
creer en Cristo, sencillamente creer en el amor. 
La pregunta queda suspendida en el aire, a la 
grupa del viento.  Por más que agudice su oído, 
no percibe ninguna voz que le sosiegue.  Otea a 
su espalda y no ve ninguna luz, solamente el 
vacío, las tinieblas. 

Pero tal vez sea necesario saber esperar.  Y es 
que quizás, además de creer en todas las cosas 
enumeradas anteriormente sea necesario creer 
en la esperanza. 
 Pienso que será agradable su lectura. 

(0/9377) 

«ACOFAR» - 194 
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El comentari de La Vanguardia a més de dir-nos que passarem una bona estona amb 
el llibre, 'Vivències d'un pare de deu fills" transcriu un tros del pròleg.  És el que - 
segons l'Alegre - ens explica com es va fer catalanista gràcies a en Franco.  El crític 
ho tria per copsar l'atenció del possible futur lector, però m'agrada més que ens fixem 
en el tros inicial del comentari. 

«QUIN GOIG, TOTS A TAULA» 

DE JOSEP ALEGRE I MARCET

«Vivències d’un pare de deus fills» es subtitula 
aquest llibre que ha editat Pòrtic a la seva sèrie dels 
de butxaca. Ja fareu el favor de llegir-lo. El seu amor, 
cap-gros dels farmacèutics de Catalunya, número u 
dels que coneixen això de les medecines, premiat per 
treballs científics d’aquest tipus de coses aquí i a 
Madrid, havia plantat arbres i havia fet fills però li 
calia escriure un llibre – com se sap són les tres coses 
que s’han de fer quan passes per aquest món  si no 
vols que quedi que hi has passat en va -, i com que el 
que havia escrit anys enrera “Manual d’antibiòtics”, 
no el considerava pro vàlid en aquest sentit d’haver 
fet feina de profit, es va decidir a escriure un llibre 
com Déu mana, que és aquest de les seves vivències 
com a pare de deu fills. Josep Alegre i Marcet diu que 
va aprendre el català llegint “Les aventures d’en 
Massagran” del Josep Maria Folch i Torres i que és 
catalanista gràcies al Franco. Ho explica així : “Hi 
havia un home, fill d’Elx – la terra del Raimon – que 
treballava a Hisenda per aquells desgraciats anys de 
la postguerra, quan parlar en català significava córrer 
el risc de perdre la feina. Doncs bé, quan s’acostava, 
a la seva finestra algú parlant la nostra llengua, 
l’increpava tan durament i amb tan males maneres 
com sabia, per finalment acabar amb aquell dissortat 
slogan: “Habla la lengua del Imperio”. Un company 
seu, un dia que havia estat més dur que de costum, li 
preguntà el perquè d’aquella actitud. “Escolta, xiquet 
– li xiuxiuejà -, si no podem parlar català, almenys 
podem fer catalanistes. Cada vegada que esbronco 
algú, en faig un. Avi ja n’he fet tres!”. Josep Alegre i 
Marcet, l’autor d’aquest llibre, escriu: “Agraeixo 
solemnement el General Franco la seva actitud envers 
la nostra ètnia perquè no h’ha fet un, ni dos, ni tres, 
de catalanistes, sinó molts. I jo entre ells”. Llegiu 
aquestes vivències d’un pare de deu fills, i passareu 
una bona estona. 

Narcís Comadira. 

La Vanguardia (1 6-X-80) 
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Llibres catalans 

«Quin goig, tots a taula!» 

Joan Barcon 

El senyor Joan Barcon, de "El Correo Catalán" troba que l'estil del nostre farmacèutic 

és semblant al de 'Pàgines viscudes "de J. Ma. Folch i Torres per ser sentimental, 

casolà i ben construït, i que el principal atractiu és aquest : la manera directa i  

entenedora, i  que "hom llegeix d'una tirada " (21 -XI-80). 

Les vivències d’un pare de deu fills ha 
estat publicat per l’Editorial Pòrtic. 
L’autor és el farmacèutic Josep Alegre 
i Marcet, responsable de la secció 
científica de la Federació 
Farmacèutica, premi del Col·legi de la 
Reial Acadèmia de Farmàcia i del 
Col·legi de Farmacèutics de Madrid
per un article publicat a les pàgines de 
El Correo Catalán. Aquest antecedents 
no l’han portat a escriure un llibre 
sobre ciències, cosa que potser un dia 
farà, i seria lògic. Ha escrit un llibre 
testimoni sobre els problemes, 
angoixes i alegries d’un pare amb 10 
fills, i que està orgullós de ser el 
número 532.159 titular de família 
nombrosa, categoria d’honor, fins al 4 
de juny del 1981, segons la validesa 
del document que demostra la seva 
condició familiar. Llegint el llibre 
m’ha semblat trobar una gran similitud 

amb les pàgines viscudes de Josep 
Maria Folch i Torres, estil casolà, molt 
humà, sentimental, emotiu, ben 
construït. Tots els problemes normals 
en un família nombrosa normal són 
reflectits de manera entenedora i 
directa, principal atractiu d’aquest 
llibre. Quan vivim en una societat que 
dubta d’institucions i es desempallega 
de moltes de les tradicions 
considerades un dia intocables, sobta 
llegir aquesta mena de llibres-
testimoni. Poden ser una mena de 
revulsiu per a molts, que viuen de
prop o de lluny la problemàtica 
familiar, especialment quan es tracta 
de famílies nombroses. 
Josep Alegre ha escrit un llibre 
simpàtic, que hom llegeix d’una 
tirada.
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Charla de Josep Alegre en los 25 
años de la librería “Empúries” 

El autor de “Quin goig, tots a taula” y padre de

diez hijos expuso sus verdades sobre la familia 

Ayer día 16 tuvo lugar un acto en 
el que se celebraba los 25 años de 
la existencia de la “Librería 
Empúries”. Al acto, al que fueron 
invitados clientes y amigos de la 
librería, empezó con unas palabras 
de presentación por la señora 
Mercedes Infante de Puig, en las 
que se felicitaba a la empresa y a 
los asistentes, por estos 
veinticinco años de dedicación a la 
difusión del libro, a la difusión de la 
cultura. Se recordó la trayectoria 
lineal, fiel a ella misma, honesta, 
no neutral, de difusión de valores 
emparentados con nuestra tierra. 
Fidelidad que no implica 
estancamiento.
Veinticinco años de existencia de 
una librería es siempre una buena 
noticia para la ciudad. 
A continuación presentó al 
conferenciante, Josep Alegre i 
Marcet, barcelonés y farmacéutico, 
con tres amores, según sus 
propias palabras: “els drets de 
l’home, la seva terra i Crist”, lo que 
no implicaba un orden porque lo 
última daba valor y sentido a las 
otras dos cosas. El orden, en todo 
caso, sería a la inversa. 
Josep Alegre ha escrito un libro 
“Quin goig, tots a taula” que tiene 
como tema la familia, la familia 
propia, de diez hijos. “S’ha de ser 
molt valent per tenir deu fills ara... 
sortosament n’hi ha molta de gent 
valenta”.
Josep Alegre ha colaborado en 
revistas científicas y cuenta con 
varios premios debidos a su 
trabajo científico en el ámbito de 
los antibióticos. Pero Josep Alegre 
con sus palabras tiene cosas que 
decir en el campo humanista y 
cree que ha de decirlas. Cree en la 
familia, que puede cambiar, que no 
será seguramente igual a la que 
vivimos, pero que existirá siempre. 
Pues siempre “hi hauran dues 
persones que s’estimin...i que 
s’estimin de debò...i que per tant 
vulguin entendre el seu amor... 
això és la família”. 

En su libro Josep Alegre no da 
soluciones, sencillamente relata 
vivencias. En pocas páginas dice 
muchas cosas. Sí, 
verdaderamente es un “goig” tener 
diez hijos “a taula”, aunque hayan 
momentos de tristeza, de angustia, 
de perplejidad, de interrogarse a 
uno mismo si se ha hecho bien, si 
se ha hecho todo lo que se ha 
podido.
Josep Alegre no quiso ponerse 
serio, ni grave, con humor se 
pueden decir cosas importantes. 
Lo son todas aquellas que tiene 
que ver con esto tan natural que 
es la familia. En el libro Josep 
Alegre os hace vivir la vida de una 
familia: de las pequeñas 
anécdotas de cuando los hijos 
eran pequeños, a los problemas 
grandes de cuando se hacen 
mayores. Del protagonismo de los 
padres en la primera infancia al 
saber pasar a segundo lugar 

cuando los hijos lo necesitaban, 
cuando han crecido. “Ser pares és 
donar-se, és estimar”. “Que el fill 
és ell mateix no una prolongació 
del propi jo”. “És la família escola 
d’amor”. Amor “amb lletres 
grosses”. “Amor entès com servei”. 
“Entès com respecte als diferents 
punts de mira”. 
“Si tu dones una mica allò que 
donis et retornarà, passa igual que 
al nadador. Cada vegada que salta 
el trampolí puja enlaire amb més 
força. Això mateix l’amor et 
retornarà més abundós”. 
Estas palabras extraídas del libro y 
pronunciadas por Maria Lluïsa, 
esposa de Josep, resumen lo que 
Josep Alegre ha querido decirnos 
a lo largo de la conferencia. 
El acto acabó animadamente con 
un aperitivo. 
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Dos notas comerciales en la ciudad 

Mientras la “llibrería Empuries” 
celebraba sus bodas de plata, 
cerró la confitería “Negre” 
Ayer se cumplió el veinticinco aniversario 
de la inauguración del conocimiento 
establecimiento “Llibrería Empúries”, que 
durante este ya respetable período de 
tiempo ha difundido la cultura a través de 
su especialidad. Para conmemorar la 
efemérides se invitó al conferenciante Josep 
Alegre i Marcet, autor de “Quin goig tota a 
taula” quien desarrolló el tema “Deu fills 
em porten a un llibre”. Como el lector 
deducirá se trata de un padre de familia 
numerosa que está formada por su esposa y 
estos diez hijos, además, como señaló el 

orador, tienen dos perros y también ha 
cumplido con aquel otro extremo de la 
frase; es decir, que ha plantado muchos 
árboles. La calidad humana del orador, 
farmacéutico investigador de profesión, 
cautivó al numeroso auditorio; al tiempo 
que se refería también a todos los aspectos 
humanos y cotidianos de una familia que 
presenta tantas alegrías, tristezas y 
acontecimientos como es fácil imaginar. 
Dada la importancia y actualidad del tema, 
en una próxima edición tendrá el lector 
cumplida referencia del acto. 

Los Sitios de Gerona explica com va anar la conferència que, amb motiu de la 

publicació del llibre, va pronunciar l'Alegre Marcet a la llibreria Empúries de la ciutat, 

que complia vint-i-cinc anys. 

“... però, Josep Alegre, con sus palabras tiene cosas que decir en el 

campo humanista y cree que hay que decirlas... " (17-V-81). 
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Crónicas desde Montjuich

Un matrimonio, diez hijos, un libro 

Roger Anglada al diari Ya diu "que es una pura delicia” (28-XI-80) 

AUN en esta geografía catalana abundan las familias numerosas.
¿Cuánto durará? Hay una palabra, un maleficio, que flota en el clima 
de una parte de la sociedad joven de hoy: “planificación familiar”. La 
planificación, hasta el momento, y precisamente en ciertos estratos 
donde está más divulgada; la divulgación, repito, en principio es fruto 
del egoísmo. En ambientes modestos es más difícil pensar en este tema, 
pero a medida que el nivel de la sociedad se eleva, frecuentemente la 
planificación es una realidad.

Con excepciones, claro. Ahora 
mismo, un matrimonio barce-
lonés, José Alegre Marcet y
María Luisa Vall, casados en 
1952, “han dado a conocer” que 
tienen diez hijos. Me explicaré: 
José Alegre Marcet, ilustre 
farmacéutico, acaba de publicar 
un libro “Quin goig, tots a 
taula!” (1), que es una pura 
delicia, porque es libro 
auténticamente testimonio, y
aunque vaya firmado por el 
cabeza de familia, todo el mundo 
intuye que no se hubiera podido 
escribir sin la participación, 
ayuda, de la esposa. 
Porque este libro no pretende 
descubrir América, aunque 
descubre cosas acaso mucho más 
humanas, familiares, dulces y

amargas; narra la vida de un 
matrimonio con diez hijos y que 
bendicen al Señor cuando todos 
están juntos en la mesa: dos de 
los hijos son ya farmacéuticos; 
dos, médicos; una chica, maestra. 
Pero detrás de esta gran alegría,
de este gran reto de estar juntos,
todos en la mesa, existe un 
rosario de lucha, de angustia y,
or supuesto, de esperanza 
siempre.
Las sorpresas diarias, desde que 
los hijos plantean la elección de 
su propio porvenir; el 
boquiabierto escuchar que una 
de las hijas quiere casarse con 
unos tejanos como indumentaria; 
el duermevela porque uno de los 
muchachos llega tarde y los 
tiempos no están para pensar en 

retrasos normales. 
Es un libro testimonial, pero que 
parece de ciencia-ficción escrito 
de una forma directa, divertida, 
salpicado de anécdotas emotivo, 
enérgico, cariñoso. Es el libro de 
unos padres. El hombre debe 
plantar un árbol, tener un hijo y
escribir un libro. Alegre Marcet 
no sé si ha plantado el árbol, pero 
en todo caso queda compensado 
por sus diez hijos. Libro que 
de3bería ser traducido 
rápidamente al castellano y que, 
sin duda, gozaría del mismo éxito 
que tiene escrito en lengua
catalana.

Roger ANGLADA 

(1) Quin goig, tots a taula! (¡Qué 
alegría, todos en la mesa!) por José 
Alegre Marceet. Editorial Portic. 
179 páginas. 

UNA RECOMENDACIÓN: No se pierda 
la reedición del libro de José Pla 
L’adveniment de la República (La 
proclamación de la República). Es el Pla 
de los mejores tiempos, en un libro
ejemplar y que tiene plena vigencia. 
Ediciones Destino.
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«Quin goig tots a taula!»

Un pare de deu fills conta
les seves vivències 

«Aquest llibre  l’he escrit, 
com es diu, perquè sembla 
que per haver reeixit en la 
vida es té que plantar un 
arbre, tenir un fill i escriure 
un llibre». Segons explica al 
primer capítol d’arbres ja 
n’ha plantat més d’un. I en 
l’assignatura dels fills va 
errar el compte, en lloc d’un 
en va tenir deu. Els varen 
tenir ell i la seva muller (com 
és corrent). Solament li 
faltava el llibre. «Ací el 
teniu». 
No es tracta d’una 
novel·la ni tampoc d’un 
diari, en el sentit estricte, 
sinó d’un gavell de 
vivències, com ja queda 
clar a la portada, sota el 
títol curiós i concís 
«Quin goig, tots a 
taula!». 
«Jo he escrit aquest 
llibre perquè sentia 
necessitat de dir moltes 
coses. I potser per 
vèncer la meva timidesa, 
car quan jo explicava les 
nostres vivències em 

semblava que ningú 
m’escoltava. Potser també 
perquè tinc poca veu Llavors 
vaig pensar que es mes 
escaient seria escriure un 
llibret. Per altra part penso 
que quan escrius ningú et pot 
portar la contrària. 
Un home de principis 
Les coses que en Josep 
Alegre volia dir les ha 
resumit al darrer capítol. «Jo 
crec en els dret de l’home, 
crec també en l’Amor i en la 
no-violència com tot creient». 

Aquesta declaració de 
principis pot semblar dràstica 
i àdhuc podria determinar el 
bloqueig mental d’algun 
lector, que també pels seus 
principis rebutgés el llibre. 
Però que ningú s’espanti! No 
és un llibre de moral ni un 
llibre paternalista, fins i tot 
gosaria dir que aquest pare de 
diu fills que ens confessa que 
«més d’un cop ho hagués 
deixat córrer tot i me’n 
hagués anat cap a Amèrica» 
ha pogut sobreviure de 
l’única forma possible, 
acceptant la realitat. 
Emprar el català 
Com comprendran en la vida 
d’un pare de du fills hi ha 
experiències difícils d’oblidar 
i el llibre n’està ple d’elles, 
des de la filla que es vol casar 
en texans passant per 
l’educació sexual fins a una 

nit vetllant perquè un dels 
fills no ha arribat a casa. 
El llibre està escrit en català, 
per què? «Perquè jo sóc 
català, és la meva llengua. 
Són vivències i les meves 
vivències no les podia haver 
escrit en un altre idioma. A 
més a més hagués sigut 
contrari a la meva manera de 
pensar i d’ésser». 
Per a escriure-ho en català 
Josep Alegre assisteix des de 
fa tres anys (amb la Maria 
Lluïsa) a classes de català. 
Això de l’idioma i de la seva 
literatura és un tema molt 
important per el Josep 
Alegre. «No és que s’escrigui 
poc en català, és que en 
general es llegeix ben poc. 
De tota manera, jo tinc molta 
confiança en la Generalitat i, 
sobre tot, en la Conselleria de 
Cultura, perquè penso que 
posarà els mitjan necessaris i 
adients per a solucionar 
aquest problema». 
És vostè un home polític? 
«Sí, bé, sóc de 
Convergència... ». No és 
d’estranyar doncs que tingui 
tanta confiança en la 
Generalitat. Malgrat això 
sembla ser que els fills s’han 
desviat una mica de la 
ideologia dels seus pares. 
«Els meus fills són tot més a 
l’esquerra que nosaltres, són 
nacionalistes i d’esquerra. És 
llei de vida... » 

El Diario de Barcelona fa una miscel·lània de comentari, minibiografia i entrevista (7-XI-80). 

Sembla que tenir deu fills sigui cosa senzilla. I  ho és. No 
ho és tant fer-los créixer, educar-los, vetllar a la seva 
formació i tractar de que es comportin com a homes i 
dones de bé. Fer un llibre també sembla cosa fàcil. I  ho és. 
Ara bé, escriure’l  ficant-li les vivències del pare, de la 
mare i dels deu nanos, ja és un xic més difícil. Aquest 
«tour de force» l’han assolit en Josep Alegre i la Maria 
Lluïsa, la seva muller, encara que a la portada del llibre hi 
figuri més que el nom i eIs cognoms del marit i pare. 

Pare i farmacèutic 
Josep Alegre i Marcet neix a  Barcelona l’any 1926. Es casa amb la Maria 
Lluïsa Valls el 1952. Fou aleshores quan començà la seva primera carrera: 
deu fills. Tots estudien, i si hi ha a casa algun problema de salut es resol tot 
seguit, ja que dels deu fills dos han seguit els passos del seu pare, uns altres 
dos ja són metges i una de les noies és mestre. 
L’altra carrera seva, deixant a banda el fet de ser pare, és la de farmacèutic. 
Durant més de quinze anys és membre de la junta rectora de la Federació 
Farmacèutica, entitat cooperativa que agrupa gairebé tots els farmacèutics de 
la nostra terra. En la dita societat s’ocupa de la Secció Científica que 
presideix, i es dedica intensament a l’organització de conferències, 
publicacions , cursets, etc. 
En el seu historial comptabilitza un premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia 
per un treball sobre  antibiòtics, així com un altre per un article que 
publicarà a «El Correo Catalán». 
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*   *   * 
“Quin goig, tots a taula!”
Aquest és el títol d’aquest llibre publicat 
per Josep Alegre i  Marcet en la 
col·lecció “Llibre de butxaca de 
l'editorial Pòrtic. Es tracta d'una mena de 
diari, d'un encadenament de vivències 
d'un pare de família que té deu fills. La 
vida quotidiana, amb les seves tensions. 
los diferents visions del món i  de la vida 
dels pares i els fills. el Canvi de costums i 
hàbits socials remolc del canvi d’època 
queden reflectits en un llibre sense 
pretensions literàries que intenta ser 
document i  reflexió entorn del difícil i  
insòlit ofici, de pare de deu criatures. 

Avui paradoxalment considera que és un llibre "sense pretensions literàries" i a 

continuació diu que és "document i  reflexió en torn del difícil i insòlit ofici de pare..."! 

(23-XI-80).

Otra cosa, más íntima, de deleitosa lectura, es la obrita de Josep 
Alegre i Marcet, que lleva por título “Quin goig, tots a taula!”. Son las 
memorias, por decirlo de alguna manera, de un padre de diez hijos; el 
autor les llama “vivències” y puede ser así. Pero, claro, se trata de 
unas vivencias tremendamente sentidas y que, además, el autor, 
hombre de letras y de fina sensibilidad, sabe aupar en la narración y 
juntarlo a otras bien diferentes experiencias, culminando todas en ese 
clima personal y hogareño, a la vez, que todos anhelamos un poco. 
Muestra plenamente sus dotes de narrador, llegando al ánimo del 
lector que siente con el autor las deleitosas “vivencias” que explica. 
Todo en una atmósfera resoluta, hasta de intimidad, que lo realza. 

També el comentarista a Radio España sembla una mica desorientat quan diu que és 
"hombre de letras" . Reconeix que són “vivencias deliciosas "(1 3 -XI -80). 
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Amb simpatia i joia 
QUIN GOIG TOTS A TAULA! (Vivències d'un pare de deu fills), 
per Josep Alegre i Marcet. Editorial Pòrtic. Barcelona 1980. 
Col·lecció "Llibre de butxaca", núm. 120. 

i amb un parell d'adjectius s'hagués de definir aquest llibre, 
sens dubte els que primer se’ns fan presents serien aquests: 
un llibre simpàtic, joiós. Encara s'hi podria afegir' una altra 

característica: la meravellosa senzillesa per explicar els tombs que 
al llarg del dia, al llarg dels anys, va donant la vida d'una família. 

  Sense fer místiques ni teories, sinó posant la vida a flor de 
pell, amb tot el que la vida familiar comporta, aquest llibre té mig to 
de "diari" i mig to de reflexió en veu alta d'un pare que viu amb 
esperançador optimisme el fet de compartir la vida amb la dona i 
els fills. 

  Potser no cal dir-ne res més. Però valguin aquestes breus 
ratlles per dir-vos que no l'oblideu si passeu per una llibreria i per 
convidar-vos a llegir-lo amb la mateixa simplicitat amb que el seu 
autor ha anat escrivint, pels qui vulguin tenir el goig de llegir-les, 
les seves pàgines.

El crític de Foc Nou ens diu que és un llibre "simpàtic i joiós” (núm. 79, novembre 1980) 

S
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A la revista Radar Social entre l’allau de lloances al llibre hi trobem dos punts 
interessants.  Primer el fet de recalcar que apareix dins l'any del centenar d'en Folch i 
Torres, constituint com un homenatge. Segon, el fet que el crític creu que l'Alegre pot 
escriure una novel·la, i que té voluntat literària i mèrits suficients com per haver 
obtingut diversos guardons (núm. 145, II-81). 

Vivències
En una època de tantes discussions sobre el 
divorci, la limitació de la natalitat i de 
moltes propagandes adverses a la família, es 
un descans confortador la lectura d'un 
llibret compost amb les experiències d'un 
pare de deu fills, satisfet de veure-se’ls tots 
a taula.  També es goig de saber que 
l'havien estimulat a escriure'l les 
admiracions dels coneguts: o sigui, saber 
que encara hi ha prou persones sensibles a 
la mateixa joia familiar, i tal vegada al desig 
de posseir-la. 
Però el llibre, aparegut en un temps de 
polèmiques entorn del tema, se'n situa 
impol·lutament enfora. No ve pas amb cap 
missatge directe; perquè, si vol, el lector ja 
l'hi trobarà pel seu compte.  L'autor només 
escriu un llibre amb aquest bé de Déu de 
matèria humana que té a casa, i s'hi posa 
sense un veritable entrenament literari, però 
molt conscient, de les dificultats de l'art 
d'escriure, i sobretot, d'escriure fàcil. 

Una de les maneres d'assolir-ho, es la 
mateixa discreció i la veracitat en les coses 
que explica: l'acuitat de copsar tan sols els 
detalls i la naturalitat de contar-los.  Tal 
amb una veritable estima sobre els 
personatges 
Del relat (són la muller i els deu fills) i 
l'efusió d'afectes que entre tots es 
bescanvien. 
Donem per segur, tanmateix, que la 
capacitat d’escriure vingué amb 
l'ensenyança rebuda, i l'afectiva amb la 
tradició familiar i social, en una formació 
d'esperit i civisme, catalana, en continuïtat 
dins d’un medi encara no esgarriat del tot. 
El text n’és un bon testimoniatge, lleialment 
confessat, amb un reconeixement explícit a 
Josep M. Folch i Torres, pel do comunicatiu 
que tingué sobre els lectors, en infondre'ls, 
amb els sentiments de generositat i 
d’esperança, el to de l’humor, per somriure 

en la subtilesa i esclafir en l'estirabot o la 
innocentada.  Aparegut dins l'any del 
centenari del juvenil novel·lista, constitueix 
l'homenatge real d'algú que practica la seva 
ensenyança, moral i divertida. 
El llibre es format amb narracions soltes de 
petites anècdotes, que en la primera part 
sobre tot són plenes d’infantil ingenuïtat, 
que tantes vegades pregunta i endevina 
coses que els grans els oculten o no saben 
com explicar-les-hi. I en la necessitat de no 
frustrar-los la curiositat, el pare mostra, a 
ells i als lectors, el mèrit de saber escoltar, 
els desigs de fer feliços els altres, del 
renunciament si cal; sovint en un to emotiu, 
i sempre en un sentit moralitzant, crític de 
la societat en que vivim, desitjós de 
manifestar-se creient i lleial a una fe 
arrelada en la família que ell ha creat i 
compartida per altres com aquesta, 
formades dins la tradició i en la mateixa 
època.
De fet son les vivències contades com unes 
Pàgines viscudes molt breus i sinceres, que 
només par excepció arriben a convertir-se 
en paràbola i visible afany d'exemplaritat. la 
conclusió es que l'autor pot dir: “Ara la sé 
que en el món encara hi ha gent bona, amb 
convenciment, perquè la vida li ho ha 
ensenyat.  El lector, doncs, en tindrà la 
coneixença escrita. 

En conjunt, Josep Alegre i Marcet, 
farmacèutic de professió i autor ja de 
publicacions professionals i científiques, ha 
iniciat la seva activitat literària amb un 
llibre volgudament petit, i cal que n'exalcem 
la modèstia.   
Per això ens permeten de dir-li que, en la 
segona meitat, quan hi ha filis que 
comencen a fer-se grans, el llibre guanya en 
la vera emoció humana:  
els pares que saben dir adéu, 

que es disposen a sentir la soledat i 
l’enyor del fill, i viuen el revers de la
paràbola.  La mare sap conversar amb la 
filla, i ho fa amb un llenguatge ple de 
contingut, l'únic idioma vàlid per a 
tothom. I en fi, el desinterès i l’interès de 
transmetre valors, de cercar la felicitat 
dels altres i de propagar-ne la necessitat. 
Ho farà, efectivament, aquest llibre? 
És possible que el perjudiqui la seva 
modèstia: el matrimoni que ha recollit 
lentes vivències joioses. n'ha passades de 
greus, i moltes altres en l'íntima 
compenetració, que potser ni tan sols han 
arribat a plasmar-se.  Es indubtable que té
moltes coses per dir: l'autor ha parlat 
massa poc; només en seixanta moments 
volgudament esquematitzats i amb 
preferència pels silencis que hi resten, 
que deuen ser greus i intensos, de 
meditació i consciència.  Ja ens agradaria 
que carrera aquest primer intent narratiu i 
reeixit ens vingués una novel·la de la vida 
familiar més ambiciosa.  Amb una 
autèntica voluntat literària de que el 
creiem ben capaç.  Almenys per a 
intentar-ho. Li ho demanaríem perquè ens 
cal, entre el garbuix d'ara, que els 
sentiments que es professen i practiquen 
en moltes llars del nostre món també 
siguin expressats alguna vegada. I perquè 
hi ha quelcom que els ajuda a ésser tal 
com són.  Sense combat ni polèmica, com 
en el recull actual.  Tan sols com un 
modest però ben elevat testimoniatge. 

O. C. 

Josep Alegre 1 Marcet Quin goig tots,
tots a taula, vivències d'un pare de deu 
fills Editorial Pòrtic, Barcelona, 1980 

A les pàgines de RADAR procurem donar compte dels llibres que
susciten el comentari dels nostres col·laboradors i especialment dels 
que ens trameten els autors i editors amb tal finalitat.
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Carles Puig: llibres de tota mena

(Segon accèssit del cinquè Premi Malvarrosa, publicat al llibre "Viatges a l’Illa" (Ed.  

Prometeo, 1982) ) 

Aquest es un conte llarg, d'una trentena de pàgines en comparació als contes de 

l'Alegre a que estem acostumats. I a més, es compon de dos contes i la història 

pròpiament dita.  Es tracta d'una visita a la consulta d'un psiquiatra, el qual per la seva 

vanitat i orgull, convençut del seu saber i ull clínic, confon un noi emprenedor que vol 

vendre-li la Gran Enciclopèdia Catalana amb un tímid 1 preocupat noi, fill d'un amic 

seu.  El primer, Carles, de cognom Puig, arriba abans i el doctor el sotmet a un 

interrogatori però sense deixar-lo badar boca.  Després li explica dues narracions, una 

còmica i l'altra més seriosa, la que anomena "test d'en Miquel", que té dos possibles 

finals i que ell acaba de la manera menys tràgica.  Hi ha diverses característiques a 

destacar d'aquesta història : Primer la manera que té l'autor d'enredar el lector per 

elaborar l’anècdota, i segon la d'embolicar el diàleg per conduir-nos a les dues 

historietes, la del metge i la del propi Carles Puig que es veu obligat també a relatar-

ne una. 

Un tercer punt per fer-ne esment és la gran comicitat de la primera història, una 

mica forçada, és clar, però que ens duu al somriure i àdhuc a la rialla en alguns 

moments.  Per contra, la segona història d'un nen malalt que perd el seu pare i vol 

suïcidar-se, té la intenció de frapar el malalt, però el doctor Felip l'acaba bé, amb el 

final menys tràgic. Aquesta història vol ser transcendent però igualment ens fan 

somriure els pensaments que el metge anota del seu suposat pacient traient de 

qualsevol frase insignificant una deducció grandiosa.  Exemple : 'Home, que vol que li 

digui.  M’ha agradat mes que no pas l'altra. Aquesta es tracta d'un xicot malalt.  Es 

mes real 1 mes punyent.  Que es quedi sense pares fa patir.  Amb tot, el final es 

consolador", diu en Carles Puig. 

"Se sent insegur, té por de perdre la protecció familiar.  Té necessitat de sentir-se 

triomfador", apunta a la cartolina el metge.  Finalment, després de clavar-li el "rotllo", 

el doctor Felip deixa enraonar el "Malalt" però obligant-lo a explicar una historieta.  En 

Carles tria un conte, “En Tres Pams", que li explicava sovint el seu avi. 
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Un altre punt interessant és la reacció del psiquiatra.  En sentir aquesta ingènua 

historieta se sent ferit perquè recorda el ridícul que ell va fer en una ocasió.  Ell, el 

gran metge, 'Premi extraordinari del Primer Congrés de Psicopatologia de 

Strasbourg", 'Menció Honorífica de la Bianual de Roma", amb fotos dedicades per les 

més il·lustres personalitats 1 autoritats; ell, va caure voltat de tots els assistents a la 

concessió del Premi Extraordinari de l’Acadèmia, per part de la Société Psicologique 

Internacional.  En entrebancar-se, li volaren els fulls del seu discurs 1 començà a 

rajar-li sang del nas.  Conclusió : No va poder recollir el guardó ni assistir al sopar ni al 

ball de gala. 

Finalment, doncs, el doctor Conrad Felip  rep una lliçó per la seva fatuïtat, per la seva 

vanitat.  El “pacient" no només li fa recordar els moments menys brillants de la seva 

vida, sinó que a més acaba fent-li comprar tretze volums de la Gran Enciclopèdia 

Catalana, amb la creença de que cal donar-li confiança, tal com escriu a la fitxa: "Cas 

resolt. Evident complex d’inferioritat.  Tractament a seguir: donar-li confiança.  

Necessita èxits en la vida”
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COL·LABORACIONS PERIODÍSTIQUES  I CONFERÈNCIES

Contes

A la secció denominada "Art i Lletres" del "Boletín informativo de la Federación 

Farmacéutica", l'Alegre Marcet hi publica diversos contes.  El 1978 trobem que hi 

publica ja narracions curtes com "Carta oberta a un company molt important" on es 

rebel·la amb paraules de l'autor “contra aquesta mentalitat que posa com a fita 

aconseguir l’èxit en lloc d'animar-nos a treballar per als altres". Però també és 

interessant el fet que vagi dirigit a un farmacèutic el nom del qual no anomena encara 

que es tracti d'un investigador de la Facultat, membre de la Reial Acadèmia al qual diu 

: "..el teu vestit de gala no és ni pot ésser un altre que la bata de treball i les teves 

condecoracions les taques dels àcids que t'han calgut en pipetejar ...”.

- “Benaurats els humils" on explica l’anècdota d'un que creia saber molt de 

mecànica, que era molt pretensiós (1979).

- “La sogra, l'elefant i el lloro ... o embolica que fa fort" ,jovial embolic sobre una 

excursió a Rio León, en forma de diàleg en el que, realment, només parla una 

persona, el protagonista, i l'altre interlocutor es el propi autor que comenta amb el 

pensament el que l'altre diu i fa (1979).

- “El meu Tarzan" (octubre 1982): una historia curta, un comentar sobre el fet de ser 

avi, sobre el net, sobre el fill, sobre el comportament dels pares que segueix essent 

igual sempre.  La secció "Art i Lletres" impulsa la vida literària de la revista.  Així 

veiem algun article que comença dient: 'M'ha dit el company Alegre que escrigui 

unes notes dedicades a l'art per al nostre butlletí Informatiu...”.

- Hi trobem un altre conte titulat “Les dones" (novembre 1982) en que signa tal com 

ell diu “amb el misteriós pseudònim de Joseph Alegref" per evitar represàlies, 

almenys de caràcter familiar.  I es que el nostre amic Alegre ens parla en aquesta 

ocasió de les dones , i afirma que no en té res en contra però entre brometa i 

brometa, criticant que si es fiquen on no les pertoca, que si ho remenen tot, que si 
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amaguen les coses als homes, etc.  Acaba dient : "Creieu-me, homes de tot el món, 

si no ens unim estem “fotuts”. 

- En “La llum "(setembre 1982) ens comenta sorprès l'actitud d'un dels seus fills: 

l'Enric, de disset anys, que torna a pujar les escales amb bicicleta i tot a coll dient: “El 

llum, m'oblidava del llum! " Oh, miracle!  Algú per fi ha fet cas al pare que tot el sant 

dia recomanava apagar els llums.  Perquè, com en altres ocasions, l'Alegre Marcet es 

queixa que els fills escolten el pare “com qui sent ploure". 

Caram, quina desil·lusió !. En parlar-ne a l'hora de sopar davant de tots els fills, resulta 

que el llum pel qual pujat no era el de l'habitació sinó el fanal de la bicicleta que volia 

recollir.

- Ens trobem també amb altres títols com “El jaqué "(juliol-agost 1982) on parla de la 

manera de vestir i que la considerem normal o no segons el nostre tarannà; “El 

contestador automàtic" (maig 1982), sobre els mètodes originals que s'usen per 

aconseguir feina i diners; i “avui parlo del meu neguit " (juny 1982).  Novament parla 

del Jovent i dels fills, i del problema de si han sabut educar-los bé.  “He perdut dues 

coses" (abril 1982), una anècdota més o menys creïble; 'Vint mil pessetes" (gener 

1982), on descriu la falsa amistat; 'Els sostenidors negres"(març 1982): Altre cop un 

malentès ens duu a una anècdota graciosa; i 'El Gran Dictador".  En aquest conte 

simbòlic, a l'estil d'en Salvador Espriu, es parla del país de Sepharad i es critica el 

govern en el període franquista. 

- “ ’Châpeaux’, que diuen els francesos” vol ser una historia viscuda realment per 

l'Alegre que visita una parella que viu de qualsevol manera per haver volgut casar-se 

ben aviat. 

- “Nikette F-37X” (febrer 1982), títol que correspon a la marca d'un aparell fotogràfic 

amb el qual s'aconsegueix la felicitat segons un veí.  Com d'altres vegades, l'Alegre 

ens recomana que cerquem la felicitat dins de nosaltres, i no en les coses materials.  

El mateix tema, encara que enfocat de manera diferent, el trobem a “Si fa o no fa”, és 

a dir, que tothom més o menys estira més el braç que la mànega. 
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- “Quina dèria” és un altre article del Butlletí (Any 1981) que obtingué com ja hem dit el 

primer premi de dos Jurats, tant el Tècnic com el Popular, al Concurs de Tardor de la 

Facultat de Farmàcia de Barcelona l'any 80.  I aquí es critica la mania de comprar 

objectes estrangers tot pensant que són millors.  És el costum o la creença que tot el 

que és de fora és més bo que les coses nostres.  I ho explica amb un to simpàtic i a la 

vegada humorístic que ens fa llegir-lo ràpidament i amb un somriure. 

- L'abric de pells" (Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica núm. 2 de febrer de 

1983).

L'estafa del robatori d'un abric de pells és el fil argumental d'aquest petit conte. Ens el 

presenta com una conversa entre el farmacèutic - el company Alegre - i un client - la 

venedora de l'abric de pells - . La tècnica és, com gairebé sempre, deixar pel final 

l'explicació definitiva de tot l'entrellat. Així aconsegueix mantenir l'atenció en totes i 

cada una de les frases del conte. 

No sabem si aquesta és una història verídica, creiem que no, però sí estem 

convençuts de les moltes històries que deu escoltar l'Alegre a la seva botiga. És 

destacable la forma com se li adreça la víctima "senyor farmacèutic" i el perquè va a 

explicar-li ja que no és una habitual de la botiga. I és que el pot de llet del cotxet de 

criatura que duia la lladre estava embolicat amb paper de la seva farmàcia!. 

- "Com Sant Martí ... no! " és una lliçó moralitzadora quant a l'ús d’anticonceptius 

durant anys per matrimonis que no tenen encara cap fill. És clar que està pres només 

des del punt de vista dels avis que senten no tenir nets!. Empra igualment la tècnica 

del diàleg (Butlletí Informatiu Federació Farmacèutica, febrer 1983). 

- "Cinc minuts més, tan sols!" (Butlletí Informatiu Federació Farmacèutica, abril 1983) 

destaca perquè es tracta també d'una conversa entre farmacèutic i client que demana 

unes "pastilles per dormir" i descobrir així com acaben els somnis tan meravellosos 

que té. "Ofarm" el pública en castellà l'abril de 1986. 

- "Made in Japan" (Butlletí Informatiu Federació Farmacèutica, maig 1983) segueix la 

mateixa línia d'experiències viscudes (o no viscudes) en la farmàcia, aquest cop amb 

un japonès que intentava parlar el català però que ho feia tan malament que el nostre 

farmacèutic comenta amb ironia "no seria cas que el català fos un producte més dels 

innombrables 'Made in Japan' ". 
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- "Sabates velles" (després de "Made in Japan") aparegué el juny del 1983 al Butlletí 

de Federació, i a "Ofarm" el juliol de 1985 com a primer d'una sèrie de contes que 

aquesta revista demanà a l'Alegre Marcet; ell mateix en feu la traducció i ho posava 

explícitament en una nota "Traducido del original catalán". 

Aquest conte duu per la poca importància que s'hi ha de donar als diners. Així el 

mateix Alegre se sent un "desgraciadet" perquè no participa mai a jocs d'atzar i per 

tant no es farà mai ric. El seu altre jo, que el nostre farmacèutic anomena "el meu 

dimoni temptador" li proposa comprar un dècim que li podrà donar vint-i-cinc milions. 

Però per què vol tants diners l'Alegre si és feliç amb tot el que té, àdhuc no haver 

d'estrenar sabates, cosa que el fa patir molt. 

- "Escarxofes" (Butlletí Informatiu Federació Farmacèutica, juliol 1983). Conte que 

critica la invasió dels productes japonesos, àdhuc les carxofes naturals en un hostalet 

perdut en la Natura catalana. 

- El setembre de 1983, el Butlletí de Federació publica "De què podia parlar sinó? ". 

De qui pot parlar l'Alegre sinó del seu nét quan elogia un nen per la seva bellesa i 

manera d'ésser en forma extrema. 

- "El Mirall" reflexa un Alegre de cabells blancs, al que ja toca descansar. Però no, el 

nostre farmacèutic no ho creu; cal lluitar, cadascú, des de la seva edat, contra la 

injustícia, la desigualtat, el desamor (Butlletí Informatiu de Federació, octubre 1983). 

- "No!" és una curta i graciosa història d'un malentès. l'Alegre explicant-se sempre en 

primera persona fa de testimoni d'un casament en què el nuvi diu que no. Però no és 

que no vulgui casar-se sinó que rectifica el nom al capellà que s'equivoca. 

- "Recordar". La descripció entusiàstica de l'esposa per part d'un moribund és el 

contingut d'aquest article que aconsegueix emocionar (Butlletí Informatiu, febrer 

1984).

- "Viatge en avió" : frases d'un monòleg inconnex, continu i còmic - d'una comicitat 

escabrosa - sobre les mil coses que es poden dir en situació de molta tensió. En 

aquest cas és l'aterratge d'una persona de no gaire cultura que vola per primer cop. 

Com hem dit a "Guardons" forma part del recull que fou finalista al Joanot Martorell de 

1983, premi que atorga l'Ajuntament de Gandia (Butlletí Informatiu, març 1984). 

- "Digueu mantega" (Butlletí Informatiu, abril 1984) és una altra historieta que versa 

sobre el seu nét de tres anys que corregeix l'avi en la paraula "mantequilla". La nostra 

llengua estarà viva, diu el nostre farmacèutic, si xiquets de tres anys s'enfaden per 

coses així. 
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- "Dialogar" (Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica, juny de 1984) és una lliçó 

sobre l'amor i el matrimoni que s'ha de fer diàriament amb l'intercanvi d'idees i amb el 

diàleg.

D I A L O G A R 
=============

S'atura un moment per atiar el foc.  La foscor s'ha apoderat de la sala i tan sols pel 
finestral entra esmorteït el resplendor de la lluna.  Faig gest d'encendre el llum, però 
m'aturo perquè em fa un senyal amb la mà. 

- Estem bé així - em diu i torna a quedar abstret contemplant les estranyes figures 
que fa el fum abans de desaparèixer per la xemeneia. - Tot plegat - continua amb un 
to de veu que sembla sortir-li de molt endins - tot plegat no sé perquè t'amoïno amb 
aquestes coses, no les havia explica des mai a ningú, però m'agrada fer-ho.  Hi ha 
cops que hom té necessitat de parlar.  Però no creguis, pel que et dic, que en el 
nostre matrimoni tot hagi estat flors i violes, no.  Hi ha hagut moments de tota 
mena, però els hem superats.  Més si em demanes com ho hem fet o com ho fem, 
hauré de contestar-te que no ho sé.  Jo crec que una cosa molt important és el diàleg, 
però fixa't que en dir això vull dir parlar, però també escoltar.  Nosaltres mirem de 
dialogar molt.  Em refereixo a parlar de coses serioses, sempre tenim alguna cosa 
per comentar, i, quan no en tenim, agafem un llibre i així, a la vora del foc, com 
estem ara tu i jo, el llegim tots dos junts.  Si hem sabut triar el llibre, aviat sorgeix 
alguna cosa que ens crida l'atenció i, aleshores, tanquem el llibre i deixem treballar 
conjuntament els esperits. 

Les tenebres s'han anat espesseint, ara tan sols ens veiem per la claror vermellenca 
que s'esmuny de la llar, això fa, segurament, que la nostra conversa vagi guanyant 
intimitat.

i vosaltres, no parleu? - Diu tot de cop i, sense esperar resposta, continua - doncs 
hauríeu de revisar el vostre amor.  Dues persones que s'estimen desitgen conèixer-se 
cada cop més, fondre's cada cop més, i ]la millor manera d'aconseguir-ho és 
intercanviant idees.  Cal parlar molt i molt profundament.  Creu-me: el matrimoni, 
la parella, mai no està fet, sempre es va fent. 

Ara em mira fixament, vol assegurar-se que he entès bé les seves paraules. i jo no sé 
si son aquestes, les seves paraules, o bé és el silenci feixuc que omple l'habitació allò 
que m'ha impulsat a meditar i, tot meditant, descobrir que aquells conceptes estan 
plens de raó. 

 JOSEP ALEGRE I MARCET.
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Amb quatre paraules sap crear l'ambient "íntim" entre lector i narrador.

- Destaca també "Per omplir la vida" (Butlletí Informatiu, desembre 1984). Cal il·lusió; 

il·lusió per les coses de l'esperit. És un nou missatge de cara al Nadal d'aquell 1984. 

- "Informe confidencial sobre el cas 'The tomatoe Katalonien sideral exporting' ". És un 

dels altres contes que obtingué el ser finalista a Gandia el 1983. El catalanisme i la 

ciència-ficció es barregen en aquesta insòlita i humorística història en forma de diàleg 

(Butlletí Informatiu, gener 1985). 

- "Dia dels reis" (Butlletí Informatiu, febrer 1985). Un fet anecdòtic i melodramàtic 

succeït en el lliurament de regals de Reis que organitzà la Federació, és l'argument 

d'aquesta història que aconsegueix arribar al cor del lector. 

- "Que tindran els infants? " es pregunta l'Alegre que sàpiguen donar tanta felicitat a 

qui els envolten?. Tristesa, preocupació, apatia, tot desapareix en veure la presència 

d'un nen (Butlletí Informatiu, juliol 1985). 

QUÈ TINDRAN ELS INFANTS ? 
==========================

Hi ha cops que em pregunto quin és l'ocult poder que tenen els infants i què fa que la seva sola 
presència ens ompli d'alegria?  Quin és el seu secret em demano?  He vist rostres enutjats, posats 
apàtics, ulls tristos, que s'han transformat en sentir una veu d'infant, en veure la presència d'un 
nen.

No fa gaires dies vaig anar a visitar una bona amiga que encara plorava la mort de l'ésser estimat.  
Érem tres els qui li fèiem companyia i tots tres maldàvem per tal que la meva amiga oblidés per 
uns moments la pena que omplia el seu cor.  Ho intentàvem, però no ho aconseguíem.  La ferida 
era massa forta i també massa tendra per a poder ésser oblidada. i ella ens escoltava cortès, i ens 
agraïa el nostre esforç, però prou es veia que la seva ànima no estava amb nosaltres, que el seu 
cap li fugia i s'endinsava en el seu record personal. 

Tot d'una se sentí la porta del carrer i una veu d'infant plena d'alegria cridà: "Avia, àvia, t'he 
vingut a veure". i una nena menudeta, de pell bruna i ulls negres com el carbó, es llençà 
esbojarrada als braços de la meva amiga.  "La tieta m'ha comprat una Coca-Cola.  Però jo l'he 
guardada per a tu i ens la partirem.  Oi que sí, àvia?" 

I la cara de la meva amiga canvià d'expressió i per primer cop des de fa temps un somriure de 
felicitat omplí el seu rostre. 

Què tindran els infants, em demano, que poden donar felicitat tan fàcilment? 

JOSEP ALEGRE I MARCET. 
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- "Concurs de bellesa" (Butlletí Informatiu, gener 1986 i Ofarm, octubre 1986) però no pas de persones 

sinó de gossos és el malentès amb el que juga el nostre farmacèutic-escriptor en aquesta història 

escrita, com és molt freqüent en ell, en primera persona. 

En efecte, és molt corrent que el seu fil de pensament, el pro i el contra, vagin sorgint en forma 

d'explicació fluida que ens adreça a nosaltres els lectors. Amb girs casolans d'un català que molta gent 

jove ja no empra, usa sempre un to realista i subjectiu per explicar les seves històries viscudes ó 

sentides d'altri però sempre transformades en quelcom viu. 

- "Tota una generació" (Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica, febrer de 1986). El gust per a 

olis diferents diferencia generacions. El pare de la història queda embadalit amb "La rendición de 

Breda" mentre que la seva filla s’extasia amb el "Guernica". 

TOTA  U N A  G E N E R A C I Ó 
======================

A vegades - m’ha dit en Manel- hi ha coses, petites coses, que et descobreixen 
d'altres importants, d'altres que potser no havies vist. sí, ja veig que no m’entens, 
però no és per culpa teva, sóc jo que no sé explicar-me i Mira, fa temps que observo 
la meva filla i fa temps que veig en ella coses que no entenc, coses diferents, 
reaccions i actituds que per a mi són del tot inexplicables. O ho eren.  Ara, aquest 
fet, aquesta niciesa, m'ha obert els ulls.  Sí, sí.  Tingues calma que ara t'ho aclariré 
tot.  Aquest estiu, tu ja ho saps, hem anat de vacances cap a Madrid.  Volia 
ensenyar als meus l'Escorial, l'Aqüeducte de Segòvia, les muralles d’Àvila i, per 
sobre de tot, el museu del Prado.  Són coses que s’han d'haver vist.  I el fet, 
l’anècdota, passà allí, al museu del Prado.  A mi m'agrada molt la pintura, ja ho 
sabies, oi?, tota en general, però hi ha un quadre que em crida l'atenció més que cap 
altre: "La rendició de Breda". 

Es per això que, deixant una mica de banda els Murillos, Juan de Juanes, els Goyas, 
me'n vaig anar de cap a la sala de Velázquez.  Un cop allí, com atret per un 
misteriós imant, vaig córrer a veure el meu oli preferit.  Ja ho sé de sempre.  Quan 
veig la serenor , l’equilibri clàssic de l'oli; quan veig la contraposició del gest dels 
protagonistes, vencedor i vençut, l'elegant harmonia del conjunt, la cordialitat del 
rostre del triomfador, la humil resignació del perdedor; quan veig la lluminositat i la 
transparència del paisatge, perdo la noció del temps i comento a admirar cada una 
de les pinzellades, cada un dels matisos.  I els minuts fugen, i el rellotge s'atura i allí 
em quedo per sempre més. 

Fou la meva filla qui em retornà a la terra: Pare - em digué - fa més d'una hora que 
som aquí. I vàrem continuar la visita encara que els meus ulls, que encara 
conservaven la imatge estimada, ja no eren capaços de veure res. 

L’endemà, continuarem la nostra ruta cultural i vàrem anar al "Guernica". i allí vaig 
descobrir el motiu que ens distancia a la meva filla i a mi. 

Perquè quan després de donar una ràpida ullada al Picasso, ja em disposava a 
marxar, vaig fixar-me en la Montserrat, la meva filla.  Estava asseguda davant del 
quadre, fitant-lo sense ni tan sols parpellejar.  El rostre se li havia transfigurat i se la 
veia com trasbalsada.  Em vaig dirigir a ella i no em contestà.  Passada una estona - 
seixanta minuts encara estava així.  Aleshores vaig veure que entre la meva filla i jo 
havia tota una generació que ens diferenciava.  Que no hi havia res més que això. 

JOSEP ALEGRE I MARCET. 
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- "Ésser farmacèutic" és un bonic conte en el que es combina la ingenuïtat i el missatge com en gairebé 

tota l'obra de l'Alegre Marcet. Reproduïm la versió catalana apareguda al Butlletí de Federació 

Farmacèutica mentre la castellana sortia a Ofarm (febrer 1986). 

É S S E R  F A R M A C È U T I C 
======================

La canalla corria esbojarrada darrera del gos, del Valent.  Un d'ells, amb un llenguatge copiat dels 
"indis" de la televisió, anava cridant: "Yo ser robot malo, yo hacer salchichas de Valent".  Els altres 
que sens dubte tenien un cor més sensible també perseguien el gos, però, pel que deien, es deduïa que 
eren robots bons que anaven a salvar-lo. i el gos... doncs el gos enorgullit, content que tots juguessin 
amb ell, llençava a l'aire alegres lladrucs. i jo ... I jo ni corria ni bordava, però el meu cor estava 
content.

De cop tot canvia perquè aparegué la meva dona portant una safata plena de llesques de pa i preses de 
xocolata. L'escamot de "marcianos" que havia envaït el meu jardí es dissolgué i tots plegats, robots 
bons i dolents, es posaren d'acord en assaltar la Lluïsa.  Després, amb les mans plenes, anaren a seure 
al meu costat en tant enllestien el berenar - primer la xocolata, després el pa - i jo els mirava, i els 
sentia xerrar -, i per dintre meu sentia una estranya sensació, unes pessigolles difícils d'explicar. i és 
que és tan bonic sentir parlar la mainada! 

La conversa dels menuts versava sobre els seus pares.  Cada un volia explicar una cosa més gran, una 
cosa més important. 

- El meu pare té un cotxe de color groc que corre més que tots - s'enorgullí un -. 

- "Pues el mío lo tiene negro y aún corre más" digué el nen-robot de les salsitxes que pel que es veu 
era castellà. 

Amb la boca plena de xocolata un de grassonet farfallejà: 

- El meu pare fa ponts per a travessar els rius, i també fa cases i carreteres . 

I aleshores parlà ell. I el que ell digué fou molt bonic.  Perquè aleshores, ell, el meu nét, en Kirien, 
digué lentament: "El meu pare fa medecines per guarir els nens malalts". 

I ja no sé més. Ja no vaig escoltar més. Em vaig quedar abstret rumiant aquella meravellosa definició 
del nostre ofici "fer medecines per a guarir els nens malalts". I vaig pensar: si sabéssim mirar amb 
ulls d'infant que bonic no fóra el món! 

JOSEP ALEGRE I MARCET. 
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- "El monstre de Cardedeu" va ser publicat pel Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica des mes 

de març de 1986 i a Ofarm al desembre del mateix any. 

Els seus dos nets li expliquen que veuen cada nit dins la seva piscina un monstre. L'Alegre ja sap que 

el monstre del llac Ness estiueja a Banyoles, però d'aquí que es desplaci a Cardedeu...!. 

- L'abril de 1986 surt al Butlletí de Federació "Seixanta anys". És un conte molt complet amb un inici, un 

cos i un final molt ben definits. És una plasmació i explicació del estat d'ànim del autor en complir 

"seixanta anys". Es de destacar que de les quatre raons de viure, una és la Farmàcia que "s'ha anat 

convertint en una part del meu 'jo' " ens diu. 

- "Higiene infantil" és una anècdota viscuda a la botiga de farmàcia pel propi Josep Alegre que en dóna 

fe amb una nota a peu de pàgina. Si no fos així creuríem que és un acudit ja que el nen de dotze anys 

a més d'ésser un "despistat" segons sa mare, és una mica brut. 

- "I des d'aleshores que visc amb ella...". Un poètic llenguatge ens descriu la trobada i l'enamorament 

per... una gossa (Butlletí Informatiu, setembre 1986). 

- "Un crit per la lluita contra la injustícia són les poques ratlles de " 'Tengo fame', tinc fam",  arrel d'un 

viatge al Brasil on observa el contrast de la riquesa del país i la pobresa del poble (Butlletí Informatiu, 

octubre 1986). 

- "Pip, pip, pip" (Butlletí Informatiu, novembre 1986) és el só del despertador que el vetlla d'un somni 

molt llarg que és el conte en sí. A través d'ell coneixem una mica més el nostre company farmacèutic, 

els seus costums, els seus gustos. És interessant de saber que per exemple l'Alegre és un admirador 

de les llibreries. Com a bon escriptor, és també un bon lector. 

- "El currículum" (Butlletí Informatiu, febrer de 1987) parla de la importància relativa de les coses d'una 

manera original. 

- "El cabirol blanc" és un conte fantàstic dels dos ó tres que deu haver escrit d'aquest tipus l'Alegre 

Marcet. Aquí la història del protagonista - ell mateix - que, anant de vacances a un hostalet al mig de la 

muntanya es perd i demana ajuda a una parella d'anglesos que resulten ser el mort vivent James 

Stewart i la seva esposa, és totalment imaginària. Cap somni, exageració o comicitat donen realitat a 

l'anècdota que vol ser misteriosa com els contes de E. Allan Poe (Butlletí. Inf. Fed. Farm. març 1987). 

- "Dius que... " (Butlletí Inf. Federació Farmacèutica, abril 1987). El naixement del tercer nét, la Berta, fa 

despertar novament el cor de l'Alegre Marcet que degut als anys - ens diu - s'ha acostumat a tot i això li 

impedeix de percebre les belleses i les crueltats del món. Però aquest article-reflexió permet de veure 

que és per a ell un escriptor: 
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DIUS QUE ... 

Dius que t'agrada llegir-me.  Que frueixes amb les meves narracions.  Dius que sé escriure... 
Mercès, gràcies, però... però no és cert.  Jo no en sé, d’escriure. 1 et puc ben assegurar que 
m'agradaria, i que m’esforço per a fer-ho el millor que sé.  Perquè és tan bonic escriure... És 
trametre als altres allò que tens dintre, allò que penses, allò que vius.  Es compartir els teus 
sentiments, les belleses que albires, els flaires que t’envolten, l'aire que respires ... 

Dius que sé escriure... No, no en sé.  Tal vegada en altre temps n'he sabut, però ho he oblidat.  Per a 
mi, escriure no és compaginar lletres per a formar paraules, ni jugar amb aquestes per a formar 
frases.  Frases boniques que acaronen les orelles, que pessigollegen l'esperit.  Sí, potser sí que això 
té algun valor.  Però jo crec que escriure és molt més.  Que escriure és dir coses, expressar 
pensaments; és fer donació del propi jo; és cedir una mica d’allò que tens. 

1 per això dic que no sé escriure, perquè ja no tinc pensaments.  Hi ha qui creu que els pensaments 
neixen al cervell.  Gran error.  Els pensaments, les idees, es generen en el cor.  I quan el cor ja no 
vibra, quan ja no batega amb forja, quan és incapaç d'emocionar-se, de plorar i de riure, aleshores 
no tramet impulsos al cervell i les neurones deixen de treballar. 

I això, em succeeix a mi . Potser és l'excés de feina.  Potser és el fred de 1 'hivern o la calor de 
l'estiu.  Potser són els anys que endureixen el cor tot adormint-lo; els anys que enterboleixen els 
ulls, que fiten, però no veuen; potser són ells els que fan que les orelles tan sols trametin sons 
esmorteïts.  Els anys ... segurament és això. 

Segurament són ells els que no em deixen riure davant dels pallassos, ni fruir de la natura, ni 
descansar sentint les ones dels mar o respirant el suau ventijol de la muntanya.  Segurament són ells 
els que m'han acostumat a tot i m'impedeixen percebre les belleses i les crueltats del món. - 

I sé que contra això cal lluitar.  Que cal lluitar contra l’habituació que ens encega.  Que al cor cal 
desvetllar-lo, que es pot aprendre a moldejar els sentiments.  Però la vida pesa tant 

Més ara sé que no tot està perdut.  Que sempre hi ha una petita cosa que et pot desvetllar. I és que 
quan la meva neta, la petita Berta, obrí els ulls per primer cop i em somrigué, el meu cor s'eixiriví i 
els pulmons s'ompliren d'un aire nou encara mai no respirat. 1 el cervell, emborratxat per una nova 
sava, em digué que calia continuar lluitant perquè la petita Berta trobés un món millor. 

JOSEP ALEGRE I MARCET 

- "Dedicat als pares" que només paguen i callen, i contra la qual cosa no s'han de conformar (Butll. Inf. 
de maig del 1987). 

- "La petita Berta" (Butlletí Informatiu, juny 1987). Un altre article en què lloa la seva neta i ho fa a 
través d'una anècdota molts cops sentida : fer fotografies sense carret a la càmera. 
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ART I LLETRES

LA PETITA BERTA 

No voldria que per això que us explicaré em tinguéssiu per un avi d’aquells 
que els cau la bava així que veu un dels seus néts.  No. Ans el contrari.  Sóc un 
home dur que sé vèncer les ridícules sensibleries on altres cauen.  Però, amb 
tot, sé molt bé el que són les conveniències socials; i per això, perquè la filla i 
el gendre estiguessin contents, vaig comprar un rodet i vaig anunciar que faria 
fotografies a la Berta, la néta que m'acaba de néixer. 

La Berta ... Us en podria parlar molt d'ella.  Tan sols té vuit dies però una 
setmana de vida dóna per a molt.  Però no vull cansar-vos amb coses sense 
importància.  Tan sols vull dir-vos que se m'assembla.  Bé, vull dir que se 
m’assemblarà.  Això és segur.  Perquè malgrat que és menudeta, té les mans 
molt llargues i això vol dir que serà alta com jo i no baixeta com la Lluïsa, la 
meva dona.  Prou greu que li sap que la nena tingui les mans llargues i que 
s'assembli a mi més que a ella. 

Bé, però no era pas d’això que jo volia parlar, sinó de les fotografies.  Perquè 
comences per quedar bé, però després sense adonar-te'n t'animes: ara en braços 
de la mare, ara una despulladeta, ara una rient, ara una plorant ... 1 vas fent. 1 
la gent es creu que estàs fruint amb la cambra a les mans, i no s'adonen que ho 
fas per compromís. I hom, sense voler-ho, acaba el rodet. 1 no per ell, sinó pels 
altres, hom va corrent a la botiga a revelar les fotos i, en ser allí, hom s'adona 
que en l'esverament s’ha oblidat de posar el rodet a la màquina.  I que aquest, 
el rodet, el té a la butxaca. 1 aleshores hom no sap què fer.  Si tornar a casa i 
repetir les fotografies, sabent que tots es riuran d'ell , o quedar-se sense retrats 
...

Però, fet i fet, hom - un servidor- decidí que era millor guardar-se la disfressa 
d'home dur i tornar a casa a fotografiar la Berta. 1 és que com la Berta no n’hi 
ha pas gaires, què caram! 

JOSEP ALEGRE I MARCET 
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Articles

Col·labora esporàdicament a les revistes "Ciervo" i "Quaderns d'Orientació Familiar" (1981) . 

Així trobem com exemple l'article “Matrimoni tradicional 1 noves generacions” que va ser una 

conferència-reunió organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar el 4 d'abril de 

1981. Hi van participar dos matrimonis que feien una exposició del què pensaven, i després 

dialogaven amb els assistents.  Aquesta exposició va ser publicada, com diem, per la revista 

que edita el Secretariat.  En ella el matrimoni Alegre-Valls basant-se en tres casos reals viscuts, 

fan una defensa del matrimoni celebrat per 1'Església i analitzen perquè s'hi oposen la majoria 

de les parelles joves. A través de llur explicació velem el sentit religiós 1 cristià que ha presidit 

sempre la vida de l'Alegre Marcet. 

Aquesta conferència es un exemple més de les moltes que ha donat sobre temes de tipus 

religiós-familiar en parròquies o col·legis, relacionat com està amb el Secretariat de Pastoral 

Familiar. 

També ha intervingut en taules rodones com l'anomenada 'La dona en l'Església i en la 

Societat "(amb la participació també de Teresa Pàmies, Remei Caselles i Maria Antònia Oliver) 

que va tenir lloc a Franciscàlia. 

És també molt important el capítol d'articles publicats a l'AVUI - aproximadament uns vint-i-

cinc - durant els anys 82 i 83.  Així en destaquem títols com "Que difícil és fer-ho! "(28-VIII-

1982), on planteja l'aplicació del Cristianisme en la vida real amb fets concrets, és a dir, donar-

se tot el que calgui; el sentit religiós i la fe cristiana de l'autor afloren en “No ho entès mai" (9-

VII-82), article en que defensa la puresa dels creients enfront dels costums que s'ensenyen per 

quedar bé o fer bonic. 

Ell mateix ho confessa, li feia angúnia escriure “L’Ocasió perduda” (3-IX-82), on parla de la 

propera vinguda del Papa.  Exposa que es una llàstima que el poble fidel no pugui parlar 

directament amb l’alta jerarquia, i que aquesta hauria d'escoltar-lo més sovint. 

Segueix amb el tema del Cristianisme en 'No en tinc ganes" (10-IX-82). Recomana a la seva 

filla - que suposem no vol anar a missa, per exemple perquè no li ve de gust - que per créixer 1 

per mantenir-se en la fe cal l’esforç tant si ve de gust com si no d'acostar-s'hi cada dia. 
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“Allò que de debò ens falta” on diu que l’oració es aprofundir en el coneixement de Déu i que 

ens ha de portar a la lluita contra els problemes del món: injustícia, fam, atur... perquè no són 

res més que problemes d’Amor. 

Explica els motius pels que creu - les idees engrescadores de Jesús i la Vida Eterna - en 'Per 

què crec". En 'Sempre serà imperfecta" es refereix a la Església, que té molts defectes però 

afirma que el terme Crist va sempre unit al d’església. 

“Avui no he pogut dormir” tot pensant en el sermó de mossèn Pere.  Novament surt aquí el 

problema d’anar o no a missa per part de les seves filles, 1 això el duu a un altre tema també ja 

debatut: l'Església i els canvis que s'hi podrien fer per renovar-la, per animar la gent. Perquè no 

tothom se sent motivat de la mateixa manera.  Es tornen a exposar els mateixos temes de les 

diverses formes de creure en Déu i de “la utilitat” de l'oració.  També a "L’home del bar" on 

explica la seva forma d’entendre l’oració. 

A continuació reproduïm alguns d’aquests articles que hem comentat com a mostra de la seva 

prosa en parlar de qüestions religioses. 

Assíduament continua col·laborant en el "Butlletí de la Federació Farmacèutica" i té al seu 

càrrec la secció de 'El soci diu" on fa entrevistes a farmacèutics. 

Des de 1985 porta publicats una quarantena d’articles del mateix tarannà al "Full Dominical" 

del Bisbat de Barcelona però que té difusió per tota Catalunya i Balears. 

L’Alegre i Marcet s’ha de dir que hi afronta els petits problemes de la religió amb valentia i 

decisió.  S’explica amb un gran sentit comú, com aquell que no diu res, però diu el que tots 

hem pensat sempre. 

Fins i tot hi podríem trobar una mica de rebel·lia per les fórmules catòliques tradicionals.  

En 'Imitar Crist" exposa la impossibilitat de viure com ell proposa, “adaptar el seu esperit a les 

situacions d’avui”. 



67

"Què difícil és fer-ho" (AVUI, dimecres 18 d’agost de 1982). 

Què difícil és fer-ho!
En Toni em vingué a veure amb una cartera sota el braç, 
sembla foll d’alegria. «Me'n vaig» - digué, i obrint la 
cartera tragué un mapa. «Guaita, això és Escòcia, ho 
veus?, nosaltres aterrarem aquí - amb l'índex assenyalà un 
punt--. després agafarem un cotxe i resseguirem la costa 
fins arribar a dalt de tot».  M'ensenyà uns fulletons: 
«Fixa't quins llacs, hi ha aigua pertot arreu, i els prats... 
mira, mira quina verdor ...!» 
En Toni continuà parlant i continuà explicitant-me les 
meravelles d’aquelles terres.  Se’l veia vertaderament 
il·lusionat paladejant per endavant les seves vacances. 

Avui he tornat a veure el meu amic.  Avui no estava 
excitat com l’altre dia.  Avui, en tot cas, traspuava pau i 
serenor.

-1 doncs - li he preguntat -, com teniu el viatge? 
- No hi anem –m’ha respost i després de dubtar uns 

moments ha continuat.  No facis aquesta cara d’estranyat.  
És cert que hi estàvem molt engrescats, que el desitjàvem 
molt, que la meva dona fa anys que el somiava. Es cert, 
però hem fet números.  No, no es tracta d'un problema de 

diners, tu saps que em guanyo bé la vida, es tracta d'un 
problema de consciència.  Amb la Nuri hem pensat que 
podíem ésser igualment feliços sense aquest viatge i que, 
per contra, amb aquests diners podíem solucionar algun 
problema.  Més concret: hem pensat que mai no se 
solucionarà la qüestió de l'atur amb paraules o amb 
declaracions, sinó que .l’única solució està en el sacrifici i 
en el gra de sorra que hi posem cadascun. 
- El que m'ha dit m'ha fet pensar, m'ha fet rumiar. 1 ara 
tremolo, tremolo pel que en Toni m'ha fet veure. I és que 
ell m'ha posat davant dels ulls una cosa que ja sabia, però 
que sempre he procurat oblidar.  En Toni m'ha fet veure 
que som lliures de seguir o no Crist, però que si volem 
ésser d'Ell hem d’estar disposats a molt -, a compartir; a 
donar, a donar tot el que calgui, a donar tot el que no ens 
és necessari. I què és el que de debò és necessari? 

Però que fàcil és dir tot això i que difícil actuar com en 
Toni i la Núria; és a dir -. que difícil és fer-ho! 

    Josep Alegre i Marcet 

No ho he entès mai 
No, jo això de la televisió no ho entès mai. I les 
vegades que m’ho han explicat. Que si les ones 
hertzianes, que si els electrons. Res, jo cada cop que 
premo el botó i em trobo un senyor dins de casa 
m’agafa un esglai d’allò més. I és que hi ha coses 
que, per més que mes les expliquin, que les vegi, 
que les rumiï, no les puc entendre. Com ara el que 
vaig veure l’altre dia – i així continuem parlant de 
televisió -: doncs, l’altre dia us deia, vaig veure per 
la pantalleta com la selecció espanyola del Mundial 
82 anava a visitar la Mare de Déu del Desemparats; 
després, i això ja no ha vaig veure sinó que ho digué 
el locutor, la selecció complimentà l’alcalde i altres 
autoritats. 
Sí, ja sé que tot això són costums. Que és costum 
que els jugadors del Barça, quan guanyen , vagin a 
la Mercè i que moltes entitats, quan celebren les 
bodes de plata, pugin a Montserrat. Són hàbits, 
tradicions, costums. Què hi farem. Però de vegades 
penso si no fóra hora que ens desempalleguéssim de 
molts costums. Que els practicants visitin la Verge, 
sens dubte és positiu; però convertir la visita en un 
acte social és una cosa contra la qual els creients 
haurien de lluitar. I és que potser ja fóra hora que 
s’entengués  que el cristianisme s’ha de viure, no 
pas ensenyar, que els exemples no s’han de donar, es 
donen sense advertir-ho. 

A vegades, i potser això és un disbarat, a vegae4s 
desitjaria que la nostra terra es descristianitzés de 
debò, enteneu-me, vull dir que perdés d’un cop el 
seu fals cristianisme per així poder viure la fe sense 
el destorb dels vestits de comunió per a nens que 
mai no combregaran, o cerimònies religioses per a 
nuvis que tal volta mai no han cregut. 
Però, per aconseguir-ho, potser caldria que 
nosaltres, els creients, féssim el primer pas 
despullant la nostra manera de viure la fe de moltes 
coses, tal volta útils i necessàries en una societat i en 
un temps passat, però que avui poden ésser, per 
alguns, entrebancs en el seu caminar cap a Déu. 
Potser caldria que féssim el primer pas en recerca de 
la senzillesa, de la puresa de les arrels, perquè així, 
alliberats dels convencionalismes, respectant, això 
sí, els diversos nivells, les diverses maneres de viure 
la fe, practiquéssim com a cristians tan sols els que 
ho som, millor dit, els que ho intentem ser. 
Tal volta ajudaria que el món descobrís que ésser 
seguidor de Crist no és un costum, no és una 
tradició, no és un acte social, sinó que és l’opció 
més seriosa que un pot prendre. 

  Josep Alegre i Marcet 

 "No ho he entès mal" (AVUI, divendres 
9 de juliol de 1982). 
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"L’ocasió perduda" (AVUI, divendres 3 de setembre de 1982).

L’ocasió perduda 
entrada caldrà que confessi que aquest article l'he 
escrit tres cops -, les dues primeres versions les he 
estripades i a hores d’ara són a la paperera. 1 és 

que em feia angúnia exposar el meu pensament.  Però, 
finalment tot fent el tercer redactat, he vist clar que 
l'Església l'hem de fer entre tots i que fins i tot el més petit 
pot tenir alguna cosa a dir.  Alguna cosa que pot ésser 
encertada i fer un bé als altres, alguna cosa que pot ésser 
un disbarat, però que també cal dir-la per així poder ésser 
advertit; el que no podem fer és guardar-nos-les dintre, no 
aportant el nostre gra de sorra, bo o dolent, per a enriquir 
la comunitat. 

Però ara estic rumiant que tot el que exposaré tal volta 
no és altra cosa que el fruit del materialisme que envaeix 
la meva ànima. Tal volta tot plegat no és res més que això, 
però cal que confessi amb sinceritat que la vinguda del 
Sant Pare no m’entusiasma.  No m'entusiasma pensar que 
des del mateix lloc on em situo per veure córrer en Quini o 
en Simonet ara veuré el Papa i, és més, com que sóc un 
xic miop per a poder-lo veure hauré d'usar binocles.  
Tampoc m’il·lusiona escoltar-lo pels altaveus perquè són 
tan dolents que no entenc mai el que diuen.  Fet i fet, 
imagino que assegut davant del televisor el veuré 1 el 
sentiré millor i, clar, aquest allunyament no em diu res. 

Amb tot, no sóc contrari a la seva vinguda perquè sé que 
no tots els homes som iguals i que possiblement, per a 

alguns, la visita serà molt positiva, més encara, no en sóc 
contrari perquè crec que si ens visita no és perquè veiem 
el seu rostre, ni tampoc per fer-nos un sermó, ni molt 
menys per fer relacions públiques; crec, estic convençut, 
que si ve a casa nostra vol connectar i parlar amb tots i 
cada un de nosaltres.  Cada un de nosaltres?, ai las!, això 
no pot ésser, som massa els que voldríem dialogar amb ell, 
intercanviar idees, escoltar i comunicar pensaments. 

Llàstima d'ocasió perduda!  Si ens haguéssim preparat 
amb temps i haguéssim fet com una mena d’assemblees 
ara podríem presentar els resultats tot dient: «Santedat, en 
aquestes terres tenim aquests problemes, demanem 
aquestes coses, pensem així, creiem això».  Aleshores 
aquest viatge fóra un diàleg veritablement profitós entre 
els diversos membres del poble de Déu, entre la més alta 
jerarquia i el poble fidel.  Fóra, sens dubte, un viatge 
enriquidor per a nosaltres i, per què no?, també per a ell. 

Però no perdem l'esperança, potser no serà l’ocasió 
perduda, potser mitjançant aquest viatge l'Església 
entendrà de debò que el poble de Déu el fem tots 1 que 
tots tenim el dret i l'obligació de dir coses; que a tots se'ns 
ha d'escoltar i que a tots se'ns ha de preguntar amb molta 
més freqüència.  Déu ho vulgui. 

 Josep Alegre i Marcet 

No en tinc ganes
 o em ve de gust, no en tinc ganes», em digueres, 
i no vaig saber que contestar-te, no vaig trobar 
idees, paraules. I ara sí, ara que tot ha passat 
penso que podia haver-te dit moltes coses. 

«Complex d’escala», en diuen d’això ja ets fora, quan 
t’has acomiadat i ets a l’escala, aleshores se t'acudeix el 
que hauries d’haver dit. Jo en pateixo molt d'aquest 
complex, i és després, és ara, quan rumio el que t’hauria 
d'haver contestat.  Podia dir-te tantes coses. Potser si 
t’hagués explicat que hi ha vegades que es camina no 
perquè vingui de gust, sinó perquè cal caminar... 

Però tal volta m’hauries entès millor amb un exemple. 
Tu ja saps – t’hauria dit- que cada dia vaig a la piscina, 
oi?, doncs bé: l'aigua no m'agrada, la trobo freda, freda 
fins i tot a l’estiu; i és que en el fons el que passa és que 
no m'agrada la natació . Però, malgrat tot, cada dia nedo 
una estona perquè sé que m'és bo, que m'és necessari. 1 si 
me'n fa de mandra! I als hiverns amb el fred... però sé que 
per a mi és com el pa que menjo, i per això no ho deixo. 

Hi ha una cosa ben estranya, amb tot, si un dia em deixo 
vèncer per la mandra no em passa res, no trobo a faltar res, 
estic igual que sempre, igual d'àgil, igual de fort, però 
l’endemà encara estic més emmandrit. I el que es mes 
important, fixa-t’hi bé, és que si no és un dia sinó molts 
els que faig campana, quan tomo a la piscina m'adono que 
estic desentrenat, que les cames i els braços no em 
responen, que em falta respiració. Aleshores veig 
clarament que si vull estar en forma - com diuen els 

esportistes- no puc faltar ni un sol dia a la meva cita.  Que 
les piscines de cada matí són la gota d'aigua que em manté 
més o menys lleuger. 

Tot això és el que t’hauria pogut dir, i ara, he aprofitat 
per a dir-t'ho.  Perquè estic segur que saps molt bé que. no 
parlo d'esports, que parlo de coses més serioses, que parlo 
de Déu. Estic segur, filla, que has entès que el volia era 
dir-te que per mantenir-se en la fe, per créixer en la fe, per 
aprofundir en el coneixement i en l‘amor de Déu cal, tant 
si ens ve de gust com si no, l’esforç constant de cada dia. I 
és que, creu-me, per estimar Crist se l’ha de conèixer, i 
com el coneixeràs si no fas cap esforç per acostar-t'hi, cap 
esforç per descobrir-lo? 

Josep Alegre i Marcet 

D’

«N



69

"No en tinc ganes" (AVUI, 10 de setembre de 1982). 
En l'article "Pregària" comenta d'una manera semblant a un altre article "Napoleó", el 
resar d'una manera repetitiva que a Déu no l'has de convèncer, l'has d'escoltar, ens 
diu. Tampoc el sacrifici, si es inútil li sembla que no pot agradar a Déu (dejunis i 
abstinències).
     Parla també i critica les fórmules litúrgiques habituals d'una litúrgia morta en 
l'article "Maradona". Dotat de cristià optimisme, aconsella no oblidar els morts, però 
viure amb alegria, en la seva aportació dominical "Riu, Maria". 
     I, finalment, en l'article titulat "Que et puc explicar"  diu que "és com el Temple de 
la Sagrada Família", que s'ha de construir poc a poc amb paciència i il·lusió. 
     Aquests escrit segueixen la tònica general de l'Alegre Marcet: entusiasme, fina 
ironia i aquell feliç intimisme que fa honor al seu cognom. 
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ENTREVISTA

Aquesta entrevista la vaig fer al seu laboratori. És un edifici de dues plantes i en 

trucar va sortir a obrar un noi de faccions quelcom semblants a l'Alegre; era un dels 

seus fills, el gran, que treballa amb ell.  Molt amablement em va fer passar a una 

saleta d'espera molt clara, funcional i polida on al cap d'uns moments arribà el 

farmacèutic Alegre.  Em va contestar així les meves preguntes. 

1.- Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia ?.

"Per diversos motius. Jo, de petit estava molt malalt, era asmàtic i m’havia de 

“cuidar" molt, i pensava a què em podria dedicar, és a dir, que per exemple no podia 

ser metge, sinó que havia de buscar una feina més sedentària.  La paradoxa es que 

després he estat sempre més sa. 

D'altra banda em cridava molt l'atenció el Dr. Vilardell (amb farmàcia a Gran Via 

cantonada Via Laietana) i de petit sempre deia que volia ser com ell.  Això' em va 

quedar gravat. 

També hi va influir un professor que vaig tenir als Jesuïtes.  Ens feia classes de 

Física i era farmacèutic, me l'estimava molt.  Tant és així que dels trenta alumnes 

que érem, cinc vam fer Farmàcia, com per exemple en Ferrer Batlle.  Perquè a casa 

meva ningú no era farmacèutic i jo en vaig ser l'únic de set germans". 
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2.- Com va néixer en vostè la seva afecció a escriure ?

"Va néixer d'una manera curiosa. Al Butlletí de "Federació Farmacèutica" no hi havia 

gairebé res escrit en català, . . . potser només l'editorial. Un dia em vaig decidir a 

publicar-hi un article en mal català que una noia d’allà em va corregir.  Es deia "Quin 

goig tots a taula!”.  Va agradar i això em va animar a fer-ne un altre, i un altre, iaixí 

amb tota una colla en vaig fer un llibre.

Però per ara no m'animo a escriure una novel·la.  A mi em van millor les narracions 

mes curtes". 

3. - Va haver de superar moltes dificultats?

"No. Quant a temps m'hi dedico a estones.  Quant a possibilitat de publicar, vaig 

començar enviant un manuscrit al Butlletí de la Federació quan encara no era de la 

Junta; en surten dos mil exemplars, no està malament. 

Després també he publicat contes a diferents revistes í en tinc d'altres que no estan 

editats.  Abans escrivia a la pàgina religiosa de l’Avui i ara al Full Dominical". 

4.- És compatible amb la seva professió?

"Sí, perquè m'hi dedico els caps de setmana, o sigui dissabtes i diumenges". 

5.- Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva professió?

"Jo considero que sí, perquè en primer lloc el fet d'estudiar ajuda a classificar idees i 

a tenir interès per les coses.  Per altra part l'aspecte científic ha influït en la meva 

capacitat d’anàlisi i a estructurar, a dir les coses clares. . . , ha fet que el meu estil 
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fos senzill, planer i amb frases curtes.  En els temes en canvi, hi veig poca relació, ja 

que no parlo de qüestions religioses i de la família, encara que últimament he 

incorporat anècdotes viscudes o sentides explicarà la farmàcia 

6.- Com jutja la seva obra?

Aquí el Josep Alegre amb la seva típica ironia contestà : "Molt be. Jo sóc en llengua 

catalana el que Cervantes és a la castellana".  I després afegí somrient de les seves 

pròpies paraules: Bé, literàriament son els altres qui m'han de jutjar.  Jo sento 

necessitat d'expressar-me, tinc coses per dir i ho faig amb un estil no massa feixuc, 

àgil, planer. En Folch i Camarasa m'ha influït molt". 

7.- Si hagués de tornar a començar, faria el mateix ?

- Sí, ho faria però més ben fet.  La meva professió, la farmacèutica, m'ha agradat í 

m'ha anat bé. 

Des del primer any vaig poder fer pràctiques amb un amic del meu pare.  El Dr. 

Huerta es volia vendre la seva farmàcia, així és que jo li vaig donar una paga i 

senyal.  El 1947 jo ja hi era a la mateixa farmàcia que avui i fa trenta anys que tinc el 

laboratori.

Respecte a escriure crec que vaig començar massa tard, però per altra banda 

reconec que s'ha de tenir "experiència " per escriure". 

8.- Com veu actualment la literatura catalana?

"Força bé.  Jo estic esperançat i crec que cada dia hi ha mes lectors.  Quan jo era 

petit vaig poder llegir el Patufet, les aventures d'en Massa gran. . . és on jo vaig 

aprendre a llegir.  Després, a la postguerra es deixava editar molt poca cosa en 

català, llibres religiosos per exemple. 
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Ara s'escriu i es llegeix en català.  Potser en aquest moment estiguem una mi . 

ca encallats però jo veig un bon avenir per a la literatura catalana'. 

9.- Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual i del futur de la 

farmàcia?.

El futur de la Farmàcia el veig bastant semblant al d’ara però lleugerament modificat.

No hi crec en la idea d'una gran farmàcia com a botiga amb 15 ó 20 farmacèutics, o 

bé serà només possible d'aquí a molts anys. Jo crec que on tenim una gran feina és 

en el camp alimentari, mentre que el de la indústria el veig més negre degut a que 

estem en mans de grans multinacionals. 

Quant a les petites farmàcies també hi ha futur per als nous farmacèutics- Cada 

vegada es col·loquen més farmacèutics com a dependents, la qual cosa implica un 

major control medicamentós, tan important". 
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APORTACIONS ORIGINALS 

Ramon Berenguer IV

Sí, ja ho sé que vostè no s'ho creurà, ja ho sé, però li dono fe que va ésser així. Miri, 
jo pateixo d'insomni, sap, i per a combatre'l cada nit faig una passejada. I, com li 
deia, ahir vaig sortir de casa i vaig baixar per la via Laietana, pensava anar fins el 
port però, en ésser una mica més avall de la catedral, em vaig seure sobre un pedrís 
per a descansar una mica. Això ho faig cada dia, fins aquí no hi ha res d'anormal. I 
així estava quan va aparèixer ell. Vostè es pensa que són falòrnies, imaginacions 
meves, doncs jo li puc jurar que era en Ramon Berenguer IV. Anava embolicat amb 
una capa que el cobria de cap a peus i portava una corona daurada damunt la testa. 
I ho sé molt bé que era ell perquè gairebé som de família, cada vespre, quan amb 
les meves caminades passo davant de la seva estàtua, ens saludem afectuosament. 
Som amic, oi que ho entén?. Que què em digué. Ja li ho he dit. En Ramon 
Berenguer està queixós de nosaltres, diu que no es mereix el tracta que li donem. 
Que està d'acord en mullar-se quan plou i en rostir-se de calor a l'estiu, però els 
coloms... Es veu que els colom l’empipen d'allò més. Diu que està fet una porqueria i 
que anar brut d'aquesta manera no és digne d'un home del seu estirp. Sí, si, senyor 
Batlle, ja ho sé que això no té solució. Que vostè no pot manar als municipals que 
matin tots els coloms. Però és que jo havia pensat, i per això l'he vingut a veure, que 
si li trèiem la espasa i al seu lloc li posàvem un paraigües potser les aus jo 
l'embrutarien tant. Oh, no, senyor Alcalde, no s'empipi amb mi, en últim terme això 
no seria res estrany, no seria pas la primera estàtua a qui s'aplica aquesta solució. 
Aquí ja tenim la dona del paraigües... I, a més, podria ser que essent dos, ves a 
saber, tinguessin descendència... què li sembla, senyor Maragall? 

Josep Alegre i Marcet 
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SÓC ESCRIPTOR?

No, això que quedi clar, no sóc escriptor ni res que se li assembli. Per a ser-ho cal 
saber escriure i jo no en sé. Tan sols sóc un farmacèutic que té coses per a dir i 
intenta dir-les. 
Coses per dir... Mireu, quan vaig néixer em van batejar i, com gairebé tots els 
habitants d'aquest país, en arribar als set anys vaig fer la primera comunió. Després 
em portaren a una escola on m'ensenyaren francès i anglès, llatí i grec, però, ai làs!, 
s'oblidaren d'ensenyar-me català. Coses dels temps. Però aquest, el temps, anà 
passant i a mesura que guanyava edat anava descobrint i aprofundint en un doctrina, 
en una manera de viure la vida, de veure el món. I aquesta doctrina, aquest ideal, em 
portà a prendre greus decisions, una d'elles, comprometre'm a lluitar per la justícia. 
D'injustícies el món n'és ple, però jo vaig descobrir la que tenia més a prop: 
Catalunya. I com a conseqüència d'aquesta descoberta vaig comprometre'm a lluitar 
per la meva terra. 
     A Barcelona hi havia una revista de farmacèutics - encara era l'època d'en Franco - 
tota ella en castellà. Vaig parlar amb el director per veure si podia publicar alguna 
cosa en la nostra llengua: "Fes-ho, em digué, tot pot ser que anem plegats a dormir a 
la Model". Vaig fer-ho i re no va passar. I així va néixer allò que alguns en diuen un 
escriptor. Amb els meus esborralls pretenc dir coses, comunicar idees, fer una 
transfusió d'allò que tinc dins. Per això els meus escrits fugen de les llargues 
descripcions: no vull perdre el temps ni fer-lo perdre. Intento ésser agradós i curt, 
perquè sé que les redaccions llargues i feixugues ningú no les llegeix. Procuro alternar 
els escrits amb missatge amb d'altres totalment festius. És una tàctica de bon 
venedor. I tinc tantes coses per vendre, tantes coses per dir, tants missatges per 
comunicar...
     Però el meu repertori es limita, bàsicament, a parlar de dues o tres coses: la meva 
visió transcendent del món, una visió que intento transmetre d'acord als signes del 
temps, d'una forma moderna, anant a les arrels, deixant de banda els costums i 
cercant allò que és fonamental: l'amor a Catalunya, una Catalunya que a l'igual que 
l'Espriu, veig pobre, bruta i desgraciada, però que l'estimo com mai cap cosa es pot 
estimar; la meva família, la dona, els fills... 
     Tinc tantes coses a dir de tot això!. I procuro fer-ho de forma planera, utilitzant el 
català que parlo, el català del carrer. Perquè si vull que m'escoltin haig de parlar així. 
     I... i no sé que més dir-vos. Aquest sóc jo. Aquest és en Josep Alegre, farmacèutic 
i fals escriptor que, com deia al començament, té coses per a dir i intenta fer-ho. 

Josep Alegre i Marcet
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LLUÍS BERINGUES 

 BIOGRAFIA

Lluís Beringues i Vilaseca neix a Sallent el 3 de maig de 1919. És fill de Martí 
Beringues, forner de Sallent, i de Teresa Vilaseca. Foren sis germans. Després de fer la 
Primera Comunió, el 1928 es trasllada a Berga on estudia al Col·legi La Salle fins al 
1931. Aquell any, el dia 14 d'abril amb el Pare Josep van anar al Pi de les Tres 
Branques justament el mateix dia en què es declarava la II República, moment que 
recorda perfectament. 
L'any 35 obté l'Englantina dels Jocs Florals Infantils de Berga - que consistia en una 
màquina fotogràfica - amb el poema Oda a Berga, i l'accèssit correspon al que després 
ha esdevingut Mossèn Josep Serra i Janer, també poeta i amic del nostre farmacèutic. 
Comença la guerra i durant el primer any i mig ajuda el seu pare a la fleca, després va 
a la guerra i durant uns mesos roman amagat. El 1939 el porten al camp de 
concentració de Cervera per a la depuració corresponent. El 1940 mor la seva mare. 
Del 1939 al 1940 fa el Servei Militar a València, i alhora comença la carrera de 
Farmàcia, i a partir del 40 la segueix a Barcelona gràcies a la pròrroga de segona fins al 
1942, en què teòricament acabava la milícia. Però aleshores en Franco el torna a cridar 
a files - Hitler arriba a Perpinyà el 1942 - i ha d'ingressar novament a l'exèrcit. Per tant, 
en Lluís Beringues va estudiar tota la carrera vestit de militar. Es llicencia finalment dos 
mesos després de ser farmacèutic; això és el 1944. Potser hauria pogut acabar el 1943 
ja que estava matriculat de Química Orgànica i de cinquè curs, però en mobilitzar-lo 
novament, es va desmoralitzar i només s'examinà d'aquella assignatura. Així és que 
acabà la carrera en cinc anys i quedà estroncat el seu desig de fer-la en quatre, cosa 
que hauria aconseguit gràcies a què l'estiu de 1942, acompanyat de Jordi Pallars 
Sibecas, (actual delegat farmacèutic d'un important laboratori) va aprovar les 
assignatures de tot un curs. 
És Inspector Farmacèutic Municipal des de 1944. 
L'any següent - 1945 - compra la farmàcia a Sallent, que és el seu poble natal. Quan 
celebrava aquest fet acabava, justament al mateix dia, la guerra a Europa. Es fa soci de 
Federació Farmacèutica a partir de 1951. 
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Es casa el 24 de setembre de 1951 amb Josefina Sorribas Cabestany i té cinc fills: 
Mercè, Lluís - farmacèutic -, Rosa Maria, Maria Carme i Montserrat. Durant els anys, i a 
part de la seva afecció poètica, ha intervingut en diversos negocis com és propi d'un 
factòtum en un poble: benzinera, construcció, cines a Sallent i Balsareu, etc. 
El 1962 a la Càtedra de Bioquímica segueix el Curs d'Anàlisis Bioquímiques d'Aplicació 
Clínica. A partir de 1981 obre farmàcia a Sant Cugat del Vallès. 
Paral·lelament a la seva activitat farmacèutica, en Lluís Beringues ha format part de la 
història del seu poble alhora que ha fet la seva història poètica. Així, hi ha intervingut 
activament essent membre de les Juntes de la construcció del Col·legi de les Germanes 
Carmelites, i del de Sant Antoni Maria Claret. Quant a la seva poesia, com ara veurem 
en l'estudi de la seva activitat literària, ha descrit amb amor tot Sallent: monuments, 
castell, festes i tradicions. Tot ha estat plasmat en els versos del nostre farmacèutic al 
llarg de trenta-cinc anys, i del sallentí de tota la vida. 

ACTIVITAT LITERÀRIA ; PREMIS

En Lluís Beringues és un poeta. Ha escrit des de jove poesia malgrat que, per manca 
de temps i dedicació, no la publiqués d'una forma sistemàtica.
Les primeres composicions poètiques daten dels anys 40 i ha anat escrivint des 
d'aleshores, però ho fa de forma continuada a partir de l'any 1982. 
Els seus premis són pocs degut a què també són molt poques les vegades que s'ha 
presentat a concurs. Així tenim el premi infantil dels Jocs Florals de Berga (Englantina 
de 1935) per Oda a Berga que no ha estat publicada. 
Obté l'Englantina d'Or pel poema castellà (única vegada que escriu en castellà) Salve a 
la Pàtria amb el lema España Inmortal als X Jocs Florals de Manresa amb motiu de la 
Festa Major de la Misteriosa Llum (1948). Es un poema bastant llarg que vaig sentir 
recitar de boca del propi autor i que, degut a la temàtica i al seu estil ressonant, recorda 
els poetes del Siglo de Oro de la Literatura Espanyola però no deixa de tenir certa 
gràcia.
Per últim li és concedida la Flor Natural –tema poc conreat per en Beringues, ja que 
generalment sempre parla de la Pàtria i de la terra - en els Jocs Florals de la 3a. Edat 
de Sant Cugat (1986) per Penso en tu i el premi a la poesia festiva per Judici de l'any 
1986. Ambdues es van publicar al llibret editat amb motiu dels Jocs i, a més, el Judici
va sortir (Juliol - Agost 1986) a la secció d'Art i Lletres del Butlletí Informatiu de la 
Federació Farmacèutica com gran part de la seva producció poètica. Aquesta poesia la 
dedicà a tots els companys farmacèutics de la seva promoció amb motiu de la reunió 
anyal que celebraren i no deixa gaire ben parat l'any 1986.
Per millor veure l'evolució de la seva poesia que podríem qualificar d'impressionista, 
estudiarem els seus poemes en ordre cronològic de com van ser escrits i no tal com 
van ser publicats ja que la majoria han trigat a estar-ho. 
Com en tot poeta, cada composició expressa el sentiment i l'estat d'ànim de l'autor en 
un determinat moment. Aquests pensaments, sentiments, situacions i/o motius del que 
vol expressar ens els manifesta sempre en Beringues a cada poema. I és que, abans 
dels versos, exposa d'una manera breu i concisa el moment en què es trobava quan els 
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va escriure. Això també ho explica ell en una entrevista a Federació que li fa el 
company Alegre Marcet a la secció El soci diu i de la qual n'inserim una part (juliol 
1984):

EL SOCI DIU... 

En LLUIS BERINGUES I VILASECA neix el 3 de maig 
de 1919. Acaba la carrera el 1944,comença a 
exercir a Sallent i es fa soci de la Federació 
el 1951. 

 * * * 
En Beringues és un bon soci i un bon amic de la 

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA. 
Avui el trobo a Secretaria i en saludar-lo em diu: 

- Vinc a arreglar els papers pe a cobra la Pensió 
Federativa. He complert el 65 anys. 
- Felicitats i que la puguis cobrar durant molts anys., tan 
bé com ara i treballant com fas tu. 
- Mira – em diu - m'agrada treballar però hi ha cops que 
desitjaria descansar una mica per a poder-me dedicar a les 
meves afeccions. 
- Llegir i escriure? - li demano jo que conec molt bé el 
seu tarannà. 
- Sí, m'agrada escriure i també llegir, però no tinc gaire 
temps per a fer-ho. -S’atura un moment i després continua-. 
 És clar que cada dia veig una estona la Televisió però és 
que d'això gairebé ningú no s'escapa. 
- Bé, deus llegir el nostre Butlletí? 
- Si -reconeix- això si, però llevat el Butlletí es pot dir 
que no llegeixo res.  Abans era una rata de biblioteca.  A 
Sallent tothom es coneixia, això feia que podies anar a la 
biblioteca i emportar-te a casa el llibre que volies.  Hi 
havien moltes facilitats. 
En Beringues ens envia tot sovint poesies per a publicar al 
nostre Butlletí.  Per això li demano: 
- Ets poeta i també prosista? 
- No, de prosa res.  En canvi la poesia se'm dóna. 
- Allò de les muses és veritat? 
- Oh, i tant!  Mira un cop em telefonà una núvia demanant-
me que li fes una poesia.  M'hi vaig comprometre i vaig 
deixar  l'aparell a la meva dona. No sé quant temps parlà la 
meva dona, cinc ... deu minuts?  Doncs bé, en acabar de 
parlar ja tenia la poesia feta. Es que quan raja, raja, i 
quan no, no hi ha res a fer. 
- Jo no ho havia cregut mai això de la inspiració, creia 
que més aviat era el treball i la constància. 
- Home, també, però el moment que es viu hi fa molt, hi ha 
situacions que estan carregades de poesia.  Recordo que una 
vegada volia fer una poesia que tingués per tema Catalunya. 
 Feia temps que la tenia al magí mes no sortia.  Però el dia 
de la Mare de Déu de Montserrat de l'any 82 - ho recordo 
molt bé -, vaig veure al diari una fotografia de la Verge 
Bruna i això m’inspirà, em vaig tancar dintre la Farmàcia i 
vaig començar a escriure.  A fora, a la placa, tocaven una 
sardana, això encara m'ajudà. Quan callà la tenora jo havia 
acabat la poesia.  Ja ho veus, feia temps que la volia fer i 
va néixer quan ella va voler. 
- La recordes ? 
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- Prou, començà dient: 

Nostra terra és terra noble,
igual ara com abans,
i els qui som fills d'aquest poble
som amb honra catalans. 

Es més llarga, naturalment, però ara et cansaria. 

En Beringues, en tant recitava ]'estrofa s'ha transfigurat, 
els ulls li brillaven d'emoció, la seva veu i el seu posat 
han canviat.  Era ben clar que aquella poesia li sortia del 
cor.
- Ets molt nacionalista ? 
- No tant com caldria. 

- Com veus la situació de la nostra llengua? 

- Penso que anem bé. les darreres eleccions m'han donat 
moltes esperances. 

- Sí ? - faig jo per incitar-lo a continuar parlant. 
- Mira, fa anys arribaven trens sencers de nou vinguts. 
Donades les circumstàncies ens era difícil assimilar aquesta 
riuada. Era impossible explicar-los quina era la nostra 
manera de ser, d'obrar, de pensar i d'actuar.  Ara no ve 
tanta gent, a més a l'escola s'ensenya català, els fills si 
no ens fan la traveta, seran catalans com tu i jo.  A més 
tant ells com els seus pares volen que sigui així. 

- Tu creus ? 
- No has llegit un llibre que es diu "Un català a la 
Mancha”?
- No, no recordo. De qui és? 

- Doncs ...Em sembla que d'en Russinyol. Sí, sí, segur que 
és d’ell. Es tracta d'un català que se'n va a viure a la 
Mancha i allí fa amistats i, fins i tot, s'hi troba bé, però 
a ell no li agraden els toros i, com molts catalans, ni en 
vol sentir parlar.  Un dia els amics, gairebé per força, el 
porten a la plaça i allí veu amb sorpresa que el torero és 
el seu fill. 

- L’anècdota és molt bona. Déu faci que a Catalunya passi 
igual.

- Passarà, no ho dubtis. 

En Beringues és un gran conversador, m'ha explicat tantes 
coses que podria fer no una entrevista, sinó dues, però tot 
té un límit i l'extensió de les entrevistes també.  Amo 
recança haig de deixar d'escriure i donar les gràcies al 
company per la seva col·laboració. 

J. A. M. 
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Es curiós, per exemple, que una de les seves primeres poesies "Nostra dansa" (1944), 
inspirada en la descripció de "L'Aplec de l'Amor del Maresme" (a Calella) que feia un 
company seu de curs, l'escrigués al laboratori d'Anàlisi Química de la Facultat de 
Farmàcia i prop d’exàmens, al mes de maig. Li publicà -com la majoria de la seva 
poesia - el Butlletí de Federació Farmacèutica l'any 1983 (juliol-agost). 
Set falsos sextets expressen la tradició, el sentit català, la força de Catalunya a través 
de la seva dansa: la sardana. En reproduïm un fragment a continuació. 

N O S T R A   D A N S A 

= = = = = = = = = = = = = = 

Correu, veniu Catalans! 

Veniu tots, dem-nos les mans 

 i fem una gran rotllana;
esperant que el contrapunt,

ens indiqui el primer punt

per començar la sardana.

Per començar-ne la dansa, 

que ens porta la recordança

dels nostres avantpassats,

que amb barretina vermella 

i l’alfàbrega a l'orella,

saltaven enamorats. 

Enamorats de les cançons

i les belles tradicions

de nostra dansa galana,

escoltant com la tenora, 

 bé refila, canta o plora,

al compàs de la sardana. 

Puntegem-la igual com ells:

fem igual com als temps vells
a la plata gran del poble.

Anem-hi petits i grans,

i donem-nos tots les mans,

el poble, el ric i el noble. 

Saltem tots al seu compàs

i cantem al mateix pas,

des del pla fins a la serra.

Cantem les belles cançons,

les més plenes d’il·lusions 

 que ha cantat la nostra terra. 

Aquelles que amb el seu cant,

expressen a cada instant l'amor

que les ha inspirades;

i que les hem arxivades

igual que un tresor llegat

de les èpoques passades. 
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I que és tresor no ho dubteu;

puix aquí i a tot arreu,

SARDANA és mot sagrat.

I a la TERRA CATALANA,

aquest sol mot agermana

PAU, TREBALL i LLIBERTAT. 

LLUIS BERINGUES I VILASECA. 

L'any 1946 escriu "El Corpus del nostre poble" que surt publicat el mateix any en el 
programa de festes del seu poble natal, Sallent. Aquest poema destaca perquè és el 
primer cop que s'escriu en català a Sallent després de la guerra. És interessant la 
temàtica ja que la festa és l'excusa del poeta per a la crida a la Pau, la Fe i l'Amor; per 
fer de Sallent un poble més gran i noble allunyat d'intrigues, odi i rancúnies. La Guerra 
encara era a prop. En sextets ens descriu molt encertadament la Natura tant l'atmosfera 
com les plantes del voltant del poble. 
Trobem novament una vinculació farmacèutica en crear "Muntanyes nevades" 
(Tardoral) que compon tot estant de guàrdia a la Farmàcia. A Sallent el 15 d'agost fa un 
sol brillant però aquell any 1947 el nostre poeta copsa el canvi d'ambient davant una 
tamborinada d'aigua, i ho fa d'una forma musical. Aquesta musicalitat l'aconsegueix 
amb la rima, les comparacions i reiteracions de les paraules i en acabar amb la mateixa 
estrofa del començament. Val la pena que el llegim tots plegats. (Butlletí Informatiu de 
Federació Farmacèutica núm. 10, octubre de 1982) 

M U N T A N Y E S     N E V A D E S 

===================================

        T A R D 0 R A L 

        --------------- 

Ploreu muntanyes nevades, 

ploreu, sense mai parar; 

vostres plors, com bes de fades, 

faran més fèrtil el pla. 

Ploreu, muntanyes blanques, 

que ha mort l’estiu, 

dels arbres en les branques, 

no hi ha cap niu. 

Ploreu que el sol s’amaga, 

i cap pinsà, 

entre els pins de l’obaga 

no pot cantar. 
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Ploreu, que els salses ploren 

abaix al pla, 

mentre les fulles moren 

del fred que fa. 

Ploreu, que l’ocellada 

ja ha pres el vol, 

fugint de la nevada 

cercant el sol. 

Ploreu, ploreu muntanyes, 

serres i abims, 

donin vostres entranyes 

blancs regalims. 

Ploreu muntanyes nevades, 

ploreu sense mai parar; 

vostres plors, com bes de fades, 

faran més fèrtil el pla. 

LLUIS BERINGUES I VILASECA. 

L'any 1948 escriu "El Menestral del meu poble" amb el lema: "A un forner honrat i 
noble", poema més llarg que de costum dedicat al seu pare. En efecte, totes les 
estrofes de rima fàcil i vers senzill descriuen alhora que lloen la figura del seu 
progenitor, forner d'ofici i noble de cor, pel qual sent el nostre farmacèutic una gran 
admiració ja que mai vengué pa o farina d'estraperlo. Es publica al Butlletí de Federació 
el gener de 1983 (núm.1). 
També en el programa de la Festa Major de Sallent surt publicada "Nostra Vila" (1948) 
poema que descriu físicament i espiritualment la vila. La sentim treballadora per les 
xemeneies i llançadores, i la sentim bonica, envoltada per muntanyes, resseguida pel 
Llobregat i amb un cel que ens el mostra així: 

... " I el cel blau, es ple d'estrelles 
que semblen gentils donzelles 
prenent el riu per mirall. ..."

Però també ens pinta una vila amb empenta i humanitat: 

... "i el treball, la fe i noblesa, 
 són les fonts de sa riquesa 
 i per això, tot li somriu." 

El mateix any 48 fou impresa en els programes de la festa de l'Ouada del diumenge de 
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Pasqüetes el poema "La Pascua d'Enguany" que va ser demanada pels cantors de 
Caramelles de Cabrianes. A través de l'esforç dels cantors en unes Caramelles 
mullades, Beringues ens vol transmetre la catalanitat i l'esperit del protagonistes 
d'aquesta tradició popular. 

El canvi de l'antic rellotge sallentí per un de nou fa néixer dos poesies. La primera 
"Adéu al Rellotge Vell" publicada amb motiu de la festa que s'organitzà, va ser 
sol·licitada per l'Alcalde com homenatge al rellotger "Ramon Argelaguet". 
La segona, publicada per l'Ajuntament com a record de la benedicció del nou rellotge, 
es titulà "Benvinguda" (1948). També en quartets com l'anterior és un típic poema de 
lloança del qual destaquem aquesta estrofa que és especialment encertada: 

...Simbolitza la constància 
 son tic-tac seguit, seguit, 
 com el cor que bat amb l'ànsia 
 del treball a dins del pit. .... 

El Diari "La Misión" de Sallent publica l'any 1948 "El camí del cementiri" al voltant del 
dia de Tots Sants, i que reprodueix el Butlletí de Federació Farmacèutica el novembre 
de 1982 (núm. 11). 
Amb cert caràcter moralitzador parla del destí final de tots els homes, rics i pobres, amb 
un llenguatge ben directe. 
El 1949 es publica en el programa de la Patum el poema "Berga i el Corpus" que també 
recollirà el Butlletí de Federació bastants anys després , per ser més precisos el maig 
de 1983 (núm.5). Es tracta d'una descripció en quartets de la vila i de les seves festes 
tradicionals. Malgrat que el propi Beringues confessa que només escriu quan li raja la 
inspiració, resulten sempre menys forçades les poesies que fa de manera espontània 
tal com dèiem com una "impression" que no pas les dedicades a quelcom. 

En un altre programa del mateix any 1949 però de la festa de la Trentasisena, Lluís 
Beringues descriu en aquesta ocasió les noves campanes de Sallent ja que les 
antigues havien estat foses quan la guerra. El naixement del dia o d'un fill, les festes, la 
mort, tot això i molt més ens vol dir el poeta fan sentir les campanes a un poble en "Al 
campanar del meu poble".

Unes nenes de la vila demanen al nostre farmacèutic un poema que va ser musicat pel 
mestre Guillem Viñas i cantat en la Pasqua de 1949. Es titulava "Cant a la Pasqua". Per 
situar-nos en l'època de l'any , Lluís Beringues comença amb una pinzellada botànica: 

“Avui la branca 
del romaní, 
és tota blanca 
i a mig florir.” 

Saltirona i musical aquesta estrofa es repeteix al final d'aquest cant que és un cant al 
Creador.
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"Al nostre Escut" (1950) és una entusiasta descripció d'aquesta representació del poble 
i fou publicat al programa de festes de llavors. Llàstima que anys més tard canviaren 
l'escut, però el poema resta. 

En la tasca paulatina de reconstrucció del poble de Sallent des de passada la Guerra 
Civil, l'any 1951 s'inaugura el Monument a Sant Antoni Ma. Claret, en la qual hi participà 
el nostre farmacèutic activament, tal com hem esmentat. Dos sonets titulats "Al 
monument del nostre sant" admiren la figura gegantina del sant que és, a més, per al 
poeta retorn a la infantesa i recuperació de Pau i "Dolcesa" en contemplar-lo. 

En el diari "Sallent" ( Any 1, núm. 2 Octubre de 1952) es publica "Al Castell de Sallent".  
El pes de la glòria i no els elements són causa de l'enderrocament progressiu d'aquesta 
construcció de fa més de deu segles símbol de la història sallentina. Un sonet 
recarregat és el que expressa els sentiments del nostre farmacèutic poeta. 

 El 1954 surt publicat en els recordatoris de la festa d'inauguració de les noves 
campanes del poble - 20 de juny - " A les Campanes de Santa Anna".
Aquesta poesia dedicada a les campanes de l'ermita de Santa Anna de Claret són uns 
bonics quartets en agraïment a la família Semir-Casagemas que viu en aquella zona 
des de fa quatre segles i que les llegà. 

El Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica publica "Ja fa vint anys" poema curt i 
d'estrofes diferents que parla dels anys passats des de la llicenciatura de Farmàcia 
(1964).
El nostre company Beringues diu que cada any "quan arriba el mes de maig, recordo 
els dies passats d'aquest mes en l'època d'estudiant" i també recorda les reunions amb 
els companys de curs. 
Emotives paraules que compartim tots aquells que ens sentim orgullosos de ser 
farmacèutics!
El poema, llegit en ocasió de la reunió feta després de vint anys d'abandonar la 
Facultat, té per als professionals del medicament una gràcia especial perquè està fet 
amb ingenuïtat i entusiasme. 

Cinc anys més tard, el 1969, a un hotel de Sant Pol de Mar on la Promoció d'en 
Beringues celebra les Noces d'Argent, l'autor llegeix el poema que duu el mateix títol 
"Noces de Plata amb la Professió" i per lema "Vint-i-cinc anys han passat (Butll. Inf. de 
Fed. Farm.). 
Aquest lema es reitera en cada una de les cinc estrofes aconseguint una especial 
cadència que recorda el pas del temps. Aquesta és la idea que el poeta mostra tot 
sentint-se farmacèutic ja que la seva vida i el seu punt de partida és la Farmàcia i així 
diu:

“Vint-i-cinc anys han passat 
seguint la ratlla marcada
per la carrera cursada
en nostra Universitat.” 
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"Pendent del Portal" és el títol de la Nadala que Lluís Beringues publica per repartir a 
amistats i familiars (1976). Canta a l'Estel perquè ens il·lumini a tots i ens doni pau i 
seny, aquell seny "ja mig venut" diu l'apotecari-poeta. 

En Lluís Beringues ha escrit la lletra de diverses cançons que ha cantat el Cor de 
Sallent i una de les més destacades és la poesia "Nit de Sant Joan" (Butlletí de 
Federació Farmacèutica núm. 6, juny de 1983). El nostre company la va fer el 1977 per 
encàrrec de l'amic Roca que li va posar música de sardana. Fou cantada el mateix dia 
de Sant Joan a Sallent: Tot ballant una sardana esperen que surti el sol de l'endemà de 
Sant Joan, nit de foc i d'amor. 

El 1982 comença el nostre farmacèutic-poeta a escriure de manera més prolífica.
Tres són les mostres: "És la dona del mar", "Tenim altre sostre" i "Nostra Terra". 

La musa, diu l'autor, li contesta a la seva pregunta en veure un monument d'una dona al 
promontori entre Cala Banys i el mateix Lloret de Mar: què fa aquesta dona aquí? amb 
el poema "És la dona del Mar" (But. Inf. Fed. Farm. núm. 9, setembre 1982). Són dues 
estrofes impulsives i boniques sobre aquesta dona del mar "símbol de la dona que 
espera l'amor que va emigrar". 

"Tenim altre sostre" és una nadalenca fruit de passar el Nadal d'aquell any 1982 de 
guàrdia a la farmàcia "lluny de familiars" com diu l'autor. 
De fet és un poema simbòlic dels diversos Nadals que a través dels anys ha hagut 
d'estar fent guàrdia a Sallent o a Sant Cugat (But. Inf. Fed. Farm. núm. 12, desembre 
de 1982). 

Més àgil quant a estil és la composició poètica "Que torni el Betlem" que presenta al 
Butlletí de Federació (núm.12) tot desitjant un bon any 1983 (Desembre de 1982). La 
temàtica gira entorn, és clar, del Messias, però també dels canvis socials pel que fa a 
l'Església i a l'Estat. 

"Nostra Terra" es confecciona a partir d'una estrofa pensada des de feia anys i que és 
la següent: 

"Nostra Terra és Terra Noble 
 igual ara com abans, 
 i els que som fills d'aquest poble 
 som amb honra catalans"

i a partir de la inspiració sobtada que sent en una audició de sardana a Sallent i que li fa 
escriure-la en el mateix moment.
Canta als catalans, a les seves ganes de treballar, a la Moreneta, a la fe, l'amor i a la 
pau. (Butlletí de Federació Farmacèutica núm. 4, abril de 1983). 



87

L'Hereu Xalet (Butl. Inf. Fed. Farm. núm. 2, febrer de 1983) amb el lema: Qui de jove no 
treballa, quan és vell dorm a la palla, és un poema-narració de la vida d'un hereu 
escampa per demostrar l'adagi que indica el mateix lema. Amb to irònic va relatant la 
vida d'en Xalet i el conjunt de vint-i-sis quartets demostra la seva finalitat d'adaptar els 
versos a la història. 

"La Llum de Manresa" és un poema que dóna a conèixer a un grup de manresans 
residents a Sant Cugat que celebren cada any des de 1974 la festa de la Llum. En ell 
parla de les excel·lències de la "Gran Ciutat" en versos curts i adients al propòsit que 
busca: cloure una festa entre amics (Butll. de Fed. núm. 3 març 1983). 

"Pessebre vivent" (Butll. Inf. Fed. Farm. núm. 12 desembre de 1983) és el títol d'una de 
les nadalenques que escriu en un mateix any. En quartets, una de les estrofes més 
utilitzades per en Lluís Beringues, parla d'un utòpic món que fós com un pessebre 
adorant l'Infant símbol d'Amor i Pau.

"He vist ametller florit" (But. Inf. Fed. Farm. núm. 3 març de 1984). La visió de l'ametller 
florit, mostra de la primavera, un primer de febrer motiva el sentiment de sorpresa i 
alegria per l'arribada del bon temps que expressa el nostre poeta. Ho fa d'una manera 
ràpida en tres estrofes i molt efectiva per aconseguir que el lector comparteixi la 
mateixa alegria que sent l'autor.

"A la plaça fan ballades" (But. Inf. Fed. Farm. juliol-agost 1984) és un bonic poema que 
escriu a la primavera de 1984 com homenatge al Sr. Joan Costa i Ferrer, fundador i 
director de l'Esbart Ballets de Catalunya, i al mateix esbart sallentí. Cinc quartets 
encapçalats per un apariat unit a una quarteta que donen l'aparença d'un fals sextet 
aconsegueixen imitar el ritme dels passos del ballet. Enlaira la gràcia dels dansaires, la 
tradició mantinguda durant tants anys, i en general el ball "bell somni de fades", ens diu 
en Beringues amb una bonica metàfora, que ensenya a estimar els membres del poble i 
els ajuda a tirar endavant. Interpretem que no només es refereix a Sallent sinó també a 
tot Catalunya quan acaba tot dient que el poble que balla i treballa no s'encalla per més 
que li posin "innobles" paranys. 

A Sant Cugat el primer de juliol de 1984 dedica una poesia a la celebració del 40è 
aniversari de la seva promoció: mitja vida, el record d'estudiant, els amics farmacèutics, 
tot això és el que queda. (Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica núm. 9 
setembre-octubre de 1984 li publica "Sembla mentida i és veritat"). 

 Per Nadal d'aquell mateix any escriu "Que el nin a tots beneeixi" ,que és un cant a la 
pau després d'un any de guerra i sang. Surt publicat al Butlletí Informatiu de Federació 
núm. 1 del gener de 1985 i també en un recull de poemes, "Nadal Poètic" (1984), que 
edita l'Ateneu Barcelonès amb motiu del recital poètic que celebra cada any per 
aquestes dates. També hi intervenia el farmacèutic i poeta Francesc Blancher a més 
d'altres trenta-dos poetes catalans. 

Quatre quartetes formen "Miracle de Primavera" descripció del miracle de la Natura que 
a ple hivern fa sortir un bell ametller florit. Espontani poema fruit de l'esperit 
d'observació del nostre farmacèutic-poeta (Butlletí Informatiu de Federació 
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Farmacèutica núm. 3, març de 1985).

Els quaranta anys de carrera els celebren com en anteriors ocasions a Sant Pol de Mar 
i el nostre company Beringues s'acomiada dels seus amics amb el poema "Vivim un 
jorn de goig" (Butll. Inf. Fed. Farm. núm. 5, maig 1985) que a continuació reproduïm: 

SANT POL DE MAR

VIVIM UN JORN DE GOIG 
=====================

De nou ela arbres verdegen 
i salten pels branquillons, 
mentre tot cantant festegen 
cardines i gafarrons. 

Ja de nou tota l’arbreda 
es vesteix d'un verd pujat, 
i s'agrupa dins la cleda 
com cada any, nostre ramat. 

Hem vist ja moltes anyades, 
Hem vist, com el temps s'esmuny; 
records , d’angúnies passades
en els exàmens de Juny. 

Tots portem a dintre nostre,
de records, un bell estoig.
Fins se’ns nota, en el rostre,
que vivim un jorn de goig. 

Disfrutem doncs l'alegria,
d'aquest jorn, aqui a SANT POL;
i amb efecte i poesia 

FINS L’ANY QUE VÉ SI DÉU VOL!

La penúltima estrofa és especialment inspirada. Els farmacèutics fins se'ls "nota en el 
rostre que viuen un jorn de goig", l'aniversari de la carrera. 

Dos simples sextets serveixen a Lluís Beringues per descriure'ns el mar, les barques i 
el sentiment d'enyorança que li transmeten pel temps passat. El motiu de la inspiració 
és la Natura però no la real sinó la pintada en un quadre del seu amic odontòleg Joan 
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Bea que també tenim el gust de conèixer. Fou escrit l'agost de 1985 i sortí publicat un 
mes després al Butlletí de Federació amb el títol justament d’”Enyorança" (núm. 9, 
1985).

El novembre de 1985 compon "Camí d'Amor" (Butll. Inf. de Fed. Farm. núm. 1, gener de 
1986). Predica l'amor a tot en aquestes quatre estrofes curtes: al poble, a la família, a la 
professió, a la vida perquè el que es dóna es recull. Es una de les poques vegades en 
què parla de la seva família: la seva esposa, els seus cinc fills, i els seus dos néts, 
"brillants espills". 

"Es nit molt bella la de Nadal" és un bonic poema de Nadal que podem llegir a 
continuació:

En L. Beringues el publicà 
el  1985 per desitjar un 
bon Any  Nou a amics, 
companys i família i va 
sortir al Butlletí de gener 
de 1986 (núm. 1) 
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Escrit el 10 d'abril del mateix any, trobem al Butlletí de Federació Farmacèutica núm. 6 
(Juny de 1986) el poema "A l'amic Josep Alegre i Marcet" amb motiu de l'article 
"Seixanta anys" que aquest també farmacèutic-contista publicava a la mateixa revista 
uns dies abans. 
En Beringues se sent corprès per les paraules de l'Alegre i comparteix amb ell els seus 
sentiments: malgrat que llur generació fou difícil han viscut amb il·lusió, i tenen molt 
arrelat l'esperit català. 
 El 13 d'abril de 1986 escriu "Judici de l'any 1986" premiat als Jocs Florals d'aquell any 
a Sant Cugat i del que ja hem parlat en esmentar els guardons. 
"Nadal Redemptor" es titula el poema de versos curts, sincers i esperançats (Publicat 
per a amics i familiars el 1987 i al Butlletí de Federació núm. 12 el desembre de 1987). 
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ENTREVISTA PERSONAL

Entro a la nova i magnífica farmàcia de Lluís Beringues a Sant Cugat del Vallès, de 
mobiliari blanc i molt personal que treballa de forma molt animada i em rep amablement 
el seu orgullós propietari. Travesso la no menys espaiosa darrera botiga per arribar al 
seu despatx. Una gran llibreria amb dues enciclopèdies, la Universal Il·lustrada i la Gran 
Enciclopèdia Catalana, pots de porcellana, l'orla, títols i algun que altre obsequi a les 
parets, el decoren. En Beringues per completar "l'ambient farmacèutic" porta una 
corbata amb el nostre emblema. És un home amb empenta que recita de memòria i 
ràpidament molts dels seus poemes a mida que van sorgint en la conversa. 

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia?. 

- "Jo sóc fill de forner i ja als cinc anys quan em preguntaven què faria de gran 
contestava a tothom que seria farmacèutic. 
Quan vaig acabar el Batxillerat i feia el servei l'any 39 a València en un permís que em 
van donar per Nadal, ja vaig plantejar la qüestió del meu futur als pares. M'agradava la 
idea d'estudiar Farmàcia però com que jo volia posar botiga els vaig dir que seria un 
problema econòmic. Però ells em van contestar que estudiés, dels diners ja se 
n'encarregarien ells.
D'altra banda hi havia antecedents familiars : l'oncle de la meva mare, Pere Joncadella 
Comasòlives va tenir dues farmàcies a Barcelona.
Jo també vaig començar Medicina fent Anàlisis Clínics amb en Pedro Pons el gener de 
1945, però aleshores tinc l'oportunitat de comprar una farmàcia a Sallent i ho faig.  Més 
tard continuaria la meva formació com a analista amb el prestigiós Coma Fabrés que 
impartia cursos". 

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a la literatura? 

- "Ja comença d'adolescent als tretze o catorze anys a Berga. Als nou anys ingresso a 
l'Escola dels Germans Cristians i sempre tinc excel·lent en "Preceptiva literària". .... 
Recordo una vegada que em van aplaudir molt en recitar 'La meva perla'". -I, a 
continuació, recita el poema demostrant la seva memòria i facilitat de dicció. Aquestes 
interrupcions amb fragments de poesia seran molt freqüents al llarg de l'entrevista i això 
és un fet a esmentar encara que no reproduïm tots i cada un d'aquests poemes sencers 
o fragmentats -. 
"A Berga, quan els Jocs Florals, jo somniava en què faria poesia i que la gent 
m'admiraria. Tot això demostra que ho portava a la sang. Als quinze anys organitzaven 
unes sessions de teatre al Cercle Catòlic de Berga però els meus oncles amb els que 
vivia, no m'hi deixaren anar; potser hauria seguit per aquell camí, qui sap, i no hauria 
arribat a ser mai farmacèutic". 

3) Va haver de superar moltes dificultats? 

- "No, jo començo a escriure als anys 40 i la primera poesia "El Corpus del nostre 
poble" me la publiquen al Programa de Festes de Sallent. Aleshores, el 1948, em vaig 
presentar als Xè. Jos Forals de Manresa amb motiu de la Festa Major de la Misteriosa 
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Llum i obtinc l'Englantina d'Or pel poema en castellà "Salve a la Pàtria". M'he presentat 
des d'aquell moment a pocs Jocs Florals però els he guanyat tots: a Berga, Manresa i 
l’últim el 1986 als de la tercera Edat on em donen la Flor Natural. 
Respecte a la temàtica, al fons, he dedicat molts poemes a Sallent, al seu escut, a la 
seva indústria, etc.". 

4) Es compatible amb la seva professió? 

- "Sí. Sobre aquest punt recordo que ja en van parlar en una entrevista que va fer 
Destino amb motiu de l'aniversari de Sant Antoni Ma Claret i de la meva col·laboració 
en el seu monument. En aquell moment jo contestava el mateix que dic ara: quan la 
inspiració raja, hi ha temps per fer poesia.
Per altra banda a poble el ritme de la feina es més lent, en general". 

5) Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva activitat literària? Li ha servit estudiar 
Farmàcia per a la seva activitat poètica? 

- " Sí. Suposo que una carrera qualsevol m'hauria servit i és clar també fer Literatura, 
Lletres. Però especialment Farmàcia perquè obre tants camins a la Natura ... la qual 
cosa m'ha ajudat tant en el tema com en la forma dels poemes ja que ha enriquit el meu 
lèxic.
Estic molt content d'haver estudiat Farmàcia, sí, perquè ...a part que sempre m'havia fet 
il·lusió, gràcies a ser farmacèutic he pogut realitzar moltes coses en el meu poble com 
p. ex. la recuperació del rellotge de l'església o del monument de S. Antoni Ma. Claret 
etc."

6) Com jutja la seva obra? 

- En Beringues contesta francament: "Com l'obra d'un afeccionat. Tots em diuen que 
haig de fer un llibre-recull de la meva poesia. Potser el faci". 

7) Si hagués de tornar a començar, faria el mateix? 

- "Sí", contesta convençut. "No em penedeixo de res del que he fet. He tingut molta sort 
i he estat i sóc un home feliç. L'home diuen que és "él y su circunstancia", -diu en 
castellà-. A Berga em van influir molt els vuit anys de literatura intensa de l'escola i 
també, durant la Guerra Civil, vaig passar onze mesos amagat en què vaig poder llegir 
l'obra sencera de diversos poetes. Els que més m'han deixat petja són Casas i Amigó, i 
Serra i Janer.
 L'únic que potser hauria fet és més producció, escriure més però no pas el contingut. 
Hauràs vist -em diu - que cap dels meus poemes denota desengany o frustració". 

8) Com veu actualment la poesia catalana? 

- "Ara últimament, ja fa tres anys, col·laboro a les Nadales de l'Ateneu Barcelonès. Això 
m'ha permès de relacionar-me més a fons amb d'altres poetes de diversos corrents.
Crec que, en certs cercles, es mantindrà l'escalf de la poesia catalana i aquesta 
sobresortirà.
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A més amb l'ensenyament en català massificat que es pot fer ara, es podrà repartir, 
mostrar i parlar de llibres de contingut poètic que facin afeccionar els nens a aquest 
gènere literari.
Sempre existeix en aquest món, una persona central i un nucli al seu voltant. El poeta 
és un home tímid, generalment li costa donar-se a conèixer fins que no l'animen, fins 
que no l'aplaudeixen. Aquest p. ex. ha estat el meu cas. 
Respecte a l'estil, haig de dir que la majoria prefereixen el clàssic i àdhuc molt pocs 
utilitzen la rima blanca. Això dintre els trenta-tres poetes que formen aquest grup i que 
jo més conec com a actuals. Malgrat això hi ha poetes del nou corrent amb personalitat 
pròpia".

9) Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual? i del futur de la 
Farmàcia?

- "Penso que és molt important. I jo ho puc dir que viscut 40 anys com a farmacèutic de 
poble.
El farmacèutic pot fer molt, molt, i molt" - diu literalment i convençut el nostre companys 
Beringues-.
"Jo, a Sallent m'he dedicat a part de l'obra sanitària a l'obra arquitectònica. He impulsat 
la construcció del Col·legi del Pare Claret, del nou col·legi de les Germanes Carmelites, 
com a President de la Junta de la seva recuperació, i de la reconstrucció del monument 
a Sant Antoni Ma. Claret. I és que la Farmàcia m'ha donat no només la formació d'una 
carrera científica sinó que també m'ha ajudat en la meva personalitat i dots d'oratòria o 
facilitat d'expressió per les quals coses em triaven sempre com a membre de les 
corresponents Juntes. 
Sobre el futur de la Farmàcia ... no ho sé pas. En la farmàcia botiga si la socialitzen 
encara més la recaptació minvarà entre un 70 i un 85%. 
Ara bé, crec que hi ha molt a fer en anàlisis clínics i biològics. També en el laboratori de 
farmàcia com a investigador o productor de determinades matèries té futur el 
farmacèutic actual. 
En conjunt, són diversos els camins que obre la Farmàcia pels coneixements que dóna, 
p. ex. en el camp dels productes naturals. 
Jo veig els que pugen cada cop més preparats i amb ganes i moral. Ho he vist amb els 
meus fills, hi ha més sentiment professional". 

Amb aquestes encoratjadores paraules ens acomiadem del company Lluís Beringues. 
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APORTACIO ORIGINAL

Molt amablement i com a aportació original que cada autor fa a aquesta Tesi Doctoral, 
en Lluís Beringues ens ha compost aquesta irònica poesia dedicada a l'autora. 
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FRANCESC BLANCHER I PUIG 
                         Poeta 

BIOGRAFIA

Francesc Blancher i Puig neix a Artés (Bages) el 25 d'octubre de 1906. 
És fill de farmacèutic; de fet l’ascendència paterna des del segle XVII fins a finals del 
XIX fou de farmacèutics i la materna de metges.
De petit i adolescent emmalaltí i per això començà els estudis de Batxillerat gran, als 
disset anys. 
Es llicencia en Farmàcia l'any 30, i fa algunes assignatures de Medicina com a 
estudiant lliure de 1932 a 1935 però ho interromp per la guerra. Com a conseqüència 
de les matrícules d'honor que obté a Fisiologia General i Química Fisiològica, escriu i 
publica el 1933 uns apunts en català que són recomanats als seus alumnes pel 
catedràtic Dr. Agustí Pi i Sunyer (jo els vaig veure i realment és un treball molt correcte i 
minuciós). Es titulaven "Apunts de Fisiologia General i Química Fisiològica". 
L'aprenentatge de Farmàcia el fa a casa del seu oncle farmacèutic, titular d'Artés, 
Ramon Puig i Oliveres. Una vegada acabada la carrera i fins al començament de la 
guerra, combina aquesta feina amb col·laboracions esporàdiques a la farmàcia Orriols 
(Passeig de Gràcia cantonada carrer València), al laboratori Pher i segueix un curs de 
Bacteriologia al Laboratori Municipal on farà amistat amb el farmacèutic Pere Puig i 
Muset i en Vives i Mañé, metge analista. Això li permeté també de treballar al Laboratori 
d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Clínic, "Clínica Mèdica", del catedràtic Dr. Francesc 
Ferrer i Solervicens. 
Passa l'any 37 i part del 38 a Montserrat on s'encarregava de la farmaciola. Després de 
la guerra, va exercir el càrrec de cap dels serveis farmacèutics del Patronat Nacional 
Antituberculós de Catalunya, dependent de la Direcció Provincial de Sanitat. Això durà 
poc ja que per ordre governativa es van reduir els vuit sanatoris existents en un sol de 
tres-cents llits. 
Va reorganitzar i ser el Director Tècnic del Laboratori Hermes, i a partir de l'any 41 es fa 
càrrec de la farmàcia del seu oncle que morí aleshores, a Artés i hi seguirà fins al 77 en 
què la traspassa. 
És Inspector Farmacèutic Municipal des de l'any 42 i membre de l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 
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ACTIVITAT LITERÀRIA

Els primers anys de la postguerra col·labora esporàdicament a Circular Farmacèutica 
amb rimes d'humor que acompanyen vinyetes d'en Castanys. Ho fa per obligada 
voluntat col·legial i en llengua castellana. 
  Però ja anteriorment havia encetat el seu entusiasme per la literatura, concretament la 
poesia. Així l'any 1934 es presenta al Concurs Literari que organitzen el Fegocistes 
(Federació de Joves Cristians de Catalunya) i el guanya.
  Així es va presentant a partir de 1951 a diversos certàmens literaris i obté nombrosos 
premis que veurem en l'apartat següent. 
  La seva producció poètica es recull en llibres, revistes i també s'ha fet pública després 
d'obtenir un guardó de Jocs Florals, quan s’edita un llibret amb els poemes que han 
obtingut premi; en cas contrari només esmentem el premi, a b la nota “n. p.” (no 
publicat) i no aprofundim en el seu estudi. 

PREMIS I GUARDONS LITERARIS 

  A partir de l'any 1951 obté els següents: 

Dotze Flors Naturals 
  (Montmeló 1956; Guissona 1957; Sabadell 1964; Tossa de Montbui (1973); 
Rocaprevera (1974); Barcelona (1974); Casa de Menorca (1975) Les Corts (1977 i 
1979) J.F. 3a Edat (1978 i 1982); Perpinyà (1982)). 

  Cinc accèssits a Flor Natural
  (Manresa 1949; Ripoll 1959; Arrahona (Sabadell) 1967 i Igualada 1975) 

Quatre Englantines 
(J.F. de Muntanya 1974; Santa Coloma de Farnés 1980; J.F. 3a. Edat 1981 i Perpinyà 
1983)

   Tres accèssits a Englantina 
 (J.F. 3a.  dat 1980; Barcelona 1980 i Sant Andreu de la Barca 1981) 

Quatre Violes 
(Arrahona 1965; J.F. Muntanya 1974; Perpinyà 1978; Montblanc 1981) 

    Tres accèssits a Violes 
(Barcelona 1979; Valls 1981; Prat del Llobregat 1982) 

Cinc Primers Premis
Obtinguts als Certàmens de la Facultat de Farmàcia (1980); Agramunt (1981) i "Festa 
de l'Arbre Fruiter" de Moià  (1981, 1983 i 1987). 

Vint-i-cinc Premis Extraordinaris (la ressenya dels quals veurem més endavant). 
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Aqui hem reproduït la carta que envià l’Acadèmia dels Jocs Flroals del Roselló a 
Francesc Blancher fent-lo “Mestre en Gai Saber”. 

Premi de la Comissió del Centenari de l'Ascensió de Mossèn Cinto Verdaguer a la Pica 
d'Estats (1983) com s'explica en referir-nos a la seva obra publicada en llibre.
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Ha estat tres vegades nomenat Mestre en Gai Saber, el primer d’obtenir-los, des de 
l’any 1976 fins al 1987 als: 

¶ Jocs Florals de Muntanya (1976) 
¶ Primers  Jocs Florals de la 3a. Edat (1983) 
¶ Ginesta d'Or del Rosselló (1984) 

Comencem l'estudi d'aquells premis que han estat publicats. 

Flors Naturals

-"Cançó de l'Idil·li Automnal" Flor Natural del Vallès, obtinguda a Montmeló el 1956. Va 
ser publicada al Butlletí de Federació Farmacèutica de novembre de 1971.  Es un bonic 
poema d'amor juvenil i apassionat ..."Vora la muntanya del bell Montserrat"... 

-"Cançó de l'Hora Íntima" Flor Natural dels Jocs Florals de Guissona" el 1957. (But. Inf. 
Fed. Farmacèutica maig 1972). 
Expressa d'una forma molt personal i subjectiva el sentiment de l'Amor com a quelcom 
etern i necessari per als homes. Lema: ..Quan l'amor ens truca al cor.... 

- "Cançó de l'Íntim Record" Lema: Confidència...Flor Natural de Sabadell (1964) 
(Federació Farmacèutica Maig 78). És un cant a l'amor al llarg de les diverses èpoques 
de l'any, i dels moments de la vida del poble: les processons de Setmana Santa, la 
Festa Major etc. És un bonic i entusiàstic poema. 

-Flor Natural dels Jocs Florals de Muntanya, Tossa de Montbui, 1973 (Federació 
Farmacèutica Novembre 73) amb el poema "Tres Amors" que portava per lema: Sonets 
d'efluvis canigonencs. Era dedicat a Mossèn Cinto Verdaguer, amb motiu del 71è. 
aniversari de la seva mort. 
 És com un cant a l'amor immortal, a la natura i a la poesia representada per en 
Verdaguer. Són tres sonets, l'un recordant el Cant Primer de Canigó, el segon el Cant 
Tercer del mateix poema, i el tercer sobre l'amor madur, adult o immortal. 
 Forma part del llibre "Aportació rimada en homenatge a Verdaguer" que comentem al 
capítol de “Llibres”.

- Flor Natural dels Jocs Florals Marians amb motiu del 50è. Aniversari (Bodes d'Or) de 
la Verge Rocaprevera, localitat on es celebraren el 22 de setembre de 1974. Fou 
mantenidor del Certamen de Torelló el Bisbe de Girona. 
  El poema titulat, "Estel Rocaprevera" portava el lema "Romanç Marià". També 
Federació Farmacèutica el publica el desembre del mateix any 74. En efecte, es tracta 
d'un romanç que va descrivint la verge, el santuari i en què es commemoren els 50 
anys.

- Flor Natural als Jocs Florals de Sant Àngel Custodi, cloenda de les Festes de la Mercè 
de Barcelona, 1974, i presidits per l'Alcalde. 
  El poema es titulà "Idil·li", ja comentat en veure els libres que glossen l'obra del nostre 
poeta Blancher. 
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- El 1975 rep la Flor Natural dels J.F. de la Casa de Menorca a Barcelona per "Cant a 
Menorca". Lema: Oh, bellesa de l'últim recer de la Mediterrània. 
  Canta a la illa de Menorca en sis sonets i, com Verdaguer, fa néixer les Illes dels tres 
trossos del càntir de la verge ("Atlàntida"). 
  El primer ens mostra la història, el segon i el tercer  Maó, la resta Ciutadella, Alaior i el 
comiat tanca els versos. 
  Reproduïm els dos tercets del primer sonet dedicats a la illa, especialment bonics. 

Transparència d’alba i de cel blau! 
Encalmada divina! Dolça pau! 
Oh, test mitjà del càntir que s’esberla... 

Déu, amorós, un jorn en tu es fixà 
I, desitjant la mar enjoiellar, 
va fer que el sol et convertís en perla.

  En sortí una nota que esmentava el premi d'en Blancher al "Diario Insular" de Menorca 
(27-X-75).

- Flor Natural de les Corts, 1977 és el poema "Arpegis d'enamorat" publicat a Federació 
des del març de 1982 a finals d'any i el gener i febrer del 83, a la secció "Art i Lletres". 
El motiu d'una publicació tan dilatada és que el poema aplega dotze Cants exaltant els 
diversos mesos de l'any. 
 La "Cançó de Gener" es centra en la Natura i en la nit de Reis, tot i que ja parla de 
l'amada. Aquest és el tema central de "Cançó de Febrer", un amor "esbojarrat" pel 
temps de Carnaval; un amor serè i sentit al ventós març; un amor vora Montserrat a 
l'abril; reprodueixo la cançó de maig pel seu lirisme. 

    CANÇÓ DE MAIG 
    ============= 

Em somriu el color de cada cosa 
i el refilar sublim del rossinyol, 
i la flaire que el Maig pren de la rosa, 
i el dring del rajolí del fontiyol, 

i el bell trenc d’alba que el meu braç deixonda 
per abastar un clavell del teu balcó, 
i el verd immaculat de cada fronda 
que romp l’embolcallat de l’embrió. 

I sóc esclau de l’hora riallera 
mentre el meu pensament resta dejú 
del caliu de ta gràcia encisera... 
perquè la primavera 
no és pas tan primavera com ets tu. 

“Cançó de maig”, Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica (Núm. 5, maig 1982)
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  Arriba el mes de juny i el poeta exclama "Encara et veig més bella...!" i és l'amada 
l'única que mou de la peresa el nostre amic farmacèutic al càlid mes de juliol, i del 
xafagós agost, quan la festa major. Un cant a l'amor embriagador és el de setembre on 
veiem un Blancher apassionat i sensual; "Cant d'octubre' naixements de la tardor, gris 
"Cant de novembre', i "Cant de desembre" que parla del Nadalenc Tresor. 

- Flor Natural als Jocs Florals de la Tercera Edat, 1978, festa literària organitzada per 
l'Associació Coordinadora per a l'Ancianitat "amb motiu de la Setmana Internacional de 
la Tercera Edat". 
  La poesia premiada es titulava "Iridescències de l'amor" i duia el lema: Dotzens del 
meu verger poètic. 
  Escrit en dotzens, aquest poema fa un bonic recorregut per les etapes de la vida: 
Gènesi, beceroles, infantesa, pubertat, adolescència, joventut, maduresa i senectut. 
  "Gènesi" és una mostra de la formació científica del nostre poeta. 

Oh, món, d’enigmes varis...! 

En els materns reliquiaris 

cada rebrot novell és engendrat 

pels senys amesurats o pels desvaris... 

i dolçament embolcallat 

de filtres placentaris 

l’ordit de fils embrionaris, 

per a un futur i venturós esclat 

-sentiment que les mares fa sagraris- 

AMOR és nat... 

Oh, Amor –pou sense fons dels grans enigmes...! 

Simbiosi de perla amb els fatals estigmes...! 

Iridescències
de l’amor 
(fragment)
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  Però també podríem reproduir els altres perquè són uns poemes molt sentits, on anem 
veient l'evolució del sentiment de l'amor vist des de la senectut, en perspectiva, i descrit 
des de diferents punts de vista.

  Varen sortir moltes ressenyes als diaris d’aquesta Flor Natural: 

(De nuestra corresponsal: María Quintana) 
El pasado domingo, y dentro de los actos organizados con motivo 
de la "Setmana Internacional de la Tercera Edat", tuvieron 
lugar en la Capilla del "Antic Hospital de la Sta. Creu" de 
Barcelona los "Jocs Florals de la Tercera Edat", convocados por 
primera vez este  año, y en los cuales han participado ciento 
setenta y siete composiciones en lengua catalana y veintiséis 
en castellana, todas ellas de excepcional calidad. 
Inició el acto el señor J. M. Ainaud de Lasarte que actuaba de 
mantenedor, quien destacó la gran participación de obras 
concursantes y a continuación fue proclamado el poeta ganador 
de la Flor Natural, el insigne artersense Francesc Blancher 1 
Puig por “Iridiscéncies de l'amor"; además de “l'Englantina" a 
Guillem Colom y la "Viola" a Josep Clará, 
proclamándose seguidamente la Reina dels Jocs Florals, honor 
que recayó en la también artesense señorita Raquel García al 
ser designado así por nuestro célebre poeta. 
Clausuró el acto un representante de la Generalitat.

                    "Gazeta de Manresa" (23-II-78) 

Celebració dels Jocs Florals de la Tercera Edat 
Tal com ja havíem anunciat. al saló de 
l'Antic Hospital de Barcelona se 

celebraren els primers Jocs Florals de 

la Tercera Edat, organitzats per 
l'Associació Coordinadora per a

l'Ancianitat. per a poetes majors de 

seixanta-cinc anys.

Formaven el consistori Octavi Saltor, 

president: Rosario Carles-Tolrá, Leandre 

Amigo, Maria Aurèlia Capmany, Joan B 

Bertran, Albert Manent i Josep Maria 

Ainaud de Lasarte, secretari. 

 El veredicte d'aquests Jocs Florals ha 

estat el següent: Flor Natural a. 

Francesc Blancher i Puig per  

“Iridescències de l'amor”; Englantina al 

poeta mallorquí Guillem Colom de 

vuitanta-vuit anys d'edat  per “Ciutat 

enllà”. Viola a Josep Clara i Roca per 

“Quatreta de contrast”, i dos premis 

extraordinaris de poesia en llengua 

castellana a José Maria Tavera per 

“Salmo castellano a la segunda 

juventud”, i Antonio del Valle per “Mi 

amor no morirá”.. La senyoreta Raquel 
García fou la bella reina d'aquests Jocs 

Florals de la Tercera Edat.  Després del 

discurs que pronuncià el rnantenidor 

Leandre Amigó en substitució del 

president, Octavi Saltor, absent per 

causes de salut, tancà l'acte la 

directora general de la Joventut de la 

Generalitat, Rosa Maria Carrasco, la 

qual encoratjà els participants i 

assistents a continuar, ja que. al cap i 

a la fi, la tercera edat és una segona 

joventut.

Avui (26-XI-78) 

Artés.- Nuevo 
galardón para 
el poeta 
Blancher i 
Puig
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"La
Vanguardia"
(21-XI-78)
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- Flor Natural de la Gênet d'Or, Perpinyà 82, per "Visc de la teva imatge", amb el lema : 
Tríptic de sonets evocatius". 
  Tres sonets transpiren a la vegada entusiasme i tristor. La imatge, de l'ésser amat, 
l'amor i el record d'ambdós persegueixen el poeta que viu, malgrat tots els anys que 
van passant, esperançat recordant "ta imatge sobirana, oh Dona divinal...! Sublim 
dardell...!
  En sortiren algunes ressenyes a diaris del Midi francès, i a "Regió 7" que seguidament 
podem llegir: 

       (Fotoc. "La fête des Jeux Floraux 
         du Genêt d'Or") 
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Artés

El poeta F. Blancher guardonat a Perpinyà 

El poeta artesenc Francesc Blancher va rebre aquest diumenge passat a Perpinyà, la Ginesta d'Or i Flor Natural en els Jocs
Floraís de la Ginesta d'Or que se celebren cada any el mes de maig en aquella ciutat del Conflent. 

Enguany el President dels Jocs Florals-82 va ser el monjo de Montserrat Hildebrant Miret, el qual, després de la salutaci6 de 
Jordi Mas a tots els presents, va prendre la paraula per fer un discurs en el qual digué: " ... Som els dels dos vessants de la 
comuna serralada pirinenca que ara en diuen una frontera, posada en mala hora per les mans d'homes absolutistes".  Més
endavant recordà les paraules de] poeta vallespirenc Edmond Brazés "Els poetes, com els ocells, no coneixen fronteres". 1 es va 
referir també a la inauguració que el dissabte van fer a la Parròquia de Sant Jaume d'un monòlit "decorar amb dos medallons que 
ara representen els dos grans amics, ara j a inseparables al cel, mossèn Jacint Verdaguer i el vostre bisbe Juli Carsalade du 
Pont".

Modest Sabaté, secretari, i Pere Verdaguer, mantenidor, també van parlar en aquest acte. 
 Cal resaltar que aquests jocs Florals tenen secció catalana, secció francesa i secció occitana. 

La relació de premiats va ser llarga.  Els premis de la secció catalana foren: Flor Natural, Francesc Blancher i Puig (Artés-
Bages); Englantina, Mercè Sala i Vidal (Mataró-Maresme) i Viola, Esteve Albert (Andorra).  Molts d'altres premis seguien a 
continuació, i entre ells destaca el de prosa juvenil atorgat a Àngels Vilaseca de Solsona. 

El divendres passat, i com a actes previs a l’emissió del veredicte i entrega de premis d'aquells Jocs Florals va cantar 
l'Escolania de Montserrat a la Parròquia de Sant Jaume, on va tenir un gran èxit de públic i la premsa local se'n va fer ampli 
ressò.
D’altra banda aquest diumenge passat el poeta artesenc Francesc Blancher va ser guardonat als Jocs Florals del Prat de Llobregat
amb l’accèssit a la viola. 

“Regió 7” (27-V-82) 
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   També s'esmenta el poema guanyador d'en Francesc Blancher en la memòria que en 
Pere Verdaguer escriví sobre el concurs. 

Memòria sobre 
el concurs català 

per Pere VERDAGUER 

Mantenidor

Enguany, hem fet una bona collita, hem tingut un bon esplet.  La Companyia de la 
Ginesta d'or és, doncs, visiblement un arbre ple de força mig segle llarg després del seus 
primers brots.  Bon auguri per a la poesia i bon auguri per a la nostra llengua.  Perquè la 
composició poètica és abans de tot una declaració d'amor a la llengua : tot d'una el poeta 
s'ha adonat dels encants de la parla quotidiana i com l'adolescent que descobreix que 
l'amiga d'infantesa s'ha fet dona. sorprès pel món nou que se li revela, malda en el silenci 
i la solitud per conquerir la bella esquerpa o reservada, conscient que és un tresor que no 
ha de caure sinó en cautes mans.  No es per atzar que hom la simbolitza par una formosa 
donzella que surt un dia del tràfec diari i anònim par ser erigida en reina.  La nostra 
d'enguany és a l'altura amb escreix de la situació. i les companyes que li fan costat també. 
Ens plau de compartir el fervor de tots en aquesta cerimònia.  Ens sentim joiosos que 
tants cors. en els nostres temps pragmàtics. entaulin el difícil diàleg entre el dir r i el 
sentir. 1 sobretot, entre el dir i el sentir en català.  Igual com la dansa és la presa de 
consciència de la beutat del caminar, del moure's, del treballar, la poesia és la presa de 
consciència de la bellesa del parlar Ens trobem a l'origen de l'art, quan el moviment fins 
aleshores purament utilitari descobreix les infinites i noves dimensions. quan la paraula 
descobreix els mil camins d'una nova perfecció.  Som el punt de partida del pensament. 
quan l'home deixa de ser una espuma, una potencialitat d'home.  No és per atzar que tota 
literatura, en un poble que entra en la historia, comença per la poesia. i que la poesia és 
també l'últim crit d'un poble que mor. 

Pel català, sortosament -sortosament però gràcies també a l'esforç de tots nosaltres- no 
ens trobem ni en un començament ni en unes acaballes.  Els dos mil llibres de tota mena 
publicats l'any passat als Països Catalans són, al contrari. els testimonis d'una gran 
revifalla, a la qual el nostre Rosselló participa activament com ho ha demostrat fa poc el 
recull « Contistes rossellonesos » i corn ho demostren repetidament noves novel·les i 
noves publicacions poètiques. 

És això el que dóna l’eufòria a la nostra salutació als poetes avui reunits en aquest Palau 
dels Congressos, i primer de tot a Francesc Blancher i Puig, guanyador de la Flor Natural 
i de la Ginesta d'Or d'enguany. És un escriptor que viu prop de Barcelona i que ens ha fet 
arribar un tríptic de sonets. « Visc de la teva imatge ». on ens diu, respectant totes les 
regles del joc, com una certa “ rosa encesa a mig obrir / va ser el dard primerenc “ que 
porta al cor tot al llarg d'una vida.  Els seus versos ens han sabut traduir la. 
transcendència del sentiment d'amor i els seus lligams amb una altra transcendència, més 
de moda del que hom ens voldria fer creure avui dia: la fidelitat. 
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- Flor Natural de les Corts 1979 per "Missiva d'Amor", lema : "Lletres del cor". 

  Vint-i-dos quartets configuren l'epístola d'amor on el poeta declara el seu sentiment a 
l'estimada, la seva por a no ser correspost i la seva esperança al final. 
  En triem alguna per veure'n la bellesa dels versos: 

Em roba el cor el teu parlar que arbora 

 i em té suspès l'alè i el pensament,

i embadalit nota el seu raig d’aurora, 

 xuclo el mannà de l’enamorament. 

I en veure, quan desclous el bell somriure, 

tot l'enfilall de perles que llueix 

M’encén el pit la il·lusió de viure 

la joia encisadora que floreix... 

la joia que desperta l’esveltesa 

tan amarada d’ingenuïtats 

de la teva figura –nitidesa 

de tresors femenins en els posats...

- Flor Natural dels Vè Jocs Florals de la Tercera Edat per "Amor", obtinguda l'any 82, el 
14 de novembre. 

  La "Gazeta de Manresa" en parla a tota pàgina (25-XI- 82) i àdhuc reprodueix el 
poema sencer, cosa que nosaltres no fem, però sí reproduïm els titulars d’aquest diari 
en els fulls següents. 
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La poesía de nuestros 
ancianos llegó al mediodía de 
ayer al Saló de Cent del 
Ayuntamiento, a través del 
acto de entrega de premios de 
los V Juegos Florales de la 
Tercera Edad, organizados 
por la Asociación 
Coordinadora para la 
Ancianidad.

El público, familiar y 
numeroso, siguió la lectura 
con silencio y respeto poco 
frecuentes.  De los 194 
poemas presentados, 47 de 
ellos en castellano y el resto 
en catalán, hubo 13 
distinciones entre primeros 
premios, accésits y menciones 
honoríficas.  La Flor Natural 
fue para -Amor-. de Francesc 
Blancher; la Englantina 
recayó en «Sant Martí de 
Riells», de Joan Muntada, y la 
Viola, para «L'estrella 
somniada», de Ester Martínez. 
 El primer premio en lengua 
castellana se lo llevó el poema 
«Cuando tú quieras», de 
Maria de la Eucaristía Chiarri. 

La Reina de los Juegos fue 
Montserrat Garrido. 

Tal vez el símbolo del acto 
recaiga en el mas veterano de 
103 premiados, Frederic 
Mejan, de 81 años.  Con 
mucha parsimonia, ayudado 
de un bastón y sin que fuera 
necesaria la ayuda del bedel 
municipal que le seguía, 
pasito a pasito, cumplimentó a 
la reina y leyó su poema. 

Ningún tema predominante 
en los poemas leídos. desde la 
humanización del 
metropolitano a sucesiones 
medievales. La clausura de la 
sesión correspondió al 
concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, Felip Solé 
Sabaris.  Citó, de entrada, las 
palabras de San Juan de la 
Cruz, referidas al examen 
final de cada uno. «Estoy 
seguro que habéis pasado bien 
este examen porque habéis 
querido a las personas».

Ilusión y poesía de la 
tercera edad catalana 
V Juegos Florales de nuestros mayores en el 
Saló de Cent

Barcelona
Atorgats els V Jocs
Florals de la 
Tercera Edat
Barcelona. -   Al Saló de 
Cent de l'Ajuntament es va 
celebrar diumenge l'acte de 
lliurament dels V Jocs Florals de 
la Tercera Edat, emmarcats 
enguany dins la Setmana 
Internacional.

Va llegir el veredicte Joan Vidal 
Gironella, president de 
l’associació Coordinadora per a 
l’Ancianitat. patrocinadora dels 
Jocs.  La Flor Natural (premi de la 
Generalitat) ha estat atorgada a 
Francesc Blancher i Puig por la 
poesia «Amor», millor 
composició amorosa. 
L’Englantina (de la Diputació de 
Barcelona). a Joan B. Muntada 
Macau per «Sant Martí de Riells», 
millor composició patriòtica.  La 
Viola (de l'Ajuntament de 
Barcelona), a Esther Martínez 
Pastor por «L'estrella somniada», 
millor composició religiosa.  El 
premi (extraordinari) a la millor 
composició poètica en castellà, 
donat pel Govern Civil de 
Barcelona. ha estat per a Maria de 
la Eucaristia Chiarri, pel poema 
«Cuando tú quieras». 

El màxim guanyador del 
certamen, el guanyador de la Flor 
Natural, va designar Montserrat 
Garrido Ferrer reina de la festa. 
El mantenidor, Osvald Cardona, 
va encoratjar en el seu discurs els 
jocfloralistes.  Eis guanyadors van 
llegir els seus poemes.  Va 
clausurar l'acte Lluís Reverter, 
conseller-regidor de l'Ajuntament.

         Avui (15-XI-82) 
La Vanguardia (15-XI-82) 
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“Gazeta de Manresa” (25-XI-82) 

V Jocs Florals de la Tercera Edat

Un artesenc, Francesc Blancher i Puig, 

guanyador de la Flor Natural

«Amor», fou la poesia guardonada

ACCESSITS A FLOR NATURAL 

-"Cinc sonets d'amor" que es publica al diari "Manresa" el 5 de març de 1949 obté 
l'accèssit en els Jocs Florals de Manresa.  - Amb motiu del Centenari de la coronació de 
la Mare de Déu de Queralt a Berga el 1966, un poema que consta de tres sonets, 
basats en la gènesi de la Verge Maria i de l'ermita a Queralt obté l'accèssit a la Flor 
Natural.

 El passat dia 14, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, es 
va celebrar l'acte de lliurament dels premis dels V Jocs Florals de la 
Tercera Edat, emmarcats enguany dins la Setmana Internacional. 
 El premi de la Generalitat a la Flor Natural, correspongué al poeta 
artesenc Francesc Blancher i Puig, per la poesia "Amor".  També un dels 
accèssits fou atorgat a Na Teresa Badía, de Manresa. 
 Avui ens és grat donar a conèixer la totalitat de la poesia premiada 
del  nostre amic en Francesc Blancher, que afegeix un guardó més a  la 
llarga vida de distincions dins el camp poètic. 
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ENGLANTINES

- La primera Englantina la guanya Francesc Blancher als Jocs Florals de Muntanya el 
1975.
  El poema es titulava "Evocació de la Plana de Vic a través de les seves llars de 
muntanya" que portava per lema: "Arrels de la nostra Pàtria". 
  Una llar típicament catalana és la que descriu el nostre farmacèutic en aquest poema 
amb estrofes de diferents caires: quartetes i algun que altre sextet combinat amb uns 
versos lligats, simplement. 
  Mostra aquesta llar, com a "espill, puntal de la nostra pàtria!" i és perquè es tracta d'un 
mas; el situa a la Plana de Vic com hauria pogut triar qualsevol altra contrada del nostre 
país. I és que en totes hi havia els sentiments de catalanisme, amor a la terra i esperit 
religiós.
  La vida de cada un dels membres de la família al llarg d'un dia de festa és la que va 
esgranant en Francesc Blancher. 

- El 1981 es presenta als Jocs Florals de la Tercera Edat i guanya l'Englantina amb 
"Sextets d'amor patri". 
  El lema :  Invocant un feliç ressorgiment...  ja ens indica la intenció de l'autor. 
  Al full següent reproduïm el poema que fou publicat. 

ACCESSITS D'ENGLANTINA

- Als Jocs Florals de la Tercera Edat es presenta també per accedir a l'Englantina el 
1980 i obté l'accèssit per "A la nostra germana Illa de Menorca" (Lema: "Tríptic 
d'Enamorament Patri"). 
  Són tres els sonets que conformen aquest arrodonit poema que exalta les belleses de 
la illa. 

- El mateix any 80 obté un altre accèssit per "Poema de l'Exili i del Retorn" (Lema : 
"Tríptic d'uns meus 'dotzens' poètics") als Jocs Florals de Barcelona. 
  Uns versos molt sentits del soldat que lluita a l'estranger i vol tornar al seu país, a 
Catalunya.
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    Introit. 

El flam d'amor que anem lliurant, 
¿no pren color impol·lut 
segons l'encís d'allò que ens és volgut ... ? 
I no es pot fer més gran
si crema per la terra on hem nascut? 

 I 
 Evocant 1936

Oh, maltempsada del fratern conviure:
Torna a l'amor d'un renovat somriure
que vivifiqui els patris sentiments.
Del teu record de pàgina funesta
fem-ne lliçó per a una nova gesta
on s'elevin els cors i els pensaments... 

  II 
   Arc de Sant Martí.. 1975

Oh, pau que hem anhelat tantes vegades:
Muntada al llom d'hores cruentes passades
retorna l'esperança i el conhort...
I1 fes-ne renovada primavera
del signe d'unió, seny i delera
que assuauja el fel de la dissort... 

  III 
A punta un trenc d'alba...?

Oh, vel caliu d'amor pairal invicte:
Ofega l'averany del vil conflicte;
que en els rosers es badin nous capolls...
I que amb l'esclat de transparents aurores
s'il·luminin les ments embrutidores 
i es tornin ones d’or els sec rostolls ...! 

  IV 
 Dolç anhel 

Oh, dolç anhel d'un bell ressorgir noble: 
Dels amors pel triomf de¡ nostre poble 
sigues l'estel dels somnis intuïts... 
Si el teu or estel·lar resta i perdura
dintre les mans, en unió segura, 
La benaurança no s’esmuny dels dits! 

   V 

Toc d’agermanament...

Oh, llaçades ingents, tendres encara 
d'uns amors fraternals, que cerquen, clara, 
- dels catalans països - la unió: 
Estrenyeu ben bé el nus, no los que un dia,
amb els esguards negats de melangia,
ens féssim nau perduda en la foscor... 

   VI 

Entrebrancada... 23 de febrer..

Oh, nit que obres ignorades fites...
Encén il·lusions sempre infinites.
Desclou per Catalunya un avenir
on la parla i el seny que ens allibera
siguin un cant vivent de primavera
i el vincle històric del demà i l'ahir...! 

   VII 

  Prossecució...

Oh, terra nostra, el tendre impuls que duies
que es faci raó i gaudi d'al·leluies...!
Les maltempsades foragita i venç! 
Engrana a poc a poc la teva història
i fés que, aciençats, els jorns de glòria
modelin un nou viure, un nou consens... 

   VIII 

Foc d'esperança...

Oh, Pàtria, d'amor seràs ungida 
el jorn de poder veure't ressorgida...! 
I en l'escalada llarga i de perills, 
del teu passat, fes-ne lliçó i emblema, 
del teu present, remei pel teu problema, 
del teu futur, honor per els teus fills. 

"Sextets d’amor patri” (Englantina J.F. 3a Edat 1981) 
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VIOLES

- "Càntics a la Verge de Montserrat" obtenen la Viola als Jocs Florals de Muntanya de 
1974.

  A l'abril de 1975, Federació 
Farmacèutica li publica un tros que 
titulà en Francesc Blancher, "Rosa 
Mística. Princesa de la terra 
catalana", canta el nostre poeta a la 
Verge de Montserrat; el mateix tó usa 
a un altre fragment "Stella Matutina" 
posant l'accent en el treballador poble 
català.

- La Viola al Jocs Florals de 
Montblanc  de 1981, l'aconsegueix 
per un conjunt de "Tannkas 
Verdaguerianes" (Lema: Llampecs de 
seqüències)
  Són unes estrofes d'origen japonès 
amb rima blanca però d'una 
musicalitat especial. 
  Dedicades a Verdaguer, aquestes 
tannkas van mostrant de forma ràpida 
la vida de l'insigne poeta. En 
reproduïm tres per veure l'estructura 
del poema, el tipus d'estrofes i la 
bellesa dels versos. 

- IV – 
El místic … 

Amb cor que implora 
`poder afrontar amargueses 
del fel del viure, 
escriu, amb ulls excesos, 
“Sant Francesc s’hi moria”. 

- V – 
El navegant … 

Aires marítims 
L’emmalaltit sanaven. 
Llargues les milles, 
Colpit d’una enyorança, 
“L’Emigrant” componia. 

- VI – 
L’Èpic … 

Volcà del geni 
fa erupcions molt altes 
de lava insigne: 
la primera “L’Atlàntida”, 
“canigó” la segona. 
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ACCESSIT A VIOLA 

- "Regió 7" publica l'accèssit de Viola dels Jocs Florals de Barcelona de 1979 el 12 de 
maig.
  L'article fa esment de la vida i obra d'en Francesc Blancher i és de destacar el títol "Un 
artesenc al servei de la farmàcia i la poesia". 

- Al cap de dos anys, el 1981 "Tannkas d'impenitència" guanyen l'accèssit a Viola a 
Valls. El lema era Decàleg.
  I efectivament en forma de decàleg, de les deu normes, aquestes petites estrofes 
orientals ens mostren els més importants pecats que comet l'home: idolatria, blasfèmia, 
malvolença, desamor, homicidi, fornicació, etc. 

- Al Prat del Llobregat, el poema "Al 'megalomàrtir' cavaller Sant Jordi" obté també 
l'accèssit a la Viola (23-V-82, Lema: "Tríptic invocatori"). 
  Aquí podrem llegir el tercer sonet cant exultant al nostre patró (Antologia dels primers 
Jocs Florals del C/Ferran Puig, Barcelona 1982). 

Del teu nimbe de Sant i Cavaller  

la Generalitat se sent honrada

i en la Capella gòtica nostrada

t'invoca com a pròdig mitjancer. 

El vint-i-tres d'abril l’alba revé  

amb un esclat de rosa perfumada  

i en cada cor bat l’ala enamorada  

del somni patriòtic del terrer. 

Oh, fulgurant Patró ! 

 Ta gran figura sigui de Catalunya el simbolisme  

que servi aquest seu trèvol estimat: 

Pel foc de ta Diada, la C U L T U R A. 

Per la teva Unció, el C R I S T I A N I S M E. 
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 Pel teu Penó, la C A T A L A N I T A T. 

Regió 7 (12-V-79) 



116

 El President del jurat qualificador fou Antoni Ma. Badia i Margarit i els altres membres: 
Olga Xirinacs, Josep Ma. Ainaud de Lasarte, Pere Català i Roca, Enric Jardí, Joan Valls 
i, com a secretari, Enric Balaguer i Mestre. 

Gazeta de Manresa (17-IV-82) li fa aquesta entrevista per la seva gran obra 
freqüentment premiada. 
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Regió 7 (18-XII-83) Blancher, un gran poeta del Bages. 
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PREMIS EXTRAORDINARIS, PRIMERS PREMIS I PREMIS ESPECIALS 

  El nostre farmacèutic Francesc Blancher ha obtingut a més de tots els guardons 
esmentats, Flors Naturals, Englantines i Violes, molts Premis Extraordinaris que també 
es concedeixen als Jocs Florals. 
  Per ordre cronològic són els següents: 

- El primer Premi Extraordinari l’aconsegueix en els Jocs Florals de Manresa de 1949 
per “Càntics a Nostra Senyora de Montserrat” (n.p.) 

- En el Certamen literari de Moià n’obté un altre per “Cant a la família obrera i cristiana”. 

- “Pinzellades” fou premiat al Certamen Literari de Súria el mateix any i se celebrava 
l’erecció d’un altar a Sant Salvador. El poema, que és un cant elogiós a la vila i l’entorn, 
fou publicat en part al setmanari “Súria” el setembre de 1951. 

- El mateix 1951 li són concedits dos premis extraordinaris en un sol certamen literari. 
És el de Bellaterra per “Misericòrdia, Senyor!” i “Les casades d’avui dia”, ambdós no 
publicats.

- Al Certamen de Sant Feliu de Guíxols de 1952 obté premi extraordinari per “Petits 
ecos franciscans” (n.p.) i l’any 1953 repeteix amb “Elogi del llibre en frases rimades” 
(n.p.)

- Tampoc no es publicà “Dècima epigramàtica d’actualitat” que duia per lema: A l’agost 
a les set ... fa fred” (Certamen Literari de Bellaterra, 1954) 

- El 1955 és mereixedor de tres premis extraordinaris, un a Matadepera, als Jocs 
Florals del Vallès per “Cant a la saba escollida d’Artés” i els altres dos al Certamen 
Literari de Sant Feliu de Guíxols per “A les noies casadores” i “La joventut i els balls 
d’avui dia” (n.p.) 

- L'any 57 per les Festes de la Mercè que se celebraren a la Plaça de la Llana obtingué 
el Premi per dos sonets dedicats justament a aquesta plaça titulats "Gresol i 
Fluorescència". Parla del passat i el present de la plaça que, malgrat la modernitat 
actual, sempre conserva l'aire dels molts anys d'història viscuda. 
  Va ser publicat a Federació Farmacèutica al número d'agost i setembre de 1971 
juntament amb un altre sonet "Cançó de setembre" (secció de "Prosa y poesía"). 

- “Santíssima Trinitat” (n.p.) és premi extraordinari als Jocs Florals de Manresa de 1960. 

- Publicat a la “Revista Parroquial” de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, el poema 
“Gènesi del sublim misteri” és premi extraordinari en els Jocs Florals de la Parròquia; és 
el juny de 1961. Portava el lema de Gresol de la Fe. La llarga poesia és escrita en uns 
serventesis entusiàstics en què se’ns descriu – seguint els Evangelis – el Nadal, la 
visita de l’Arcàngel Gabriel a Maria i el Naixement de Jesucrist. Acaba amb un quintet 
crític de l’època actual “avui que el món viu hores de tenebra” – diu el poeta – només es 
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pot salvar a través de l’Amor. 

El poema és concebut tenint en compte el tipus de Jocs Florals a què es presentava, 
però no deixa d’emocionar en alguns fragments quan utilitza belles i subtils metàfores 
per explicar-nos el Misteri de la Concepció. 

- El Certamen Literari de Tàrrega de 1965 dóna el Premi Extraordinari a “Cincs sonets 
d’amor a la cosidora” del qual es publica un fragment a la revista “Ràdio Tàrrega” el 
mateix any (20-XII-1965). 

- “Cançó i madrigal” és premiada als Jocs Florals de Perpinyà el 1976. El sonet i el 
madrigal” es publiquen el mateix any a la revista “Conflent” (núm. 76, juny 1976). 

Un cant i una reflexió d’amor ofereix en Francesc Blancher a la Reina del Jocs del 
Roselló. Ho expressa d’una forma pausada, fina i dolça tot distingint entre el veritable 
amor i l’amor “fet putxinel·li” que convida de parer i que tant aviat enfolleix com mor de 
pena.

- Amb motiu de la Commemoració del Centenari de l'Excursionisme a Catalunya, es 
celebren uns Jocs Florals a Sant Feliu de Buixalleu (1976) i guanya el 1r. Premi 
Especial. El poema anomenat "Oda al Centenari de l’Excursionisme Català" va ser 
publicat a Federació Farmacèutica l'octubre de 1976. En Blancher hi va explicant la 
història del Centre, la fusió de les dues Associacions que el varen engendrar, les 
vetllades que organitzaven per Sant Jordi, les seves gestes excursionistes, d'escalada i 
espeleològiques. Tot això explicat amb desimboltura acostumada en el nostre autor, en 
quartets. També se'n va editar un llibre - juntament amb el poema "Idil·li", comentat a 
"Flors Naturals" - anomenat "Aportació al Centenari del Excursionisme Català", del que 
hem parlat a la secció "Llibres". 

- En el “Jeux Floraux du Gênet d’Or” de 1977 en Blancher torna a obtenir premi 
extraordinari, “premi de llorer” amb “Avui és jorn”. 
Aquest apassionat poema d’amor es publica a “Conflent” (núm. 89, juny 1977) i 
nosaltres el reproduïm al full següent per la seva bellesa i la musicalitat especial 
aconseguida amb els canvis de ritme. 

- “La divina impaciència” és també premi als Jocs Florals de Calella de 1979 (n.p.). 

- “Evocació Verdagueriana” fou Premi Especial Mossèn Cinto als Jocs Florals de 
Muntanya de 1980 i va ser publicada al mateix any a Federació Farmacèutica d’agost i 
setembre.
Amb un poema llarg – 28 estrofes – el poeta-farmacèutic Blancher narra la vida i l’obra 
de l'insigne Verdaguer. El lema: Oda al Súmmum poètic ens indica l'entusiasme en 
parlar de Verdaguer. Narra la seva vida i ens descriu obra per obra tot fent especial 
èmfasi en el "Canigó. " perquè en ell s'exalça la muntanya i els Jocs Florals es 
dedicaven a ella; eren organitzats per l'agrupació Icària vinculada al Centre 
Excursionista de Catalunya. Després ha sortit publicat entre d'altres poemes al llibre 
"Aportació rimada en homenatge a Verdaguer", del que parlem al capítol "Llibres". 
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- En ocasió de la Festa de la Nostra Patrona, la Comissió Cultural de la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona li concedeix el Premi de Poesia en el 1r. 

Concurs Literari de Tardor. Es celebrà el de desembre de 1980. 
  Es titulava "Tríptic de la divisa perenne" que duia com a lema:  Pàtria, Fides, Amor.
  El més bonic per a mi és el dedicat a l'Amor: 
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- També als Jocs Florals de Muntanya però de l'any següent, 1981 obté el "Premi 
Especial dedicat a Pompeu Fabra" (maig 81) i els tres sonets musicals i bonics són 
publicats a Fed. Farmacèutica tres mesos més tard. L'obra es titulava "Al mestre de la 
Llengua Catalana" i el lema: Tríptic de Lloança.

- l'any 1981 és un any molt fructífer d'obra i de premis donat que a més de l'esmentat 
ens trobem amb : 
  "Premi a la millor poesia" en el IV Certamen Literari de Sant Jordi a la Vila d'Agramunt 
per "Impol·lut Amor" compost per dos bells càntics d'amor. Els reproduïm tot seguit: 
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 - Primer premi de Poesia del Concurs amb motiu de l'arbre fruiter i d'homenatge als 
avis de Moià celebrat el mes d'agost i publicat pocs dies després a Federació (agost 
81).
  Tríptic de sonets d'amor patri  és el lema d'aquest poema "Flama moianesa" que versa 
sobre "L'home" que és Francesc Viñas, el gran tenor, i que comença: 

        "Besa un estel la terra moianesa 
         com si la ungís d'alè del Sant Graal, 
         i esclata un fill excels, flama immortal  
         dins el gresol del Cant que es fa bellesa..." 

  A continuació fa un cant a l'arbre fruiter i per últim a Moià. 

- Dos anys després, el 1983, Francesc Blancher torna a guanyar el primer premi en 
aquesta "Festa de l'Arbre Fruiter" de Moià i aquesta vegada dedicat totalment a 
Francesc Viñas. 
  Es titula "Ressò Moianès" i el lema "Sant Orgull d'una Evocació". 

      ..."En ses mundials volades, 
          el tenor Wagnerià 
          conservava al cor, sagrades, 
          les essències mostrades 
          i el seu bressol de Moià"... 

Un Viñas universal que no oblida les seves arrels. 

- En ocasió del Centenari de l'ascensió de Verdaguer a la Pica d'Estats (25-VIII-1883), 
l'Agrupació Excursionista Icària organitza els XXIIè Jocs Florals de Muntanya que van 
tenir lloc al Castell de Subirats el 5 de juny de 1983. La poesia "Ressò d'una efemèride 
Verdagueriana" de Francesc Blancher obtingué el Premi Especial. Aquest poema fou 
recitat a Ràdio 4 el juliol del mateix any i publicat a "Federació Farmacèutica" el 
setembre.
  Està compost per introit, epíleg  i uns cants intermigs bastant llargs, de rima blanca, 
descrivint les proeses, els moments difícils de les seves escalades. L'hem esmentat al 
capítol "Llibres". 

- "Exalçament de la Sardana" és un bonic poema que fou publicat a "Les mil millors 
poesies de la llengua catalana" (Barcelona 1979) i que a més, fou la lletra d'un curt 
metratge anomenat "Exalçament". Aquest curt que fou premiat el 1983, va ser presentat 
al Club de la Imatge el 22 de juny del mateix any. Era original de Josep Calsina amb la 
col·laboració de Ramon Creus, A. Descals i la Cobla Bages, com a homenatge a la 
sardana. La veu la posava la coneguda actriu Ma. Matilde Almendros. També fou 
publicat l'octubre de 1983 a la revista Federació Farmacèutica. El reproduïm aquí per 
veure la musicalitat dels versos i l'entusiasme patriòtic de l'autor. 
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Amb el nom de “La sardana eterna”, aquesta poesia que acabem de veure ha estat 
musicada per a sardana per Josep Viader i Moliné. Lletra i música els ha publicat la 
Federació Catalana d’Entitats Corals en un opuscle corresponent als mesos de gener i 
febrer de 1987. 

Han estat també premis extraordinaris, els poemes: “A Maria” als Jocs Florals Marians 
Sant Antoni Maria Claret de Barcelona, 1983; “Salve, Cardona” als Jocs Florals de 
Cardona de 1987 amb motiu del Mil·lenari de la Carta de Repoblament, i que s’editarà 
en un futur pròxim per l’Ajuntament; “L’amor en la senectut” al certamen Literari de la 
3a. Edat a Sallent (1987, n.p.). 

Ha estat, a més, mantenidor als següents Jocs Florals: 

- Jocs Florals de Muntanya (1977) 
- Jocs Florals de Les Corts (Barcelona, 1978) 
- Jocs Florals de Cornellà, amb ocasió del mil·lenari (1986) 
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LLIBRES

Figura en els volums antològics següents: 

- "Les Mil Millors Poesies de la Llengua Catalana" (Barcelona, ed. Glosa 1979) amb 
el poema "Exalçament de la sardana" que comentem més endavant. 

- "Antologia dels primers Jocs Florals del carrer Ferran Puig" (Barcelona, 1982) 
amb la poesia "Al 'megalomàrtir' cavaller Sant Jordi" que també veurem. 

- "Corona literària a la Mare de Déu patrona del Maresme" (Canet de Mar,1982) (Ed. 
Cannetum, Volum III). 

 Es el mateix Patronat del Santuari de la Misericòrdia qui publica aquest llibre amb 
motiu de les "Festes Jubilars" en honor d'aquesta Mare de Déu. Fou l'any 1982 i es 
celebraven els 25 anys que fou proclamada "patrona del Maresme", 75 que fou 
canònicament coronada i 125 de la nova ermita. Aquesta "Breu Història del Santuari de 
la Misericòrdia" (subtítol del llibret) recull la "Història del Santuari" del Dr. Josep  
Comerma (1933 i 1947 1a. 2a. Ed.) però molt més reduïda, i actualitzada a l'any 82. I tal 
com diu Pere Matamala, pvre. en el pròleg que titula "Justificació": 
Hi ha dues maneres per exaltar de forma estètica els entusiasmes, les creences i tot 
allò que és  el patrimoni espiritual més preuat d'un poble: la poesia i la música. 
  No es reprodueixen peces musicals però sí poemes dedicats al Santuari i a la Verge. 
Hi ha diverses fotografies dels actes del Jubileu amb la participació del Bisbe de Girona, 
Mn. Jaume Camprodon i Rovira i el Cardenal Dr. Narcís Jubany, i també dibuixos de 
pintors locals expressament realitzats per a l'ocasió. 
  Són de destacar, no obstant, els noms dels poetes que hi col·laboren. Entre alguns del 
poble de Canet, i d'altres menys renombrats destaquem: Salvador Espriu; transcripció 
d'uns versos cisellats en pedra a la font del castell de Sta. Florentina de Canet de Mn. 
Cinto Verdaguer (ja que l'àlbum del Santuari contenia, abans de la guerra, versos 
manuscrits d'ell); Serafí Pitarra (Frederic Soler), Tomàs Roig i Llop que escriu en prosa i 
inclou uns Goigs; Miquel Martí i Pol; Joan Perucho o Olga Xirinachs. 
  El nostre farmacèutic dedica "A la Verge de la Sublim Pietat" que és com ho titula, un 
sonet, una dècima i tres "tannkas", estrofa d'origen japonès que com anirem veient 
utilitza de vegades. Els reproduïm tot seguit:
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  Mostra d’aquesta  "Corona literària a la Mare de Déu patrona del Maresme" (Canet de 
Mar, 1982) gran síntesi d'obra dels poetes més importants contemporanis.
Respectuosos són els versos del sonet. 
 La dècima és com un cant poètic i les tannkas molt encertades.
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- Figura també en Blancher en les dues "Corona poètica a la Moreneta" (Montserrat, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1957 i ídem 1981). La segona fou mencionada a 
la revista "Radar" núm. 145 de febrer de 1981. 
- "Corona poètica a la Mare de Déu de Lloseta (Mallorca, 1983) (Ed. Comissió 
Organitzadora 750 aniversari de la "Trobada" 1983). 
  Per celebrar el 750 anys d'haver descobert la imatge de la Mare -de -Déu de Lloseta 
es publica aquest llibre. 

Bonica portada del llibre, un exemple més de les moltes col·laboracions poètiques de 
Blancher en poesia religiosa catalana. 
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  Es fa un curt estudi dels "Goigs" que es dedicaran a la"Mare Llosetina", després venen 
les composicions poètiques la majoria d'autors de les Illes, i finalment hi ha una auca 
amb dibuixos de Joan Miquel Lladó i text de Gabriel Janer Manila.
  En Francesc Blancher hi participa amb una sèrie de quartets. Veiem l'últim: 

Fes etern el teu místic Patronatge! 
Sigues aurora dels més bells destins...! 
I beneeix el cor del teu paratge, 
Orgull, pels seus batecs, dels mallorquins. 

FRANCESC BLANCHER I PUIG 
ARTÉS (BARCELONA) 

- XXXV Àlbum De l’Aplec de Matagalls 1984 
(Aplecs de Matagalls”, Barcelona 1984) 

- El 1983 guanya el Premi especial que atorgà la Comissió Organitzadora del Centenari 
de l'Ascensió de Mossèn Cinto Verdaguer a la Pica d'Estats pel poema "Ressò d'una 
efemèride verdagueriana", a través dels XXII Jocs Florals de Muntanya al Castell de 
Subirats.
  Es celebrà un acte presidit pel President de la Generalitat Jordi Pujol i la seva esposa, 
que pujaren al cim i descobriren la placa commemorativa el 25 d'agost de 1983.
  Aquest poema que recorda la gesta heroica de Verdaguer es publicà en el "XXXV 
Àlbum de l'Aplec de Matagalls 1984" (Barcelona, 1984. Publica "Aplecs de Matagalls", 
pare Faustí Illa, claretià). També forma part del llibre "Aportació rimada en homenatge a 
Verdaguer" que després estudiarem.
  L'aportació del poeta Blancher es un romanç de la primera petja excursionista a la 
Pica d'Estats del nostre gran poeta. 
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Realment excel·lent és la crítica que Josep Miracle fa de "Ressò d'una efemèride 
Verdagueriana". Apareix a "Catalunya Cristiana" (4 al 10-I-87) i la reproduïm tot seguit: 
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- "Lírica Franciscana" (Ed. Centre d'Orientació Vocacional Franciscana, Barcelona 
1982).
  Amb una bonica portada - dibuix del perfil de Sant Francesc, de Montserrat Gudiol - 
aplega una selecció de les poesies presentades als Jocs Florals Franciscans de Berga 
amb motiu del VIIIè. Centenari de Sant Francesc d'Assís (1182-1982). 
  Els poetes són també coneguts i alguns Mestres en Gai Saber; destaquen Maria 
Angels Anglada que també hi participà. 
  Francesc Blancher fa aquí una obra molt elaborada i difícil ja que segueix al peu de la 
lletra les instruccions de les bases del concurs que demanaven una versificació sobre 
tota la vida del sant. El mateix títol ho indica: 

Clou aquest llarg poema el bonic sonet que reproduïm. 
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Portada-dibuix del perfil de Sant Francesc de “Lírica Franciscana” 
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  - "IV Corona poètica a la mare de Déu de Lluc" (Mallorca, Publicacions del Santuari de 
Lluch, 1984). 
  Sota aquesta denominació es feia una invitació àmplia a escriptors, músics i 
representants de les arts plàstiques al Centenari de la Coronació Pontifícia de la Mare 
de Déu de Lluch. 
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Les obres presentades foren nombroses i se'n feu una tria. D'entre les primeres 
aportacions en poesia, apareix la d'en Blancher amb tres sonets que formen el tríptic de 
la "Flama Vivent del Centenari", bell títol per a uns senzills i sincers versos: 
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Francesc Blancher és autor dels llibres que a continuació comentem: 

- El poeta Francesc Blancher publica el 1977 un llibret de poemes que ell anomena 
"Aportació al Centenari del Centre Excursionista de Catalunya" (subtítol "Arran del 
Centenari del Centre Excursionista de Catalunya). 
  En la introducció ens explica que en els Jocs Florals celebrats el 9 de maig de 1976 al 
poble de Sant Feliu de Buixalleu (comarca de La Selva) i organitzats per l’Agrupació 
Excursionista Icària, li fou atorgat el premi especial titulat:
  "Oda al Centenari de l'excursionisme català". 
  El poeta publica a la vegada aquesta oda conjuntament amb un himne i una sardana, 
tot això dedicat al Centenari de l'Excursionisme Català. 
  Componen l'oda vint-i-sis quartets independents. En ella recull i esmenta l'esperit de la 
raça, la constitució de la societat excursionista, els seus fundadors, l'afecció a les 
muntanyes i els bells paisatges de Catalunya. 

És una crònica feta poesia, escrita amb seriositat i sentiment. 
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  L'himne segueix sobre el mateix tema però és més airós com escau a un himne, amb 
versos més curts; està compost de trenta quartets. 
  L'obra s'acaba amb la sardana escrita sobre el poema muntanyenc "Idil·li", que va 
guanyar la Flor Natural als Jocs Florals del Sant Àngel Custodi. Celebrats com a 
cloenda de les Festes de la Mercè a Barcelona, en fou mantenidor l'Octavi Saltor. El 
poema ja portava per lema "A ritme de sardana".
  En versos desiguals per adaptar-se a la música, el fadrí declara el seu amor a la noia 
que l'acompanya enmig de bucòlics paisatges, a la vegada que descriu la bellesa de la 
natura.

Sardana
d'ofrena

Per confeccionar aquest llibre, el mateix Blancher ens explica que consultà els Butlletins 
del C.E.C. que posseïa els seu oncle, farmacèutic, que fou un dels primers socis. 

  Aquest llibre es suma a sis poemes més que té musicats el nostre amic Blancher. 
 Va acompanyat d'una cassette que conté l'Oda esmentada, l'Himne i la Sardana, 
recitats per l'eminent actriu i rapsoda Ma. Matilde Almendros i la música dirigida pel 
mestre Agustí Cohí acompanyada de dues corals.
L’Oda i l’Idil·li s’esmenten des d’una altra perspectiva al capítol “Premis i Guardons”.
La premsa se’n fa gran ressò d’aquesta obra: 
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  Vértex 1977 (Revista de la Federació Gazeta de Manresa (1977) 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya)
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El Correo Catalán (maig 1977) 
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Revista  “Muntanya” (Centre Excursionista de Catalunya, 1977) 
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“Radar Social” (1977) 
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- "Aportació rimada en homenatge a Verdaguer" (Editorial Copi-Gràfic, Manresa, 
novembre de 1987). 

Es publica en ocasió del Centenari del seu poema "Canigó". L'autor el dedica al seu 
oncle Ramon Puig i Oliveres que fou un dels primers socis del Centre Excursionista de 
Catalunya i "que m'il·lustrà en coneixements pirinencs i m'ajudà a estimar mossèn 
Jacint Verdaguer", segons diu en Blancher. 
Obra el llibre un impromptu a llapis del nostre company fet per Àngel Boixareu, seguit 
del pròleg de Josep Colet i Giralt. En Colet, que forma part i dirigeix les sessions de 
"Poesia Viva" fa una simbiosi molt encertada sobre la intercalació farmacèutic-poeta i 
per això el reproduïm a continuació. 
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El llibre de Francesc Blancher està dividit en tres parts:

I) Evocació verdagueriana amb una “Oda al Súmmum poètic” i “Seqüències 
verdaguerianes” que són tankkes.
II) Ressò d'una efemèride verdagueriana. 
III) Canigó amb tres poemes diferents.

  L'epíleg és l'article "En defensa de Mossèn Cinto" que l'escriptor i filòleg Josep Miracle 
publicà a "Catalunya Cristiana" el gener de 1987. Nosaltres ja l'hem reproduït en parlar 
de l'oda "Ressò d'una Efemèride Verdagueriana" que guanyà el 1983. Per tant aquest 
poema està comentat. També s’han vist els poemes premiats i, per tant, no cal 
reiterar-ho: Premi Especial Mossèn Cinto (Jocs Florals de Muntanya, 1980) per 
"Evocació Verdagueriana" i  la "Viola d'Or" en els Jocs Florals de Montblanc (1981) per 
"Seqüències Verdaguerianes". 

Sí comentarem, en canvi, els tres treballs inspirats en el poema "Canigó": 

"Lloances al valor literari del poema "Canigó". 
"Tres amors". Flor Natural als Jocs Florals de Muntanya (1983). 
"Flordeneu" i "Griselda". 

Per centrar-nos, en F. Blancher diu que aquests tres poemes estan inspirats en el 
segon poema èpic de Verdaguer "Llegenda pirenaica del temps de la Reconquesta" i 
ens situa els seus personatges. 

Les "Lloançes al valor literari del 
poema 'Canigó' " són deu 
dedicades als set primers cant, al 
vuitè i restants i l'introit i l'epíleg. 
Totes elles són sonets entusiastes 
per l'obra de l'autor preferit d'en 
Blancher, que és en Verdaguer. 
I d'entre les obres d'ell, Blancher 
admira per damunt de totes 
"Canigó" que anomena en l'epíleg 
"l'honor de Catalunya Nació". 
Dels deu sonet que demostren un 
profund i analitzat coneixement 
dels cants verdaguerians, i una 
gran facilitat versificadora, per a 
nosaltres el més inspirat és 
"L'aplec", que podem veure aquí: 
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L'estructura és gairebé la mateixa en totes les lloances. La història del poema èpic la 
plasma de forma concisa en els dos quartets i el primer tercet. El segon tercet és 
l'opinió personal d'en Blancher sobre l'aportació que cada cant fa a la catalanitat ó al 
nivell literari de la poesia. 
"Tres Amors" és un tríptic d'amor. Tres sonets plasmen el sentiment de "L'amor que 
s'enfonsa" i de "L'amor immortal". El primer és l'amor pur, immaculat com diu el poeta, 
el segon és l'amor humà i el tercer és el diví.   N’hem parlat al capítol de Flors Naturals.  
"Flordeneu i Griselda", el darrer poema del llibre és una versificació amb rima blanca de 
la pròpia història amorosa de l'autor que correlaciona amb els personatges de Griselda i 
Flordeneu. Blancher també trobà una "Flordeneu" però ha viscut cercant una "Griselda" 
que potser ha estat la poesia. 

La primera part del poema plasma 
la formació científica del poeta 
que sap, però, fer bellesa del 
prosaisme de la vida. 
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- "Clavellina Nadalenca"
(Editorial Copi-Gràfic, Manresa, desembre 1987) 

  Aquest llibre que porta el subtítol de "Poemes de nostàlgia i de contrast" és un recull 
antològic de totes les nadales que compongué Francesc  Blancher des de l'any 1953. 
  Dedica aquest "petit esqueix" de poemes - com diu l'autor - a la seva mare que li donà 
les seves primeres lliçons cristianes i el va fer sentir el Nadal autèntic. 
  El pròleg d'Osvald Cardona parla de l'obra poètica de Blancher que diu que es troba 
dispersa entre els recitals als Jocs Florals i la impresa en programes i opuscles. Per 
tant, presenta el llibre com una mostra, encara que petita, de l'aplicació del nostre 
farmacèutic a l'art poètic. 
  En Cardona també destaca dues coses. Primer que l'autor presenta una obra de mitja 
vida, i segona que sap copsar alhora la nostàlgia pel Nadal d'antany i el contrast per 
l'actual angoixat pel temor ó les novetats, i potser menys poètic. Considera que F. 
Blancher és un poeta sincer. 
  A manera de salutació comença el llibre amb "Salve, Nadal", i continua 
cronològicament amb totes les Nadales dels últims quaranta-cinc anys des de 1953 a 
1987, amb l'excepció de 1957. S'afegeixen uns petits poemes nadalencs dedicats al 
"Centre d'Estudis del Bages", als "Amics de l'Art Romànic" i a cinc cenacles literaris 
barcelonins com són: Poesia viva, el Rall, el Casal de l'Eixample, l'Ateneu, el Centre 
Lleidatà.
  L'epíleg és a càrrec de Pere Vives i Sarri, que ens diu que Blancher aconsegueix 
convertir el Nadal en una "lúcida simbiosi de bellesa natural i sincera espiritualitat". 
Veiem-ne el final: 
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Així comença el 1953 "Presència del Nadal" on es lamenta del nostre "fràgil i mundà 
esperit" i ens demana no oblidar l'eterna serenor. Tot el poema és un crit esquinçador 
que va "in crescendo". 
  La pena per haver perdut el seu oncle Joan Puig i el joiós sentiment pel Nadal es 
fonen en "Cançó trista" (1954). 
  Molts dels poemes glossats en aquest llibre són condemnes a la violència, la guerra o 
l'odi. Tal és el cas de "Líric Pessebre" (1956); "Sort que perdura la lliçó" (1958); "Divina 
febre" (1959); "Com els pastors de Sion" (1963); "Roma celestial" (1965); "Pau als 
homes..." (1967); "Pau del missatge" (1973); "L'autèntic sentit" (1975); "Treva d'amor" 
(1977); "Evocació i presència del Nadal" (1983); "Nostàlgic passat" (1985). 
  En la resta fa gairebé sempre una protesta per la supèrbia del món actual i recorda 
amb nostàlgia els Nadals passats. També les estrofes varien: quartets, quartetes, 
quintets, sextets, sonets i sonetins. La majoria van ser publicats cada any per a amics i 
família però "Dolça Aurora", per exemple, fou premiada i musicada per a la coral del 
Mestre Lluis Farreny i Alujas. 

  El Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica publicà a Francesc Blancher des de 
l'any 1971 a la secció de literatura de desembre un poema dedicat a l'època nadalenca, 
i que després s'han glossat en aquest llibre que estem comentant. 
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El 1971 sortí "Camí de Betlem", original poema de dues estrofes que intenta 
despertar-nos d'aquest "món envilit" i dur-nos el missatge d'"Amor Infinit". 
El 1972, "Joies de Nadal", compara l'ahir amb l'avui ple de brogit i "febrós tarannà". 
El 1972, "Nadala" on Blancher expressa el seu desig de fruir plenament d'aquests dies. 

 Ja el 1961 (27 de desembre) "El Correo Catalán" l'esmenta en parlar de Nadales.

Signa l'article Esteve Busquets i Molas. 
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"El Correo 
Catalán"

(30-XII-72)
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   El 1973, "Anhel Nadalenc", segueix el mateix tarannà; el poeta se sent "captiu del jorn 
més venturós de l'any!". 
  El 1975 publica "Pau del Missatge". Francesc Blancher es vol sentir submergit, endut 
per la puresa, i lluny de les desgràcies actuals: guerra, trauma social, segrestos, manca 
de fe, etc. Tot això ho expressa en quartetes molt inspirades. 
  L'any següent, el 1976, apareix "Nostàlgic trobament", és a dir, la trobada amb el 
Nadal  i amb el desig de ser millor de cara al futur. Ho expressa amb uns versos de 
bonica musicalitat i que reproduïm a continuació 
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   El 1977 llegim "Treva d'amor", bonic sonet impregnat del mateix missatge dels altres 
poemes nadalencs, d'una major fraternitat entre els homes. 
  "Presència Nadalenca" és la composició poètica que presenta en Francesc Blancher 
el 1979, en què ens explica què és el Nadal en cada estrofa: estimar-se, oblidar les 
rancúnies, i dominar els "ròssecs mundans". 
  En estrofes de dotze versos consonats que anomena "dotzens", s'expressa al poema 
"Crida... en va...?" (gener 1981), en el aprofita per parlar de la situació entre els pobles 
en guerra, i anomena concretament el cas d'Iran i Irak. 
  El poema de Nadal de 1981 és "En arribar l'Advent" on recorda, enyorat, els Nadals de 
la seva joventut i els compara amb els actuals molt menys espirituals segons els seu 
parer. Les estrofes són quartetes. 
  El 19872 escriu "Nadal mundà". El títol ens ho diu tot. 
  "Evocació i presència del Nadal" (1983) que en quartets intenta de fer-nos viure a tots 
el Nadal, àdhuc als farmacèutics. Acaba dient en la última estrofa : 
        "i ... per què no? Feu beneït l'esforç 
         federatiu en pro de la Farmàcia;
         que en el batec sensible dels seus cors 
         floreixin roses per la Vostra Gràcia". 

"Amb amor d'amor ferit" és el bonic encapçalament del poema de 1984 que apareix al 
Butlletí de Federació el gener de 1985, i és també el vers final. Oblidem la supèrbia, ens 
diu el nostre farmacèutic-poeta, i deixeu pas a la Pau i a l'Amor. 
  El 1985 escriu "Nostàlgic passat" on reitera la seva idea del Nadal de la seva 
infantesa, quan la seva mare li cantava cançons vora al pessebre, i passa revista a 
l'època actual, tot fent-nos veure els seus problemes. Analitza la pobresa, la guerra i 
també parla dels estupefaents, com a farmacèutic sensibilitzat. Aquest mateix poema 
es publica a "Catalunya Cristiana", per l'època de Nadal, afegint-hi a part, una estrofa 
dedicada a la publicació (desembre de 1986). 
  La secció que començà essent "Prosa y Poesía" l'any 1971 i que es transformà en "Art 
i Lletres", li ha publicat "Ver Nadal" el gener de 1987. Dos quartetes i una sexteta ens 
anima també a entonar un cant vora el pessebre. 
  El dia de Sant Esteve de 1987 Artés celebra el 7è. Concert de Nadal al Teatre Casal. 
  Després de la intervenció de concertistes de música de cambra i popular, el Grup de 
Cant de la vila canta cinc cançons basades en poemes de F. Blancher. La música és de 
Carles Casas i Pujol i Jordi Fàbregas i Canatell. Els textos són cinc nadales incloses en 
el llibre que comentem: "Pessebres" (1966), "Nadal Evocatiu" (1978, any en què morí la 
mare del autor), "L'Estel que brilla a la Cova" (1964), "Joies de Nadal" (1971) i "Pau als 
homes" (1967). 
  El llibre està il·lustrat per dibuixos de Josep Pous i d'en Vilanova escampats per les 
diverses pàgines. Entre tots els poemes reprodueixo als fulls següents "Viure el Nadal" 
que és el que personalment ens ha agradat més. Però qualsevol altre, per la seva 
musicalitat o contingut, hauria servit com a mostra de l’excel·lent poesia de F. Blancher. 
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 És un poeta ric en vocabulari, que s'expressa de forma clara i bonica alhora. Incorpora 
paraules o fets del moment: coets, míssils, l'IVA, etc, problemes quotidians que es van 
presentant, juntament amb elements eterns del Nadal, el que representa, el Missatge 
del Creador, l'Amor, l'Estel, el Pessebre, els pastors,... 
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 “Viure el Nadal2:  La poesia religiosa d'en Blancher es sublima en parlar del Nadal. 
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REVISTES I PERIÒDICS 

  Ha col·laborat en els periòdics "La Gazeta de Manresa", "Regió 7", "Catalunya 
Cristiana" i en el programa anual de la "Fira del vehicle usat" d'Artés. 
  També en les revistes professionals del Col·legi de Farmacèutics i sobretot en la de la 
Federació Farmacèutica de Barcelona. 
  A Circular Farmacèutica l'any 49 escrivia, com hem explicat, a "Pàgina Rimada" uns 
versos d'humor sobre la vida del farmacèutic  com la sèrie que titulà "Romance 
sentimental de un boticario rural" (1949). 
  És important destacar que és F. Blancher el primer farmacèutic-escriptor que publica a 
la, aleshores recentment creada, secció de "Prosa i poesia" del "Butlletí Informatiu de 
Federació Farmacèutica".  És el gener de 1971 i titula el poema "El meu clam 
professional", poema ple d'entusiasme per la Farmàcia (Butlletí Informatiu de Federació 
Farmacèutica, núm. 1, any 71). 

 Es també el Butlletí de Federació Farmacèutica la revista que li publica la major part de 
les seves composicions, moltes d'elles premiades tal com hem vist, altres de caire 
divers i àdhuc crítica de llibres. Analitzem tota aquesta producció que inclou així mateix 
els estudis biogràfics de diversos personatges, combinant els dos criteris de contingut  i 
cronologia.
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POESIA DIVERSA I ACTIVITAT COM A BIÒGRAF 

  L'obra de Francesc Blancher és tan prolífica que ens hem vist obligats a obrir un 
capítol per fer un estudi de tots aquells poemes, que tot i no essent premiats, són 
també de gran vàlua.
  Els agrupem principalment en tres tipus segons la temàtica: 1) els dedicats a Artés, 2) 
les Nadales i 3) poemes dedicats a personatges i biografies. 

1) Poemes dedicats a la seva vila i biografies 

  Són nombrosos. Si fem un estudi cronològic ens trobem amb obra des dels anys 50: 
Gairebé quaranta anys de producció i dedicació a la vila, en el camp farmacèutic com 
apotecari i en la vida cultural del seu poble natal. 
  Des d'un himne per al Grup de Cant d'Artés, passant per lletres de sardanes, poemes 
dedicats al Sant Patró, al Centre de Jubilats, a un personatge de la ciutat, fins a 
intervenir en molts dels programes de la Fira anyal. 
  Farem un repàs general per veure com d'estimat ha estat com a farmacèutic i com a 
escriptor en la vila d'Artés i ho veurem encara més en el capítol posterior d'homenatges. 

- Cap a l'any 50 l'"Associació Cultural Recreativa" d'Artés fa un himne la música del qual 
l'escriu Lluís Canyelles i la lletra el nostre amic Blancher.
  És un cant de lloança a l'obra cultural i de germanor de l'Associació en quartets que 
s'adapten al ritme de la música. 
- L'any 55 escriu el "Cant a la saba escollida d'Artés" en el qual lloa la vinya. És un llarg 
poema del qual reproduïm tres estrofes especialment boniques: 
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  La vinya, el vi, el cava, omnipresents en aquests versos entusiastes, alegres, plens de 
vida de Francesc Blancher. 

- El 1959 escriu "Benvinguda als 'Reis d'Orient'",   poema que es llegí el dia d'Epifania 
en arribar la cavalcada a Artés. És senzill i emotiu. 

- El 1961 dedica un poema als "Bastoners", festa anual a la diada de Pasqüetes que és 
el 13 d'abril. 

- 1962: "El meu 'per molts anys' als avis" llegit en la Festa d'Homenatge a la Vellesa 
que es celebrà el mes de maig. Era una poesia sentida i que havia de ser llegida per 
una nena com a cant als grans. 

- El 1969 es publiquen un altre cop uns quants versos com a salutació als Bastoners. 
És una dècima que s'imprimí en cartolina i es repartí per tot Artés. 

- Amb motiu de la Fira del Vehicle Usat aquest any comença a participar -ho farà moltes 
altres vegades- en el programa amb un poema. És un sonet que canta la producció 
tèxtil i de cava d'Artés i també les qualitats dels seus habitants: fe, treball  i seny. 
  Des d'aquest any 69 fins al 86 ha participat ininterrompudament en el programa de la 
Fira d'Artés que és la Fira del Vehicle Usat. 

- Així el 1970 en el programa de la Fira li dedica el poema "La Fira d'Avui" sonet en què 
destaca la industrialització, i el progrés d'aquesta fira que començà l'any 1961. Segons 
ell, fa que la vila sigui "estrella polar del Pla de Bages". 

- Amb una foto de la pubilla i les dames del certamen s'acompanya un altre sonet 
dedicat a "La nostra fira" (1971) on la compara a la donzella que es va fent gran, que 
augmenta el ressò d'Artés i rep tothom amb els braços oberts. 

- En la "Fira del Vehicle Usat" de 1972 sota el títol  "Fills il·lustres d'Artés", Francesc 
Blancher fa un curt comentari sobre la vida i obra del Pare Frederic Faura. El titula 
"Evocació en una breu pinzellada, del primer personatge rellevant de la nostra vila, que 
en fou declarat fill il·lustre: Pare Frederic Faura i Prat"(1840-1897). En només uns pocs 
anys creà una xarxa de vint-i-quatre estacions meteorològiques distribuïdes arreu de 
Filipines i fundà l'Observatori Meteorològic de Manila gràcies a l'aplicació del seu invent, 
el baròmetre androide. 
  En Blancher li dedicà una estrofa que és a la façana de la casa on va néixer aquest 
il·lustre sacerdot jesuïta i gran científic, i que es reprodueix en el text, exemple de prosa 
acurada, precisa i bonica. 

- Seguint en la mateixa línia l'any següent, 1973, el programa de la fira d'Artés, presenta 
l'evocació del "Doctor Francesc Ferrer i Solervicens". Ara l'escrit és més complet ja que 
és un personatge més contemporani i fou conegut del nostre farmacèutic, i també hi 
inclou un sonet dedicat a ell. Ja hem dit que Blancher treballà en el seu Laboratori 
d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Clínic els anys 34 i 35. 
  A la vegada també escriu un sonet-invitació a la Fira d'enguany. 
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- El 1974 glossa la vida del mestre i poeta, fill adoptiu d'Artés, Miquel Bosch i Jover. Es 
conegueren en els Jocs Florals, ell i el nostre amic Blancher en recollir algun premi. Era 
un gran humanista, creador del Patronat d'Estudis Ausonencs i membre de la colla de 
"Romeus de l'Esbart de Vic" fundada pel farmacèutic Dr. Genís Aguilar i el metge Dr. 
Salarich.
  Inclou també un sonet dedicat a la seva vida, però nosaltres reproduïm el que compon 
per a la Fira d'Artés: 
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- El 1975 dedica el comentari a Mossèn Josep Galobardes Planas i M. Josep Puigbò 
Canellas per ser autor de "Notes històriques d'Artés" (1933). 
  El nostre amic farmacèutic conta, que dintre el nombrós planter d'eclesiàstics formats 
al seminari de Vic o d'ordres religioses, vint-i-un són nascuts a Artés en aquest període. 
Adjunta també el sonet "Lloança de la Fira". 

- Seguint aquesta mateixa pauta el 1976 fa, el nostre amic Blancher, una "Breu 
evocació d'alguns artesencs ja traspassats que excel·liren en llurs afers professionals o 
en llurs activitats culturals o artístiques". 

  Resumeix la seva participació en anteriors programes repassant els noms citats i 
n'esmenta sis més: Josep Berenguer i Vilarasau i Josep Berenguer i Caba, pare i fill, 
fundadors de la fàbrica que actualment duu el nom de "Manufactures Berenguer S.A.", 
Pius Codinach i Santamaria que registrà el vi "Picapoll" i actor de teatre; Enric 
Guadanyol i Quivent destacat concertista; Josep Quintana i Herp pastisser, creador 
dels "Borregos del Sant Pare" i orador, Josep Roca i Sallent professor dels jesuïtes i 
autor de diversos llibres sobre els primers temps del Cristianisme.
  Amb aquests, encara que succints, estudis  Francesc Blancher se'ns mostra com a 
gran coneixedor de la seva vila, de les seves gents, costums, festes i tradicions. 
  "La veu del Certament 1976" és com titula en aquesta ocasió el sonet dedicat a la Fira. 
Fou publicat al Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica (març 82) tot 
convidant-nos-hi.

- 1977 i 78 són uns anys de gran participació del nostre farmacèutic en la vida del seu 
"Artés".
  "Nou esclat" és el sonet que il·lustra la primera pàgina del programa oficial d'actes del 
certamen: Artés i els artesencs donen la benvinguda a tots aquells que visitin la Fira 
que se supera any darrera any. 
  Completa la sèrie encetada l'any anterior amb dos noms més: "Dr. Claudi Sala i Pons" 
que dedicà gairebé més de la meitat de la seva vida a l'estudi. El resultat: fou Dr. en 
Farmàcia, Medicina, Ciències Naturals, Dret i Filosofia i Lletres, ajudant de Càtedra 
d'Histologia a Madrid amb en Santiago Ramon i Cajal; i "Josep Vila i Miravitlles" advocat 
i Cap de Negociat de Cultura a la Diputació i posteriorment a la Generalitat de 
Catalunya.
  També fa un sonet dedicat a la bibliotecària de la Casa de la Cultura de la Caixa de 
Pensions d'Artés   que és consignat al llibre de Visita, i escriu la lletra de l'himne del 
"Club de Futbol Artés" que, donat el tema, és un poema molt original i graciós. 

- El 1978 dedica un parell d'estrofes a "Caves Gibert" (del xampany Gibert) i "Caves del 
Sindicat Agrícola" (del vi "Artium") enaltint aquestes famoses begudes. Igualment ho fa 
dels campanars vell i nou d'Artés. 
  Respecte a poemes pròpiament, tenim "Esplendor 1978", entusiàstic sonet de la Fira 
d'Artés, i el poema de benvinguda que el Grup "Amics de la Sardana" dedicaren a la 
XIII Caravana "La Flama de la Sardana" quan es dirigien cap a Tona que fou Ciutat 
Pubilla 1978: En ambdós hi fa esment de plantes, la sempreviva i el vesc.
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Reproduïm aquí "Esplendor" : 

- A la Fira del Vehicle Usat" d'Artés l'any 1979 publica al seu programa "Ressorgiment", 
musical sonet en el que compara aquesta fira a "la rosa esclatada del progrés". 

 - L'any següent continua amb "Florida artesenca" i aquí parla, a més de rosa, de 
clavellina, flors d'amor que conviden a l'amic foraster. 
  Del mateix any, 1980, és el sonet escrit amb motiu de la Festa Major "Avenç de 
Benvinguda", bonic poema que ens mostra la festa com uns dies "d'alegria i germanor" 
entre "els núvols del món que ens toca viure", és com l'aurora. 

- I parlant d'aurora, el 1981 titula així el sonet per a la Fira del Vehicle Usat, "Refulgent 
Aurora" que és la del seu renom, segons afirma Francesc Blancher. 
  Bonic és també el títol de la lletra de la sardana escrita per Lluís Buscarons el 1980: 
"Em recordo d'Artés". En efecte, amb estrofes curtes que s'adapten a la música, el 
nostre company dedica aquesta sardana a la seva vila i a tot allò del que se senten 
orgullosos els artesencs: l'escumós, el vi, la seva història, la indústria, el comerç, etc. 
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- També participa l'any 82 en el programa de la Fira del Vehicle Usat amb "Ressòl 
1982", on la Fira parla en primera persona de sí mateixa. 

1983

- Dedica un sonet a la Residència d'Ancians d'Artés (de les Germanes Serventes de la 
Passió) que és publicat expressament en fullet d'edició especial amb motiu de 
l'ampliació de la Residència d'Avis promoguda pel seu Patronat. 
  I, naturalment, participa en el programa de la Fira amb un estudi del metge artesenc 
Josep Faura i Canals, catedràtic a la Universitat de Navarra, arrel de la conferència 
sentida al Dr. Jacint Corbella en què parlava d'ell i d'un altre il·lustre de la vila: Dr. 
Francesc Ferrer i Solervicens. 
  També publica "Disposta a l'abraçada", sonet en que esmenta els èxits de la Fira i de 
la festa. 
  La mateixa idea però expressada en prosa és el seu contingut de l'article "Artés i la 
seva fira-certamen" que publica a "Gazeta de Manresa" el 9-IV-83. 

- Per celebrar el XIIè. Aplec de la Sardana (1984) escriu "Captant amors ..." que consta 
de quatre quartets que canten a la rosa perquè compara la rotllana del nostre ball als 
pètals de la rosa. Bonic símil amb el que juga en tot el poema. 
  El mateix tipus d'estrofes "Uns versos de benvinguda i agraïment" dedica en Blancher 
als grans en la IVa. Festa Major del Jubilat. 
  Festa d'avui i fira de sempre seria el resum de l'esperit del sonet "Ordint història 
d'Artés ..." que no falta a la seva cita en el programa de la Fira 1984. 
  Són curiosos de llegir el "Goigs a lloar de Sant Víctor" que crea Francesc Blancher en 
honor del màrtir de Marsella i patró de la vila d'Artés, del quals en són editats mil fulls 
amb ajuda del Bisbat de Vic. 
  La tonada és de música popular i els dibuixos que il·lustren lletra i pauta de Joan 
Vilanova, amb la imatge del soldat romà que es convertí al Cristianisme. 

- 1985 i 1986 són també anys de participació constant del nostre farmacèutic en la vida 
de la seva vila. 

  Amb motiu dels 25 anys de la Fira, Francesc Blancher li dedica una Oda que enalteix 
les seves virtuts i l'exhorta a celebrar el 50è. aniversari, tot repassant la seva història i 
l'anima a llançar el crit de germanor: 

  "Serà pels qui t'ignorin un crit de recordança,...
   serà pels qui et coneixen un altre jorn d'encís,... 
   D'algun secret idíl·lic pot ser flor d'esperança... 
   Per l'esperit abúlic un ressorgir feliç..." 

  Aquell mateix any es commemora el "Centenari del naixement del Dr. Francesc Ferrer 
i Solervicencs" el 20 d'octubre (Artés 1885-Barcelona 1943) amb tota una sèrie d'actes 
des de la Missa Solemne, passant per l'ofrena floral davant la casa on nasqué, fins a 
l'acte acadèmic. En l'esmentat acte hi van prendre part personalitats com el 
"farmacèutic en qualitat de poeta i erudit artesenc", com l'anomena l'opuscle editat a 
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l'efecte; Jacint Corbella de la Reial Acadèmia de Medicina; Josep Alsina i Bofill de 
l'Institut d'Estudis Catalans; l'Alcalde d'Artés, Josep Paré i Capdevila i el Conseller de 
Sanitat, Josep Laporte. El presentà el Diputat Simeó Selga i Ubach. Tot es va fer sota 
el patrocini de l'Ajuntament, el Centre Cultural del Bages, la Reial Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona.
  La "Breu evocació d'una de les grans figures de la Medicina" publicada l'any 73 en el 
programa firal és inclosa també en el full que s'edita amb motiu de la commemoració. 
  I, parlant de dates, el grup de cant de la vila d'Artés també celebra el 1985 el 5è. 
aniversari i el nostre amic Blancher els escriu la lletra de l'himne , la música del qual era 
obra de Josep Ma. Castella i Molins.
  Lletra que transcriu el que sent el cantant d'una coral, se sent portador d'un missatge 
de cultura i progrés i a més, els artesencs homenatgen la seva vila. 
  També dissortadament mort l'any 85 el seu amic Eugeni Molero. Així evoca la seva 
figura en uns quartets en el 13è. Aplec de la Sardana i compon un sonet en el moment 
del seu traspàs ("Sonet evocatiu al malaguanyat amic Eugeni Molero (a.c.s.)").
- El 1986 fa unes petites composicions dedicades a la Llar del Jubilat que es publiquen 
en el programa de la "VIa. Festa Major del Jubilat" a finals de juny. 
  És curiós que el sonet "Breu Pinzellada de la meva vila" fou llegit en una pel·lícula de 
reportatge; és un repàs de totes les coses que pot oferir Artés: vins, comerç, indústria i 
sobretot hospitalitat.
  El sonet típic dedicat a la Fira del Vehicle Usat, uns originals versos en quartets que 
relaten la història dels gegants, il·lustren el programa fira'86. Els títols són 
respectivament: "Trenc d'alba de la Fira d'enguany" i "Ja tenim gegants i nans" amb 
motiu de l'estrena de gegants i símbol de germanor. 
  El 16 de novembre de 1986 i en ocasió de la Festa Commemorativa pel Centenari de 
la Fundació de les religioses 'Siervas de la Pasión' ", establertes a Artés a partir del 
1906 i per tant amb molta obra religiosa i social feta, Francesc Blancher fa un sonet 
dedicat a la fundadora, Teresa Gallifa i Palmarola (en procés de canonització). El llegeix 
en el transcurs del dinar amb presència del Bisbe i altres personalitats. 
  "Salutació al Concert de Nadal del Grup de Cant d'Artés", publicat el 28-XII-86 és un 
homenatge més a la seva vila, encara que en aquest cas sigui en prosa, tal com hem 
vist en les evocacions de personatges artesencs. 

En Francesc Blancher fa alguns recitals dels seus poemes. Així quan es fa la publicació 
del 3r. número de la revista oral “Musa” – s’emetia per Ràdio Associació – llegeix uns 
poemes a l’Associació de Premsa. 

Era el 4 de febrer de 1953 i en l’acte hi intervingueren també Maria Amparo Borràs, 
Pedro Fernández Villarroel i Salvador Espriu. Fou Anunciat a la premsa local i de 
Barcelona.

El 1979, 1986 i 1987 recita al Centre Lleidatà de Barcelona i el 1979 al Col·legi de 
Metges. Pel Nadal de 1984 intervé entre d’altres en el recital que l’Ateneu Barcelonès fa 
cada any per aquesta data en el qual hi vàrem ser presents. Recita al Casal de 
l’Eixample un any després, i en la “Cova del Drac”, seu del grup “Poesia Viva” en tres 
ocasions, la primera amb motiu de la Diada de Sant Jordi, i les restants per presentar 
sengles llibres: “Clavellina Nadalenca” i “Aportació rimada en homenatge a Verdaguer”. 
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2) Nadales 

     El desembre de 1987, Francesc Blancher publica "Clavellina Nadalenca", recull de 
tota la seva producció de Nadales, que ja hem comentat al capítol "Llibres" i també hem 
esmentat els casos en què va sortir al Butlletí de la Federació Farmacèutica. 

3) Homenatges i poemes dedicats

  Són molts els poemes que, al llarg del anys, Francesc Blancher ha anat dedicant a 
amics seus. 

  Ja el 1961 dedica al Mestre Miquel Bosch i Jover un parell de poesies. Una titulada 
"Adéu a l'amic" feta per al dia del seu sepeli - 18 de novembre de 1960 - i l'altra de 
record a la seva figura: "Remembrança". Ambdues surten publicades el 8 de novembre 
de 1961 en el llibret "Recull d'ofrenes" amb motiu de l'homenatge que Hostalets de 
Balanyà li dedica en aquesta data. I és que Miquel Bosch i Jover fou mestre en aquest 
poble durant trenta anys, i a més fou un gran poeta i erudit. Amb coneixements 
profunds d'història, d'art, de filosofia, de literatura, llatí i grec, i parlant alemany, francès, 
anglès, italià i rus, es dedicà en la seva joventut a l'activitat periodística i dirigí a 
Manresa la revista "Jorba" fins al 36. Escriví alguns llibres sobre poesia popular i 
folklòrica i fundà el Patronat d'Estudis Ausonencs. 
  Però en Blancher travà gran amistat amb ell per dos motius: per ser poeta i per haver 
viscut a Artés. Efectivament, Miquel Bosch i Jover ha deixat diversos llibres publicats de 
poesia, i guanyà molts premis en Jocs Florals, enduent-se la majoria de vegades el 
premi de fe. Com ens digué el nostre company Blancher: "El meu amic Miquel Bosch i 
Jover s'enduia totes les violes". 
   En Bosch passà gairebé tota la seva infantesa i joventut a Artés. Des dels set anys 
als vint-i-cinc visqué en aquesta vila i ella li tributa - amb presència de representació 
vigatana dels Hostalets, de Centelles i d'altres indrets ausonencs - un homenatge, 
quinze dies després del d'Hostalets que es feu amb participació del bisbe. 
  El 22 d'octubre de 1961 pronuncia el parlament el nostre company farmacèutic tot 
llegint un parell de poemes de M. Bosch i dedicant-li un sonet. 

  L'any 1985 es celebren diversos actes en commemoració del centenari del naixement 
del D. Francesc Ferrer i Solervicens. En Francesc Blancher fa una ressenya del quatre 
actes al diari de Vic: 

  El de Manresa, al Centre d'Estudis del Bages. 

  A Artés amb acte litúrgic d'ofrena floral a la casa natal, i acadèmic amb personalitats 
il·lustres com l'Abat de Montserrat, el Conseller Laporte, l'ex-President Tarradelles, el 
Dr. Puigvert, el President de la Reial Acadèmia de Medicina, psiquiatres eminents, 
parlamentaris, etc i familiars. (Se'n publicà un programa el 20-X-85). 



164

  El tercer homenatge fou a Barcelona, a la Fundació Museu  d'Història de la Medicina 
Catalana i el quart a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, sense participació de 
l'amic Blancher. 

  Com a resultat de l'acte (5-XI-85) celebrat al Centre d'Estudis del Bages i coincidint 
amb les noces d'argent de la Delegació comarcal del Col·legi de Metges de Manresa, 
es publica un llibre titulat "Francesc Ferrer i Solervicens, metge i mestre de metges" 
(Manresa 1986. Edita el Centre d'Estudis del Bages". Es compon de tres breus estudis 
originals de tres bons coneixedors de l'obra i de la vida del professor Ferrer i 
Solervicens: el farmacèutic i escriptor Francesc Blancher i Puig, el metge i catedràtic de 
la Facultat de Medicina, Jacint Corbella i Corbella, i el també metge, col·laborador i 
deixeble predilecte del Dr. Ferrer, Josep Alsina i Bofill. 

  Cadascú ho enfoca de manera diferent i el farmacèutic destaca la seva humilitat i el 
seu origen artesenc: 
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És un dels més clars exemples de la seva activitat com a biògraf, en què es plasma una 
prosa de termes precisos, clara,pura i alhora bonica sense resultar exageradament 
afalagadora per al personatge tractat. 

Regió 7 
(12-X-85)

L'acte tingué ressò en la premsa.

71
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Sortiren també ressenyes a "Correu 3" (23-x-85),"Tot d'aquí" (Novembre 1985) i 
"Catalunya Cristiana" (18-24 de maig de 1986). 

  A part d'aquests dos grans homenatges a les figures del poeta Miquel Bosch i Jover i 
del metge Francesc Ferrer i Solervicens, Francesc Blancher ha anat fent poesia de 
companys i amics, o amb motiu de celebracions diverses. 
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   El 1971, el Butlletí de Federació Farmacèutica li publica dos poesies: "A la Moreneta" 
i el sonet humorístic "Románticos hasta el fin" (en castellà) sobre la situació del 
farmacèutic. Ambdues foren llegides al brindis de germanor en acabar a Montserrat la 
festa de les Bodes d'Argent de la Promoció del 25 al30 a la qual pertany en Blancher. 
  Veiem com exhorta la nostra Patrona a protegir els professionals de la Farmàcia. 

  A Manresa es celebrà cap a l'any setanta un "Homenatge del metge a tu, esposa de 
metge". Amb tal motiu el nostre farmacèutic compon i llegeix tres sonets dedicats "A 
l'esposa de sempre..." que sota el títol de "Tríptic" es publica en el Butlletí del Col·legi 
de Metges i després en el Butlletí de la Federació Farmacèutica (febrer 1972) en els 
quals elogia les seves virtuts. 
 "In memoriam" és com es titula l'escrit de record al Dr. Miquel Amat i Bargués, il·lustre 
catedràtic de Química Inorgànica de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, que fou 
amic i company de carrera d'en Blancher. L'anomenava en el Butlletí de Federació 
d'abril de 1971 quan les noces d'argent de la promoció; el Dr. Modest Pedemonte parlà 
de la seva biografia i personalitat al Butlletí de juliol de 1973 i Francesc Blancher li 
dedica un sonet amb motiu del seu traspàs (Butlletí octubre 1973). 
  Hi expressa amb sentiment l'amistat i l'admiració que sentia per ell. 
  El 1978 dedica un altre sonet a Jaume Rosquelles i Alesan que titula "El meu llar 
d'amistat", com un amic i poeta. Parla d'ambdues vessants amb uns versos molt cuitats 
i bonics. 
  El Butlletí de la Federació Farmacèutica de gener de 1979 li publica: "En les Noces 
d'Or de Federació Farmacèutica", on la descriu com a "crit farmacèutic de ressò ideal". 
Aquest és l'esperit de la Federació que, segons Blancher, ha de continuar malgrat els 
problemes actuals. És un sonet seriós i que, a més, intenta generar entusiasme. 
  Emotius sonets del primer a l'últim els que dedica en homenatge pòstum al gran amic 
seu Domènec Juncadella. Els quatre, des del primer escrit el 1980 en complir el poeta 
vuitanta anys, fins a l'últim escrit en el moment del seu traspàs poc temps després, 
reflecteixen l'admiració que F. Blancher sentia pel Dr. Juncadella, com a poeta 
guardonat en nombrosos Jocs Florals i com a orador i persona amb gran sentit de 
l'humor.
  És de destacar la facilitat de versificació que té el nostre farmacèutic essent un gran 
especialista dels poemes-homenatge. Primer tria una persona que coneix profundament 
i segon l'analitza. 
  Un amic de Blancher que es fa missioner celebra una missa a la que ell hi assisteix. 
Queda tan impressionat que li escriu unes estrofes commogudes anomenades "Rimes 
d'hores quaresmals" (Missa Nova), Butlletí de Federació Farmacèutica de març de 
1976, en el que esmenta el fet de ser un bon professional; un farmacèutic parlant d'un 
altre farmacèutic mitjançant la poesia. 
  Més graciós pel caràcter festiu, per la protagonista del poema, és el sonet dedicat a la 
gran artista Mary Santpere en un sopar de germanor en homenatge seu, a la Casa de 
Menorca de Barcelona, el 17-II-77. 
  L'anomena "Sonet a la incomparable Mary Santpere" i el reproduïm per ser molt viu i 
encertat.
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  Aquí veiem la lletra i autògraf 
del nostre farmacèutic-poeta 
Francesc Blancher (Casa de 
Menorca, Barcelona 1977).      

  La descripció és lenta i paulatina fruint i fent-nos fruir de cada una de les virtuts o 
petits defectes del personatge amb gran mestria.    En aquesta mateixa línia tenim els 
també sonets dedicats al poeta Tomàs Roig i Llop. Es tracta d'un tríptic que li fou lliurat 
a casa seva el 7-X-82 on acudí el grup "Rall" a felicitar-lo als seus 80 anys. 
  Veiem la descripció de les diverses aptituds literàries d'en Roig i Llop narrador, 
contista, cronista, algun cop poeta, realista i irònic, i a més patriota. 

  Dos són els poemes que, dedicats al bon amic i company Narcís Viader i Font, 
farmacèutic i President dels Titulars durant una colla d'anys, escriví F. Blancher. Un fou 
amb motiu de l'homenatge que li tributaren Sant Sadurní d'Anoia, el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona i el Consell General de Col·legis Farmacèutics el 10-IV-82. 
Ambdós apareixen a la revista de Federació Farmacèutica el febrer de 1982. 

  En reproduïm el sonet d'homenatge, emotiu i captivador per als farmacèutics. 
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  La "Gazeta de Manresa" treu el 8-V-82 un escrit de F. Blancher "Evocació d'Octavi 
Saltor". El mostra com a intel·lectual polifacètic del nostre país: Jurista, escriptor, polític, 
orador, poeta, figura de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i mantenidor 
de nombrosos Jocs Florals. Li escriu unes "tannkas" enfocades a lloar cada una 
d'aquestes facetes. Però sobretot l'Octavi Saltor era un gran amic de tots els escriptors 
a qui ajudava totalment. Conec l'estreta amistat que hi havia entre ell i el meu avi Joan 
Mínguez. En Blancher també demostra amb els seus curts poemes haver-lo conegut a 
fons i agrair-li l'ajuda que li prestà. 

  En "Evocació d'una figura de la Farmàcia i de la Medicina que, dissortadament, morí el 
'passat' dia 3 de març, al cel sigui, el Dr. Pere Puig i Muset" (Federació Farmacèutica, 
març 1983), Francesc Blancher publica el sonet que dedicà al Laboratori "Pevya" de 
Molins de Rei del que fou President de la Societat Catalana de Farmacologia. 

Federació Farmacèutica li publica el novembre de 1983 "En Memòria del nostre 
company Salvador Codina i Ribó, de Caldes de Montbui, que morí el dia 6 d'octubre 
passat, al cel sigui, on explica com va conèixer en Codina arrel de formar part del Jurat 
Qualificador en un Concurs Literari de Caldes, i transcriu el poema que li dedicà el dia 
del sepeli titulat "El nostre adéu". 

  Al mateix temps surt un sonet de Francesc Blancher a "Catalunya Cristiana" dedicat a 
Tarrés, metge i sacerdot (Novembre 1983). 

  El dia de la Mare de Déu de Montserrat de 1984, Federació Farmacèutica reprodueix 



171

"Un meu dotzè a la Verge Bruna" inclosa a la Corona literària a la Verge de Montserrat 
el 1981. 

  ""Oh, dolça senectut..." és el sonet que en Blancher dedica als pares de Mn. Miquel 
Rodríguez Sala amb motiu del seu 61è aniversari i del seu matrimoni, i la celebració del 
XVIè. Aplec del Grup San Martí de Porres de vells, malalts i minusvàlids. Es concelebrà 
una missa amb tal motiu a una capella de Barcelona i el nostre farmacèutic reprodueix 
el poema en el recordatori de 3-VI-84. 

  Degut al traspàs de Manel Gras el novembre de 1984, F. Blancher publica el gener de 
1985 a Federació Farmacèutica "En memòria de l'amic i company Manuel Gras i 
Casasayas, al cel sigui" del qual reproduïm unes línies del text, tot i que a més li dedica 
un "Sonet Pòstum d'Amistat" perquè eren companys de Farmàcia i de Batxillerat a 
l'Institut de Manresa, aleshores "Col·legi de Sant Ignasi".

  Una mostra de l'obra de Francesc Blancher. Es un fragment de l'escrit en homenatge i 
memòria de Manuel Gras i Casasayas mostra de la seva prosa clara i precisa (Butll. Inf. 
de Fed. Farm. núm. 1, gener de 1985). 

 "Una mort sentida" (Fed. Farm. febrer '85) és com es titula el full en memòria de 
Gabriel Maragall i Noble, fill del poeta Joan Maragall, farmacèutic i company de carrera 
amb F. Blancher. En el sonet que clou l'homenatge que li tributa fa esment que la 
fesomia era molt semblant a la del seu pare, i que fou un home senzill i un professional 
eficient.

 Maig '85: Federació Farmacèutica publica a la secció d'Art i Lletres "Record 
perdurable" sonet dedicat al Dr. Modest Pedemonte que col·laborava en aquest Butlletí 
i que fou professor de química a la Facultat de Farmàcia de moltes generacions com 
p.ex. de l'autora d'aquest treball. 

  Manresa celebra les Noces d'Argent del nomenament del Canonge de la Seu Dr. 
Josep Ma. Gasol, President del Centre d'Estudis del Bages i Historiador, com a Arxiver i 
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Cronista Oficial de la Ciutat. I el nostre company poeta li expressa la seva enhorabona 
amb un sonet que llegeix en l'acte. Es el 28 de desembre de 1985. 

  Del mateix tarannà, són el sonets al Dr. Puigvert en felicitació cordial, i a la figura de la 
ràdio i televisió Salvador Escamilla. 

  "Memento Cordial" és el sonet dedicat al que fou durant molta anys Farmacèutic 
Titular de Cardadeu i artífex d'unes moles d'esmeril, Guillem Gispert i Ferran. (Fed. 
Farm. Març '86) que transcrivim a continuació. 

  Són centenars el poemes que ha escrit per encàrrec amb motiu de celebracions 
diverses de gent coneguda, amics o familiars del Bages i àdhuc fora d'ell. 
  Vàrem veure capses senceres de sonets, quartets o altres amb motiu d'un bateig, un 
casament, un aniversari. 
  En reproduïm un de sol com exemple perquè veieu el gust que té Francesc Blancher 
en escriure els seus versos: 
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  El 31 d'agost de 1986 amb motiu de la trobada de la família Alsina de Santpedor els 
dedica unes quartetes que es publiquen en el programa editat amb tal motiu. 

  Expressiu i esperançat és l'"Adéu a un altre amic del Rall" quartets dedicats a Esteve 
Genovès i Molas, que llegeix el 5 d'agost de 1986. 

  També llegeix en el dinar de germanor que Sallent tributà a l'escriptor "Josep 
Fàbregas i Capell", uns quartets dedicats a la seva figura. Se'l proclama fill notable de 
la vila; era el 30 de novembre de 1986. 

  Apart de tots aquests poemes-homenatges que ell tributa als seus companys, amics o 
a gent per tots coneguda, en Francesc Blancher ha rebut també alguns homenatges de 
la seva vila. A casa seva veiérem la placa que li atorgà el “Grup de Cant” per haver 
sobreposat la lletra a una sardana dedicada a la seva vila (estrenat en el 5è. Concert 
Nadalenc el 1985) i un àlbum amb part de la seva producció literària sobre Artés, obra 
de la bibliotecària de la "Caixa", de 1978. 
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Crítica de llibres

  Francesc Blancher  ha fet, en comptades ocasions, de crític. Hem trobat tres 
comentaris tots ells més aviat recents. 
  El primer "La psiquiatria a Catalunya" (Butlletí de Federació Farmacèutica, 
agost-setembre 1980) descriu i comenta molt per sobre el llibre "L'obra psiquiàtrica 
catalana" del Dr. Dídac Parellada i Feliu d'Editorial Glosa, que parla sobre la gran 
aportació a la psiquiatria universal dels psiquiatres catalans entre 1875-1936. 
  El segon comentari versa també sobre una obra del Dr. Dídac Parellada "La resposta 
de Papini". Es tracta d'un assaig sobre la trajectòria d'aquell geni italià que el nostre 
farmacèutic estudia en prosa i en vers. En efecte, és molt curiós de llegir el sonet amb 
que clou aquesta crítica literària "Breu presentació d'una obra important: 'La resposta 
de Papini', del Dr. Dídac Parella i Feliu", que es publica a Federació Farmacèutica el 
febrer de 1985. 
  Són uns versos amb perfecta rima on sembla que transcrigui en poesia allò que està 
pensant. És a dir, Francesc Blancher té una facilitat tan gran per fer versos que sembla 
que pensi en vers. 
  A "Catalunya Cristiana" (15-21 de març de 1987) en el capítol "Homes i Institucions" 
escriu: "En memòria del traspàs del poeta Domènec Puga i Batllori": "L'etern forceig". 
  Es tracta d'una crítica de l'obra pòstuma d'aquest gran poeta que aplega els seus 
últims poemes dedicats a la família, a la terra, a l'amor. 
 Presenta el llibre, parla del tipus de poesia que feu en Puga i acaba esmentant les 
circumstàncies per les quals es van conèixer en diferents Jocs Florals. 
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ENTREVISTA PERSONAL

  Va ser molt cordial la rebuda i l'estada a Artés amb en F. Blancher. 
  Fou al seu despatx, carregat de diplomes, flors naturals i trofeus diversos a les parets 
o en vitrines, on em va anar donant les respostes que a continuació transcric. 

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia?. 

- "En part per herència familiar. El meu oncle Ramon Puig i Oliveres exercia com a 
farmacèutic a Artés llegada també d'un oncle seu de Vic per permuta. La seva 
germana, la meva mare, el va venir a ajudar i es va quedar aquí a la vila ja que es va 
casar amb un Blancher. 
  Els meus primers estudis van ser a l'Escola d'Orientació Professional, que en deien, 
feta per la Mancomunitat. Et feien unes proves mecàniques, de càlcul, de lletres, etc. i 
aleshores ja em van dir que era apte per a un treball intel·lectual.
  El meu oncle m'envià a Manresa a seguir el Batxillerat, dos dies per setmana. 
Aleshores érem molt pocs els que feien Batxillerat, nou o deu. Érem alumnes lliures i 
ens examinàvem a Barcelona. Per raons de salut, vaig començar molt tard, als setze 
anys. Vaig anar al Col·legi de Sant Ignasi de Manresa, ex-convent de jesuïtes, on hi 
havia excel·lents mestres com Mn. Vila d’Àlgebra, el Dr. Llei de Filosofia, el Dr. 
Servitge, etc. Per cert que un dels catedràtics i director era en Masvidal, avi del 
farmacèutic de Sabadell. 
  Vaig fer els sis cursos en quatre i me'n vaig anar a Barcelona a fer el que 
s'anomenava "Curs d'ampliació" comú per a Lletres i Ciències". 

Quan parla d'aquells temps, somriu més de l'habitual; s’entusiasma en recordar - i per 
cert a la perfecció - els seus companys i aquella època estudiantil i jo no goso 
interrompre'l sinó ans al contrari, li demano alguna ampliació o detall. 

  "Estudio els quatre anys de Farmàcia i em llicencio el 1930 amb vint-i-quatre anys. 
  Vaig venir aquell mateix any i fins al 32 aquí a Artés a ajudar al meu oncle i també a 
Barcelona a fer pràctiques a la Farmàcia Orriols - encara hi és avui al Passeig de 
Gràcia/València -. No cobrava i fins  treballàvem els diumenges al matí. 
  També anava a fer pràctiques al Laboratori Pher de preparats industrials, gairebé un 
any.
  Cap al 1934 i 35 vaig estar fent anàlisi al Laboratori Municipal amb el metge Vivés i 
Mañé i Pere Puig Muset. Aleshores vaig començar a fer algunes assignatures lliures de 
Medicina: Histologia - em van posar notable - Terapèutica, les dues Fisiologies. Llavors 
va ser quan vaig escriure uns apunts de Fisiologia General i Química Fisiològica que 
recomanava el Dr. Pi i Sunyer. 
  En esclatar la guerra vaig haver d'interrompre aquests estudis i anys més tard ja no 
els vaig continuar. 
  Em van nomenar Cap de Farmacèutics del Patronat Nacional Antituberculós a 
Catalunya que presidia el Dr. Martí i Martí, i depenia de la ‘Jefatura de Sanidad’ però 
aquest càrrec només va durar aproximadament un any perquè dels vuit o nou sanitaris, 
els van tancar, només en va quedar un". 
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2) Com va néixer en vostè la seva afecció a la poesia?. 

- "Amb el primer amor", contesta somrient. 

  "Ja a Manresa estudiant el Batxillerat passàvem paperets a les nenes. El professor 
Masvidal de literatura ens obligava a fer poesia un cop a la setmana. 
  L'any 34 s'organitza per la Federació de Joves Cristians un certamen literari a 
Manresa i jo hi vaig presentar cinc sonets Jac, Jec, Jic, Joc i Juc dedicats a les 
Joventuts Agrícoles, Estudiantils, Industrials, Obreres i Universitàries que em varen 
premiar.
  Però jo no ho sabia i quan vaig arribar amb el rector - que em va demanar un cotxe de 
lloguer i com el meu oncle era soci d'una empresa de cotxes el vaig dur jo al Teatre 
Conservatori-, només fem que seure ja diuen el meu nom per llegir els poemes. Vaig 
passar una por i ja estava premiat. 

3) Va haver de superar moltes dificultats per dedicar-se a la poesia?

-  La seva resposta és contundent: "Moltes. Això ho demostra el fet que des del 34 fins 
al 51 no vaig escriure pràcticament res. A Montserrat durant la guerra vaig fer uns 
quants poemes íntims. 
  Des d'Artés a Barcelona hi ha uns 70 km i això dificulta el fet de traslladar-se. També 
és difícil assabentar-se dels certàmens. 
  A més he tingut diverses qüestions familiars: el meu oncle morí, la meva tia era gran, 
més tard la meva mare emmalaltí. Jo estava lligat a la farmàcia i no tenia temps per 
poder-me dedicar a la poesia. 
  Finalment el 1951 es convoquen els primers Jocs Florals al Vallès dels quals en va ser 
mantenidor Mossen Geig. Vaig presentar uns sonets de tema seriós i demanaven un 
epigrama humorístic. Vaig obtenir el 'Premi d'Humor' ". 
  Veig en el seu despatx un dibuix de Clapera amb tal motiu datat de 23 de setembre de 
1951 a Bellaterra. 
  L'any següent em presento als Jocs Florals de Guissona on era mantenidor el notari 
Faust que vaig conèixer aleshores i també l'escriptor Roig i Llop, el 64 als de Sabadell i 
així vaig anar fent. 

4) Ha estat compatible la poesia amb la seva professió de farmacèutic? 

- Sí, però amb certes dificultats de temps. La meva dedicació era plenament per a la 
farmàcia. Tant és així que vaig crear un producte dietètic que es diu "Suplemadre" i que 
ara segurament es comercialitzarà. 

5) Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva activitat poètica? Li ha servit estudiar 
Farmàcia per a la seva activitat poètica? 

- Sí en diversos aspectes.
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  D'una banda en alguns poemes he plasmat la resignació, la humilitat que tenim els 
farmacèutics sobretot els rurals que depenem sempre dels metges; la vessant "pacient" 
per dir-ho així del farmacèutic l'he reproduïda en algun poema. 
  Diuen que se'm "nota" la influència farmacèutica. Així p.ex. en els dotzens de "Gènesi" 
o a "Iridescència de l'amor" (1978) i que van obtenir la Flor  Natural de la 3a. Edat, parlo 
de la formació del fetus, i alguns altres exemples.
  Per a mi la poesia és una cosa innata. Per a mi fer poesia és com un "esbarjo", una 
porta, donat aquest complex d'inferioritat que tenim els farmacèutics. 

6) Com jutja la seva obra? 

-  Bé, jo ja he escrit l'autocrítica de la meva obra. Però resumint, diré que m'agrada que 
qui la llegeixi o l'escolti, resti satisfet, res més. 

7) Si hagués de tornar a començar, faria el mateix? 

- Sí, sento vertader amor per la farmàcia. He anat molts cops al Col·legi de 
Farmacèutics i he intentat ajudar a millorar les coses. 

8) Com veu actualment la poesia catalana? 

- Crec que l'actual poesia està massa concentrada en uns pocs noms com Espriu, Foix, 
Brossa. Es pobre, en  el meu temps hi havia molts poetes.
  No critico la poesia existencialista, però sí critico la inintel·ligible que demostra una 
falta de generositat envers la gent , pels lectors. 
  Jo, sempre he cultivat la rima clàssica. No obstant també utilitzo les "tannkas" estrofa 
de cinc versos d'origen japonès que expressava un pensament filosòfic. En conjunt, no 
m'agrada la rima lliure però no vaig contra els nous corrents. 

9) Què en pensa del paper del  farmacèutic en la societat actual i del futur de la 
Farmàcia?

  El farmacèutic actual té una herència del passat com és la poca empenta que han 
tingut les juntes per afrontar els problemes que s'havien d'anar enfrontant. 
  La farmàcia entesa com a tal està perduda perquè s'ha convertit en un comerç. No té 
la categoria que tenia abans de consulta. 
  Ara bé en altres camps pot haver-hi futur com per als analistes -si els metges no ho 
acaparen tot-, els farmacèutics en els laboratoris químics, la cosmètica i altres que es 
creïn de nous. 
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AUTOCRITICA (com a aportació original)

  El mateix F. Blancher parla de les seves intencions en escriure, a la seva autocrítica. 

Quant a tècnica poètica usa preferentment la tannka, el sonet i el dotzè, estrofa de 
dotze versos consonants. 
  El Jocs Florals no només han permès  al nostre poeta el fet d'obtenir tres Mestratges 
en Gai Saber i una infinitat de premis, sinó que també ha conegut famosos escriptors i 
ha fet amistats com és el cas del gran poeta i músic Mossèn Camil Geis, el també gran 
poeta i patrici Octavi Saltor, i l'escriptor Tomàs Roig i Llop entre d'altres. 
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                     MIQUEL CRUSAFONT 

Paleontòleg i escriptor 

BIOGRAFIA

  Miquel Crusafont va néixer l'any 1910 i estudià als Germans Maristes de Sabadell. Els 
seus primers estudis universitaris van ésser a Barcelona, on es llicencià en Farmàcia, 
l'any 33. Dos anys més tard es casava amb la senyoreta Júlia Sabaté, d'Amposta, 
també farmacèutica. Tant ella com el seu marit havien d'establir-se a Sabadell, cadascú 
amb oficina de Farmàcia.
D'aquest matrimoni van néixer dos fills: la noia, Anna Maria, que és també farmacèutica 
i té al seu càrrec actualment la farmàcia de la seva finada mare, morta el 1979; i el fill, 
Miquel, enginyer industrial, que viu a Sant Cugat. Mor el 16 d’agost de 1983 quan 
estàvem en contacte amb ell per concloure l’estudi de la seva vida. 

VIDA ACADÈMICA

  El Dr. Crusafont es llicencià a Madrid en Ciències Naturals (1950) i obtingué el premi 
extraordinari de doctorat per la seva tesi "Los jiráfidos fósiles de España" (Mem. I Com. 
de l’Institut Geol. I Min. d’España, Barcelona, 1952). 
  Així, era membre numerari de l'Acadèmia de Doctors del Districte Universitari de 
Barcelona. Fou becari de la "Wenner-Green Fondation for Antropological Research" 
d'Estats Units i per la "Bossi Fondation" de Londres. 
  Aconseguí per oposició la càtedra de Paleontologia de la Universitat d'Oviedo, amb el 
número 1 i per unanimitat. Després va poder traslladar-se a la càtedra de Paleontologia 
de la Universitat de Barcelona (1965). 
  Va dirigir set tesis i va ser membre de tribunals de tesi a Espanya, i també el van 
invitar a formar part de tribunals de tesi a Utrecht (Holanda), a la Sorbonne de París i a 
Montpellier.
  Però no acaben aquí els seus títols acadèmics, ja que el Dr. Crusafont fou també 
"Professor oficial d'Antropologia" de la Facultat de Filosofia S.I. (S.I.= Sant Francesc de 
Borja de Sant Cugat del Vallès, dels jesuïtes) de Barcelona. Era també doctor "honoris 
causa" per la Universitat de Basilea des de l'any 1967. 
  Pertany  a diverses ordres. Així per exemple, era Comendador de la"Orden de Alfonso 
X el Sabio" i de la de "Orange-Nassau" per decret de la reina Juliana d'Holanda. També 
era cavaller de l'Ordre de les "Palmes Acadèmiques" de França (Ministeri d'Educació).  
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Era soci numerari de la "Reial Acadèmia de Ciències i Arts" de Barcelona i de 
Montpellier, i membre de nombroses societats espanyoles i estrangeres: 

"Societat d'Història Natural" de Balears. 
"Gesselschaft Teilhard" d'Alemanya Occidental. 
"Teilhard Association for Great Britain and Ireland" de Londres. 
"Society for the Study of Evolution" (E.E.U.U.). 
"Society of Vertebrate Paleontologie" (E.E.U.U.). 
"Fondation Teilhard" de França.
"Asociación para la Protección de la Naturaleza" (Coto de Doñana). 
"Société Belge des Amis de Teilhard de Chardin". 
Subcomissió de INQUA sobre el límit Plio-Pleistocé. 

  Quant a societats catalanes,era membre de la "Societat Catalana de Biologia" que 
organitzà diversos cursos en el Museu de Sabadell; de la "Societat Catalana de 
Geografia", i de la "Institució Catalana d'Història Natural" des d'abans de la guerra civil 
espanyola (1936-1939). 
  També era membre de l'"Omnium Cultural" i dels "Amics de la Unesco". 
  A la vegada fou també fundador de la "Fundació Bosch i Cardellach" de Sabadell, 
d'estudis locals, de la qual era membre numerari d'Honor i en fou director durant dotze 
anys.
  Va ser un conferenciant actiu per tot Espanya i Europa, invitant-lo les Universitats de 
París, Montpellier, Dijon, Utrecht, Amsterdam, Leyden, Manz, Upsala, Helsinki, Firenze i 
els Museus d'Història Natural de Darmstadt, Weimar i Basilea. 
  Va ésser ponent sobre el tema "L'Hominisation" en una reunió Teilhard de "Pax 
Romana" de la "Fundació Cini" a Venècia, i de dues a Vézelay. El Dr. Crusafont fou 
també President de Taula en el Simposium de Zoologia celebrat a Salamanca, de la 
qual n'era ponent el seu amic professor Simpson d'Estats Units. 
  L'any 76 va ésser invitat al col·loqui de taula rodona en el "Centre National de la 
Recherche Scientifique" a Montpellier; el tema era "Les mamifères du Paleogène 
d'Euroasie".
   En Miquel Crusafont va ser sempre un home de gran afecció excursionista. Aixífou 
membre d'Honor de la "Unió Excursionista de Catalunya" i de la "Unió Excursionista de 
Sabadell" (abans Centre excursionista "Sabadell"). Fou director d'excursions en el 
Congrés INQUA, aquí a Espanya. 
  Quant a la seva gran labor paleontològica a l'estranger, hem de destacar que va ser 
invitat en el transcurs dels anys per la "Smithsonian Institution" (E.E.U.U.) a unes 
expedicions dirigides pel Dr. Peter Robinson, de la Universitat de Boulder (Colorado). 
Tres de les campanyes foren a Tunis, la quarta al Marroc i la cinquena, ja en el 76, a 
Tunis novament. 

ACTIVITAT POLÍTICA I CATALANISTA

  Abans de la guerra en Miquel Crusafont pertanyia a l'"Acció Catalana". Per això va 
ésser membre del Centre Català de Sabadell (primer Acció Catalana i després 
independent) i va col·laborar al "Diari de Sabadell" i a "La Publicitat", els dos d'Acció 
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Catalana. També participà com a orador en un "meeting" que aquest partit donà a Rubí. 
Fou president de la joventut catalanista del Centre Català de Sabadell (després també 
independent).
  Aproximadament durant un any donà classes de català per Ràdio Sabadell. Va ésser 
membre de la Junta Directiva, a Sabadell, de "l'Associació Protectora de l'Ensenyança 
Catalana" i professor a l’efímer “Institut Escola”. 
  Durant la guerra va donar classes de Ciències Naturals a l'Institut "M. B. Cossío" i 
col·laborà a "Meridià". La seva posició, però, com ell mateix afirma, era massa de 
dretes per als d'esquerra i massa d'esquerra per als de dretes. Acabada la guerra, és 
empresonat com a catalanista i conduït amb manilles per la Rambla de Sabadell, amb 
judici sumaríssim, essent condemnat a tres anys en llibertat provisional, sense permís 
de circulació i estada fora de Sabadell. 

PREMIS I GUARDONS

  Sabadell, la seva ciutat natal, li va concedir la medalla d'or i el "Premi Ciutadania".
  Fou membre d'honor de l'Alcaldia. 
  L’excel·lentíssima Diputació de Barcelona li va atorgar la medalla d'or al mèrit cultural.  
  També obtingué una medalla "Pro Mundi Beneficio" de "l'Academia Brasileira de 
Ciências Humanas". Va rebre la medalla de plata de la Universitat de Barcelona. 

Aquesta dedicatòria apareix en un monogràfic de la revista “Quadern de les Arts i de les 
Lletres” de Sabadell (núm. 38, 1984). Estava preparant-se ja el mes d’agost de 1983 i 
per desgràcia va coincidir amb el decés del Dr. Crusafont. 
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ACTIVITAT LITERÀRIA

  L'activitat literària del Dr. Crusafont és fecunda. 
  Fou director de la col·lecció Teilhard de "Taurus Ediciones" de Madrid. Formava part 
del Consell de Redacció de les publicacions de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya 
(Madrid), del qual n'era col·laborador. 
  Era l'únic membre espanyol del Comitè francès de publicacions de les obres de 
Teilhard de Chardin. 
  També va col·laborar en l'obra del Professor Piveteau (membre de l'Institut de França) 
"Traité de Paléontologie" editada per Mâsson i Cie. en vuit volums. 
  Va col·laborar igualment en els Diccionaris de la "Seyt" i en l'Enciclopèdia Salvat de 
"Proliber Navarra" i de la Medicina. 
  Va ser el revisor oficial de les traduccions castellanes i catalanes de Teilhard de 
Chardin. Va traduir l'obra "Le Phénomène Humain" d'aquest mateix autor, i també l'obra 
de Rooth Moore "Time, man & fossils". Va prologar nombroses obres científiques de 
Paleontologia i Evolució. 
  Quant a obra periodística es refereix, el Dr. Crusafont va publicar uns cinc-cents 
treballs en revistes científiques. 
  Formà part del Comitè Científic de redacció de la revista "Paleo-vertebrats" de 
Montpellier.Fou redactor de la revista internacional "Quaternaria" d'Itàlia; col·laborador 
de les revistes "Atlàntida" i "Qüestions de vida cristiana" de Montserrat; membre editor 
de la revista "Journal  of Human Evolution" de Londres; redactor de la revista "Acta 
Teilhardiana" de München (Alemanya); membre del Consell de Direcció de la revista 
"Cromosoma X" de Barcelona; corresponsal del "Butlletin of the Society of Vertebrate 
Paleontology" d'USA i col·laborador de la revista "Annales de Paléontologie" de París. 
  Durant el trieni 77-79 va ésser elegit membre del Comitè de Revisió del "Journal of 
Human Evolution".   Fou el fundador i director durant diversos anys del "Boletín de la 
Asociación para el estudio de la Paleontología de Vertebrados", revista internacional 
publicada a Sabadell. 
  En els últims anys fou director del "Boletín Informativo" de "l'Institut Provincial de 
Paleontologia" de Sabadell, del que n'era creador. 
  També fou director fins l'any 69 de la Secció de Paleontologia del Museu de Sabadell i 
de la Secció de Paleobiologia a l'Institut "Jaume Almera" del C.S. de I.C. 
  Fou corresponent estranger de la "Société Géologique" de França. També col·laborà 
amb el "Museo de Ciencias Naturales" de Madrid i amb l'"Instituto Geológico y Minero 
de España" (Madrid). 
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Llibres publicats en castellà

“Concepciones cosmovitalistas del evolucionismo” (Museu de la Ciutat, Sabadell 1948) 
“El Fenómeno Humano según los puntos de vista de P. Teilhard de Chardin” (Fundació 
 Bosch i Cardellach, Sabadell 1956) 
"Evolución y ascención" (Ed. Taurus, Madrid 1960). 
"Origen, evolución y singularidad del hombre" (Cuadernos Taurus, núm. 68, Madrid 
1965).
"El fenómeno vital" (Ed. Labor, Nova col. Labor, Barcelona, 1a. ed. 1967, 2a. ed. 1969 
3a. ed. 1972, 4a. edició, 1974). 
"La evolución", conjuntament amb vint-i-quatre col·laboradors espanyols més. A ell li 
corresponen quatre capítols. 3a. edició, 1976 (Ed. B.A.C., Biblioteca Autònoma 
Cristiana, 3a. edició, 1976). 

El gran poeta Mn. Geis li dedica aquest curt 
poema al Dr. Crusafont (Quadern, núm. 38, 
1984)

Obres en català 

  A part d'encarregar-se de revisar les traduccions que de les obres de Teilhard de 
Chardin s'han fet, i de prologar l'edició catalana de "Le phénomène humain" d'aquest 
mateix autor, va continuar escrivint al "Diario de Sabadell" i a "Quadern". 
  Va donar centenars de conferències de la seva especialitat en català i signà "el 
manifest en pro de la llengua catalana en els treballs científics"; col·laborà a 
l'Enciclopèdia Catalana. 
  En català és autor de: 
"Breus estudis i recensions d'Història Natural" 
"Vuit dies als Ports de Beceit" 
"Catàleg dels minerals, roques i fòssils del centre excursionista 'Sabadell'". 
  Però l'obra més representativa i explicativa del Dr. Crusafont és, sense dubte, "Història 
de la Paleontologia a Sabadell" que li procurà merescuda fama. 
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"Història de la Paleontologia a Sabadell" 
(Ed. Sallent, Sabadell 1969) 

  Va ésser presentada a la desena Assemblea Internacional d'Estudiosos celebra el 26 
de maig de 1968 a Sabadell, amb motiu del 25è, aniversari de la Fundació Bosch i 
Cardellach, i publicada el 1969 en ocasió de l'acte inaugural de l'Institut Provincial de 
Paleontologia de Sabadell. 
  En realitat, es tracta d'un estudi limitat de Paleomastologia, és a dir, una branca de la 
Paleontogia que es dedica als mamífers fòssils.
  Aquestes investigacions varen començar fa un segle, d'una manera quasi constant a 
Sabadell.
  Va ésser també un farmacèutic important, el Dr. Francesc de Pi Benessat, qui va 
començar aquest estudi. Tot això li ha valgut a Sabadell, segons el Dr. George S. 
Simpson, del Harvard College de Cambridge (U.S.A.) el nom de "capital de la 
Paleontogia espanyola". 
  Tant és així que d'ençà de la primera excavació s'han obtingut centenars de milers 
d'exemplars i això fa que aquest museu sigui un dels més importants d'Europa i centre 
de pelegrinatge obligat per als especialistes de tot el món. I és que Sabadell reuneix 
dues condicions : 
  Una, la riquesa extraordinària de la nostra fauna en Mamífers fòssils i l'altra, ésser 
cruïlla de els migracions africanes i euroasiàtiques.
  Explica el doctor Crusafont els orígens dels descobriments i situa abans de 1887 el 
d'un ullal de rinoceront fòssil. El Dr. Crusafont estudia punt per punt els passos de cada 
un dels investigadors paleontològics de les troballes de Sabadell. 
  Parla dels seus primers passos com a professional pels nous jaciments del Vallès i del 
Penedès i pels ja coneguts a la Conca de Calatayud i Terol tot descobrint noves 
localitats amb exemplars fòssils d'espècies desconegudes per la Ciència. Amb ell 
col·laborava el Sr. Jaume Truyols. 
  Fa un recompte també de tots els jaciments paleomastològics d'Espanya, en un estudi 
comparatiu del seu nombre, vista la riquesa fòssil catalana (1940-45).
  Obté una beca del Consell Superior d'Investigacions Científiques per a França i 
Suïssa on consulta amb personalitats d'aquestes especialitats. 
  Explica el descobriment del primer simi antropomorf als Hostalets de Pierola (el segon 
d'Espanya).
  Escriu tres monografies de mamífers fòssils del Vallès-Penedès: Insectívors, carnívors 
i chalicotèrits. 
  Publica als "Comptes-rendues de la Société Géologique de France" un resum dels 
jaciments d'Espanya (1946-48). 
  Crea un nou gènere ,l'Hispanotherium, per a una línia extingida, aberrant de 
Rhinocèrids que són els Elasmotèrids, nascut a la Península Ibèrica i que s'extingí en el 
Quaternari a Sibèria. 
  Un dels seus descobriments va ésser el jaciment del Meiòtic de Can Ponsich de gran 
interès.
  Va crear la nova espècie del primer gos trobat a Europa amb el nom de "Canis Cipio".  
  Estudià els jaciments quaternaris de Mallorca i amb aquelles troballes va muntar 
l'esquelet del "Myotragus Baleariscus", el segón del món, que és un càprid endèmic. 
  Diu com va descobrir els moluscs continentals a la conca del Vallès-Penedès.
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  En el període 50-55 dóna compte d'algunes malalties òssies presentades per alguns 
fòssils i també de casos teratològics interessants.
  Realitza amb el senyor Truyols uns estudis biomètrics sobre els Carnívors. El treball 
titulat "Un ensayo goniométrico sobre la canicera inferior de los Fisípedos" és el preludi 
d'una sèrie d'estudis que van culminar en una nova disciplina: la "Masterometria", la 
matemàtica aplicada a la funció de masticació en els Carnívors. 
  Aquestes tècniques s'expliquen encara avui a diverses universitats europees i 
americanes.
  L'any 60 es portaven publicats com a resultat de la tasca del Dr. Crusafont i dels seus 
col·laboradors 220 treballs sobre Paleontologia i Evolució.
  A Oviedo dirigeix diversos cursos com a Catedràtic i a Bilbao imparteix uns cursets en 
el període 1960-62. Es va fer una edició d'aquests cursets entitulat "El hombre en la 
cumbre del proceso evolutivo". 
  També va demostrar l'edat eocènica de les sals potàssiques de Catalunya (Cardona, 
Súria, Balsareny, etc.). 
 En Miquel Crusafont va ésser nomenat el 1963 catedràtic de la Universitat de 
Barcelona. Descriu aquest mateix any el més antic hipopòtam fòssil conegut, creant una 
nova espècie "Hippopotamus primaevus" procedent de Terol. 
  La secció de Paleontologia de Barcelona s'uneix a la de Sabadell sota la seva direcció.  
  Diu, com a resum de les seves tasques universitàries, que imparteix les assignatures 
següents:
- Paleontologia General (obligatòria per a geòlegs i electiva per a biòlegs). 
- Paleontologia Humana, electiva per a Ciències Biològiques. 
- Cursos especialitzats de Paleosmastologia. 
- Cursets monogràfics de Doctorat. 
  Publica en ciclostil, a la Càtedra de Barcelona, la revista "Fossilia" per donar compte 
de les darreres troballes. 
  Acaba el Dr. Crusafont la seva "Història de la Paleontologia a Sabadell" en el 1965 
quan el nombre de treballs i publicacions és per aquesta època molt abundant. Hi són 
estudiades moltes noves espècies i també gèneres, espècies i subespècies han estat 
dedicades a ell.

Narrativa, Poesia i Guardons literaris

  Però l'activitat literària del Dr. Crusafont s'estén també al camp de la narració i de la 
poesia.
  Ja durant la guerra obté el tercer lloc en el premi de contes "Narcís Oller", de la 
Generalitat de Catalunya, darrera de Xavier Benguerel i de Mercè Rodoreda. 
  Aquests contes, no obstant, com ens va dir el Dr. Crusafont, no s'han editat. 
  En Miquel Crusafont és també un remarcable poeta. Té editades algunes poesies a 
diversos diaris i revistes i va publicar "Univers, incessant marea" , que comentem a 
continuació:
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És un llarg poema, dedicat a la seva 
muller en el que ens explica l’origen del 
món, de les criatures i de l’home, i del 
qual en reproduïm un tros, en certa 
manera relacionat amb els coneixement 
del a Prehistòria: 

“LES ÀVOLS, BÈSTIES TERRESTRES” 

“Les àvols, bèsties terrestres és el nom del poema, fragment de “Univers, incessant 
marea”. Aquest poema mostra la necessitat de l’estudi de la vida acadèmica del Dr. 
Crusafont com a farmacèutic i com a lapelotòleg per copsar tota la seva obra literària, 
tant la poètica com la narrativa. La Paleontologia li va fer néixer l’amor a la Natura que 
com veurem transcriu en les seves historietes, i l’interès per l’evolució. 
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Formen també part d’aquest llibret els poemes: 

¶ “La nit ancestral”, el no res fet poesia. 

¶ “Creació”, la creació de l’Univers, científica i creient. 

¶ “I la llum!”, que ho inunda tot. 

¶ “Àtoms, molècules”, síntesi de ciència i poesia. 

¶ “Primer esclat” que és l’aparició de la vida. 

¶ “El mar per sempre”. 

¶ “En la terra i en l’aire” 

¶ “Primats”, “aquell bípede que s’adreça 
insolent” diu el poeta avançant la idea de 
l’home del que parla en l’últim poema: 

¶ “Has vingut per fi”, que tanca el cicle tot 
buscant l’origen de l’Univers que es 
descrivia en la primera poesia, ja que com 
deia el Dr. Crusafont “el coneixement de 
l’Univers és com un fàrmac per a l’esperit”. 

Cada poema es pot llegir per separat però 
tots ells formen un conjunt en el què es narra 
l’aparició de l’univers, la vida i el ésser humà 
per evolució dels primats. Els versos són de 
rima lliure i aconsegueixen la seva gran 
vitalitat degut a què la majoria són curts – a 
vegades una única paraula – per donar-los 
força, canvien de ritme gràcies a les pauses o 
a l’ús de paraules científiques: el punt omega, 
les ones alfa, els àtoms, trilobítica, rèptils, 
anatomia hipotèlica, etc. 
Les metàfores les utilitza el Dr. Crusafont 
contínuament, i de forma original i encertada. 
Té editades algunes poesies a revistes locals. 

  El seu amor a la Naturalesa queda palès en 
aquesta encisadora poesia publicada a la 
revista “Alba” (1973): 
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   Com a bon català, també Montserrat ha esta objecte d'un cant poètic que es presentà 
a la revista “Quadern” a continuació d’un article del propi Crusafont: “De com es formà 
Montserrat” amb una prosa científica i alhora planera. 
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   Aquest tríptic, profundament sentimental, ens demostra l'amor que sentia per la seva 
dona:
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“ A contracor del temps” 
(Ed. Sallent, Sabadell 1965). 
Premi Martí i Peydró 1963 

  Miquel Crusafont va ésser guardonat, a més a més, amb el premi Martí i Peydró, a 
Sabadell, l'any 1963. 
  Es tracta d'un conjunt d'onze narracions sobre l'Alt Aran, amb el títol "A contracor del 
temps". Va ésser publicat el 1965 i porta il·lustracions de la pròpia filla del autor, Anna 
Maria Crusafont, també farmacèutica com hem dit abans, i actualment amb farmàcia 
oberta a Sabadell. Ella ha posat un toc de simpàtic caire "naïf" entre les pàgines del seu 
pare.
  L'obra no massa llarga (només compta amb setanta pàgines) va ésser prologada per 
en Joan Oliver (Pere Quart) que ens explica com va conèixer l'autor de jove, a la 
redacció del Diari de Sabadell, on tots dos treballaven. 
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Aquestes històries o narracions que comentem es podrien anomenar "quadrets" del 
paisatge i costums de l'Alt Aran.
  La primera impressió que n'hem tret en llegir-los és que el Dr. Crusafont és un 
enamorat de la Natura, que li entra per tots els sentits i que li arriba profundament a 
l'ànima.
  Les descripcions del paisatge són tan meravelloses com el mateix panorama real, ja 
que són expressades amb veritable inspiració poètica. Poesia en prosa, podreu dir-ne. 
Una lírica que es troba en totes les seves narracions, però especialment en la primera 
que és la que dóna el nom al llibre. 
  Les altres historietes ens mostren diferents facetes de l'autor. El caràcter anecdòtic de 
"Tres històries exemplars", on s'arriba al dramatisme rural, l'episodi titulat "La compra 
d'una pèndola" i el que anomena "Petita èpica a l'Aran" proven dues coses: que l'autor 
és un excursionista ple d'entusiasme i que està dotat de bon humor i fina ironia. 
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  Ironia que li surt pertot arreu, com a extraordinari observador que és, d'aquell poble 
estrany, perdut en una vall entre muntanyes, que estava tancat a la civilització. I que 
ara, per mor del turisme ofereix singulars contrastos que també ens conta amb gran 
encert en la narració que porta per títol "La gran incògnita aranesa" i "Babel a Salardú". 

Fragment de la narració que 

dóna títol  al llibre 

 “A contracor del temps” 
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   A través de les pàgines d'aquest llibre quasi podrem aspirar l'aire de la Vall, percebre 
la verdor dels seus prats i la lluminositat del seus cims nevats. 
  La idiosincràsia dels seus habitants ens l'explica el doctor Crusafont amb aquella 
bonhomia indulgent que li és característica. 
  Però hem parlat de fons i no de la forma, de la seva manera d'emprar la nostra 
llengua. Això mereix capítol a part, ja que el doctor Crusafont és un lingüista consumat. 
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Sap escriure en un català molt correcte, però gens pretensiós i ben natural. Usa termes 
que, ai las, es van perdent en la vulgaritat i monotonia del llenguatge parlat. 
  Paraules vives, precises, quasi folklòriques, que tenen un regust ancestral, molt a la 
mida de l'estil amb el que ha escrit aquest llibre. La sintaxi de les seves frases li dóna 
una cadència de vaguetats i nostàlgies molt escaients. 

“Coses del temps”,

que forma part de

“A contracor del temps” 
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En Crusafont intervé a “Quadern” per recordar dos sabadellencs fidels a llurs 
conviccions, treballadors i catalanistes. L’un fou Jaume Daví i Mañosa (Núm. 4, octubre 
1978) i l’altre el seu pare Isidre Crusafont i Doménech (Núm. 13, abril 1980). Aquest 
últim article és interessant perquè ens fa conèixer més el propi Crusafont, fill i nét de 
fusters. Però la vocació del nostre personatge no era la fusteria sinó, tal com ens diu, 
“la meva gran vocació es va repartir en tres branques principals: la farmàcia, les anàlisis 
clíniques i, per fi, la paleontologia ...”. 
“El Diario de Sabadell” (30-VI-77) li fa una entrevista a la secció “semblança”. Això ens 
acosta a algunes característiques del Dr. Crusafont. Diu Joan Cuscó que és un home 
polemista, que fa frases, i que se sent poeta. “Ell també és poeta. Hom endevina que 
ho és en cada una de les seves ponències, ... La seva prosa no és mai aliena a la 
poesia” i així ho pensem. 
El monogràfic que li preparava “Quadern” i que coincidí malauradament amb la seva 
mort i acabà per tant essent un homenatge pòstum, aplega la visió del Dr. Crusafont 
com a investigador, home, i escriptor. 
Des d’aquest darrer punt de vista – que és el centre del nostre estudi – el seu company 
i col·laborador Jaume Truyols en destaca les disposicions adequades “sensibilitat, 
imaginació, recursos expressius” que tenia per la literatura i es pregunta si s’hi hagués 
decantat totalment, si hauria arribat a ésser una figura important en el món de les lletres 
com ho fou en la Ciència. 
L’afecció a la literatura que el Dr. Crusafont ja sentia des de la joventut la desvetlla 
segons explica Josep Torrella en el seu article – i també ho esmenta en les seves 
memòries – el propi Torrella. Durant la guerra destinats ambdós a la farmàcia de 
l’Hospital Militar de Girona, Crusafont passava gran part de la nit al laboratori de la 
farmàcia escrivint a la família i també literatura de ficció. 
Com a resultat aparegueren al Setmanari Meridià (1938) un conte curt i una descripció 
sobre Girona, a manera d’”impression”. 
Després de la guerra paral·lelament al seu interès creixent per la música clàssica – 
Beethoven, Schumann – i el cinema – escrigué el guió científic del curt-metratge 
“Historia de un mundo perdido”, filmat per Ramon Sanahuja – segueix escrivint contes 
que han restat inèdits molt relacionats amb els seus coneixements mèdico-
farmacèutics.
També són remarcables les seves al·locucions al començament de curs durant gairebé 
vint anys a la Fundació Bosch i Cardellach algunes de les quals són de caire líric i s’hi 
barreja una filosofia pròpia de la vida. 
Els autors que més li agradaven eren Maurois, Baring o Duhamel pels quals – ens diu 
Torrella – “feia crítica escrita només que per pura disciplina que ell mateix s’imposava”, i 
diversos de catalans com Ruyra.
Però cap d’ells l’influencià directament. La prosa científica de Miquel Crusafont 
aconseguia, amb un estil molt personal, aclarir fàcilment conceptes subtils i la seva 
poesia exterioritzava un profund sentiment de tristesa. 
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  Diu Pere Roca i Garriga a “Quadern” (1984): 
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ENTREVISTA PERSONAL

  És obligat en aquest cas fer un esment especial al record del malauradament 
desaparegut Dr. Crusafont. Finalitzant aquest exhaustiu treball de recerca vàrem rebre 
la notícia de la seva mort.
  L’aportació original no va arribar, doncs, a poder-nos-la donar. 

Hem arribat a l'Institut Provincial de Paleontologia. És un edifici modern, polit i clar. 
Demanem pel Dr. Crusafont qui, molt amablement, surt a rebre'ns a la gran sala 
d'entrada.
  A mà esquerra podem veure, ben il·luminada, una gran sala amb vitrines carregades 
de fòssils. Més tard, a la sortida, ens ho mostrarà i ens ho explicarà amb detall. 
  El doctor ens introdueix en el seu ampli despatx, les parets del qual estan cobertes de 
títols. Llibres i revistes omplen taula i llibreria. 
  El nostre entrevistat espera pacientment les nostres preguntes. No tarda a satisfer la 
nostra curiositat. 
  Comencem: 

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia? 

- "Perquè em va semblar una carrera eminentment pràctica per guanyar-me la vida. 
També perquè tenia relació amb les anàlisis clíniques, cosa que m'atreia força i a la 
qual em vaig dedicar durant quinze anys. 

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a la Literatura?

- "Durant el batxillerat jo feia llargues excursions en les quals, a més de satisfer la meva 
curiositat jovenívola pels fòssils, em sentia atret pel paisatge que m'envoltava i no  em  
resistia a plasmar els meus pensaments en un paper". 

3) Va haver de superar moltes dificultats? 

- "No massa perquè aquesta afecció la podia realitzar tot sol, en qualsevol moment i 
lloc".
4) Hi ha relació entre la Farmàcia i la Literatura?

- "No massa. Però són activitats perfectament complementàries. En el meu cas, es 
tracta de l'activitat professional, la Farmàcia, i un hobby, la Literatura." 

5) Li ha servit estudiar Farmàcia per a la seva afecció?

- "Per començar m'ha servit per mantenir el nivell econòmic suficient que m'ha permès 
estudiar i escriure. A més, una carrera com Farmàcia és una bona base per a qualsevol 
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activitat".

6) Són compatibles les seves variades activitats?

- "Sí, sempre he procurat compaginar les meves activitat: l'oficina de farmàcia, l'estudi 
de la Paleontologia, escriure i les classes". 

7) Com jutja la seva obra?

- "Estic content del que he fet. He pogut dedicar-me a escriure  expressant tal com jo 
visc les coses, i crec que he contribuït a donar importància a la riquesa de fòssils que 
tenen Sabadell i altres contrades catalanes". 

8) Com veu actualment la Literatura catalana?

- "Jo sempre he intentat fer-ho el millor possible en totes les activitats que he 
desenvolupat. No crec tenir autoritat per poder jutjar una literatura tan important com la 
catalana vista com a conjunt". 

9) Què en pensa del futur de la Farmàcia?

- "Aplicat a l'oficina de farmàcia els coneixements farmacèutics no són tan necessaris 
com abans ja que les fórmules magistrals han desaparegut. 
  En canvi, el futur de la Farmàcia està en els laboratoris: en la investigació, en la 
preparació de medicaments i en l'anàlisi". 
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   ROSA FABREGAT I ARMENGOL 

Poetessa i novel·lista 

BIOGRAFIA

  Rosa Fabregat i Armengol neix el 3 de febrer de 1933 a la vila de Cervera, capital de 
la Segarra,  Lleida. Hi viu fins als vuit anys i es trasllada després amb la seva família a 
Lleida.
  Estudia a les monges de la "Sagrada Família". Marxa a Barcelona per fer-se 
farmacèutica, promoció 1952-1957. Es casa l’any 1959. En acabar els estudis posa una 
farmàcia a Cervera però al cap de poc temps, després de la mort accidental i sobtada 
del seu marit, se la ven. 
  Entra a treballar al Laboratori Orfi S.A. (setembre 1961) durant algun temps. Pot 
canviar-se - gràcies a contestar un anunci de la premsa - a "Hispano 
Química-Farmacèutica" (setembre 1963), però primer ha d’estudiar alemany a la 
Universitat de Barcelona per poder fer de traductora tècnica i marxa durant un any a 
Illertissen (des del 16 d’agost de 1962 fins al 31 de juliol de 1963) per especialitzar-se i 
estar en contacte amb les diverses seccions del laboratori central (casa Mack). 
  Aquí a Barcelona té la possibilitat d’ocupar el càrrec de Directora Tècnica 
Farmacèutica fins al moment en què aquesta empresa es fusiona amb una 
multinacional americana (casa Pfetzer, 1974).
  Aleshores decideix marxar. Han passat aproximadament 13 anys. L’any 75 instal·la 
una farmàcia a un poble situat al Baix Penedès, i es fa Inspectora Farmacèutica 
Municipal. Està casada amb Josep Maria Prim des de l’any 65 i té un fill, Jordi, nascut 
dos anys després. 
  La Gran Geografia Comarcal de Catalunya parla de la nostra autora-farmacèutica en 
descriure la vila de Llorenç del Penedès. 
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ACTIVITAT LITERARIA

  Des dels vuit anys la Rosa Fabregat fa els seus primers poemes en castellà i català 
alhora, en formes estròfiques clàssiques (sonets molt sovint) en unes quartilles que 
després relligà, escrits amb lletra grossa i clara encara escolar. Als tretze anys obtingué 
àdhuc un premi a l’escola. 
  Com veurem, ja a Lleida, l’any 54, fa versos de caire diferent. Però es pot dir que 
comença a dedicar-se de ple, amb l’ànim de ser publicada i que la seva obra sigui 
coneguda per un públic, el 1975, quan escriu la novel·la testimoni "Les papallones 
també es moren". La llegeix a una amiga seva i li alaba, principalment els poemes que 
encapçalen cada un dels capítols. La novel·la és encara inèdita però aquestes i d’altres 
poesies van donar lloc al seu primer recull "Estelles" que obtingué el premi "Ciutat de 
Martorell" el 1978 (La Sal, Edicions de les Dones, Barcelona, 1a. edició abril 79, 2a. 
edició octubre 79). Al mateix any, novembre 1979, surt la 1a. edició d’"El Cabdell de les 
Bruixes" (Jesús Huguet editor, Alberic-València) i el gener del 80 la 2a edició. Les 
il·lustracions son de Joan Descals. 
  Del mateix editor - Jesús Huguet - i amb il·lustracions també de Joan Descals, és 
"Temps del cos i tretze llunes de maduixa" (1980). 
  L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, li publica l’octubre de 1980 
una sèrie de poemes en un llibre col·lectiu anomenat "Tramada". 
  Dintre la narrativa ha publicat la novel·la "Laberints de seda" (editorial Pòrtic, col·lecció 
El Brot 1981) finalista del Premi "El Brot" del mateix any.
  Editorial Prometeo treu l’obra "La dona del Balcó" (1981) finalista del premi Joan 
Santamaria (col·lecció El conte del diumenge). 
  El 1983 Pòrtic li publica "El Turó de les Forques", novel·la que forma part també de la 
col·lecció El Brot. En la mateixa col·lecció publica les seves dues últimes obres (per ara) 
que són en realitat 1a. i 2a. part d’un mateix fil argumental: "Embrió humà ultracongelat 
núm. F77" (1984) i "Pel camí de l’arbre de la vida" (1985). 
  Han sortit també editades en castellà per Plaza & Janés (desembre 1985 i setembre 
1986) traduïdes per la pròpia autora. 

 PREMIS I CONCURSOS 

- Premi "Ciutat de Martorell" (1978) pel recull poètic "Estelles". 
- Flor Natural de l’Acadèmia Mariana de Lleida (1980) per "Traieu-me el blau". 
- Premi de l’Institut d’Estudis Lleidatans en el Certamen convocat per l’Acadèmia 
Mariana de Lleida, per "Madona Bruna" (1981). 
- Finalista Premi Joan Santamaria (1981) per "La dona del balcó". 
- Finalista Premi El Brot (1981) amb "Laberints de Seda". 

  Anem a desglossar la seva obra pel gènere en poesia i narrativa, la qual cosa suposa 
també una separació cronològica ja que les obres posteriors son novel·les. 
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 POESIA 

"Estelles"
La Sal, Edicions de les Dones, Barcelona, 1a. Edició abril 1979) 

  "Estelles" tal com hen dit va obtenir el premi "Ciutat de Martorell" el 1978. És un recull 
de trenta-sis poemes de diferent tipus, estil, època i també lloc on van ser escrits. D’una 
mirada ràpida ens n'adonem que es tracta d’una poesia visual encara que molt dolça i 
no gens forçada. Són uns poemes curts, fàcils de llegir i que transmeten el seu 
missatge ràpidament, des de la primera paraula. 

  Fem-ne un estudi més aprofundit: 

- "No em deixa esclatar mai" (Llorenç 1977). 
  La feina i el poc temps no la deixa "esclatar", és a dir, obrir-se, expressar-se, escriure 
en una paraula. 

- "Sou encenalls" (1977), escrit també des de Llorenç del Penedès, és una protesta pels 
anys passats. 

- "Caminem" (Llorenç 1977) ens convida a prosseguir la vida i a retrobar-nos novament, 
sense ensopir-nos els uns dels altres tot coneixent-nos més. 

- "Crit en el silenci", poema-record, íntim. 

- Des d’Illertissen (1962) escriu "Arena dels somnis", poema-somni. 

- "Petxina fòssil" (Llorenç 1978). La seva afecció a col·leccionar ens delata com li 
agraden i el perquè surt inconscientment aquest símil en els seus poemes. 

- "Pel d’amor" (Barcelona 1986). Als 23 anys i enamorada, ens escriu aquests curts i 
expressius versos. 

- "Cabdell de petons". Surt per primera vegada aquest terme que tan li agrada, cabdell. 
Segueix parlant del sentiment de l’amor apassionat (Lleida 1954). 

- "Germà del vent" (Llorenç del Penedès 1977). Més recent és aquest poema en el 
que també descriu els seus sentiments amorosos i així mateix l’ambient que 
l’envolta.

"... Relleus indecisos 
     clarors pressentides 
     contorns coneguts ..." 

  De tant en tant s’intercalen uns versos sense títol, per descriure per exemple, la 
vinguda de l’estiu al seu poble estant-hi amb la seva família. 
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- "Avui m’he deixat portar" ... per la inèrcia. Versos desesperançats escrits a Barcelona 
el 1963. 

- "A quatre mans" (Barcelona 1974). Poema-record-canvi. 

- Des de Salou el 1976 escriu uns entusiastes versos (sense títol) per al ser estimat que 
es troba lluny. 

- "Jugues als escacs" (Llorenç del Penedès 1977). Bonics i irònics versos que plasmem 
aquí:

- ... "I acarona llunes" (Illertissen 1962). Uns altres versos subjectius, en els que descriu 
com se sent. 

- "Farcell de la memòria"; El 1977 es desplaça a Lleida per retrobar-se amb la seva 
antiga casa pairal, i això li fa recordar moltes coses i trobar-se a sí mateixa. Surt 
publicat al "Diario de Lérida" el 23-II-1983 a la secció "La semana y la Cultura", dirigida 
per en Jordi Curcó i Cueyo amb una foto de l’autora. 

- Sense títol són uns quants versos dedicats al seu fill quan començava a caminar. 

- "També és meva la nit" (Barcelona 1974). En aquests versos vol guardar gelosament 
la nit i no compartir-la amb ningú. És un poema que retret com "A quatre mans". 

- "Fent pinya" (Llorenç del Penedès, 1977). Poema que enlaira la tradició del castellers. 

- "Obrir d’ulls arran de terra". El 1964, de tornada ja a Catalunya després de la seva 
estada a Alemanya, sembla que es retroba també a sí mateixa, que surt del seu 
enclaustrament espiritual i sentimental. Així ens ho diu en uns versos recargolats. 
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- Ens trobem ara amb un poema sense títol de bell estil el contingut del qual és el català 
i l’elaboració de la poesia. 

 - "Cavalcarà molt lluny"... el seu sentiment de l’amor.(Llorenç del Penedès, 1977). 
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- "Condemnada a mesurar el temps sense viure’l" (Illertissen 1962). Sembla un poema 
d’autoestimulació per a l’autora, en uns moments difícils en què se sent deixada anar i 
dominada per altri. 

- "D’aquells llibres eterns s’estan esborrant les lletres" (Barcelona, 1975). Ni els llibres 
eterns la poden ajudar quan passa moments difícils. 

- Altre cop apareixen versos sense títol simbòlics escrits des de Llorenç el 1977. 

- "Batec d’ales". (Imatges del cementiri de Vilanova (Llorenç del Penedès, 1977). 

- "Lluny del coixí de molsa". El sentiment d’angoixa de la Rosa Fabregat, en aquest 
poema, el trasllada als arbres que viuen a la ciutat en comptes del camp, i les fulles 
dels quals cauen al carrer. 

  "...Heu mort sobre l’asfalt 
      lluny del coixí de molsa 
      que us espera al bosc." 
                                  (Barcelona, 1976).

- "Lluny per fer-la meva" (Illertissen, 1962). Poema bonic ple de símbols que dona a 
entendre les ganes "d’escolar-se" a l’infinit. 

- "Pardals" (Barcelona, 1974). Record de la natura - aquesta vegada en forma de petits 
ocells - dintre la gran ciutat, a les Rambles. 

- "Pomell de violetes" (Illertissen, 1962), que veiem publicat, per exemple, a la revista 
"Cartipàs", pomell que desitjaria que li fos portat per la mà d’algú. 
  També surt publicat en el revers d’un full dels calendaris de paret de l’Editorial 
Arimany. En aquest cas el 3-V-81 del Bloc Maragall. 

- "Gronxen les campanes" (Lleida, 1977). Ens parla del campanar, i del seu poble d’una 
forma molt bonica. 

  Tres poemes visuals tanquen el llibre. Els dos primers sense títol i ambdós escrits el 
1977 des del seu poble, amb motiu d’un dia de pluja. En reprodueixo el primer 
especialment bonic per la seva musicalitat. 

  El tercer es diu "Agafar-se al vent" (Lleida, 1960). En les fulles dels arbres, 
personalitzades, "s’agafen al vent" per l’obsessió de viure. 

  I acabem el comentari del llibre amb uns últims versos, sense títol, on ens parla de 
l’enyorament pel seu poble: 
  ... "vaig cap el niu" ...   diu quan hi arriba (Llorenç del Penedès 1977). 
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  A continuació veiem les crítiques i ressenyes del llibre amb motiu del Premi Ciutat de 
Martorell que se li atorgà, i de les seves successives presentacions al públic. 

  És curiós llegir el comentari de la Neus Aguado segons el qual l’autora pot escriure 
gràcies al "status econòmic" que li proporciona la farmàcia. La vinculació entre la 
farmacèutica i la poetessa és doncs, des del punt de vista de la comentarista, 
econòmica (Revista "Al vent", març 1978). 

  Ressenyes als Diaris  "La Mañana" (29-IV-78), "La Vanguardia" (abril 1978) i 
"Informes" (2-V-78). 
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"La Mañana" 
(29-IV-78)

  "La Vanguardia" (abril 1978)    "Informes" (2-V-78). 

  "Informes" (Maig 1978) 
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  La farmàcia i la literatura,les dues inquietuds de la Rosa Fabregat. 

  La revista "Al vent" li publica un poema al mes de maig de 1978. 
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  Ja el 1979 comencen les entrevistes i les crítiques amb motiu del llibre "Estelles". Són 
el diaris que ja hem vist: "La Mañana", "La Vanguardia", i a més "Mundo Diario", "Avui", 
"El Correo Catalán", etc. Destaco el Butlletí del Col·legi de Farmacèutics. 

"La Vanguardia" (3-V-79) 
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"La Mañana" (26-IV-1979) 

  Són moltes les presentacions que fa del llibre. Així, per exemple, el 25 d’abril de 1979, 
a l’antic Hospital de Santa Marta introdueix l’acte, que era organitzat per la Diputació de 
Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en Jordi Pàmias, poeta lleidatà adscrit al Consell 
Superior d’Investigacions Científiques. 
  L’endemà el dia 26 és presentat a la Sala d’Art de la llibreria de la Rambla de 
Tarragona (organitza l’acte La Sal, Edicions de les Dones). 
  La revista "Gente" li publica una entrevista el 2 de maig de 1979 en la qual diu que la 
poesia és per a ella una dimensió més apart de la seva professional. 
  "Mundo Diario" el 29 de maig del mateix any també publica una entrevista en la que 
diu que la seva poesia neix d’una imatge, és generalment espontània, que hi va 
descobrint l’idioma. En parlar del llibre que prepara diu que el titularà "El Cabdell de les 
Bruixes" perquè l’amor és com un cabdell i també màgic, inabastable per la raó, així 
com perquè 
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"El Periódico" 

 (25-V-1979). 
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"Avui" (3-VI-1979). 

"Entre recepta i recepta" va 
escrivint la Rosa Fabregat els 
seus poemes. La farmàcia la 
inspira.

  "Mundo Diario" el 17-VI-1979 
fa una referència a "Estelles" en 

entrevistar la periodista Carme Basté a Mireia Bofill, una de les responsables de 
l’editorial "La Sal", amb motiu d’un congrés d’editorials feministes a Amsterdam. 
  Guillem Viladot també pensa que com a "bona alquimista", la Rosa Fabregat creu en 
les bruixes, en els somnis. Fa una al·lusió a llibre que la poetessa escriví anteriorment a 
"Estelles": Les papallones també es moren", "Cada nit que tu veus", però que són 
inèdites.



216

Un farmacèutic-poeta parla d’un altre farmacèutic-poeta!. 

"El Correo Catalán"
(7-VI-87)
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    Revista
   "Al vent" 
(Juny 1979) 

 La comentarista 
considera que la 
seva poesia és 
"eficaç", arriba a 
la gent. 
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 “La Vanguardia” (1-VII-1979).

Una poesia tancada en part perquè és treballada, i alhora 
universal perquè és clara. 

                            “Diario Espanyol” (29-VIII-1979) 
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L’Hora de Catalunya.Núm. 26.(9-9-1979) 

  Teresa Pàmies considera que la poesia de Rosa Fabregat és elaborada i feminista.
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Segons Ramon Jordi, un altre farmacèutic-escriptor, la seva poesia és plena de 
sentiment.
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    "EL CABDELL DE LES BRUIXES" 

(J. Huguet Pascual, editor) 
1a. edició 1979. 
2a. edició 1980. 

  Amb un suggestiu i enigmàtic dibuix d’en Joan Descals a la portada, obrim aquest 
llibre i en trobem amb una fotografia de l’autora que recita, i més endavant amb el 
pròleg de Guillem Viladot. 
  Comenta breument la biografia de la nostra col·lega i parla de la seva vida actual. Ens 
diu que intenta fugir de la realitat quotidiana i se'ns mostra com ... "la Rosa desclosa en 
tendresa transmutada en la paraula, sement i alquímia". I descriu també la seva poesia: 
plena d’amor, intimista, catalanista, lírica i completa si es llegeix en veu alta. "La poesia 
de la Rosa aconsegueix la seva plenitud en ser dita en veu alta". Segons ell, així 
s’expliquen els nombrosos recitals que ha fet l’autora pel país. 
  Obra el llibre el poema de "Cana bruixa"; flor de les marges dels camins a Llorenç del 
Penedès (1979). 
  Vénen després les tres parts en què es divideix el llibre i que es titulen: 
     Temps de les Bruixes (26 poemes). 
     Temps de Ciutat (12 poemes). 
     Temps de Cabana (12 poemes). 
  Aquests noms els explica la pròpia autora a una pàgina -la 17- a tall d’introducció. 

- El primer poema es titula "Florida i allunyament de l’amor" (Llorenç del Penedès 
1979).

     L’ametller, enamorament primerenc. 
     Estiu, enamorament real. 
     Tardor, enamorament ple. 
     Llunyania, record de l’amor, tristesa. 

  Aquests són els quatre subtítols d’aquesta poesia que expressa els sentiments de la 
Rosa Fabregat al llarg de l’evolució del seu amor que compara a les quatre estacions 
de l’any: primavera, estiu, tardor i hivern. 

- "Lluna taronja" (Illertissen 1961). 
  Sent que ... "no ens miren mai de prop". 

- "Garbell" i "Llança-la amb la fona". 
  Ambdós d’Illertissen el 1961, expressa el sentiment d’arrelament i d’angoixa. 

- "Encara flaires" (Lleida 1960) i "La vida goteja" (Barcelona 1965) són intimistes i lírics. 

- "Tremoloses flors d’ametller" (Barcelona 1963): Un cant a la dona i a la seva 
alliberació. - "Hi ha massa llàgrimes soles" (Barcelona 1963). 
  Un cant a l’amor per a tothom; poema visual. 
- "Malalt" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Poema com tots entre somni i realitat. I en aquest parla de la nostra professió i, tot 



222

dirigint-se al malalt, descriu el sentiment del farmacèutic. 
  Tant és així que la Junta del Col·legi  de Farmacèutics tria aquest poema per 
publicar-lo com a felicitació del Nadal de 1979. 
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 - "Perquè dàlies i no roses" (Illertissen 1962). 
  Recorda el seu ésser estimat i li porta una rosa roja, blanca tenyida amb sang. 

- "La dalla". Bonic poema dedicat als llençols, testimonis de l’amor o el desamor. És 
compost amb molta gràcia al seu poble el 1978. 

- "El carreró de les bruixes" (Llorenç del Penedès 1978). 
  És aquest un poema amb molt d’enginy sobre l’esmentat carreró que es troba a 
Cervera, bressol de l’autora. El descriu amb la ingenuïtat i la fantasia desbordants que 
també contemplen en altres poemes, però aquí es comprèn el sentit del títol del llibre.  
Tot ell és ple de fantasia i de records de la infantesa, de la joventut. 

- "Grossa corfa aspra" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Novament apareixen les bruixes, esperit de vida en la natura, tan ben coneguda per 
una farmacèutica botànica: olivera, molsa, espígol, alfàbrega, romaní, farigola, 
marialluïsa, poniol, menta, regalèssia, pega dolça, taronger, matafaluga, pi, orenga ... 

- "Marina" (Prades 1978). 
  Visió lírica vora el mar. 

- "Mira els meus ulls" (Lleida 1958). 
  L’amor i la sinceritat a través dels ulls ens els expressa la Rosa Fabregat en tres 
poemes breus. 

- "Nocturn" (Prades 1978). 
  La nit i l’amor visualment sentits. 

- "Esborra’l" (Lleida 1958). 
  Poema tot amorós. 

- "Bressolet" (Lleida 1966) (Barcelona 1963). 
  Dedicat al fill sempre desitjat. 

- "Lletanies" (Barcelona 1966). 
  Lletanies que ens parlen també del fill no nascut i que tant s’ha esperat. 

- "Maternitat" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Lloa en aquests versos el cos de la dona embarassada i ens el fa veure bonic, tal com 
s’ha de veure. Surt reproduït a "Informes" (14-XII-78) amb un article de Josep Maria 
Inglés sobre un recital muntat pel Grup d’Art. 

- Un altre poema feminista; després de tants anys de dona-objecte neix una altra dona 
moderna, igual o més sofisticada però sense por a res: "A la dona li surten ales". 
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 - Igualment feminista ens descriu de forma molt graciosa allò de la dona "con la pata 
quebrada y en casa". 

- "Mostassa" (Llorenç del Penedès 1979). 
 Cant reivindicatiu femení. 

- "16 de juny" (Llorenç del Penedès 1978). 
 Impressions, imatges del paisatge i la lluita en el camps descrites de forma entretallada 
que ens recorden aquell 16 de juny de 1640. 
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- "Els vents de la meva pàtria" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Cant als catalans que resistim malgrat les envestides "del vents" vinguin d’on vinguin. 
Surt publicat a "Catalunya Franciscana" el 10-IX-1980. 

- "Fulles seques de l’Amor" (Illertissen 1961). 
  Versos que parlen del seu amor que és mort, com les fulles seques. 

TEMPS DE CIUTAT 

Escrits la majoria el l’any 1978, aquest conjunt de poemes ens fan sentir la ciutat: la 
casa, el carrer, l’asfalt, les finestres, els balcons, els celoberts, i també l’animació, el 
soroll, els nens, l’amor. 

 - "Casa"(Barcelona 1978). 
 La Rosa Fabregat canta a la lluna perquè il·lumini la seva casa i els seus records. 

- "Celobert i illa" (Barcelona (1978). 
 És una visió poètica del pati de l’illa. Sent els veïns ... "carícia llunyana d’éssers 
humans", i se sent també empresonada. Ho expressa reiteradament amb la figura del 
"quadre":

"el sol entra a quadres, les finestres són totes iguals, quadrades, la taula, les parets ho 
són.

- "Carrer" (Barcelona 1964). 
 Aquest duplicitat "espontaneïtat o natura" amb "presó o lligam de la ciutat" la trobem a 
"Carrer". Parla dels carros d’escombraries duts "in illo tempore" per cavalls; l’ordre 
ciutadà impedeix el desenvolupament dels fets naturals: "el cavall i l’euga es creuen al 
carrer" (1er. vers) "com sempre, no ha passat res" (últim vers). 

- "Finestres" (Barcelona 1965). 
  Versos en què manifesta el seu sentit de rebuig cap a la pluja expressats amb moltes 
figures poètiques. 

- "Barcelona antiga" (Barcelona 1978) (Sortint de la Llibreria de les Dones). 
  Cant a la Barcelona antiga i sobretot a la Plaça Reial. La descriu tal com és arar i, en 
fer-ho, recorda els seus temps d’estudiant de fa vints anys. 

- "Meridiana" (Barcelona 1978).
  Poema crític de la Meridiana; com exemple, compara els pisos amb nínxols. 

- "Treball a ciutat" (Barcelona 1978). 
  Al·ludeix, aquí, als medicaments quan parla de les diverses feines a ciutat, tot lloant la 
feina al camp. 
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- "Heura als balcons" (Barcelona 1978). 
  Parla la Rosa Fabregat del carrer Petritxol, de les seves característiques de sempre, i 
del estrangers que hi circulen: "arcàngels nòrdics". 

- "Hem tornat al nostre niu abandonat"(Barcelona 1978). 
  Poema a l’amor, aquest cop al seu piset de Barcelona. Sempre surt la paraula 
"cabdell" en referir-se a la intimitat de la relació amorosa.

... "Els cossos nus i el tacte
fan un cabdell de llana fina"... 

símil que ens dona una idea molt clara de què sent ella. Tendresa i sensualitat que ens 
transmet a través de la seva poesia. 

- "La nena treu la mà" (Barcelona 1978). 
  Novament crítica a la ciutat : agitació, soroll, cotxes, etc. Malgrat tot això, a la ciutat hi 
ha infantesa, vida que neix, "vida nova" com l’anomena la Rosa Fabregat. 

- "Biblioteca de l’Ateneu Barcelonés" (Barcelona 1978). 
  Amb versos desembastats - recurs molt freqüent en la poesia de la Rosa - ens va 
descrivint l’Ateneu en tot els seu conjunt, l’aire d’antiguitat i de recolliment d’aquest 
centre cultural tan digne i important per a Barcelona. 

- "Fulles seques de l’Asfalt" (Barcelona 1978). 
  L’últim poema que tanca aquest cicle de "Temps de Ciutat" és un cant a la vida. La 
nostra farmacèutica se sent "cridada" per les fulles seques, àdhuc a elles voldria donar 
vida penjant-les a la paret de la cambra. però no ho fa, com tampoc pot fer res per 
ajudar la gent, els vianants, que "corren com fulles seques", sols per la vorera de la 
tarda.

TEMPS DE CABANA 

  Són un conjunt de poemes escrits la majoria a Llorenç del Penedès, el seu poble de 
residència actual, i algun altre a Salou o Illertissen, és a dir en temps de vacances o bé 
des de petites viles. 

- "Mar" (Salou 1978). 
  Representa: el retrobament de la pau, de la serenor, d’un mateix davant el mar. 
  Significa: trobar-se a sí mateix i agafar forces per tornar a començar la vida 
quotidiana.
- "Neu" (Illertissen 1961). 
  L’autora ens expressa el seu propi sentiment envers la neu que cobreix el paisatge, 
els bens, les taules i a ella mateixa. Hi veu gravada "La Vida", diu, en les petjades que 
hi deixa damunt. Vol sentir el seu contacte fred, el cruixir de la seva blancor innocent, 
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sentir sobre la pell molts petons blancs. 
  Surt publicat al Bloc Maragall el 28-I-1894. 

- "Ja venen el veremadors valencians" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Descripció de la recollida del raïm a la seva terra per veremadors de la regió 
valenciana.
 - "El pellaire" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Record de la típica figura del pellaire dels pobles. 

- "L’esmolet" (Llorenç del Penedès 1979). 
  Sí passen encara però, l’esmolet i el pregoner als quals recita. 

- "Ball del fanalet" . 
  Poema de versos molt bonics que ens descriu l’envelat del poble. El reproduïm a 
continuació:

- "Les 
vergues, els 
pàmpols" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Les vergues, els pàmpols i els fils la volen xuclar i tornar a la terra, ens diu, però ella 
escalfa somnis i obre les mans per veure si esclaten. Acaba tot dient "Sóc una lloca". 
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És, malgrat tot, una somniadora. 

- "La pastera" (Llorenç del Penedès 1978). 
  Un cant innocent, graciós a la pastera de la casa pairal que ja no es fa servir. 

- "El besavi feia teules" (Llorenç del Penedès 1978). 
  El comentari d’un amic sobre Cuissona, li fa recordar aquest poble que era el dels 
seus besavis i avis. Ens descriu amb gràcia el poble i la seva àvia. És un poema - com 
la majoria del poemes de la Rosa Fabregat - per llegir-lo en veu alta i sentir-ne 
l’entusiasme a través de la seva musicalitat. 

- "Lleida" (sense data). 
  Anada, tornada i estada a la seva ciutat de joventut. Recorda els seus pares de joves i 
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de més grans. - "Fulles seques del retrobament". 
  Després de "Fulles seques de l’amor i de l’asfalt".   Sembla un cant des de la mort, 
una mort, però, que la Rosa Fabregat sent de forma tranquil·la. No té vida però no és 
desgraciada : 

     ... "M'han tallat les arrels 
          i ja no tinc saber 
          ni veu, ni plor 
          ni crit, ni llàgrima". 

- "El cabdell de les bruixes", aquestes fades malignes que només poden cabdellar el fil 
dels records i sentiments a través de la imaginació, de la vida a la ciutat i al camp de la 
Rosa Fabregat. En tot el llibre s’intercalen alguns dibuixos en blanc i negre i a la 
portada en color, del diputat Joan Descals, molt en la línia dels poemes. 
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El pròleg de Guillem Viladot que ja hem comentat es publica íntegre a 
"Diario de Lérida" el 3 d’octubre de 1980 i abans l’11 de novembre de 
1979 al diari "Avui", essent com un comentari-crítica del llibre de 
versos.
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 En Joaquim Ventalló parla - el   8 de novembre de 1979 - de la Rosa Fabregat a La 
Vanguardia.

L’escriptora Maria Àngels Anglada a la revista 
Canigó està a l’expectativa de la pròxima obra 
de la Rosa Fabregat (1980) Ÿ.
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   24-II-79 (Lleida)  Diario de Lérida. 
  El crític considera la nostra professió com a "àrida". 



233

“Diario Español” 

(27-II-79)



234

   A la revista "Alella" (núm. 167) de desembre de 1979 es publica una entrevista amb 
Rosa Fabregat escrita per M. Oleart de Bel. 
  En reproduïm només una part que és interessant per veure la influència de dos punts 
bàsics en la forma d’escriure de la Rosa Fabregat: 

- ser dona. 
- ser farmacèutica. 

   Adjunto una fotocòpia al full següent del "Diario de Lérida" del mes de febrer de 1980 
però que es refereix a l’atorgament del títol de "Lleidatana del mes de desembre", en 
aquest cas de 1979. 
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  Un jurat compost per membres, entre d’altres del "Diario de Lérida" i "Radio Popular 
de Lérida", el concedeixen a lleidatans o afincats a la província que es destaquin per la 
promoció del nom de Lleida en qualsevol tipus d’activitat o bé que prestigiïn la ciutat o 
la província. Li van ser concedits un diploma i una medalla. 
   En l’entrevista que se li fa per aquesta ocasió s’entreveu l’èxit que va adquirint la 
Rosa Fabregat pel nombre de llibres venuts i de recitals donats, fins aleshores una 
trentena i molts per la província lleidatana (d’aquí el premi). 
  També ens explica com li surt la poesia, "a glopades", cosa que repeteix al llarg de 
moltes entrevistes, com veurem, mentre que la prosa li suposarà sempre un procés 
més difícil d’elaboració. 
 I també ens diu que la seva gran il·lusió era posar una farmàcia a un poble petit. 
 El mes d’octubre de 1980, i com cada any, l’"Academia Bibliográfico Mariana" de Lleida 
convoca un certamen de literatura. En el capítol de poesia, aquell any, es dedicà a la 
Verge de la Misericòrdia de Reus i guanyà Rosa Fabregat la Flor Natural. 
  Vegem-ne la ressenya del "Diario Español" de Tarragona que ens explica a més la 
gran acollida del recital que donà, després de rebre el premi de mans del bisbe de 
Lleida, davant els amics lleidatans al Teatre Principal, seu de tot l’acte. 
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Diario Español (Tarragona) Octubre 1980 
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 La premsa local de 
Cervera
fa ressò del guardó 
(revista “Segarra”). 

I també la premsa del Baix Penedès (veiem-ho a "Portal Nou").

La premsa del Baix Penedès li publica a més el poema guanyador, que podem veure a 
la pàgina següent. 
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    En Joaquim Ventalló a "La 
Vanguardia" parla de "Cartipàs", 
iniciativa de revista poètica del 
Penedès.
(5-III-81)

En el primer número 
d’aquesta revista hi publicà 
també el poema "Traieu-me el 
blau". (12-XII-80). 
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Al Diario deLérida del 21-X-1980, en l’apartat "El Personaje", entrevisten a la Rosa 
Fabregat que ens diu que compaginar la farmàcia i la poesia no costa gens perquè ho 
fa amb alegria i li agrada molt.
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 El poema premiat i les paraules de presentació de la Rosa Fabregat són aprofitats per 
Carme Avellana per recolzar la seva tesi del diaconat i àdhuc el ministeri sacerdotal 
femení (Diari "AVUI", 16-I-81). 
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 A més d’aquesta Flor Natural, el 1980 és un any de gran producció per a Rosa 
Fabregat.
Surten publicats: 
- la 2a. edició d’"El Cabdell de les bruixes" que ja hem analitzat (mes de gener). 
- "Temps del cos i tretze llunes de maduixa" (mes d’abril). 
- "Tramada" (col·lectiu de poetes i plàstics) (mes d’octubre). 

TEMPS DEL COS I TRETZE LLUNES DE MADUIXA
              (Ed. J. Huguet, abril 1980)

  D’entrada la presentació de "Temps del cos" ens recorda el "Cabdell de les bruixes" ja 
que l’editor és igualment en J. Huguet de València i il·lustracions d’en Joan Descals. 
Aquesta vegada, però, l’edició es fa amb el patrocini de l’ajuntament de Vilaseca-Salou, 
al qual l’autora ofereix el llibre. 
  Externament és un llibre més ample i prim que l’anterior i per tant més manejable, de 
cobertes blaves, amb dos suggerents dibuixos en els que es recrea la poesia, el detall i 
la bellesa del cos nu de la dona, de la natura i de la paraula. 
  El pròleg de l’escriptora Montserrat Roig ens justifica la poesia de la Rosa com a 
reconstrucció apassionada de la pròpia identitat. Un desig que, degut a la seva biografia 
difícil i plena de petits i continuats desenganys, es manifesta en la paraula, en el vers. 
La considera una autora que va madurant amb el temps, que va retrobant les seves 
arrels i les raons de la seva inseguretat. Així després de "Estelles", "bocins d’ella 
mateixa dispersos en estelles", i de "Cabdell de les bruixes", "suau i alhora ferma 
reivindicació femenina i dels vells oficis o costums",  escriu "Temps del cos". És una 
obra dedicada més que cap altra al cos, als sentits i a la natura, principalment al mar, al 
mar actual, malmès per la civilització. 
  Montserrat Roig considera que els poemes de la nostra farmacèutica no són 
metafísics ni abstractes sinó "amarats de coses", explicats amb la imatge adequada. 
Són, per això, versos més difícils, ja que les abstraccions, diu, "ens poden salvar de les 
incerteses i conflictes de la vida concreta"... "Però ella s’encara valenta i sola a 
l’evolució dels propis sentiments - soledat, enyorament, incomunicació - i no té por de 
traduir-los en paraules. A la pàgina següent en veiem una part d’aquest pròleg.   
Després d’uns fragments d’Àusias March, de Guillem Viladot - el qual extreu uns versos 
de la novel·la "Ricard" que es comenta en aquesta mateixa treball - i d’Olga Xirinachs, 
tres autors que han influenciat l’obra de l’autora, comencen pròpiament els seus 25 
poemes.
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 Segons la 
Montserrat Roig, la Rosa Fabregat identifica -entre d’altres aspectes - vida amb 
professió farmacèutica, i reconstrueix la figura de l’apotecari. 
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TEMPS DEL COS

- "Vila vora el mar o temps del cos". 
  Retrobament de Salou a l’estiu. Sentiment de cadència de pas del temps. Descripció 
plena d’imatges molt boniques d’aquesta vila que rep oberta els seus estiuejants. 

- "Dàtils" (juliol). 
  El canvi d’un paisatge estàtic al cap vespre vora el mar. Les imatges poètiques són 
contínues i tot el poema té un aire de serenitat i dolçor com indica el títol. Però, atenció, 
els dàtils són pansits, ... "Tu com sempre no hi ets". 
  Sentim com sempre la solitud de l’autora. Reproduïm-lo per veure’n aquestes 
característiques.
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 - "Cargols marins". 
  Un paisatge semblant però combinat amb una relació amorosa. Es tracta també d’un 
dia de juliol com en el poema anterior i com a tots els que a partir d’ara comentarem. 

- "Arc de Sant Martí". 
  L’aixecament del dia en una platja explicat amb ritme ràpid... fins que la platja s’omple 
de gent; és un altre dia de juliol. 

- "Terrissa". 
  La visió d’una somera que porta cantirets d’aigua fresca fa néixer aquests versos que 
surten d’ells mateixos per primer cop en la producció de la Rosa Fabregat. 
  Així diu: 

El seu caminar de balança 
ha vingut a la platja 
per mullar la nostra set  
i sortir en aquest poema. 

- "Enmiralla peixos". 
  El sol quan resplendeix sobre el mar (al costat dels versos una il·lustració de Joan 
Descals).

- "Torre de Babel". 
  Els estrangers augmenten cada any en aquesta Salou, cada vegada centre turístic 
més important. 

- "Dinar". 
  Un dinar a taula d’una gran família és aprofitat per la Rosa per a una curta i punyent 
reivindicació feminista: 

...l’etern binomi: 
cuina-taula
taula-cuina.
Els mascles, estàtics, 
lligats a la taula, 
esperen el seu torn,
per ordre d’edats. 

- "Migdiada". 
  Migdiada poètica un dia de juliol. 

- "Coixí de crits d’infants". 
  Aquest poema, bonicament il·lustrat amb l’estil naïf-detallista de Joan Descals, ens 
descriu l’ambient que envolta l’autora tot tornant de la platja, a la tarda: flors, cant dels 
ocells, crits d’infants. 
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- "Cançó de bressol còsmica". 
  El propi títol ens indica el tema: una cançó de bressol. En ella al·ludeix als habitants 
estel·lars i els considera amics d’aquest futur home que ara és nen. 
  El reproduïm aquí. Veiem com amb una rima consonant escampada i unes repeticions 
adequades aconsegueix la musicalitat que desitja: 
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- "Pèndul". 
  Apareix per primera vegada en aquest llibre, un poema visual en part- després en 
venen d’altres - que simbolitza un pèndol. Figura poètica per representar un captaire 
com molts que caminen sense saber on van. 
  El poema és un crit de lament, una voluntat de canvi d’aquestes situacions de misèria: 

          ... "Fora tantes fams 
               amuntegades sobre els bancs". 

- "Geranis i orenetes". 
  Segueix en la línia descriptiva de Salou des de la seva terrassa. 

- "Cavallets de mar".
  Cant al sol, i a la mar, eterna protagonista d’aquests poemes. 

- "Estampa modernista cap al tard". 
  El motiu, dues noies amb tendals que passegen vora el mar, dues "nines", una blanca 
i l’altra lila. 

- "Insectes humans". 
  Un ball al hall d’un hotel de platja vist des de lluny. Comenta el tipus de ball modern i 
compara la gent, la massa, als insectes, en un poema, per al meu gust, de versos 
desiguals, massa llargs, d’una lletjor expressament buscada. Aconsegueix crear un 
ambient poc agradable. 

- "Cuques de llum". 
  Novament un poema eròtic sobre la relació íntima de la parella, i també descriptiu de 
l’entorn. Les cuques de llum són les barques dels pescadors que ens "pesquen 
amorosament" en el mar - altre cop el mar - sense llum de lluna. 

- "Sol i sons". 
  Manera agradable de despertar amb una tènue llum de sol i el simpàtic refilar d’un 
canari. Poema curt i bonic. 

-"X XX XXX XXX". 
  Original poema en què parla dels servei de neteja de platges. 

- "Matí plàcid". 
  Les sensacions que neixen en l’ànima de l’autora en veure el mar tranquil i lluminós. 

- "Matí ventós i pestilent".
  En contraposició a l’anterior poema, aquest ens descriu una mar bruta. 

- "Timbals a tresneus a l’Alguer". 
  Poema a les terres banyades pel mar i conquerides "in illo tempore" pels nostres 
avantpassats. Escrit el dia de Sant Cristòfol. 

- "Llegenda inventada que podria ser veritat".
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  Història-llegenda d’una mort per amor. 

- "Últim granet d’arena del rellotge de l’estiu". 
  Adéu a Salou, adéu a l’estiu, adéu al mar. Bonic poema escrit a finals de juliol, on 
s’acomiada de la seva vila d’estiueig. 
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   "Temps del cos" està format en realitat per dos llibres. El primer que ja hem vist 
dedicat al sol, al mar i a imatges de Salou. El segon dedicat a la lluna i anomenat 
"Tretze llunes de maduixa". 
  Són dos llibres no només per una diferència temàtica, sinó també perquè hi trobem 
sengles taules (índexs) amb la relació de tots els poemes. 
  Entremig podem llegir una bona crítica de Marià Manent - una carta que li escrigué el 
7 de setembre de 1979 - que parla de la poesia de la Rosa Frabegat. Considera que 
són característiques principals: l’expressió breu i intensa, i en un to personal diferent al 
d’altres poetes, potser per les imatges. Acaba tot dient:

  ... "Realment, el vostre do és autèntic". 

TRETZE LLUNES DE MADUIXA

  El bloc de les tretze poesies està il·lustrat per un altre dibuix d’en Descals, aquesta 
vegada en color, i que mostra la dualitat sol/lluna, el mar - niu ple d’ulls que miren 
sempre - i la natura. És el mateix dibuix que hi ha en la coberta de darrera del llibre. 

- "Pessigolles dolces". 
  L’estampa d’un jet "pessigant" la lluna. 

- "Lluna de maduixa". 
  En la línia de "Cançó de bressol còsmica", s’adreça també als nens i els explica la 
imaginada vida d’altres llunes, dolces, de maduixa, "ovnis plens d’amics que juguen per 
no fer por". 

- "Cinc llunes de seda". 
  Graciosos versos dedicats a les petjades molles d’una gosseta. Surt publicat al Bloc 
Maragall el 21 de maig de 1983. 

- "Jocs". 
     Joc amb l’espai, que el fa la lluna 
Joc amb el temps, que el fa el rellotge de terra 
Joc amb nosaltres que fa la Rosa. 

- "Funàmbula". 
  L’evolució de la lluna durant tota una nit des que la comencen a veure fins que 
desapareix. Surt publicat al Bloc Maragall el 19 de novembre de 1983. La podem veure 
a la pàgina següent. 

- "Crac-crac". 
  Mare i lluna vetllen el petitó. 

- "Nadal racista". 
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  Nadó blanc-nit negre. Crítica al fet de què a Déu se'l representa sempre com a home 
blanc degut, es clar, a raons històriques. 

- "Laberints de seda". 
  Tornem a veure l’amor a la natura i la 
llibertat de la nostra 
poetessa-farmacèutica. Acaba amb la 
frase : "Acròbates cargols famèlics i 
sonàmbuls", visió entre còmica i dramàtica 
dels pobres cargols trets del seu ambient, 
de la naturalesa i posats en una cistella. 

- "Salta pagès". 
  El fenomen del sentiment de 
desarrelament i al mateix temps d’atracció 
que sent l’home de camp quant se'n va a 
la ciutat. És descrit amb molta ingenuïtat 
recordant aquelles cançons infantils.

- "Espantalls". 
  Poema-somni. En nit de lluna plana, la 
Rosa deixa d’ésser "espantall" a la terra i 
vola pel cel. 

- "Art oficial".
  La lluna encantadora i poètica, vista des 
d’un autobús mecànic i autòmat, tal com 
ella el qualifica. Amb versos curtíssims 
ens va donant fragments d’informació 
sobre les aparicions sobtades i canviants 
de la lluna a mida que el vehicle avança 
amb gent que, segons sembla, no s’adona 
de res. 
  L’autora sobresurt com a persona 
sensible; el poeta s’encarrega de fer-nos 
veure la realitat com ens deia la 
Montserrat Roig en el pròleg, i així ho fa la 
Rosa Fabregat. Vol enlairar-se cap a la 
lluna, l’atrau. 
  Acaba tot dient: 

       Lluna,                  Lluna 
globus de fira          "salta miralta" 
ple de colors           dolça joguina 
amb fil de vida         ompla'm la galta 
lliga'm la mà           del teu aram. 

- "O".
  Original títol per a un poema, que pot simbolitzar la lluna plena i també el zero. La 
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gran obsessió de tot estudiant, la de suspendre, persegueix la ment de la nostra 
farmacèutica que, ja passada l’època dels exàmens a la Facultat i de les oposicions a 
Madrid - IFM, etc.. - encara hi somnia. Tant és així que hi dedica uns versos: "O". 

- "Clam antic". 
  Nosaltres potser també mirant 
la lluna recordem algun cop els 
versos de la Rosa Fabregat.
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El poema que clou aquest llibre sembla un retrobament - encara que temporer - de 
l’autora amb sí mateixa. I és davant una ermita abandonada i coquetona, darrera un 
bosc de pins, en una nit de lluna plena. La impressió que queda en la Rosa Fabregat és 
tan agradable, que diu que hi somniarà cada nit de pleniluni.  Els comentaris a premsa 
van ser nombrosos a base de l’esquema convencional. S’intercala la seva biografia - on 
sempre recalca que és farmacèutica - amb trossos de poemes. 
 "Informes", 24-IV-1980, per exemple. 
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   A la pàgina anterior hem vist el que va dir de la Rosa Fabregat en Jordi Curco al 
Diario de Lérida (23 d’abril de 1980). Tilda la seva poesia de popular i culta a la vegada. 

Informes

(El Vendrell, 17-IV-1980)
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La Mañana (19 d’abril de 1980). 
"Versos que demanen música" diu la pròpia autora. 
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  AVUI (11 de maig de 1980). 

  La secció de "Lletres" (Guillem Viladot) fa una crítica elogiosa de la nostra 
poetessa-farmacèutica, tot i que pensa que la poesia podria ser menys reprimida, més 
transparent.

Dins l’espai "El vagó de segona classe" de la segona cadena de televisió espanyola 
(UHF, canal II), Olga Xirinachs fa un guió per a unes paraules de comentari sobre 
"Temps del cos". El programa s’emeté a la tarda, el mes de juny de 1980. S’intercalaren 
uns poemes amb la crítica de l’obra tot recomanant-la per llegir-la  aquell estiu per la 
facilitat de les paraules a la vegada que per la seva tendresa.
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El Diario de Lérida, el 3 d’octubre de 1980, reprodueix íntegrament el pròleg del llibre. 
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Canigó (núm. 6941). 

Llibre "divertimento", segons l’autora. 
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        El Noticiero Universal (7 de desembre de 1979). 
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Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica 
(desembre de 1980, núm. 133). 

  En Ramon Jordi - també farmacèutic - parla elogiosament d’ella. 
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TRAMADA

  L’institut d’Estudis Tarragonins "Ramon Berenguer IV" edita el 1980, en la seva secció 
de Filologia i Història Literària (publicació núm. II) el llibre "Tramada", amb la 
col·laboració de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Tarragona. 
   És un llibre col·lectiu en el que intervenen el grup de poesia "l’espia-dimonis" i el de 
plàstica "un nus". El primer es compon dels poetes següents: 
- Rosa Fabregat i Armengol. 
- Antoni Martínez Juárez. 
- Josep Maria Pena. 
- Sara Pujol i Rossell. 
- Carles Roca. 
- Francesc Roig i Queralt. 
- Vicent Soriano. 
- Olga Xirinachs, que és qui fa la introducció del llibre. Aquesta conté els apartats: 
- els fets. 
- les persones.
- les idees. 
- el país. 
  Fou representat a "Porter Llibres" (que era al Portal de l’Àngel, 9 de Barcelona) per 
Josep Maria Ainand de Lasarte i la pròpia autora el 6 de novembre de 1980.  - En els 
fets se'ns parla del perquè de la poesia. 
- "Les persones" inclou tot una sèrie de definicions que els poetes han fet de sí 
mateixos. 

  És interessant la descripció de la Rosa Fabregat i que aquí reproduïm: 

Veiem que és el que li agrada, i també l’ambivalència farmàcia-poesia ! 

- Les idees; es refereix a sobre què parlar. I se'ns diu que sobre l’univers. Cada un dels 



266

poetes fa la seva, d’interpretació, i aquesta visió parcial unida dóna una visió global que 
és la idea del llibre col·lectiu. 
- El país que és llur terra. 
  Més endavant s’autopresenta el grup vallenc "Nus" compost per cinc pintors-escultors. 
  Maria Teresa Sanromà i Llenas és qui il·lustra els versos de la Rosa Fabregat, l’obra 
de la qual es titula en conjunt "Darrera del cancell". 
  Abans de començar reprodueix uns versos de Josep Maria Torres i d’Emili Dickinson 
(traducció de Marià Manent) sobre la inspiració poètica. 
  L’aportació de la nostra farmacèutica consisteix en deu poemes. 

- "Arrels que fibleu l’Alba". 
  Parla de la seva terra, de les arrels, dels ceps, dels seus sentiments en contemplar-ho 
tot.

- "Pepa estripada". 
  Continua el mateix tema ara combinat amb els records de la infantesa centrats en una 
pepa, nina de nom Nuri. 
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Contrasta el passat llunyà amb el paisatge sempre igual: 

           ..."La flor de la ravenissa, 
catifa de la tardor, 
és la neu del Penedès,"... 

- "La vida i la mort porto amb mi". 
  La Rosa estableix comparació entre determinats elements de la Natura, la vida i la 
mort. Així per exemple estableix comparacions fruit del xiprer--petita calavera, 
mort--mirall de la tardor, dia de boira espessa... 

- "Soledat". 
  És un Cant a la comunicació, a la relació. Un dels versos dóna títol al conjunt:

             ... "Sé que darrera, 
darrera del teu cancell, 
s’obra aquest veu 
que mai no podem sentir 
empeltats de sorolls"... 

- "La sang calenta aturarà els seus rems". 
  Es tracta d’un poema-somni. 

  "      C de Llorenç del Penedès 
       N 
     I 
   V 
     A 
       I 
         G a Llorenç de la Segarra" 

És un viatge per les terres catalanes, pels paisatges, per la seva pròpia infantesa, i pels 
seus records. 

- "Els jugadors tiren bastos". 
 Poema existencial. 

- "Monjos fòssils". 
  Descriu amb molta gràcia els voltant de Santes Creus, l’aspecte del monestir, del 
camp, de l’aigua, dels monjos "fòssils" al refectori mentre les veus ressonen dintre del 
pou.

- "Trepitjo el seu soroll".
  Passeig per Vallbona un dia tranquil, sense vent, però ella sent desconsol i pensa 
novament en la seva infantesa trencada. A la pàgina següent podem veure aquest 
poema.
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- "Plena de boira". 
  Altre cop Vallbona, però ara és com un passeig al monestir i a la mort.

En acabar el llibre hi ha una relació de les biografies dels poetes col·laboradors. 

A la Vanguardia sortí aquest comentari el 20 de novembre de 1980. 

  Veiem a la pàgina següent, per finalitzar aquesta "Tramada", la crítica elogiosa del 
Correo Catalán, el 20 de maig de 1981: la Rosa com a autora consagrada. 
  En aquest article, de la secció titulada "Falques al marge" del Correo Catalán, veiem 
com en Lluís Busquets i Grabulosa ens fa un interessant estudi del llibre, contacte entre 
creadors plàstics i creadors literaris.
  Anomena a la Rosa Fabregat, amb l’Olga Xirinachs, com a capdavanters d’aquest 
grup "Espiadimonis", com a persones ja consagrades dins del món de la literatura 
catalana.
  L’any següent, el 1981, l’Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida convoca uns 
premis especials del certamen literari dedicat aquest cop a la Verge de Montserrat. La 
Rosa Fabregat es presenta al premi cinquè per dos motius: degut a la devoció que sent 
per aquesta verge i perquè era un poema per ser musicat. 
  Com era de suposar, la nostra Rosa Fabregat va guanyar un del premis, el de la 
"Mare de Déu de Montserrat, la dona catalana".
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Crítica elogiosa: 
La Rosa com a autora 

consagrada a 
"El Correo Catalán" 

(20 de maig 1981)
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 Del “Diario de Lérida” adjuntem diverses fotocòpies. La primera ens mostra els premis 
atorgats i les entitats corresponents. És l’Institut d’Estudis Ilerdenses el que concedeix 
el premi a la Rosa, pel poema “Madona Bruna”. Li atorgà el Sr. Jaume Culleré, 
president de l Diputació. El 5è. Premi, la “Mare de Déu de Montserrat, la dona catalana” 
era per a una lletra (vers lliure) per a un poema simfònic. 
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                          La Vanguardia (1981) 
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RECITALS

  Un punt original i important en la poesia de Rosa Fabregat és el de recitar. Ha fet 111 
- cent onze - recitals poètics de l’any 78 al 83, arreu dels Països Catalans, que a més 
de fer sentir els poemes a la gent de diverses contrades, han servit a l’autora per 
donar-se a conèixer. Adhuc l’han ajudat a vendre's millor, (del "Cabdell de les bruixes", 
per exemple, es vengueren 7500 exemplars en un any) i posar-se en contacte amb 
altres poetes o grups literaris, i conèixer món tot fent cultura. Aquesta tasca de recitar la 
simultanieja amb conferències i presentacions dels llibres que va publicant. Així l’any 
1976 (27 de febrer) parla sobre "La dona i el món actual" a "El Centre" de Llorenç del 
Penedès. Intentaré fer aquí una relació de tots els recitals de forma cronològica perquè 
vegem  la seva gran  activitat, i les motivacions de l’autora. 

                          1978

- Al octubre, al Bar "La Sal" de Barcelona en fa dos. 
- Al desembre, a "La Lira" d’El Vendrell. 

                "Informes" 
                           
        (desembre de 1978)  
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            Portal Nou 

      (Desembre 1978) 

- Al mateix desembre encara fa dos recitals més, un a "Els quatre gats" de Barcelona i 
l’últim a la Llibreria La Tralla de Vic. 

El Nou 

(2 de febrer de 1979) 
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   Als cinc recitals l’acompanyen un rapsoda - Miquel Miquel - i una guitarrista - Carlota 
Baldris -, així com el "Grup 7 d’Art" per al muntatge escenogràfic. 

                         1979

  L’any 79 són 24 els recitals. 

- El 2 de març a "El Centre"del seu poble, Llorenç del Penedès. 
- El 6 de març al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona!. 
- El 3 d’abril al restaurant "Pa i Trago" de Barcelona. 
- El 5 d’abril al "Club d’Amics de la Futurologia" de la mateixa ciutat. 
- El 15 d’abril novament al seu poble, a la Societat Cooperativa. 
- El 18 d’abril al Centre de Cultura de la seva vila natal, Cervera. 

A la revista "Segarra" d’abril de 1979, a la Secció "Parlem-ne", en Ramon Turull ens 
parla de la Rosa. Vegem-ho al full següent. 
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"La Mañana" 
(26 d’abril de 1979) 

- El 25 d’abril a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de l’Excel·lentíssima Diputació de Lleida 
(adscrit al Consell Superior 
d’Investigacions Científiques). Es publica 
un cartell i tot. En Jordi Curco en fa un 
comentari al "Diario de Lérida" el 27 
d’abril.
- El 27 d’abril a la llibreria "La Rambla" de 
Tarragona.
- El 2 de maig als locals de "Club Donna" 
(Rambla Catalunya núm. 101) de 
Barcelona.
- El 29 de maig a la llibreria "Donna" de 
València.
- El 9 de juny durant la III Fira del Llibre de 
Barcelona.
- El 19 de juny a l’Ateneu Barcelonès, que 
va tenir ressò a "La Vanguardia" i a 
l’"Avui", on sortiren sengles ressenyes. 
- L’endemà, el 20 de juny, a la Federació 
Farmacèutica, amb motiu de la 
presentació d’"Estelles". El recital que 
tingué lloc a la sala d’actes fou escenificat 
pel Grup 7 d’Art d’El Vendrell i també 
recità en Miquel Miquel. 
- El 25 de juliol, a la plaça de les Garrofes 
d’El Vendrell amb motiu de la Festa Major. 
- El 29 d’agost a la Torre Vella de Salou. - 
El 7 de setembre a l’Escola d’Estiu de 
Saifores.



278

- El 21 de settembre al Born de Barcelona. Fixem-nos en el cartell on veurem la 
nostra poetessa-farmacèutica conjuntament amb la majoria del poetes catalans més 
importants d’avui. 
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- El 14 de novembre dos recitals, a l’Estadi General i a l’Institut Joan Oró de Lleida. 
- El 15 de novembre a la "Llibreria de les Dones" de Barcelona. 
- El 21 de novembre a la llibreria "La Rambla"  de Tarragona. 
- El 22 de novembre al Centre "Club d’amics de la Futurologia" de Barcelona. 
- El 5 de desembre a la Casa de la Cultura de Borges Blanques. "La Caixa" publicà un 
cartell anunciador. L’acte fou presentat per Josep Vallverdú. Comparà la seva poesia a 
la de Teresa Roses encara que més calmada a l’article "Les motllures" a "La Mañana 
del 9 de gener de 1980. 
- El 6 de desembre a "Club Donna" de Barcelona. 
- El 15 de desembre al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona. 
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  11 d’octubre de 1979. El "Luxemburger Wort" parla (encara que no l’anomena) de la 
Rosa Fabregat, amb motiu d’una trobada poètica "internacional". 
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1980

  Fou un any prolífic, 42 recitals: 

- El 12 de gener a la Societat de Banyeres del Penedès, per les vetlles culturals: "Nit 
màgica de la poesia". 

- El 15 de gener participa a les tertúlies poètic-musicals organitzades pel Consell 
Popular de Cultura Catalana del barri de Sant Antoni, amb el Grup Poesia Quatre al
restaurant "Pa i trago" de Barcelona. Veiem-ne la ressenya a "Els Tres Tombs" (núm. 
5), març 1980. 
- El 22 de gener a l’Institut "Cristo Rei" de Barcelona. 
- L’1 de febrer, la llibreria Catalònia, La Sal Edicions de les Dones i l’Editorial Jesús 
Huguet, organitzen el recital en el local de la Llibreria a Barcelona, (Ronda Sant Pere, 
3). Hi participen Montserrat Roig i Marina Rossell com a guitarrista i cantant. 
- l’11 de febrer recita en el Festival organitzat al Teatre Romea per recaptar fons per al 
bar "La Sal" amb problemes econòmics. Surt una ressenya a "El Correo" dos dies 
després signat per Anna Balletbó. 
- El 15 de febrer a la llibreria "La Tralla" de Vic    llegí poemes dels dos llibres "Estelles" 
i "El cabdell de les bruixes". Joan Escobedo en fa la presentació. 
- El 20 de febrer a la Galeria d’art "L’eixam". Recita l’Ovidi Montllor. 
- El 28 de febrer a "Els quatre gats" de Barcelona. 
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- El 6 de març a l’orfeó de Sants, amb motiu de la diada internacional de la dona. 
Presentà l’acte Rosa Maria Sardà i cantà, entre altres, la Guillermina Motta. 
- El 8 de març també en un festival feminista de Vilafranca del Penedès. 
- El 9 de març a la Plaça Gaudí de Barcelona. 
- A l’abril fa quatre emissions per Ràdio 4, Ràdio Miramar i Ràdio Barcelona, totes de 
Barcelona, i per Ràdio Tarragona d’aquest mateixa ciutat. 
- El 18 d’abril dos recitals a Lleida a l’Ateneu de Ponent i a l’Escola de Magisteri amb 
fragments de "Temps del cos". 
- El 23 d’abril a la Plaça de l’Ereta a Lleida. 
- El 2 de maig a les Escoles de Santa Oliva. 
- El 4 de maig a la galeria d’art Escofet d’El Vendrell també amb "Temps del cos". 
- El 16 de maig formà part d’una taula rodona per parlar de "La dona i la poesia" als 
locals de Xarxa Cultural. En formen part poetesses tan conegudes com Olga Xirinachs, 
Maria Mercè Marçal, Ma. Angels Anglada i Marta Pessarrodona. 
  Aquesta taula s’organitzava dintre de les "Festes de la Poesia" promogudes per 
l’Ajuntament de Barcelona. 
- El 20 de maig a la Cova del Drac de Barcelona. 
- El 7 de juny, i també dintre dels actes ja esmentats organitzats per l’Ajuntament, 
intervé Rosa Fabregat en un Taller Literari al Grec per recaptar fons i ajudar així a la 
reobertura de la llibreria "Les Dones", malmesa per un incendi. En aquest festival 
feminista també hi intervenien per exemple Carme Riera o Maria Antònia Oliver. 
- El 17 de juny a l’"Ovella Negra" de Barcelona. 
- El 11 de juliol a l’Escola d’Estiu de Bellaterra. 
- El 18 d’agost intervé al programa "Entre nosaltres" de T.V. Miramar, emès des de 
Llorenç del Penedès. 
- El 28 d’agost, a Guissona al bell mig de la plaça del poble, anomenada "Plaça del 
Racó de la Família". A la revista "Isaura" (núm. 24) de setembre de 1980 hi ha un 
article, amb una crònica del recital i una crítica d’Isidor Cònsul. Aquesta mateixa crítica 
apareix a l’Avui (17 de setembre de 1980) i en ella destaquem dos punts: 
  Primer, que per parlar de la Rosa Fabregat es basa en unes ratlles d’un altre 
apotecari, Guillem Viladot. 
  Segon, que qualifica la poesia de la Rosa com a única. En efecte, no pertany a la 
generació dels poetes del setanta ja que no té un gran rigor tècnic i és en canvi molt 
personal, basada, com ja hem anat comentant en els successius llibres, o bé en 
l’observació del que l’envolta (la Natura, la ciutat, la gent) o en recreacions de costums 
antics (feines artesanes, escenes, etc). 
  A part, Isidor Cònsul dóna gran importància al fet de recitar no només perquè l’escolta 
un nombrós públic, que normalment no llegeix poesia, sinó també perquè l’acullen amb 
entusiasme.
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Diari Avui (1980) 

Aquest article de l’Avui dóna lloca un altre aparegut a la revista “L’embolic”, que 
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reproduïm a continuació: 
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- El 2 de setembre a Saifores, amb motiu de la II Escola d’Estiu del Penedès. 
- El 14 de setembre, a Tàrrega, per les festes de Sant Eloi (varen publicar un cartell 
anunciador).
- El 5 d’octubre, recita després de rebre la Flor Natural com ja ho hem explicat. 
- El 6 d’octubre a les Escoles de Sant Ramon. 
- El 8 d’octubre a l’escola "Sunion" de Barcelona. D’aquest recital li preparen una 
"Antologia" amb el pròleg de "Temps del cos" de M. Roig.
- El 18 d’octubre a la Capella Sant Roc de Valls. 
- El 22 d’octubre a la Universitat Nova de Barcelona, al Col·legi Oficial d’Enginyers de 
Catalunya amb motiu de la presentació del fons d’art TOC. 
- El 28 d’octubre a la Ràdio Tarragona. 
- El 6 de novembre a la llibreria "Porter" de Barcelona. 
- El 19 de novembre, a l’Institut Màrius Torres de Lleida. Surt per això un article a 
"L’embolic" (revista comarcal) d’en Jordi Pàmias que feu la presentació del recital a 
Saifores (l’hem vist al full anterior). 
- El 8 de desembre a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia de Barcelona entre altres 
activitats i per la diada de la patrona de la Facultat. Jo hi vaig ser present i vaig tenir 
ocasió de parlar amb la Rosa per primera vegada. 
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 - El 18 de desembre a Ràdio Popular de Lleida i el mateix dia a l’Institut "Màrius 
Torres" als alumnes del curs nocturn. 
- El 30 de desembre a la Cova del Drac. Surt un comentari a "El Noticiero Universal". 

El Noticiero 
Universal

(30 desembre 1980) 

També el mes de desembre de 1980 
surt el  número quaranta
 de la revista "Mensaje" en la que hi 
col·labora la Rosa Fabregat com ho 
havia fet en els primers números. 



287

Rosa Fabregat assistí com a espectadora al II Encontre de Poesia Catalana celebrat a 
finals de l’any 1980 com se’ns explica a "Canigó" (desembre 1980). 
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1981

  Aquest any és menor el nombre de recitals: divuit. 

- El 3 de febrer a l’Institut "El Vendrell" d’aquest vila. 
- El 4 a l’Institut "Valldemosa" de Barcelona. 
- El 16 a l’Escola del Baix Penedès (escoles velles de Llorenç). 
- El 17 novament a l’Institut del Vendrell. En va sortir una ressenya a l’"Avui". 
- El 5 de març, presenta el llibre "La joia de viure la natura" d’Edith Holden al saló i al 
jardí de l’Ateneu. L’acte que es feu juntament amb Josefina Dalmau i Esther Boix fou 
organitzat per l’Editorial Blume i l’entitat "Donna-Prisma, Cultura de la dona". Es publicà 
un programa i en sortí un comentari a l’"Avui" que ara adjuntem. 

                     
            "AVUI" 

                     
 (6 de març de 1981) 

- El 20 de març i també pel cinquè aniversari de la fundació de "Donna", es llegeix a 
l’Ateneu Barcelonès "Hem anat pel vell camí" de la Rosa Fabregat, interpretat per Núria 
Candela i Carme Sansa. 
- El 25 de març fa un recital al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona de fragments dels 
llibres "Estelles", "Cabdell de les bruixes", "Temps del cos" i "Tramada", és a dir, de 
tots. l’"Avui" i "El Periódico" mencionen l’acte. 
- El 3 d’abril recita a la Rectoria de Calafell, al poble. Organitza Grup de Joves i l’Arc. 
Ho presenta Joan Descals.
- El 7 d’abril ho fa al Cinema "Iria" a la platja de Calafell. En surt una ressenya al Diario 
Español signada per Joan Colet. 
  Primer té previst un recital per al 5 de maig al Col·legi de Doctors i llicenciats en 
Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, però després s’ha d’ajornar. 
- El 6 de maig recita a la Sala Esplai de Tordera. 
- Durant el mes de maig la Rosa Fabregat s’encarrega de la coordinació d’unes 
jornades sobre poesia contemporània en les que es llegiren autors estrangers. 
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  Així a l’Institut Italià de Cultura es recitaren poemes de: C. Pavese, G. Bassani, E. 
Montale, G. Ferreter, i N. Comadira pel mateix autor (programa al següent full). 

A l’Institut Alemany: Rainer Maria Rilke, G. Traki, P. 
Celan, Carles  (fotoc.Riba, Josep Vicenç Foix i Pere 
Quart llegits per Feiu Formosa i Michael de Münzer. 
  poesia)
I al British Council Institute: 
Will Fowler (en anglés), Salvador Oliva, Francesc 
Parcerisas i Marta Pessarrodona llegiren a W.M. Auden, 
T.S. Eliot, Sylvia Plath, Salvador Oliva, Francesc 
Parcerisas i Marta Pessarrodona (aquests tres últims les 
traduccions). Es varen publicar uns cartells anunciadors i 
varen sortir ressenyes a l’Avui, al Diari de Barcelona (1 
de maig de 1981) i a la Vanguàrdia, com podem veure al 
fragment de l’esquerra. 
- El 20 de maig, la Rosa Fabregat recita a l’Ateneu 
Barcelonès dintre el cicle d’actes  (exposicions, 
conferències, debats, etc.) "Sempre avant" amb motiu del 
centenari d’en Picasso (ressenyes al  Correo Catalán i a 
l’Avui).
- L’11 de juny amb el Grup Esplai de Guissona, en 
aquesta vila. 
- El 16 de setembre a la Sala Esplai de Mollet del Vallès. 
- L’11 d’octubre al Teatre Principal de Lleida amb motiu 
del Certamen Mariano que ja hem esmentat. 
- El 14 d’octubre a la Sala Esplai de Calella.  
- El 18 d’octubre va participar a un acte cultural organitzat 
per "L’espiadimonis" (grup de poesia) i un "Nus" (grup 
plàstic) a Santes Creus, anomenat "Tardor a Santes 
Creus: Poesia i plàstica". Va fer el recital a la Sala 
Municipal d’Exposicions. També s’organitzà un Taller de 
Ceràmica. Es publicà un cartell anunciador. 
- El 13 de novembre a la Sala Esplai de Reus. 
- El 18 de novembre al Reial Cercle Artístic (Institut 
Barcelonès d’art) amb motiu del seu centenari. 
- El 8 de desembre per les festes de la patrona, a la 
Facultat de Farmàcia de Barcelona. Com cada any, i amb 
motiu de la festivitat de la Immaculada Concepció, 
s’organitzen diversos actes i entre ells destacà aquell any 
el recital de Rosa Fabregat anunciat als 
targetons-invitació del Degà i el Claustre de professors. 
- El 10 de desembre a la Sala Esplai de Tarragona. 
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1982

Aquell any foren 12 els recitals.
- El primer, el 19 de gener, a l’Ateneu de Barcelona on a l’aula de poesia recitar poesia i 
també llegí algun full de la seva novel·la "Laberints de seda". 
- El 26 de gener al Saló d’Actes del Col·legi Menor de Sant Antoni de Pàdua dels pares 
franciscans a Lleida.
- El 16 de febrer al Col·legi Santa Anna de Lleida. 
- El 27 de març a la Biblioteca Balaguer de Vilanova. 
- El 17 d’abril a la Ràdio El Vendrell d’aquesta vila. 
- I deu dies després, el 27 d’abril, a la mateixa ciutat amb motiu de la "Festa del Llibre 
1982". El recital es feu a la Biblioteca Poñular i també hi intervingué en Ramon Sicart. 
Es publicà un cartell anunciador. 
- El 14 de maig, a "El Centre" del seu poble, Llorenç del Penedès, amb Ramon Sicart i 
Miquel Miquel que reciten poemes d’ells mateixos, Francesc Gambín, Rosa Rafecas, 
Joan Ràfols i Nati Solé. Aquest acte formava part del cicle "Art Esplai 82" i fou iniciativa 
del jovent de l’entitat. 
- El 25 de maig fa un 
recital a El Vendrell 
dintre de les activitats 
culturals de C.D.C. del 
Baix Penedès que es 
celebraren els mesos 
de maig i juny. Es va 
publicar un cartell i va 
sortir una ressenya a 
"El 3 de vuit" que 
reproduïm perquè és 
significativa.
- El 9 de juny al 
Col·legi Sagrada 
Família (carrer Avinyó) 
de Barcelona. 
- El 6 d’octubre a l’Esplai de la Garriga. - El 21 de novembre i dintre la IV Setmana de 
Cultura Catalana de Sant Andreu de la Barca (del 19 al 30 de novembre 1982) la Rosa 
Fabregat recita poemes d’"Estelles", "El cabdell de les bruixes" i "Temps del cos" al 
Foment de Cultura. 
- El 2 de desembre a l’Esplai de Tortosa. 

1983

  Últim any de recital i peregrinatge per Catalunya (hi ha una excepció a l’any 1984 que 
després explicarem). 

- El 6 d’abril al Club DON-NA de Barcelona. 
- L’11 d’abril al local d’esplai de la Caixa de Pensions de Cervera, la seva vila natal. 
- El 12 d’abril dos recitals a Lleida: a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i al Joan Oró. 
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- El 13 d’abril a la Biblioteca Popular d’El Vendrell. 
- El 23 d’abril a l’Ajuntament Vell de Llorenç del Penedès, i el mateix dia a la Casa de la 
Cultura de Santa Maria de Mediona. 
- El 6 de maig a l’Escola Badia de Manresa. 
  Durant el mes de maig es passaren per Ràdio 4 de Barcelona una sèrie de poemes de 
la Rosa Fabregat (cada dia durant una setmana). 
  - El 24 de maig recita al "Casal Sant Jordi de Flix en les "Primeres Jornades de 
Cultura Popular" d’aquesta vila. Es celebraren del 20 al 26 de juny i foren organitzades 
pel Consell Local de Cultura amb col·laboració de l’Ajuntament i patrocini del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
- El 2 de juliol Miquel Miquel recita alguns poemes de Rosa Fabregat en les "Jornades 
de Cultura Popular", dedicades a Josep Maria de Sagarra, organitzades pel Centre de 
Llorenç del Penedès.
  El 25 d’agost llegeix una sèrie de poemes entre els actes culturals que es fan a Mora 
d’Ebre per la Festa Major. En surt una ressenya al Butlletí Municipal de Mora juntament 
amb la reproducció del poema "La Rastera" (per cert que el seu marit, Josep Maria Prim 
fa una conferència sobre els catalans de projecció internacional). 
- El 10 de setembre recita a la plaça de l’Església de Barberà del Vallès amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya. L’acte que comprenia també una cantada d’havaneres 
per Núria Berengueras i el seu grup, fou organitzat per Convergència. Es publicà també 
un cartell. 
- L’11 d’octubre a l’Ateneu Barcelonès, aula de poesia. Ressenyes a la Vanguardia i a 
l’Avui anunciant-ho. 

1984

  Després d’aquests 111 recitals i de decidir no fer-ne cap més, fa una excepció i llegeix 
les seves composicions - la última vegada per ara - al Museu de Vilafranca de Penedès 
pel seu cinquantenari. 
  Es publicà un bonic cartell-anunci. 
 Llegim la convocatòria al Full Informatiu núm 6 de Vilafranca (octubre 1984). 
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  A "El 3 de vuit" (4 d’abril del 1984) se'ns parla del cas singular d’un autor que recita la 
seva obra. 
  Vegem-ne l’article: 
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PROSA

LA DONA DEL BALCO

Finalista 26a. edició del Premi Joan Santamaria patrocinat pels membres de la Penya 
homònima (Editorial Prometeo núm. 25 de la col·lecció "El conte del diumenge", 
València, gener 1982, amb dibuixos de Joan Descals). 

  Aquesta petita obra no és pròpiament un conte, sinó un conjunt d’experiències amb 
personatges reals, converses amb pagesos de l’autobús o en el cotxe, estant que porta 
l’autora a la ciutat. 
  L’editor ha dedicat a la Rosa un pròleg ben romàntic: 
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   Tot això es barreja amb visions simbòliques i records d’infantesa. 
  La dona del balcó és com un miratge que apareix de tant en tant en una masia 
enderrocada i solitària. 
  A partir d’aquest fet la Rosa Fabregat ens munta una simfonia poètica de misteris 
passats, presents i futurs on la seva fantasia es fon amb la realitat. 
  En aquesta obra hi trobem com sempre un fatalisme tràgic, una protesta contra el 
domini masclista i aquella visió sentimental de trobar un paral·lelisme entre les vides 
humanes.
  He triat els dos comentaris que a continuació veureu per il·lustrar el reflex que la 
premsa va fer del conte "La dona del balcó". Però en realitat destaca més el títol que 
res, ja que a part de parlar breument del conte es fa referència a tota l’obra de la Rosa 
Fabregat.

  El primer d’aquest comentaris surt el 28 de gener de 1982 al"Diario de Lérida", i el 
podeu veure al full següent. Parla del recital del Col·legi Menor de Sant Antoni de 
Pàdua que ja hem explicat i també de la forma de recitar així com de la primera novel·la 
"Laberints de seda". Respecte al conte la Rosa diu que hi ha volgut comparar els 
llenguatges col·loquial i poètic. 

  En el segon comentari, Ramon Sicart, amic i col·laborador de la Rosa en algun dels 
recitals, firma aquesta entrevista a través de la qual l’autora subratlla la influència de 
Llorenç del Penedès, el feminisme, i els autors predilectes en la seva poesia. I també la 
professió farmacèutica intervé en el fil argumental de la primera novel·la.
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“Diario de Lérida” (28-I-82) 
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“El 3 de vuit”

(11-VI-82)
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LABERINTS DE SEDA

  Editorial Pòrtic (col·lecció el Brot).Novel·la. Finalista del Premi "El Brot" l’any 1981. 
Primera edició el mateix any.

  Està composta aquesta novel·la escrita el 1974-1975 per 25 capítols encapçalats per 
un poema que intenta resumir-los i dues narracions inicials i quatre finals escrites el 
maig de 1980. El pròleg és del catalanista alemany Til Dídac Setgmann que es 
solidaritza amb l’autora en el sentit de què la protagonista se sent marginada com a 
dona i explotada com a farmacèutica perquè treballa en una multinacional que la fa 
fora. Considera que està ben estructurada ja que fa néixer en el lector un sentit de ràbia 
de forma paulatina que no pot fer-hi res per ajudar a la "dona-heroïna-víctima"  en la 
família i en l’empresa. 
  Aquesta novel·la quasi auto-autobiogràfica és la primera que publica Rosa Fabregat. 
Està escrita amb entusiasme i sinceritat. 
  La protagonista, Anna, és una noia lleidatana que ve a Barcelona per estudiar la 
carrera de Farmàcia, sense recursos i que ha de treballar per mantenir-se i pagar-se els 
estudis. Dóna classes en un internat on viu en condicions precàries. Acaba els estudis, 
s’estableix en un poblet i es casa per quedar-se vídua als tres mesos. 
  Però la sort l’acompanya quan, per un anunci, pot aconseguir una col·locació temporal 
a Alemanya amb la promesa de treballar més tard per al mateix laboratori que 
s’establirà a Barcelona. 
  La nostra farmacèutica, molt decidida, emprèn la tasca de vèncer la llengua alemanya 
i agafar experiència i pràctica. 
  Naturalment tot això demana un esforç considerable per a una noia sensible i ingènua.  
  Tornada a Barcelona, es va convertint efectivament en una veritable científica i 
directora tècnica d’un laboratori, que si bé en principi era reduït, no trigarà a ampliar-se 
 i imposar-se en el mercat. 
  En deu anys l’Anna ha assolit la més alta cima com a doctora d’un laboratori 
important. La seva opinió, les seves idees, es tenen en compte a l’empresa alemanya, 
on es trasllada moltes vegades per seguir les directrius que se li encomanen per al 
llançament de nous productes. 
  Ella és també qui aconsegueix els permisos de Sanitat, qui fa la presentació d’aquests 
nous fàrmacs als metges més importants d’Espanya. Entretant s’ha casat i ha tingut un 
fill, després de diversos intents frustrats. Aquest segon matrimoni al qual ella hi havia 
anat amb la candidesa i bona fe d’una noieta, no acaba d’omplir les seves aspiracions. 
Ella pretén una comunió total amb el seu marit i això no ho aconsegueix.
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En arribar al laboratori alemany, va descobrint les meravelles d’una tècnica 
farmacèutica moderna (Fragment de “Laberints de seda”). 



300

A
Barcelona l’Anna procura desentendre’s de qualsevol sentiment per dedicar-se 

íntegrament a la seva professió. 

 A l’empresa les coses han anat canviant. Ara el "gran cap alemany" és un home jove, 
el fill del que va conèixer  l’Anna. S’ha introduït  a  Barcelona un  químic - intrusisme - 
que va usurpant lentament les funcions de l’Anna. Una firma americana ha adquirit part 
de les accions de l’empresa alemanya i res no saben de l’Anna, la qual tot i essent la 
directora farmacèutica, es veu relegada a segon terme. 
  Cansada de lluitar, i ofesa pel tracte rebut i que no mereixia, s’acomiada ella mateixa 
sense quasi compensació econòmica. 
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  Està decebuda de tot i decideix retirar-se a un poblet a fer de farmacèutica local, on 
pensa trobar la calma, la serenitat i el calor humà que sempre li han fet falta. 

Quan s’instal·la la farmàcia del pobles se sent finalment  motivada i independent i 
experimenta sensacions plenes de poesia per la Natura. 

La novel·la està escrita en primera persona i de vegades en segona o tercera persona 
també, quan ella es lamenta de la seva situació. 
  En conjunt és la novel·la d’una dona que se sent discriminada primer com a dona i 
després com a farmacèutica. Representa una certa rebel·lió contra la consideració 
familiar i social de la dona. 
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  És potser el resultat d’un masclisme innat que posseeix l’autora. 
  Fou finalista en el primer premi "El Brot" de narrativa catalana de 1982, que atorga 
l’Editorial Pòrtic, essent aquell any guanyador en Rafel Tasis amb l’obra 
"Retrobaments".
  També havia estat finalista anteriorment al Premi Andròmina (octubre de 1980) al que 
es presentà amb el pseudònim d’"Anna Segarra". 
  Es fan diverses presentacions del llibre.
  El 4 de febrer de 1982 a la Cova del Drac juntament amb "Retrobaments" d’en Tasis, 
autor que és presentant per en Lluís Quinquer -guionista de ràdio -. La Rosa és 
presentada per l’escriptora Maria Antònia Oliver. El 7 de febrer en surt una breu 
ressenya a La Vanguardia, a "El Periódico" (la veiem a continuació) i al "Diario de 
Lérida".
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  A "Donna" - prima cultura de la dona - és presentat el llibre, entre altres actes que es 
fan per 6è. aniversari de l’associació (Març 1982). 
  Foren moltes les crítiques que aparegueren en premsa i en ràdio. Vegem-ne unes 
quantes.
  Recent sortida la novel·la, Ràdio Popular de Lleida dintre el programa  "Los libros" 
emet, el 5 de gener de 1982, una pàgina de presentació de l’obra i de l’autora. 
Realitzen Mary Bometon i Isabel Sopena . 
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A part de l’entrevista en la que la Rosa es mostra sincera i una mica ressentida, la 
Patrícia Gabancho, periodista, escriu una crítica de la novel·la. Diu, per a mí 
erròniament: "Si ya es bastante insólito que una Doctora en Farmacia se dedique a la 
literatura...".
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   El 19 de gener de 1982 surt exactament el mateix text de "El Noticiero Universal" al 
"Diario de Lérida": 

"Rosa Fabregat, atraient i segura". 



306

  L’"Avui" publica aquesta taula el 31 de gener de 1982. Les vendes són nombroses. 

         Diario Español (2 de febrer de 1982)
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  Estic d’acord amb Olga Xirinacs en les dues característiques que esmenta, una la 
forma amb que analitza la novel·la, diu: ... "punt per punt, en frases curtes, Rosa explica 
tot el seu món.". En efecte és molt detallista. L’altra característica referent a l’autora és 
que és molt tenaç. 
  També és interessant de llegir la influència que la farmàcia ha fet sobre la literatura de 
la Rosa, segons el parer d’Olga Xirinacs.
  Aquesta vol ser màgica perquè el secret, el misteri i les gràcies en l’elaboració dels 
medicaments actuals han desaparegut ja que pràcticament no es fan fórmules 
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magistrals.
  Josep Maria Pàmies parla de la biografia de Rosa Fabregat així com de la novel·la, la 
intenció i l’argument de la qual s’expliquen a través d’una entrevista amb l’autora. El 
lector "devora" el llibre. 
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  Diario de Lérida (12 de febrer de 1982). 
Es comenta el llibre amb paraules gairebé idèntiques a les de Ràdio Popular de Lleida. 

Ramón Amposta a Ràdio España de Barcelona diu que el tema de la novel·la - instar al 
progrés social i l’alliberament de la dona - s’ha tocat diverses vegades però poques 
d’una manera tan emotiva amb sentit estètic i literari. 
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Programa "Café de las Ramblas" (19-II-1982). 
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Avui (23 de març de 1982) 

  Segons Isidor Cònsul el fet d’haver escrit la novel·la massa a prop d’haver viscut els 
fets - l’obra és, ja ho hem dit, molt autobiogràfica - fa que la tècnica no sigui tan bona 
com podria ser, però, en canvi, la fa seductora perquè li dóna força. 
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Revista Radar (març 1983) 

    Encertada crítica: 
- Potser l’arraconament a l’empresa no és una qüestió de masclisme - malgrat el que 
pensa la Rosa Fabregat - sinó només d’ambició. 
- El marit apareix com un personatge"egoista i buit de sentiments". 
- L’obra és plena de lirisme i sentit de la justícia que la fan simpàtica. 
  Veurem ara diversos exemples de la gran ressonància que va tenir la novel·la en el 
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món farmacèutic. I no és que la Rosa Fabregat no fos coneguda abans però és que el 
gènere i el tema són molt atractius i interessants per al farmacèutic. 
  Així Enric Fuster i Farrés, també farmacèutic, ens parla al Butlletí Informatiu d’abril 
(1982) de dues crítiques, la d’en Joaquim Ventalló que sortí poc després d’aparèixer la 
novel·la i la de Maria Àngels Anglada a Canigó que no cal que reproduïm per no repetir. 

   Destaca que el tema de les multinacionals no s’havia tractat  abans mai a Catalunya 
en una novel·la, i que la protagonista està sotmesa a un home que es considera 
”progre" tot i essent una persona competent, i científicament preparada. 

La Vanguardia 
(31-XII-1981)

  Un altre escrit interessant és la Nota Informativa que el Col·legi de Farmacèutics envia 
als farmacèutics de la indústria i als titulars perquè creu que els interessarà l’argument 
l’argument de la novel·la a cadascú des del seu punt de vista. 

També aquí es remarca que es el primer llibre que parla dels problemes - alguns - del 
farmacèutic en forma novel·lada. 
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 En efecte, també els farmacèutics titular es poden sentir identificats amb la novel·la 
sobretot al final de l’obra. 

  La revista "Offarm" en el número 6 de 1982 fa una entrevista a la Rosa que ens 
explica la gestació de "Laberints de seda" i les seves aficions: recitar i anar a 
Montserrat.
  Reproduïm l’entrevista als fulls següents. 
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   Destaco el títol: La literatura, una afecció; la farmàcia, una passió. 
  Així és, la Rosa Fabregat ha exercit sempre com a farmacèutica, li preocupa la
professió i no només la plasma en les seves obres sinó que vol que tots els 
farmacèutics tinguem consciència de classe, cosa de la qual també varem parlar ella i 
jo.
  Ramon Jordi comenta l’obra per dir que tots el farmacèutics l’haurien de llegir ja que 
presenta la lluita per fer la feina d’una forma honesta. Lluita estèril segons ell. Dintre del 
conjunt de factors que influencien el farmacèutic, humans, socials i polítics - per això 
existeix ja el terme sociofarmàcia - Rosa Fabregat es declara i actua com a 
franctiradora (ho deia a l’entrevista amb P. Gabancho al "Noticiero" com ja hem vist). És 
a dir, es comporta lliurement, actual com creu que s’ha d’actuar. 
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   I tornant als comentaris de premsa no farmacèutica ens trobem amb un article a la 
revista quinzenal "Segarra" núm. 895 del 15 de juny de 1982 d’Isidor Cònsul. 
  És la mateixa de l’"Avui" només que més completa en el paràgraf que inclou un 
poema.
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  Josep Vallverdú a "La Mañana" en la secció d’autors de Ponent, parla, entre d’altres, 
de la nostra autora-farmacèutica. Una narrativa enèrgica i desimbolta que juntament 
amb la poesia, fan de R. Fabregat una escriptora total. 

La Mañana (19-II-82) 

 EL TURO DE LES FORQUES
(Ed. Pòrtic Col. El Brot. Primera Edició 1983)
(Novel·la)

  La coberta es basa en una escultura del vendrellenc Apel·les Fenosa de to vermellós 
sobre un fons blau titulada "L’Alba". 
  El pròleg d’Isidor Cònsul que destaca el realisme intimista de l’obra que consta de 
dues parts, somni i vetlla,i que està dedicada a la seva família, amics i al poble de 
Llorenç.
  "El Turó de les Forques" no és pròpiament una novel·la. Es a la vegada un recull de 
quadrets familiars, una munió de vivències de l’autora i també  un cant poètic a la 
natura.
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 Igualment s’hi troba l’especulació  metafísica de la imaginació de l’autora que, com 
sempre i com a científica, ho vol explicar tot a l’abast del lector. 
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  Però per a ella la Ciència no és més que un element tràgic entre la vida i la mort, que 
no ens permet escapar del nostre tràgic destí. 
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  La segona part de l’obra, la més personal, és un diari tot amor i tendresa. El sentiment 
familiar que omple la seva vida, omple també belles pàgines de remembrances infantils.  
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  També el diari ens il·lustra magistralment la vida d’una farmacèutica rural que és 
Inspectora de Sanitat. 
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  Igualment es preocupa de l’ecologia de la seva comarca perquè estimula els seus 
entorns.

  Una vegada més amb el seu estil senzill i casolà, la Rosa Fabregat sap barrejar 
records i sentiments amb projecció literària. 
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   Es varen fer diverses presentacions de la novel·la.
La primera la va fer als locals de Don-na, amb col·laboració  de l’Editorial Pòrtic, 
l’escriptora Patrícia Gabancho el 6 d’abril de 1983. Podem fer-nos una idea del que va 
dir a través de l’article del dia 8 d’abril al"Diario de Barcelona": Una crida a la reflexió  a 
través d’uns fets quotidians i amb un llenguatge bonic i àgil. 
  L’11 d’abril el presentà a Cervera a la Casa de la Cultura de l’Obra Social de la Caixa 
de Pensions. Se'n va publicar un cartell.
  També a la Biblioteca Popular d’El Vendrell el 13 d’abril. 
  Ia l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida el 12 d’abril. En varen sortir ressenyes a "La 
Mañana" d’Aureli Bautista redactor en cap del diari que recorda els inicis de R. 
Fabregat a la secció "El Retablo de Melisendra", i al "Diario de Lérida" com veurem al  
full següent. 

 "Diario de Barcelona" (8-IV-83). La Patrícia Gabancho creu que la passió de la Rosa 
Fabregat és la literatura.
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   El llibre va aparèixer pel dia de Sant Jordi, i l’endemà 24-IV-83 la seva autora el 
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presentava a l’antic Ajuntament de Llorenç del Penedès. 
  Des del Butlletí de la Federació Farmacèutica se'ns commina a llegir la novel·la. s’hi 
mostra, és clar, un tros en el que apareix la vida de l’inspector farmacèutic. 
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  Maria Àngels Anglada firma aquesta crítica a Canigó (Maig 1983). Tampoc ella oblida 
dir que és farmacèutica. 

A "La Vanguardia" (19-V-83) entre d’altres autors catalans actuals s’anomena la Rosa 



331

Fabregat tal com veurem a la següent pàgina.

Avui
(8-VI-83)
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  "El 3 de vuit" (3-VI-83). Sensibilitat i tasca cultural catalana són els trets que en 
destaca Josep Ramon de la forma i el fons de la novel·la respectivament. 

  "Serra d’Or" (Juliol-Agost 1984) Es parla del "El decurs rutinari de la vida en una 
farmàcia de poble". 
Diu la crítica que ens relata un món meravellós de fantasia. Es veu que és un llibre 
escrit per una dona perquè és una novel·la amb una estructura molt especial i amb 
diversos trets feministes. 



333

“Serra d’Or Juliol-Agost 1984) 
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Ramon  Amposta  parla de  l’obra a  Ràdio  Girona i de Lleida, i Ràdio España de 
Barcelona  el 27 de  gener de 1984 al programa Humanidades. 
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            EMBRIO HUMA ULTRACONGELAT NUM.F77

Novel·la
Ed. Pòrtic. Col. El Brot. 
1a. Edició 1984. 

  La nostra autora-farmacèutica publica el 1984 una altra novel·la "Embrió Humà 
Ultracongelat núm. F-77" que és una barreja de ciència, fantasia i intuició de 
l’escriptora. Situa l’acció l’any 2010 quan els avanços científics s’han desenvolupat 
molt.
  Aquí, a partir de les generacions cada cop més nombroses dintre una proveta, l’autora 
en fa una "componenda" de ciència-ficció. 
  Així ens ho explica ella a través d’un dels personatges, un metge ginecòleg famós de 
Barcelona.
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   La temàtica, doncs, de la ciència-ficció està bastant ben explicada des del punt de 
vista científic. Rosa Fabregat n'està ben assabentada. Llueix la seva condició de 
farmacèutica novel·lista que parla de les coses quotidianes i vulgars. Així barreja els 
costums tradicionals amb els nous corrents del segle XXI.
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Exemple de llenguatge científic. 
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Exemple de llenguatge poètic. 

A l’ensems poètic i científic. 
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 Hi ha trossos en aquesta novel·la on els sentiments, no exempts de dramatisme, 
conflueixen i topen amb la realitat científica de la ficció. I tot plegat impregnat de la 
fina melangia d’un món vell que desapareix i d’un món nou asèptic i insensible que 
ho dominarà tot. 
  Aquest assumpte, que és el motiu central de la novel·la és personificat per la Judit, la 
noia originada per l’embrió congelat i fecundat vint-i-cinc anys abans. Una noia que 
encara sent la fredor del gel en alguna part del seu cos i de la seva ànima. Hem pogut 
llegir la disquisició poètico-científica sobre la vida en les darreres pàgines reproduïdes. 
  La conclusió a la que s’arriba amb la novel·la és que la vida segueix a través de la 
cèl·lula, la sexual per fecundació i la que no ho és per transplantament.
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  El cos de la Judit morta serà trossejat i trasplantat a d’altres persones, àdhuc el fetus 
del seu fill que tindrà vida dintre de la matriu d’una amiga seva.
  Aquest és l’argument principal de la novel·la, si bé hi ha dues petites històries 
secundàries que només conflueixen en un lloc: el centre d’antiquaris de Barcelona junt 
amb el Bulevar Rosa. I és en aquest centre on la Rosa Fabregat va fer la presentació 
del llibre (a la que vam assistir i de la qual adjuntem una fotografia). 
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  El Dr. Dexeus en va fer uns simpàtics comentaris i va dirigir la paraula al nombrós 
públic assistent, parlant sobre la fecundació artificial. 
  I és curiós que tot això, Centre Boulevard i presentació, estiguin en l’antiga ubicació de 
l’empresa farmacèutica Dr. Andreu. Allà foren els despatxos i el magatzem de 
majoristes, un dels més impressionants del món. 
  Rosa Fabregat preveu un futur molt avançat per a l’any 2010. 
  En la seva narració ens parla de setmanes de treball de vint-i-cinc hores, d’unes 
institucions que guarden les criatures quatre dies sencers cada setmana; de l’ús conjunt 
del telèfon televisiu; de la ordenació sacerdotal de la dona que celebra missa ... etc. 
  La novel·la ofereix també belles descripcions de paisatge i ambientació en el viatge 
que la Judit emprèn per Europa. Es un viatge que probablement deu haver realitzat 
l’autora i d’ell en podem extreure algun fragment. 
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   Referent a la tècnica estructural de la novel·la creiem que la Rosa Fabregat ha anat 
agafant més experiència.
  Ha presentat un mosaic de personatges i fets més variats, i això fa la novel·la més 
polifacètica i interessant. 
  Destaca, com en tota l’obra d’aquesta autora, una exquisida sensibilitat dita femenina, 
un sentimentalisme agut,una mena de visió tràgica i fatalista de la vida.
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"El Periódico"  (Terra Ferma)  (10-I-85).

Guillem Viladot en destaca els 
canvis psíquics que 
comportarà una reproducció 
humana com la que presenta 
la novel·la. 

Un tema d’actualitat universal 
tractat per una persona que pot 
"aportar informació sedimentada 
sobre el fons científic del 
problema" gràcies als seus 
coneixements més enllà de la 
literatura!

   "Avui"
   (12-I-85) 
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  La Vanguardia (7-XI-84) José Martí Gómez firma aquest comentaria la secció 
"Sociedad".
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Segre (24-II-85) 
  Josep Vallverdú qualifica la novel·la de punyent i lírica. 
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  Amalgama científica i literària, i la sòlida formació científica com a Doctora en 
Farmàcia, són sengles característiques de l’obra i de l’autora que destaca l’Isidor 
Cònsul en aquesta crítica de l’Avui (20-III-85) que podem llegir a la pàgina següent. 
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Xavier Bordanova a El País (7-IV-85) troba que l’estil no és prou àgil i que, malgrat tot, 
els homes que presenta la Rosa a l’any 2010 són també masclistes. 
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  A "El 3 de vuit" del 27-XII-85, uns alumnes de 3r de BUP firmen la crítica de l’embrió: 
una visió científica unida a una anàlisi aprofundida dels personatges i llurs sentiments. 
Consideren que la Judit, la protagonista, és inestable i egoista. 
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  A "El Farmacéutico" (Abril 86) es parla "del buen maridaje entre artes y letras" i de 
"dualismo profesional" en parlar d’en Gerard Vergés també. Ho veiem a continuació: 
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  La revista "Farmacéuticos" (núm.99) d’abril de 1986
parla de l’obra però en la seva versió castellana que com ja hem dit s’edità el desembre 
de 1985 per Plaza & Janés Editores S.A. La qualifica d’un cant a la vida i a la 
investigació. Vegem-ho:. 
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 PEL CAMI DE L’ARBRE DE LA VIDA
(Ed. Pòrtic. Col. El Brot 1a. Edició 1985. Novel·la) 

Aquest llibre pren el títol del Gènesi 3:22-24. Està prologat per en Jordi Pàmias, pròleg 
que és la còpia de l’article aparegut en diversos diaris sobre l’"Embrió Humà 
Ultracongelat núm. F-77", perquè "Pel Camí de l’Arbre de la Vida" és la continuació  
d’aquella novel·la. 
 En aquesta segona part -que es pot llegir sola ja que és una història sencera- es narra 
la vida i també la mort de la següent generació d’éssers ultracongelats. Quan, al final de 
la 1a. novel·la, la Judit mort d’accident,  mica per culpa del glaç que sempre sent en el 
seu interior, ella està embarassada. 
  El fetus de la seva filla s’implanta a la matriu d’una amiga de la seva mare. 
  Per altra banda quedava 
encara viu ultracongelat 
l’embrió germà de la Judit, 
que en arribar als 25 anys de 
congelació creuen que ha de 
morir.
   Aquest segon embrió és 
implantat a una pobra noia 
que, així, es veu implicada 
en l’herència familiar. 
  La novel·la té d’altres punts 
de ciència-ficció. Alguns que 
ja són actuals com la 
implantació d’òrgans, en 
aquest cas el cor, els 
ronyons, el fetge i les còrnies 
de la Judit. 
  Aquests òrgans són 
implantats a uns 
personatges, la història dels 
quals es narra paral·lelament 
a la de la família Ascaíbar. 
  La ficció recau en la 
sensació de fred d’aquestes 
persones, i en llur estranya 
atracció envers al marit de la 
Judit, en Narcís. 
  Ficció és també el missatge 
d’ultratomba de la Judit en 
un ordinador que maneja el 
seu marit, com veiem aquí a 
la dreta: 
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  Ficció també l’existència de sacerdotesses que diuen missa. Igualment, el vehicle en 
forma de bombolla i que vola per damunt dels cotxes i pot aterrar en una terrassa... . 
  La Rosa Fabregat és una dona de ciència a la que preocupen els avanços que poden 
aportar trastorns psíquics i morals. 

Tota la novel·la està impregnada d’un dramatisme romàntic que culmina amb el tràgic 
final.
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Els dos éssers, resultat d’aquella primera fecundació in vitro i posteriors implantacions, 
moren d’accident atrets i soterrats per la neu i el glaç. 

Com sempre la novel·lista mostra en aquesta obra, la seva extraordinària sensibilitat i la 
forta alenada poètica que la motiva. La melangia i la tendresa dels personatges 
d’aquest llibre s’infiltren en l’esperit del lector i li desperten les més renyides emocions. 
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Miquel Dolç ho defineix ben bé: El doble impuls de la seva personalitat. 
(La Vanguardia 8-V-86) 
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Segre (18-XII-85) 

  Al Diario de Lérida surten  el 22 de  gener de 1986 i el 23 d’abril del mateix any dues 
ressenyes sobre la traducció al castellà de l’Embrió Humà Ultracongelat núm. F-77" tot 
destacant-hi que l’ha traduïda la pròpia Rosa Fabregat. El pròleg és del Professor del 
Departament de Literatura a Reykjavik (Islàndia), Alfrun Gunnlangsdóttir on es va llegir 
aquesta novel·la. No les reproduïm perquè no són pròpiament crítiques. 
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ARTICLES

  Hem dividit l’obra de la Rosa Fabregat en poesia i prosa. No obstant, ens queda, 
encara una altra faceta de la nostra farmacèutica: els articles. Naturalment són escrits 
en prosa, però ja no és narrativa de novel·la –malgrat que trossos de novel·la han servit 
com a articles- sinó llenguatge de periodisme, amb el seu estil propi, dedicats a 
recordar fets, dates o anècdotes. 
  El 1982 va col·laborar en algunes ocasions a “El 3 de vuit”. Així unim sota la secció 
d’”El Vendrell”, “Escates al carrer del Sol”, dues pàgines de l’obra “El Turó de les 
Forques” (pàgs. 139 i 140) i que sotasigna Dietaris 1981, Rosa Fabregat. La visita a 
Apel·les Fenosa, que és el que hi descriu, interessava al públic del periòdic (21 de maig 
de 1982). 
  Però la majoria d’articles són de 1984 i després de 1986. 
  Amb motiu de l’homenatge d’Alfons Maseras en el seu centenari, “El 3 de vuit” li 
publica el següent article el 3 de febrer de 1984: 
.
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  Un altre tipus de col·laboració a “El 3 de vuit” la veiem en l’escrit del 4 de maig de 
1984 “Becket o l’honor de Déu”, de Jean Anouilh on fa una crítica de la interpretació i 
posada en escena de l’obra pel grup teatral d’”El Centre” de Sant Llorenç del Penedès. 
Com es pot llegir, aquest article és la reproducció d’un altre publicat al “Brusi”. 
Efectivament, Rosa Fabregat col·labora des de finals del 1983 i tot el primer 
quadrimestre de 1984 amb el “Diario de Barcelona”. Així el 20 de març de 1984, surt 
una carta d’ella a l’Avui: “No deixem morir “El Brusi”” en la que demana als barcelonins 
que comprin aquest diari que s’enfonsa. Aquests articles es publicaven sota el títol 
genèric de “Finestral”. Els temes són diversos: les cartes manuscrites; costums que es 
perden; la crítica literària, les dones; Barcelona amb el seu asfalt; el Centenari d’Alfons 
Maseres; l’atur; i crítiques de llibres de Jesús Huguet, Enric Balaguer, Manuel de 
Pedrolo, Guillem Viladot, etc.
  En reproduïm només tres al full següent que destaquem per diversos motius.
  També escriu al Butlletí de la Federació Farmacèutica. Fa una “notícia del soci” per 
parlar de la concessió de la medalla Rafel Folch i Andreu per premiar la tasca 
d’historiadors de la Farmàcia de prestigi internacional. La nota és del 20 de maig de 
1984, i aquell any fou triat el Dr. Ramon Jordi González. 
  L’”Avui del jovent” li publica un conte infantil d’una pàgina d’extensió titulat “Encara 
tenia ninetes” (10-III-85) que parla sobre un món fantàstic ple d’éssers clonals, 
estereotipats, sense ninetes.
  El 1986 torna a fer col·laboracions esporàdiques i ara és al diari “Segre”. Parla en 
cada article sobre un escriptor català i va començar pels de ponent: Josep Solsona, 
Josep Vallverdú o Guillem Viladot.
  També en podem veure un exemple als fulls següents. 
  I així va continuant la trajectòria literària d’aquesta farmacèutica, la vàlua de la qual és 
reconeguda també pels propis farmacèutics. El 7 de juny de 1986 va ser homenatjada 
conjuntament amb el també conegut farmacèutic – escriptor Gerard Vergés pel Col·legi 
de Farmacèutics de Tarragona que els atorgà una magnífica placa commemorativa de 
l’acte (El Perelló). 

  Veiem a continuació els tres articles esmentats.
El 28 de desembre de 1983 ens mostra la seva bona fe; els colorants com a element 
científic sempre present. 
El 8 de febrer del 84 veiem un encertat article sobre el dur món literari. 
El dia 1 de febrer del mateix any ens ofereix un bon article feminista, tot esmentant els 
remeis.
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“Segre” (9-III-86) 



364

ENTREVISTA PERSONAL 

  Estem, la Dra. Fabregat i jo, còmodament assegudes al menjador - sala de casa seva, 
és a dir, a la primera planta sobre la farmàcia a Sant Llorenç. La casa no és gaire gran i 
està plena de llibres i objectes que són records per a la nostra farmacèutica. Hi són 
presents a l’entrevista el seu marit -quan la conversa deriva cap al món de la literatura 
ell sovint intervé ja que també escriu- i el seu fill que escolta.

1) "Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia?".  

"Bé, als 17 anys influencia molt l’ambient familiar. Jo volia dedicar-me o bé a estudiar 
Filosofia i Lletres per la qüestió literària que ja aleshores m’atreia, o bé medicina o 
Farmàcia. Em vaig inclinar pel camp científic, aconsellada també pel meu professor. 
  Vaig triar Farmàcia perquè tenia més sortides. I, primer de tot, jo vaig posar una botiga 
de farmàcia". 

2)  Com va néixer en vostè la seva afició a la literatura?". 

"La he tinguda des de petita. Als 13 o 14 anys vaig escriure els meus primer poemes". 
  S’aixeca i treu una llibreta d’un calaix. Me l’ensenya
amb un somriure nostàlgic i diu:  "Mira, veus,... són
escrits en castellà la majoria." 
  "Tothom escriu poemes a aquesta edat, però a mi l’afició em perdurà. L’any 57, o 58 
vaig escriure algun article per a La Mañana -El retablo de Melisendra es deia l’espai- 
però a casa no els agradava i ho vaig deixar córrer.
  Després vaig tenir molta feina i poc temps. En tornar al poble reneix la meva afecció i 
m’ho prenc seriosament. Començo aleshores una novel·la en què cada capítol estava 
encapçalat per un poema. La dono a llegir a una amiga meva d’El Vendrell i em diu que 
el que li ha agradat més són els poemes. 
  Així és que els vaig recollir en un llibre i els vaig presentar al Ciutat de Martorell i el 
vaig guanyar.

3)  Va haver de superar moltes dificultats? 

El primer llibre, "Estelles", em va costar molt de publicar. Al final ho va fer La Sal, 
Editorial de Les Dones; el segon "El Cabdell de les Bruixes" el vaig editar a València, va 
ser un èxit de vendes, set mil cinc-cents exemplars en un any, ... i el tercer també a 
València.
  Després la primera novel·la, Laberints de Seda va quedar finalista al premi "El Brot" i 
l’editorial la publicava. 

4) Es compatible la literatura amb la seva professió de farmacèutica? 

Quant al temps, ara, sí. M’hi dedico els caps de setmana i als vespres. Encara 
m’agradaria més treballar només migdia i escriure l’altre mig. Quan a la feina, el 
contacte amb la gent m’ajuda molt a l’hora d’escriure. 
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5)   Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva activitat literària? Es a dir, li ha servit 
estudiar Farmàcia per escriure? 

Sí. En les últimes novel·les en què hi ha una gran part científica, m’ha servit molt. Però 
avui en dia, àdhuc en la vessant més humanista, també es necessita una dimensió 
científica.

6)  Com jutja la seva obra? 

Ui! ... aquesta pregunta és equivalent a preguntar a una mare com els seus fills. No, no 
sóc jo qui ha de jutjar, són els lectors, els lectors més que els crítics. 

7)  Si tornés a començar faria el mateix? 

No. Només em dedicaria a escriure. La meva professió m’agrada molt, però avui en dia, 
prescindiria de la qüestió econòmica i no seguiria el consell dels pares. La meva 
generació estava condicionada al dictat patern.
  Respecte a la professió, ja et dic, que m’agrada molt i he tingut problemes. Jo vaig 
agafar la branca de la indústria farmacèutica i per entrar a un laboratori -en aquell 
moment era com ara, que no es troba feina- en què demanaven alemany, em vaig 
comprometre a aprendre’l en un any. I així vaig anar a la Universitat a fer classe. 
Després d’un any a Alemanya especialitzant-me, vaig ser durant 13 anys Directora 
Tècnica Farmacèutica aquí a Barcelona. Però després quan la casa va ser comprada 
pels americans,no vaig poder acceptar la situació en què em trobava i vaig començar 
de zero. 
  Vaig tornar a posar una farmàcia aquí a Llorenç del Penedès que és com La Meca de 
la subcomarca. Hi ha 1300 habitants i una urbanització a prop. Es un poble petit i ben 
connectat, m’hi trobo molt bé. 

8)  Com veu actualment la literatura catalana? 

Pateix del problema d’un país minoritari sense Estat. S’ha millorat molt clar, es publica 
més; però s’ha de fomentar l’hàbit a la lectura, i a la lectura en llengua catalana. Jo 
mateixa, ja ho he dit, escrivia els poemes en castellà i català. Va ser quan vaig tornar a 
un poble, quan vaig tenir consciència de catalanitat. I he polit el meu català llegint, 
llegint Marià Manent, Foix, Viladot etc.
  En el nostre món literari hi ha una sèrie de grupets que sempre són els mateixos, és 
un món de capelletes, i amb tensions. També crec que hi ha una proliferació excessiva 
de premis literaris. 

9)  Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual? Del futur de la 
Farmàcia?

Penso que el paper és problemàtic si no es modifica el Pla d’Estudis ja que altres 
disciplines
ens prenen la nostra.
  Hauríem de mimar la nostra imatge i ja des de la Universitat i des de les associacions. 
Jo sóc apotecària de capçalera, però, en conjunt no tenim consciència de classe 



366

farmacèutica.
  El futur es troba en l’especialització farmacèutica. El farmacèutic de botiga hauria 
d’estar desglossat en Inspector Farmacèutic Municipal -la seva tasca la fa a la 
comarca- i els que tenen oficina de farmàcia,hi hauria una xarxa de farmàcies que 
tindrien un laboratori comarcal. 
  Apart hi hauria d’haver el farmacèutic de laboratori, d’indústria, l’hospitalari, molt 
important, el dedicat a l’ensenyament etc.
  La farmàcia analítica és un camp que no ens l’hauríem de deixar prendre. També hi 
ha d’haver el toxicòleg, el cosmètic, el dedicat a la Dietètica i a la Bromatologia, a 
l’’Optica etc. 

AUTOCOMENTARI

  En les meves dues últimes novel·les publicades, "Embrió humà ultracongelat..." i "Pel 
camí de l’arbre..." he intentat que el discurs científic - la biogenètica - i el literari, 
s’acoblessin harmònicament. He volgut que al lector/a corrent els arribessin els avenços 
científics i les seves possibles derivacions ètiques i sociològiques dintre d’una trama 
novel·lística que els arrossegui. 
  La novel·la "El Turó de les forques" està dividida en dues parts dintre del mateix 
volum. La primera l’encapçala la paraula "somni", és a dir, la imaginació, la creativitat; la 
segona, la paraula "vetlla", que simbolitza la quotidianitat. El somni i la vetlla els 
equiparo als dos hemisferis cerebrals: el ’imaginatiu, el fantasiós, el creatiu - somni -, i 
el de les tasques quotidianes, - vetlla - de l’altra. 
  La novel·la "Laberints de seda" és, en part, autobiogràfica com gairebé sempre tota 
primera novel·la. 
  Quan als poemes, la majoria són de caire intimista i alguns diria que amaguen una 
certa virulència o reivindicació. 
  Aquestes són les meves apreciacions personals però han de ser els lectors/res i els 
crítics els que esmentin el seu veredicte. Als lectors, receptors del meu missatge els he 
adreçat sempre ja sigui en el poema escrit, en el recitat, o bé en els contes i novel·les, 
el meu intent de comunicació, d’encaixada de mans a distància. 

                               Rosa Fabregat i Armengol 
                               Llorenç del Penedès, 28-10-86 
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RAMON JORDI I GONZÁLEZ 

(Historiador de la Farmàcia i poeta) 

BIOGRAFIA

  Neix a Barcelona el 3 de desembre de 1926 i estudia a les Escoles  Franceses 
Fa el Batxillerat a l'Institut Menéndez Pelayo i al Col·legi mixt  "Palacio de Cultura". Com molts 
altres estudiants de l'època passa per l'Acadèmia "Pérez Iborra" per superar amb èxit 
l'examen d'Estat. Es llicencia en Farmàcia l'any 51 a la Universitat de Barcelona. 
  Des de l'any 52 al 75 es fa director tècnic d'un laboratori d'especialitats de medicina 
veterinària, "Tura", Jordi i Cia. És diplomat en Sanitat. 
  Des de l'any 55 està establert amb oficina de farmàcia a Barcelona. Es doctora l'any 71  a la 
Càtedra d'Història i Legislació de la Facultat de Barcelona. 
 Fou col·laborador de l'esmentada càtedra des de 1966 i posteriorment Professor Ajudant no 
numerari fins a l'any 72. De 1972 a 1978 és Professor Ajudant de classes pràctiques a la 
mateixa Càtedra. 
  A partir de 1979 passa a ser col·laborador de la càtedra de Història de la Medicina de la 
Facultat de Medicina de Barcelona on hi dirigeix diversos treballs, per exemple col·labora 
també en l'informe que sol·licita la Generalitat sobre l'assistència Sanitària Primària. L'any 82 
co-dirigeix una tesi a la Càtedra de Microbiologia de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. 

Cursos ; Ponències i Congressos; Tasques al
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

  El 1958, i arrel de la situació creada pel desfalc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en 
Ramon Jordi va ser nomenat per l'assemblea com a secretari de la Comissió Investigadora. 
  Així comença una llarga actuació al Col·legi durant més de vint-i-cinc anys de forma més o 
menys continuada. Per exemple: 
Proposta de creació d'una "Comissió de Relacions Públiques"(1962); control de la distribució 
de medicaments a través del Col·legi quan les inundacions del Vallès (1962) i el seu informe; 
supervisió i vigilància de la classificació i inventari de la documentació del Col·legi datada des 
de principis del segle XIX (1972). 
  Altres actuacions són: Assistència a l'homenatge fet a Madrid el novembre de 1982 al Dr. 
Guillem Folch Jou, en representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; impartir 
classes d'Història de la Farmàcia en els cursets que organitza el Col·legi i per a ser "Auxiliar 
Diplomat de Farmàcia" (des de l'any 77). 
  Assisteix al Congrés Internacional d'Història de la Farmàcia a París el 1973 (24-29 de 
setembre) gràcies a una "Bossa de viatge" atorgada per la Junta de Govern del Col·legi 
Oficial de Farmacèutics de Barcelona. És professor al XVIIè curs sobre "Alcoholismo y 
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Toxicomanias" celebrat a Barcelona per la "Sociedad Española contra el alcoholismo y las 
toxicomanías" (1974). Fa el curs "Introducció metodològica a la Història de Catalunya de 
l'Institut Municipal d'Història de Barcelona.
Durant uns quants mesos de 1974 és secretari del grup espanyol de la Societat 

Farmacèutica de la Mediterrània Llatina.
El 1975 és designat pel President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona membre 

de la comissió especial per elevar suggeriments a la superioritat respecte a l'"assistència 
Público-Sanitària-Farmacèutica", quarta ponència d'Ordenació Farmacèutica, elaborada pel 
Ministeri de la Governació. El mateix any és membre d'honor del "II Congrés Internacional 
d'Història de la Medicina Catalana" a Barcelona (1-15 juny). 
  Entre 1976 i 1977 col·labora en els treballs del "Congrés de Cultura Catalana" relatius a 
l'àmbit sanitari i, per acord de la Junta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 
confecciona una memòria sobre la història de la biblioteca col·legial per a aquest mateix 
Congrés de Cultura Catalana. 
  És president de Mesa del "Xè Congrés de Metges i Biòlegs de la Llengua Catalana" a 
Perpinyà (23-26 de setembre de 1976) i també ho és en el Congrés Internacional d'Història 
de la Farmàcia a Basilea el 15 de juny (13-19 de juny de 1979). 
  Assisteix al curs d'Educació Sanitària per a Farmacèutics que organitza el Ministeri de 
Sanitat i Seguretat Social el 1979 (del 8 de maig al 2 d'octubre; hi intervé la Delegació 
Territorial de Sanitat i Seguretat Social juntament amb la Direcció de Salut de Barcelona). 
  El 1982 segueix els cursos d'"Història de Catalunya" de l'Institut Municipal d'Història de 
Barcelona (31 de juliol). El mateix any participa com a professor en el "Iè Curs de Tècnica 
Ortopèdica" organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Facultat  de Medicina 
Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat (que ho patrocinava) i 
Facultat de Farmàcia, on en Ramon Jordi imparteix les classes inaugurals d'Història de la 
Ortopèdia per a l'obtenció del títol de "Tècnic Ortopèdic" (cursos 1981-1984). 
  Del 29 de setembre al 6 d'octubre de 1981 és present al Congrés Internacional d'Història de 
la Farmàcia a Budapest amb una "Bossa de viatge" concedida pel Col·legi de Farmacèutics. 
  Assisteix al "Congreso Español de Historia de la Farmacia" a Castelló amb una beca, 
organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de la província i n'és President de Mesa. També rep 
un ajut per assistir al Congrés Internacional d'Història de la Farmàcia de Granada el 1985 (25 
a 29 de setembre). 
  Fa el discurs inaugural del Curs Acadèmic 1985 a la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Barcelona.

Apareix al volum 8 de la Gran Enciclopèdia i igualment a “Pharmacy in History” (vol. XXVI 
(1984) núm. 1 pàg. 54) sota el títol de “Jordi Anthology” que es centra e l’estudi dl llibre “Cien 
años de vida farmacéutica barcelonesa”. 
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Càrrecs, Premis i Guardons.

  Des de mitjans de la dècada dels seixanta és membre de la "Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia" de Madrid, "Societé d'Histoire de la Pharmacie" de París i "American Institute 
of the History of Pharmacy". 
  El 1967 obté el "Premio Fernández Canivell" atorgat per la Real Academia Española de 
Farmacia amb el treball "Una visita de Boticas en Cataluña, año 1774". 
  És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona  des  de  1969-  té  
la  medalla  número  17 – i corresponsal de la de Medecina. 
  El 1970 torna a obtenir el Premi "Fernández Canivell" per "Mancebos boticarios en el siglo 
XVIII".
  Rep el Diploma d'Honor de la "Sociedad Española contra el Alcoholismo y las 
Toxicomanías" el 1974. 
  El 1979 és nomenat 
Acadèmic Corresponent 
Nacional de la Reial 
Acadèmia de Medicina 
de Barcelona. El mateix 
any la Diputació de 
Barcelona li concedeix 
un ajut a la investigació. 
  El 1984 rep el Premi 
"Soler i Batlle 
d'Investigació Galènica" 
pel treball "Medicaments 
usats en el segle XVI en 
l'àrea de Barcelona. El 
seu estudi i relació amb 
els exàmens del Col·legi 
de Boticaris 
(1531-1574)". El 
concedia el Departament 
de Farmàcia Galènica de 
la Facultat de Farmàcia 
de Barcelona. 

També l’any 1984 rep 
la medalla "Rafael Folch 
i Andreu" concedida per 
la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Madrid. 
Rosa Fabregat en fa una 
ressenya al Butlletí de 
Federació Farmacèutica 
(juny 1984) que podem 
veure aquí. 

Llorenç del Penedès, 
20-V-1984



371

Es fa esment 
d’aquests dos 
premis – el Soler i 
Batlle i el Rafel 
Folch – en aquest 
article sobre la 
labor d’historiador 
de la Farmàcia de 
Ramon Jordi. 

(“La Vanguardia” 
18-XII-84)
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PUBLICACIONS

  Ja des de molt jove el nostre farmacèutic té afeccions periodístiques. Així de 1959 a 1961 
surt a la llum i el 1960 dirigeix la publicació mensual ciclostilada "Carta Farmacèutica". En 
surten 500 exemplars i després és prohibida per la Censura Governativa al cap d'un any i 
mig.
  El 1962 és acceptada la proposta del Dr. Jordi per part de la Junta de Govern del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona de formar una comissió i impulsar la reorganització de "Circular 
Farmacèutica" així com la col·laboració de la Facultat de Farmàcia i la confecció del "Boletín 
anexo a Circular Farmacéutica" que anys més tard serà de caire només informatiu. En efecte, 
a partir de 1970 passa a ser Secretari de Redacció de Circular a la que dóna una orientació 
exclusivament científica. 
  Durant l'any 68 confecciona 192 fitxes de farmacèutics notables per a la part d'Història de la 
Farmàcia de la "Gran Enciclopèdia Catalana" que després pe diversos motius no apareixen 
publicades normalment. També realitza diversos treballs basats en temes històrics 
farmacèutics destinats a felicitació nadalenca col·legial els anys 71,72 i 73. 
  L'any 1977 publica l'obra "Propaganda y Medicamentos. Antecedentes de un fraude a la 
sociedad", que va ser subvencionada per la Diputació Provincial de Barcelona. 
  L'any 81 i per espai de dos anys confecciona la "Història de la Farmàcia a Catalunya" que 
també obté un Ajut de Treball d'"Omnium Cultural". 
  A partir de 1982 forma part del Consell de redacció d'Offarm, i en el 1983 del comitè 
assessor de "Farmàcia Clínica", revista professional. 
  La "Dirección General de Archivos y Bibliotecas" li concedí la Tarjeta Nacional 
d'Investigador. La seva investigació està encaminada d'una banda en els aspectes 
corporatius, sociològics, polítics i evolutius de la Farmàcia a Catalunya, i d'una altra banda, a 
l'estudi dels medicaments. 
  En conjunt, a part de tres llibres, ha publicat més de 185 treballs científics i d'informació 
d'història, 112 de divulgació i més de 230 de premsa professional i periòdics. Les ressenyes 
d'aquests treballs s'han conegut a E.E.U.U., Alemanya, Suïssa, França, Noruega, Itàlia, etc.   
La problemàtica de la botiga de farmàcia  i del reglament farmacèutic, les "drogues", 
l'automedicació, els verins, la ceràmica farmacèutica (ell per exemple, ha estat el promotor 
del Curs de Ceràmica Farmacèutica el 1986 al Col·legi de Farmacèutics), les biografies i/o 
necrològiques de farmacèutics oblidats, famosos o simplement coneguts per en Ramon Jordi 
són els principals temes sobre els que versen aquests treballs. 
  No especifiquem el nom o la publicació donat que aquesta Tesi està enfocada a l'aspecte 
literari dels seus escrits,  però n'hem fet un resumit esment per veure que es tracta d'un 
farmacèutic amb gran activitat com a tal i s'ha fet un nom dintre de la branca de la història de 
la Farmàcia i les publicacions professionals. Exemples son "Anales de Medicina" (de 
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears de Barcelona):"Anales de Medicina 
y Cirugía de la Real Academia de Medicina" de Barcelona; "Auxiliares de Farmacia" de 
Madrid; "Circular Farmacèutica" i el "Boletín Informativo de Federación Farmacéutica", 
ambdós de Barcelona; el "Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia" de 
Madrid; el "Bolletino della Società Italiana di Farmacia Ospedaliere" de Roma; "Ciencia e 
Industria Farmacéutica" de Barcelona; "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña" de 
Barcelona; "El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica"; "Noticias Farmacéuticas" de 
Madrid, així com "Indice Histórico Español" i "revue d'Histoire de la Pharmacie" de Paris. 
  Tampoc no hem fet relació una a una de les conferències que, sobre temes científics, ha 
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anat fent al llarg de la geografia ibèrica. 
  Ha anat publicant diverses necrològiques de farmacèutics com a Zenon Puig Sala (Butlletí 
Informatiu de la Circular Farmacèutica IX (1977) i Minutos Meranini (1977) o records a 
farmacèutics "oblidats" com ja s'ha dit, un exemple seria la conferència sobre Enric Calvet i 
Pascual la conferència de cloenda del curs 76/77 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Catalunya i Balears, i de la Societat Catalana d'Història de la Medicina, del mateix any; o 
l’obra de només 75 exemplars numerats "Contribució a la genealogia del farmacèutics 
catalans. Consideracions sobre Narcís Viader i Font" (la Bisbal, 1981 d'onze pàgines). 
  A premsa té articles parlant de la Farmàcia publicats a Destino, la Vanguardia, el Correo 
Catalán, Mundo, El Periódico de Catalunya, El País, etc. 
  Ha fet nombroses entrevistes a farmacèutics com els de la sèrie "Pistando en la Rebotica" 
publicades a Circular Farmacèutica (anys 1962, 1963, 1964, 1971, 1972 i 1973) i a 
PharmLYE el 1974 i 1975). Al Butlletí Informatiu escriu també a la secció "Del món 
farmacèutic". Es imaginatiu el conte de l'article "Després de la moguda", del dia 6 de febrer de 
1985 (Butlletí Informatiu. Volum XIII, núm. 181, d'abril de 1985). 
  Hem de parlar finalment respecte a l'obra periodística d'en Ramon Jordi que ha escrit , a 
més de "Cartas al director", tot una sèrie d'articles amb el pseudònim de "Titot Camarasa", 
sobre lectures i crítica de llibres. 
  Aquestes crítiques han aparegut al Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica i 
precisament sobre obres de  farmacèutics escriptors que també s'inclouen en aquesta Tesi 
Doctoral. Així "Estelles" (1979), "El Cabdell de les Bruixes" (1980), "Temps del cos" (1980), 
Totes de l'autora Rosa Fabregat i "Quin goig tots a taula"  de Josep Alegre Marcet. També de 
la Rosa Fabregat l'article "Laberints de Seda: un testimoni" (1982). 
  També comenta al Butlletí Informatiu de la Circular Farmacèutica (Volum XV núm. 175) 
l'obra de prosa poètica "Construcción del silencio" (Barcelona 1984) del també farmacèutic 
Ramon Ribera no comentat en aquest treball per ser un autor que escriu només en castellà. 
  Aquesta crítica de llibres però, versa sobretot de llibres escrits per farmacèutics sobre temes 
farmacèutics que no anomenem - perquè no és aquest el propòsit d’ aquest treball - i altres 
llibres de caire no farmacèutic com és "El romànic del Vallés" de Ramon Valls (1985) o "Del 
terme de Sabadell" de Joan Farrel Domingo (1985), ambdós il·lustrats per el nostre col·lega 
Agustí Masvidal. D'aquesta última crítica n'extrec un interessant paràgraf: 

Critica de llibres. 
(Butlletí Informatiu Volum XVI núm. 187 novembre 1985) 
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  Extrec també un altre interessant paràgraf de la crítica sobre "La prosa narrativa de Martí 
Genis i Aguilar", de Maria Mercè Miró (pròleg de J. Molas. Vic, 1978). L'autora llicenciada en 

Filologia Hispànica escriu en català aquest estudi sobre un farmacèutic escriptor important del 
seu temps i jo en recullo unes línies del comentari que escriu Ramon Jordi: 

Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica 
(Vol. XII núm. 129, agost 1980) 

  "Des de la Tribuna Independent" és un altre títol genèric per diversos articles publicats al 
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica que en Ramon Jordi ha anat escrivint sota el 
pseudònim de Titot Camarasa, als anys 1982, 1983, 1984 i 1985. És de contingut semblant a 
"Comentaris de Premsa" o de "Les bones lectures", és a dir, fragments que l'autor transcriu 
literalment de diversos periòdics i que comenta amb l'estil propi d'un caràcter extravertit com 
el seu, realista i a la vegada pessimista, agre i amb un humor sarcàstic. Preocupat més pel 
fons que per la forma, en Ramon Jordi ens deixa gran quantitat d'articles periodístics sobre la 
situació farmacèutica i política del país. El preocupa la hipocresia, l'afany de fer diners i el 
canvi de creences de molts càrrecs polítics. Un escriptor que tants cops  ha usat pseudònims, 
no pas per amagar-se, sinó perquè es divertia fent-ho, la majoria triats arbitràriament, té però 
una manera de fer inconfusible. "Sancho Farmacia", "Juan Farmacia", "Antena", "Pierre 
Monde", "Peter World", "J. Alós", "J. González", "Valentín Vallecendrera". "Observatius", 
"Xavier González", "E.C.", "P.P.", "Blas Castañar", "Lilith Lope de Corneja", "Titot Camarasa", 
"P.F.", "J.M. Witehead", "R.J.", "J.", "Ramon Sanavia" no eren altres que el nostre farmacèutic 
Ramon Jordi amb el seu escriure directe, exagerat per provocar la hilaritat, amb les seves 
al·lusions més o menys velades a diversos personatges farmacèutics o no. El mateix autor 
considera que el més "cultural" dins la seva activitat ha estat l'aportació a la Història de la 
Farmàcia Catalana. És cert, les cites d'autor i referències bibliogràfiques són sempre 
nombroses àdhuc en els treballs de divulgació; és un investigador meticulós. 
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SÈRIES EPISTOLARS 

“Cartas de Blas Castañar” 
(Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica) 

  Apart de l'obra poètica que estudiem més endavant, en Ramon Jordi es dedica a fer 
col·laboracions literàries a revistes farmacèutiques. Així escriu a la separata del Butlletí 
Informatiu de Circular Farmacèutica, a finals de l'any 1979, durant l'any 1980 i començaments 
del 1981 (núm. 118 a 137). Ho fa en castellà i amb la denominació comú de "Cartas de Blas 
Castañar". A través d'aquesta vintena de cartes Blas Castañar, farmacèutic, es dirigeix a la 
seva germana Gertrudis, també farmacèutica. Això dóna peu a presentar de forma més o 
menys directa la situació farmacèutica en tots els seus aspectes : problemàtica de la botiga 
de farmàcia, intrusisme (núm. 130), distribució i control de medicaments, política del Consell 
General i dels Col·legis de Farmacèutics, etc. Tot està escrit en un to "fumeta", irònic, sobre 
tot les anècdotes de la família summament cursi i retrògrada. En les diverses pàgines es van 
presentant d'una forma paulatina els problemes candents d'aquells anys i que segueixen ara 
en part com per exemple : dificultat dels estudis d'apotecari (núm. 120), perill d'atracaments 
en les "boticas", l'Estatut (núm. 119, 121 i 129) i les seves conseqüències com són l'atribució 
de competències entre l'Estat i Catalunya, la contaminació (122), l'energia solar (124), les 
eleccions (126),  la desvalorització de la pesseta (núm. 128), el futur de la Farmàcia (núm. 
124), figures del futbol (127), o polítiques (128), la vaga de farmàcies (129), l'atur (132). 
turistes de poca categoria (131). 
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  Aquest és un exemple de l'atac polític a través de frases curtes i directes, d'estil epistolar. Hi 
barreja pe fer-ho tot més amè els personatges de la família: el fill "Agustinito", la noia amb la 
que surt, la "librium", la seva germana Gertrudis a la que s'adrecen  totes les cartes; la seva 
dona, Ernestita, la filla Maricrucita i el seu promès, Manolo, els auxiliars de la farmàcia d'en 
Blas, etc. 
  En les últimes "Cartes de Blas Castañar" anomena les primes per a investigació, el projecte 
per a investigació, el projecte de Reglament d'horaris de farmàcies (133); en el núm. 134 
repeteix per enèsima vegada una idea que trobem en molts dels altres fulls però aquí 
l'expressa de forma contundent i en una sola frase: ... "Sólo puede defenderse el que tiene 
dinero y padrinos". 
  El contingut polític es manté sempre a totes les cartes, però és més acusat al del Butlletí del 
mes de febrer de 1981 (núm. 135) en que parla de l'encariment de la vida per a benefici d'uns 
quants, la fugida de divises a l’estranger i la influència de l'Opus. Relaciona sempre el 
problema polític amb la manca de diners (núm. 136) i acaba essent el fill d'en Blas, el nebot 
de la Gertrudis, el que escriu la carta i posa fi a la sèrie de cartes, (núm. 137) quan en Blas 
mor.

"Confidències de Lilith" 
(Offarm)

 "Confidències de Lilith" és una altra sèrie epistolar publicada a Offarm des de l'any <982 al 
1984 (vol. 1 al 3). 
  Aquestes són unes "cartes al Director" escrites per una gentil nena. recent llicenciada en 
Farmàcia, que parla de les seves vivències i inquietuds professionals. Lilith Lope de Corneja 
és el nom complet de l'autora de les missives que pertany a una "bona" família i acomodada 
com ens diu ella mateixa. Parla en els successius articles de qüestions del moment com un 
festival de música (núm. 9 vol. I) del 23 de febrer (núm.6 vol. I), les eleccions (núm. 10 vol. I), 
la qüestió de l’avortament (núm. 2 vol. 2), altre cop l'atur i la seva repercussió social (núm. 3 
vol. 2), la diada de Sant Jordi, el problema de Gibraltar, les reduïdes pensions de jubilació 
(núm. 5 vol. 2), l'Expofarmàcia a València (núm. 6 vol. 2). El problema de trobar feina per als 
recents llicenciats en Farmàcia i joves en general és el denominador comú de la resta 
d'articles sempre en el mateix to d'humor; la "Lilith" resol el seu problema muntant un 
consultori sentimental (núm. 5 vol. 3) la qual cosa serveix a l'autor, Ramon Jordi, per explicar 
anècdotes més o menys viscudes a la seva farmàcia. Finalment i continuant amb la ironia, el 
consultori és comprat per una multinacional que paga una gran suma i el problema de Lilith es 
resol de per vida. 
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LLIBRES

  Però des del nostre punt de vista, hem de destacar la seva aportació més imaginativa i 
creadora. Ens referim  a la seva producció poètica "Monòlegs de la nit" en la qual ell mateix 
ho reconeix, diu les coses d'una forma més "bonica". És un llibre degut, en gran part, a la 
lectura del poemes de la Rosa Fabregat, que l’influenciaren, segons ens va explicar al llarg 
d’una conferència el dia 21 d’abril de 1986 al Col·legi de Farmacèutics. Aquesta conferència 
reunia a molts del farmacèutics escriptors cadascú dintre del seu gènere i estil, i s’emmarcava 
dintre la promoció del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Ens digué que era 
pseudobiogràfica i la figura cabdal "Maria" del bosc. 
  Aquest farmacèutic afeccionat a la pintura per "desplegar una mica el subconscient" com 
assenyala, i a la ceràmica farmacèutica (ha organitzat el I Curs al Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona, 1986) se sent, però, escriptor. 

"Monòlegs de la nit"
(Editorial Base. Barcelona, 1985)

Raimon Sanavia és el pseudònim d'en Ramon Jordi, amb el que firma aquest petit llibre 
anomenat "Monòlegs de la nit". En efecte, es tracta d'una sèrie de monòlegs escrits amb una 
prosa poètica, una quarantena, que van desgranant el sentiment de l'amor des de diversos 
punts de vista : l'alegria de ser correspost, la pena o la tristor de la indiferència del ser 
estimat, els records del sentiment. Els monòlegs-poemes estan escrits en segona persona, 
adreçant-se a l'estimada representada gairebé sempre com una dona serena, silenciosa, 
d'ulls verds; l'estimada amb la que vol compartir-ho tot, a la que desitja estimar cada nit, a la 
que troba a faltar cada nit, a la que envia sis follets perquè li parlin d'ell i de l'amor que sent. 
Altres vegades aquesta estimada és la mare que pateix la malaltia d'algun fill, o la que es 
preocupa per les seves filles. 
  En molts d'aquests monòlegs hi apareix la natura com a marc i protagonista del sentiment 
amorós. El vent porta la veu i el remor de l'estimada, el sol no l'escalfa quan se sent 
desesperat, la lluna a la que vol abastar per a ella, el camí desert, la flor que s'esmicola entre 
les mans desesperançades, les agulles de gel, la nit ... 
  Demostra, en conjunt, en Ramon Jordi una fina sensibilitat i una gran facilitat per copsar 
qualsevol manifestació estètica en les petites coses que l'envolten. La màgia és un element 
que introdueix molt sovint en les seves poesies : "La reina de l'estel", el follets, la fada, 
l'amulet, el bosc entre d'altres. 
  Parla de l'amistat, de la por a la vellesa o a la mort, de la llibertat, de la natura, del cos 
humà. Anomena i descriu les mans en diverses ocasions.
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Triem aquest fragment il·lustrat, que trobem especialment encertat: 
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Un dels poemes que trobem més inspirat és el que l'autor titula "Plors" que tot i curt es molt 
expressiu:

  Com veiem el text està il·lustrat en la part superior amb un dibuix color sèpia. Cada poema 
porta un detall degut a la inspiració de l'Agustí Masvidal, també farmacèutic i que vaig 
estudiar a la meva tesina "Activitats culturals dels farmacèutics catalans" (1982). També 
il·lustra la dedicatòria "A Isabel". 
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  El mateix autor, en Ramon Jordi, ens confessa que es va inspirar en els poemes de la Rosa 
Fabregat. és ella mateixa que fa la introducció d'aquests monòlegs amb el següent pròleg: 

Aquest mateix text del pròleg, però amb un paràgraf inicial a destacar que reproduïm a 
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continuació, fa de crítica-comentari de l’obra. Surt publicat al Butlletí Informatiu de Federació 
Farmacèutica núm. 4 de 1986. 

  Són tres els farmacèutics que intervenen en aquest llibre, la presentació del qual és molt 
acurada. Aquesta és la primera obra completa, i esperem que no la última, d’aquest 
farmacèutic que se suma a la ja llarga llista d'apotecaris escriptors. 

  A “Revue Historie de la Pharmacie” (XXXIII núm. 270 p. 206 de 1986) es parla de l’obra 
poètica “Monòlegs de la nit”. 
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  Cloem , com en cada ocasió, amb una entrevista que ens acosta més al personatge i ens fa 
saber la seva manera de pensar. 

ENTREVISTA PERSONAL 

Li faig aquesta entrevista al seu despatx, a casa seva on hi treballa, segons ell mateix ens 
diu, en treballs d'història de la Farmàcia. En efecte, les llibreries estan plenes de treballs uns 
publicats, altres per fer. També hi han quadres i quadrets, alguns realitzats per ell mateix; n'hi 
han tants que gairebé no es veu paret. També hi ha alguns elements d'una botiga de 
farmàcia, com pots i morters. En té més a l'entrada. 
  En Ramon Jordi és una persona extravertida, que va directe al gra; les seves contestes són 
concretes i només s'allarga en parlar del passat, de moments viscuts més o menys 
emocionants al Col·legi de Farmacèutics, o les seves primeres experiències com a 
historiador.

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia? 

- "Per dos motius. El primer i principal, per respecte reverencial als meus pares. El segon 
perquè tenia i tinc vocació investigadora. I després, una vegada dintre, te n'adones que és 
una carrera bonica i que dóna una formació molt àmplia, una visió gran de la vida... en fi, val 
la pena estudiar-la. 
  Ara bé, no crec que els farmacèutics siguem especials, diferents als altres llicenciats, n'hi ha 
de bons i de menys bons, alguns mostren més interès per les coses i altres menys. Ara, això 
si, són més sacrificats i encara que sembli el contrari, la majoria passen dificultats 
econòmiques".

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a escriure? 

- "Suposo que deriva del meu tipus de caràcter. És el resultat de la meva necessitat de dir 
coses alhora que de comprometre’m. En el fons sempre hi ha una revel·lia. En la pintura em 
passa el mateix, va bé per desfogar-me però surt com surt, per dir-ho d'alguna forma, no cal 
que sigui metòdic o acurat com ho soc en escriure. Escric tota la setmana, àdhuc diumenges 
al matí però sempre quan tinc necessitat de dir quelcom." 

3) Va haver de superar moltes dificultats per escriure? 

- "Sí. D'una banda, la por. Sí, la por a dir segons quines coses. Hi havia com una espècie de 
covardia col·lectiva que impedia anar contra els dirigents. D'altra banda la censura que va 
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influir en el meu estil. Em va fer molt més rebuscat, menys directe. 

4) És compatible escriure amb la seva professió de farmacèutic? 

- "Sí. Ja he dit que m'hi dedico força estona i a més, sempre hi ha temps per fer les coses si 
un se les treu de les hores de dormir, i també si sacrifica altres coses. Jo hauria pogut 
dedicar-me a buscar una farmàcia millor, a especular, a fer diners en una paraula, però no ho 
he fet. M'he dedicat a fer la meva feina el millor que he sabut i a escriure que m'ha agradat 
sempre molt. Ambdues coses m'han compensat... Les coses millorarien si la gent llegís més' 

5) Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva activitat literària? 

- "Sí. En el meu cas crec que és evident ja que pràcticament tot el que escric versa sobre la 
problemàtica del farmacèutic i de la Farmàcia. L’única excepció pot ser la "Maria del Bosc", 
els "Monòlegs",... com a obra de prosa poètica. Encara que també uso en algunes ocasions 
motius o elements vinculats indirectament amb la farmàcia. 
  El fet d'escriure, per a mi, és una qüestió temperamental, és com una escapada. Jo sempre 
he tingut curiositat per les coses, des del començament quan tenia la primera farmàcia a Can 
Tunis, ja estava subscrit a revistes estrangeres. I per aprendre més coses, o quan tens un 
problema, per exemple, farmacològic només pots fer dues coses: consultar-ho amb un 
col·lega o anar a la biblioteca. o he fet això sempre i també per a la història de la Farmàcia. 
Tinc una màquina d'escriure a la farmàcia i quan tinc un moment de tranquil·litat, m'hi dedico. 
 La relació es total com veus."

6) Com jutja la seva obra? 

- "Crec que poso molta voluntat en tot el que escric, i un gran desig de fer-ho bé. Estic 
convençut de què quan més dintre et poses en les coses, més te n'adones que en saps 
menys. I això em passa en la Història de la Farmàcia. Per altra part, i sense pecar 
d’immodest, crec que sempre he estat honest a l'hora de les cites. Mai ho he amagat les 
fonts".

7) Si hagués de tornar a començar, faria el mateix? 

- "Possiblement no estudiaria Farmàcia perquè jo hauria volgut ser metge. Però el meu pare 
era gerent d'un laboratori farmacèutic i em va facilitar el camí. Ara bé, avui mirant cap enrera, 
estic content amb el que he fet. Però segurament sí em dedicaria a escriure. En el fons sóc 
una mica periodista fracassat". 

8) Com veu actualment la literatura catalana? 

- "No soc una persona que llegeixi molta literatura catalana actual. Això és degut, en gran 
part, a què estic polaritzat en la Història de la Farmàcia. En altre temps sí que llegia molt més 
i també llibre polítics com els d'Erich From. Hi ha hagut sempre dos problemes que m'han 
preocupat molt, un les experiències dels camps nazis amb tot el que suposa de repulsa a la 
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Dictadura i al “sotmetiment” humà, i l'altra la raó personal que ha de prevaldre, tal com jo 
crec, a la raó política d'Estat. La meva dedicació a la Història de la Farmàcia fou casual. Jo 
vaig començar amb estudis sobre Parasitologia i Microbiologia i va ser casualment, arrel de 
subscriure’m a diverses revistes i de tenir, sobretot al començament, bastants hores 
tranquil·les a la botiga, que em vaig dedicar a indagar en el camp de la història de la 
Farmàcia. Em van ajudar en Masclaus, el Padre Lahoz, en Folch i el Dr. Gómez Caamaño. 
També li dec molt, jo i el 60% d'Historiadors de Catalunya, a en Madurell Marimon que feia 
d'arxiver a l'Arxiu Històric del Col·legi de Notaris. 
  Després amb el temps em vaig dedicar dintre la Història de la Farmàcia a l'aspecte 
socio-polític de la Farmàcia en el qual he fet, crec, una gran aportació. 
  Bé, tornant a la pregunta primitiva, prefereixo no jutjar la literatura actual, només repeteixo el 
que ja havia dit, que es llegeix poc". 

9) Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual i del futur de la 
Farmàcia?

- "Avui en dia, el farmacèutic està sotmès a una espècie d'automasoquisme: no funciona com 
podria arribar a funcionar, però en canvi sembla que s'oposi a tots aquells que han intentat de 
fer renovacions. Els farmacèutics volen que se'ls doni tot fet i s'ha de lluitar per aconseguir el 
que es vol. Respecte al futur de la Farmàcia haig de dir que mentre els farmacèutics tinguin 
por, por a canviar les coses, a ampliar les nostres possibilitats com a professionals del 
medicament, el futur seguirà igual que el present". 

  I amb aquestes paraules que promouen i inviten a l'acció per part de la nostra classe 
farmacèutica ens acomiadem d'aquest farmacèutic que també participar en la conferència de 
farmacèutics-escriptors organitzada al Col·legi de Farmacèutics el 1986. 
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APORTACIÓ ORIGINAL 

AUTOCRÍTICA

No estic integrat en el camp de la literatura malgrat tot el que he escrit: articles 
periodístics, necrològiques, raports de política farmacèutica - que no és literatura menor - 
crítiques de llibres de diversa índole, un llibre de prosa poètica, més tot el que he fet relatiu a 
la Història de la Farmàcia i sobre alguns aspectes de la sanitat en el nostre país, crec que s 
'ha de ser molt objectiu si un és el pare de la criatura per saber el que ha fet, com ho ha fet i 
de quina manera ha resultat. 
Tal vegada el que sí que es pot saber és perquè ho ha fet. 
Del que podríem entendre per obra literària meva - reunint tots els aspectes que queden 
compresos en ella - jo diria que el 90 per cent de les ocasions ha obeït a un sentiment 
espontani i vocacional, de reacció contra el que he cregut injust, de vegades també una 
mica visceral, però sempre meditat. 

Quant a la qualitat, hi ha un "handicap" que m 'impedeix enriquir aquesta autocrítica 
voluntària, i que no és altra cosa que la manca de crítiques del que jo he escrit per altres 
persones.

Evidentment, em refereixo als cercles farmacèutics i mèdics espanyols professionals, 
cosa que no s 'ha produït en cercles no professionals d'altres tipus: historiadors, periodístics, 
etc., la qual cosa és totalment negativa ja que en els països europeus la crítica és fonamental 
per a la millora del que es fa, però en un país on "clans" i mediocritat grimpen per menjar-se 
els cocos no és estrany. 

Tal vegada es podria deduir que en no existir crítica escrita del que hom ha fet ens pot 
conduir erròniament a creure que tot el que un ha fet és bo. Afortunadament, estic en 
condicions per no caure en aquesta autosuficiència. 

El que si crec és que. pel que fa a la Història de la Farmàcia, he obert camins a altres 
persones dedicades a la mateixa especialitat. Aquesta certitud se'm confirma - malgrat la 
manca de crítica, positiva o negativa - estant força al corrent del que es publica. 
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refereixo als Inquisitorials) que no està escrit però que es té "in mente". De fet no té massa 
importància ja que és propi de la idiosincràsia hispànica, però el fet l 'he constatat i es pot 
constatar.

Un aspecte positiu i crec que sóc dels pocs autors existents que el practiquen: quan he 
detectat un error de concepte o d'interpretació, l'assenyalo i el corregeixo en posteriors 
obres.

Un altre fet poc freqüent: procuro exhaurir al màxim les referències dels autors que 
consulto per tal de fer els meus treballs. Sento un respecte profund pels treballs seriosos 
d'altres persones; quan en segons quins sectors s'aprofiten les referències arxivístiques 
sense citar qui las donà com a primícia, costum aquest força estès en el camp de la Història, 
a mi em causa una repugnància visceral, i es pot demostrar que n 'he estat víctima. 

Pel que fa a treballs periodístics, procuro llançar-m’hi a fons i en cas d'obrir-se 
polèmica mai la defujo. Normalment, per tant, sempre sóc l'últim. Lamentablement. o De 
totes maneres, em consta i s 'ha confirmat que en ocasions existeix un "Indice" (em 
afortunadament, és un prurit...

Malgrat que no vaig perdre mai cap curs, no vaig ser un bon estudiant. Preferia veure 
de prop el que succeïa al meu voltant, és a dir, tot el que no s'aprèn en els llibres. 

Per últim diré que manca la crítica del que he fet, perquè s 'ha ignorat a consciència o 
per manca d 'hàbit o d 'humilitat, o per manca de coneixement o de preparació o d esperit 
crític ofegat per l'autosuficiència 

Crec que l'últim que jo puc fer és una autocrítica revisionista del que he fet, no per 
incapacitat, sinó perquè, degut a l extensió de la meva obra, penso que qui la pot fer algun 
dia, com que haurà de llegir molt i consultar encara més, pot ser per a ell una bona 
formació. Si aprofita el 25 % del que jo he fet, només el 25 %, ens podríem trobar amb un 
personatge fora de sèrie i una promesa per qualsevol camp en el que es desenvolupés, 
però, malauradament per a ell, podria ser apuntat en l'índex del que abans parlàvem (aquest 
últim criteri no és meu sinó d'un professor de lletres ja mort). 



387

BIBLIOGRAFIA

LLIBRES

- "Currículum vitae" (ciclostilat 1987). 

- "Cartas al director" (20 novembre 1967/1 febrer 1973) 

  (Grafs. Gispert 1976) 

- "Monòlegs de la nit" (Ed. Base, Barcelona, 1985). 

PUBLICACIONS

- "Butlletí Informatiu de la Circular Farmacèutica". 

- "Circular Farmacèutica". 

- "La Vanguardia". 

- "Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica". 



388

NÚRIA MÍNGUEZ 

Novel·lista

BIOGRAFIA

  Mare de l’autora d’aquest treball 

  Nascuda a Barcelona, és filla de Casimira Negre i Joan Mínguez, que fou poeta els 
anys vint i premiat en nombrosos Jocs Florals; més tard, la seva novel·la "Dies verges" 
provocà un cert impacte perquè en aquell temps la seva temàtica resultava 
antirreaccionària i protestatària. Obtingué també el premi "Raurell" amb el seu llibre de 
contes "Magda la generosa". A part d’això destacà com a humanista, traduint per a la 
"Bernat Metge" els autors llatins Properci i Tibul (Biografia a l’Enciclopèdia Espasa). 
  Estigué relacionat amb el món dels productes farmacèutics, ja que exercí el càrrec de 
director comercial i apoderat dels "Laboratoris Dr. Andreu, S.A." i formà part del D.I.F. 
(Departament d’Investigacions Farmacològiques). 
 Núria Mínguez fou alumna de les "Écoles Françaises" a l’ensenyament primari.  Era 
una nena estudiosa, de bona conducta, que assimilà ràpidament les normes d’una 
educació diguem-ne liberal per aquells temps. Així aprengué a parlar i escriure 
correctament el francès. Ja aleshores obtenia bones notes en les composicions escrites 
en aquella llengua. 
  Marxà després amb els seus pares a Itàlia, on varen viure dos anys a la "Riviera", a la 
petita ciutat de Rapal·lo, reputada com a estació climàtica tant d’hivern com d’estiu. Va 
ésser allà que, sense fer gaire cas a un paisatge meravellós, va començar la seva 
afecció intensa a la lectura. El seu propi pare li donava lliçons de Geografia, d’Història 
Sagrada, d’Història Universal i de Gramàtica en italià. Va aprendre ràpidament aquesta 
llengua que acabà dominant com una italiana. 
  Però passava llargues hores immersa en tota classe de novel·les; llegia tot el que li 
venia a la mà, bo o dolent, amb l’avidesa pròpia de l’adolescent. 
  S’empassava des dels autor infantils fins als més seriosos i avançats. 
  A part d’aquesta educació literària accelerada, el seu sojorn a Itàlia va ésser marcat 
per la creixent admiració que anava sentint per l’Art i per la Història. Va aprendre a 
conèixer les obres d’art dels museus italians, les quals reconeixia sense dificultat. 
  Després d’aquest període de formació humanística, es traslladà, amb la seva família, 
a Portugal. Es varen instal·lar a Porto, on hi varen viure quasi un any. Allà va iniciar els 
seus estudis d’anglès. Aquell era un ambient molt diferent, una ciutat de costums molt 
endarrerides, on va poder continuar  llegint i va descobrir una altra afecció seva que és 
el dibuix. 
  Torna a Barcelona a l’edat de tretze anys i comença el Batxillerat. S’inscriu a 
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l’acadèmia "Pérez Iborra", on cursa ràpidament els set cursos en quatre anys. És una 
excel·lent alumna que destaca tant en Ciències com en Lletres. A quinze anys, en 
ocasió d’un certamen literari celebrat al mateix centre d’estudis, guanya el premi atorgat 
al conte o narració. 
  Acaba a disset anys el Batxillerat i es matricula a la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona. Inicia allà una carrera vertiginosa, fent dos cursos en un, i 
acaba per obtenir el títol als vint-i-un anys. 
  Els seu pare li adquireix immediatament una farmàcia el Poble Nou, al carrer de la 
Granada, número 81. Es tractava d’una farmàcia amb poc gènere i no gaire clientela, 
que calia acreditar. Allà va començar la pràctica de taulell, sense cap experiència i en 
un barri obrer i allunyat de casa seva, on tot li era desconegut. 
  Però poc a poc va reeixir en el propòsit i ja que la gent va agafar-li confiança i ella es 
va acostumar a ésser el conseller sanitari del barri, tal com li escau a tot bon 
farmacèutic. L’observació de les reaccions de la naturalesa humana davant de tota 
mena de problemes despertava en ella gran interès. 
  Va contraure matrimoni amb Joan Panadès, enginyer tèxtil. Un any més tard naixia la 
seva única filla, Glòria, autora d’aquest treball. 
  Al cap de bastants anys es va vendre la farmàcia, ja que aquell sector del Poble Nou 
S’havia convertit en zona industrial: no S’hi podia construir pisos i per tant li mancava 
futur comercial. 
  Durant uns quants anys Núria Mínguez va dedicar-se íntegrament a la seva família i a 
la seva llar, però una idea llargament acariciada es va convertir en una realitat. L’any 67 
comença a escriure una novel·la, per ara inèdita, "Madame Lamour". 
  Ensenya aquesta novel·la a les persones que creu enteses, entre elles Josep Maria 
Gironella i Joan Oliver, que estan d’acord en què hi ha fusta de novel·lista. 
  Després d’aquesta primera obra, en comença una altra que es titularà "Les forces del 
mal". Aquell mateix anys reprèn la seva activitat farmacèutica obrint una farmàcia a la 
Platja d’Aro (Girona), on l’afluència del turisme és tan gran que ve a cobrir una veritable 
necessitat del poble. 
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ACTIVITAT LITERÀRIA

  Presenta la novel·la "Les forces del mal" a concurs i obté, a finals del 69, el premi 
"Immortal Ciutat de Girona" que li obre les portes de la literatura catalana. Aquesta obra 
serà editada l’any 70 per l’Editorial Catalonia. Tres anys més tard, "El Club dels 
novel·listes" de Club Editor li publica "El món és una mentida" (volum LXXI de la 
col·lecció). L’any 73 li són concedits dos premis més per la novel·la curta "L’amor té 
grans secrets" i per la seva obra "Jo era una ingènua", editada després com "Amanda, 
Amanda" (Ed. Club Editor 1987 1a. i 2a. edició). 
  La seva novel·la "Una casa a les Tres Torres" premiada amb el "Ciutat de Palma" 
també li editarà "El Club dels Novel·listes" (Ed. Club Editor, volum LXXX). 
  És el 1977 quan "Editorial Petronio, S.A." li publica la traducció, feta per ella mateixa al 
castellà, de la novel·la titulada "Las fuerzas del mal". Al mateix temps és emesa en 
català per Radiotelevisió Espanyola-Ràdio Peninsular-Barcelona. Hi van intervenir com 
a intèrprets, entre d’altres: Joan Lluch, Àngels Moll i Joan Borràs.   La direcció i 
realització fou a càrrec de Ricard Palmerola i l’adaptació i guió d’aquesta novel·la, "Les 
forces del mal", la va fer Lluís Quinquer. 
  En dues ocasions, durant l’any 78, va ésser radiat el conte "Pentàgon" per la mateixa 
emissora.
  La novel·la "El crim d’una nit d’estiu" es publicà en ocasió del Dia del Llibre de 1981. 
Els anys 84 i 85 en van aparèixer la 2a. i 3a. edició respectivament per l’editorial  La 
Llar del Llibre. Trobem referència de la seva obra a l’Enciclopèdia Espasa i a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. 
  Paral·lelament a la seva activitat literària i seguint els seus impulsos artístics d’afecció 
al dibuix i a la pintura, Núria Mínguez presenta una exposició d’aquarel·les-figura. Són 
exposades a la "Galeria Jardí Pedralbes" des del 25 d’abril al 8 de maig del 1978.
  Al marge de tota aquesta activitat artística, Núria Mínguez havia anat exercint com a 
farmacèutica.
  Venuda la farmàcia de Platja d’Aro, deixa d’exercir durant uns quants anys fins a obrir 
una nova farmàcia a Osca capital, però no tarda a vendre-la i retorna a Barcelona. 
  Núria Mínguez continua escrivint. Té diverses obres per publicar: diverses novel·les, 
un llibre de contes infantils i dues obres de teatre. 
  Li augurem un brillant futur! 
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PREMIS LITERARIS

- Premi "Immortal Ciutat de Girona", 1969 per "Les forces del mal" (Ed. Catalonia 1970). 
- Premi "Ciutat d’Olot (1970) pel conte infantil "El drac de la felicitat" (encara no 
publicat) del qual veurem les ressenyes aparegudes a premsa. 
- Premi de narració dels Jocs Florals de Sant Sadurní d’Anoia" (1973) per la novel·la 
curta "L’amor té grans secrets" (inèdita; vegem-ne els comentaris de la premsa). 
- El mateix any, 1973, obté el premi de novel·la "Pous i Pagès" de Figueres per l’obra 
"Jo era una ingènua" ("Amanda, Amanda" Ed. La Llar del Llibre 1987, 1a. i 2a. edició). 
- Premi "Ciutat de Palma" (1974) per la novel·la "Una casa a les Tres Torres" (Club del 
Novel·listes, Club Editor 1974 1a. ed. i Ed. Club de Butxaca 1985 2a. ed.). 
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   Núria Mínguez, com ja hem dit, també té vel·leïtats pictòriques i cultiva 
l’aquarel·la-figura, en general femenina o infantil. 
  El seu gènere és el naïf, d’una ingenuïtat encantadora. Les seves aquarel·les són 
plenes de llum, agradables i decoratives. Es podria dir que el seu estil està entre dos 
pintors ben famosos: Pruna i Grau Sala. 
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Notícies i comentaris de premsa sobre l’activitat literària de Núria Mínguez i els 
premis obtinguts a Olot i Sant Sadurní d’Anoia

  Núria Mínguez mostra la seva versatilitat en guanyar el premi de conte infantil al 
concurs "Ciutat d’Olot". El conte "El drac de la felicitat" és d’ambient oriental. La fantasia 
i la imaginació unides al gust pel luxe exòtic de l’autora llueixen aquí amb brillant 
esplendidesa.

Notícies de "La Vanguardia" sobre els premis d’Olot. 
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Així comenta “La Garrotxa” el lliurament dels premis “Ciutat d’Olot”.



395



396



397

Més comentaris sobre el concurs literari “Ciutat d’Olot” 

l premi del Jocs Florals de Sant Sadurní d’Anoia el guanya Núria Mínguez amb la 
novel·la curta: "L’amor té grans secrets". 
  Aquí torna a sortir el farmacèutic que és el protagonista. Aquest apotecari d’un poble, 
home força prudent, sensible i desconfiat, se sent molt preocupat per la seva dona, una 
noia excel·lent. Un anònim l’avisa de què ella és filla d’un home que va assassinar la 
seva muller. A més la conducta d’ella sembla dubtosa. 
  El farmacèutic investiga els fets fins que descobreix la veritat del que va passar i 
comprova l’amor que li professa la seva  esposa. 
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ESTUDI I COMENTARI 
DE L’OBRA DE NÚRIA MÍNGUEZ

“Les forces del mal” 
(Ed. Catalonia, Barcelona 1970) 

  En la seva primera novel·la "Les Forces del mal" ens exposa la vida d’un metge que 
rememora el seu temps d’estudiant. Records que li venen a la memòria en llegir la 
terrible notícia de la mort d’una dona, la Zulmira, que molt havia influït en la seva vida. 
En realitat Zulmira no és una mala persona, però el seu físic i les seves maneres 
atrauen irresistiblement diversos homes àdhuc els més seriosos.
  Les Forces del Mal condueixen els personatges de manera fatídica a cometre molts 
errors i la pròpia Zulmira n’és la víctima morint assassinada. 
  Només ell, el protagonista, l’home íntegre, n’havia sortit afavorit i havia aconseguit 
fortuna i felicitat. 
  Precisament el tercer personatge important d’aquesta novel·la és la jove farmacèutica, 
a qui l’autora atribueix les virtuts més encisadores. 
  El desenllaç, però, és feliç donat que són les Forces de la Natura les que vencen les 
del Mal. La filla de Zulmira, lluny d’assemblar-se a la seva mare, és el viu retrat del 
pare: un home lleig i poc atractiu. 
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Fragment de "Les forces del Mal". Mostra d’ambientació estètica. 
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Progressiu clima d’ansietat en la trama de l’argument 
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   La Ciència com a tema literari interessa a l’autora, com veiem en aquest full de “Les 
forces del Mal”. 
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Del premi obtingut per aquesta novel·la n’apareixen moltes ressenyes a premsa. 
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"El món és una mentida" 
(Club Editor, Col. Club dels novel·listes vol LXXI, Barcelona 1972) 

 Comentem ara "El Món és Una Mentida", una divertida i apassionant novel·la de 
l’autora.
 En ella, una mare i una filla de la bona societat barcelonina surten de viatge per França 
i Anglaterra. 
  Els esdeveniments se succeeixen vertiginosament : coneixen un jove que per diferents 
circumstàncies sembla ésser un terrorista. Llurs parents, aristòcrates italians que viuen 
en un castell, estan arruïnats. El suïcidi del príncep, el descobriment d’un brillant 
amagat, un microfilm  posat en un cigarret, l’assassinat d’un capitost nacionalista àrab 
..., tot això en un ambient cosmopolita i frívol són les aventures d’aquesta trepidant 
novel·la.
  El caràcter dels protagonistes està magníficament aconseguit i el missatge que hom hi 
pot trobar queda perfecta expressat en el seu títol: "El món és una mentida", ja que res 
no és el que sembla ésser. 

  Diu en Joan Sales en "El món és una mentida": 

  "... hi trobem un savoir faire que l’emparenta amb els més hàbils autors internacionals 
del gènere que podríem anomenar cosmopolita, gènere que en els Països Catalans
a penes té precedents ..." 

  "...jugant amb elegant malícia totes les cartes pròpies d’aquest gènere Núria Mínguez 
sap dur-nos de sorpresa en sorpresa i mantenir ben tibant el “suspense” de cap a cap 
de tota la seva agilíssima narració..." 
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Noteu en aquesta pàgina la bellesa de la descripció! 
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Ràpides i expressives pinzellades dibuixen tot l’entorn. 
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Llenguatge elegant i culte il·lustrat amb cita literària. 



411

   Un efectisme sorprenent caracteritza les seves novel·les, com en aquest fragment 
d’"El món és una mentida". 
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Així comença el misteri i la intriga. (Fragment d’"El món és una mentida") 



413

   Miquel Dolç, aleshores degà de la Universitat Autònoma de Madrid fa un comentari 
global de sis grans novel·listes de la literatura catalana entre les quals hi és Núria 
Mínguez : inquietant novel·la amb una protagonista que no sap perdre la calma davant 
la mentida universal. És el seu mèrit principal segons ens diu. 
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   Onofre Arbona considera "El món és una mentida" com una novel·la simpàtica i 
escrita amb una elegant segona intenció. 

"Una casa a les tres torres"
(Club Editor, col. Club dels novel·listes, vol. LXXX, Barcelona, 1974 1a. edició i Ed. Club 
de Butxaca 1985, 2a edició). 

  "Una casa a les Tres Torres" és la novel·la guanyadora del premi "Ciutat de Palma". 
  Es tracta d’una casa del tipus residencial on viuen els diferents personatges que es 
veuen afectats pel mateix esdeveniment: L’ascensor que cau i deixa malferida una noia. 
  Resulta després que aquesta noia està embarassada i porta dintre d’un sarronet una 
pistola.
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  La història de cada veí és variada: Hi ha un catedràtic vell, de mal geni que suspèn a 
tothom; una senyora amb un cert passat que resulta ésser l’antiga enamorada del pare 
de la noia ferida; el pintor de gran èxit, que pinta només ninots; l’home de negocis 
sense manies; una ballarina de nom que té relacions amb un guitarrista que li xucla els 
diners; un xicot jove que vol conèixer la vida i un capellà dels moderns que no sap ben 
bé què ha de fer... 
  La novel·la és distreta, emocionant i suggestiva. Com totes les altres novel·les, 
aquesta manté l’interès ben viu fins al final el qual arriba massa de pressa, perquè les 
novel·les de Núria Mínguez tenen això: qui les comença a llegir no pot parar fins 
acabar-les.
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Fragment d’"Una casa a les Tres Torres". 
Vivacitat i ambient cosmopolita. 
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  Els problemes de la societat actual no passen desapercebuts a l’autora (fragment 
d’"Una casa a les Tres Torres"). 
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  Gràcia i ironia en explicar les reaccions dels seus personatges. Pertany a "Una casa a 
les Tres Torres". 
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   Jaume Fuster esmenta l’obra d’"Una casa a les Tres Torres" de Núria Mínguez com 
exemple de novel·la negra però que "s’apropa al gènere en diverses de les seves 
formulacions" (Quaderns de l’Obra Social de la Caixa de Pensions, núm. 23, juny 
1984).



421



422

"El crim d’una nit d’estiu" 
(Ed. La Llar del Llibre, col. Novaterra vol. 13, 1981 1a ed., 1984 2a. ed., 1985, 3a. 
ed.)

  En la novel·la "El crim d’una nit d’estiu" se’ns narra la història d’un immigrat de la 
guerra civil que torna després de quaranta anys d’exili, molt ric i malalt. És molt ben 
rebut per la família que passa per una gran crisi econòmica deguda a l’empresa 
constructora que posseeix i que fa fallida. 
  Però el cas és que d’ençà que l’exiliat torna, se succeeixen diversos atemptats contra 
la seva vida. Ningú no sap què pot mantenir un rancor que perduri tants anys; sobretot 
quan la seva germana, quasi la protagonista de la novel·la, que el coneix bé i l’estima 
molt, està segura que ell és persona de bons sentiments. 
  Finalment, ella mateixa es posa a investigar el passat, fa reviure personatges de l’any 
36 en el seu ambient i lliga caps fins que arriba al sorprenent final, tens i emotiu. 
  La narració, entre romàntica i sentimental, fluctua entre el record i la realitat, i va 
alternada amb uns amors ideals i apassionats. 
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Conclusió i missatge d’"El crim d’una nit d’estiu". 
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   Maria Cinta Montagut comenta l’obra que considera "en tot moment interessant" al 
diari "Avui" (9-VII-81). 

A part del fil argumental, destaquem dos paràgrafs en la crítica que fa Josep Portella i 
Coll a la Ràdio Popular de Menorca (programa “Temps de paraula”, 12-I-84). 
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“Amanda, amanda” 
(Ed. Club Editor col. Club dels novel·listes vol. LXXXVII, Barcelona, 1987, 1a. i 2a. ed.) 

  Núria Mínguez publica l’any 1987 dues obres més, una novel·la i un llibre de contes 
que després comentarem. 
  La novel·la es titula "Amanda, Amanda" i es tracta de la que va esser guardonada a 
Figueres amb el premi"Pous i Pagés", només que va ser presentada amb el nom de "Jo 
era una ingènua" (ressenyes a premsa). 
  En ella s’explica la primera joventut de la protagonista Amanda Creixell, una noia de 
disset anys que viu en un poblet a la província de Tarragona. Serà fàcil als lectors 
identificar-se amb ella, perquè és una noia encantadora, plena de bones intencions,  i 
no exempta d’un bon humor que la fa sortir-se de les situacions més difícils. Enamorada 
d’un noi que la considera encara una criatura, es veu embolicada en una aventura 
innocent  amb ell. I així amb l’excusa de distreure les males llengües, el seu pare, home 
molt recte, li permet anar a Barcelona a estudiar una carrera. Abans de començar el 
curs, però, aconsegueix que la seva tieta monja la inviti a passar les vacances amb ella 
a Roma, al convent on resideix. 



427

 La vida en aquella capital és narrada per l’autora amb mà mestra. El seu ambient 
mundà i religiós, sant i al mateix temps depravat, donen al lector d’aquesta novel·la un 
perfum deliciosament renaixentista. 

  La magnificència del convent on s’allotja l’Amanda, amb el seu refinament i les seves 
obres d’art, sorprenen a la noia, com també la deixa embadalida l’esplendidesa del 
Vaticà. Ella està acostumada a una vida senzilla amb uns costums quasi monàstics. 
  Al convent fa amistat amb l’aristocràtica Mafalda, filla d’un comte italià i d’una 
catalana, que s’està a l’estiu a Roma perquè la seva altra alternativa és anar-se al 
castell de la seva àvia, allunyat de tot, a la muntanya. 
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  Aquesta noia pretén iniciar-la en la seva vida lliure, mundana, amb una colla d’amics i 
amigues inconscients i disbauxats, cosa que l’Amanda triga molt a comprendre. No se 
n’adona gens dels embolics de la Mafalda ni de la seva amiga irlandesa, que és una 
beneita sense prejudicis morals.
  En una ocasió la Mafalda invita l’Amanda a visitar la seva àvia al castell, i aquesta 
senyora, vella i seriosa, l’acull molt bé perquè creu que la seva amistat millorarà el 
caràcter de la seva néta. 
  I quan la "contessa" li pregunta a soles si confiaria fins la seva vida a la Mafalda, 
l’Amanda, sobtada i incerta, li respon que sí, l’àvia es convenç que la seva néta es 
digna de rebre la fortuna que no sap si deixar-li. 
  Aquesta afirmació s’haurà de posar a prova al final de la novel·la quan l’Amanda està 
en perill de mort.   Però després d’aquestes vacances tan animades, l’Amanda torna a 
Barcelona, on ha de començar la carrera de Filosofia i Lletres i s’ha d’integrar a la vida 
universitària.
  També la vida d’estudiant està molt ben vista per l’autora. 
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  Però l’Amanda, malgrat les contínues desil·lusions que sofreix, manté íntegres la seva 
ingenuïtat i la seva bona fe, que són posades a prova moltes vegades. 
  La mort del seu pare i la irregular conducta de la seva germana gran deslliguen a 
l’Amanda del seu poble i de la seva família. 
  Acabada la carrera busca feina a Barcelona i aleshores és quan torna a trobar-se amb 
la Mafalda, rica i elegant, qui li presenta  en una conferència a Guido Lafont, un savi 
científic amb una gran indústria a Itàlia. És un home jove, però amb una dilatada 
experiència, que conquista del tot el cor de la ingènua Amanda, amb la qual es promet 
per casar-se. 
  Aleshores l’Amanda s’assabenta de la tràgica mort de la seva amiga Dorothy, la 
irlandesa. L’Amanda envia a la seva tia monja una carta que conserva de la Dorothy.
Hi explicava confidencialment les seves secretes relacions amb Fernando, un d’aquells 
joves disbauxats de la colla de Roma. 
  Aquesta carta obre una investigació que porta a la detenció d’una banda de traficants 
de droga, al cap de la qual està Guido, el promès de l’Amanda, que resulta estar casat i 
separat de la seva dona. 
  El disgust de l’Amanda és gran i la condueix a una terrible depressió. La Mafalda fa tot 
el possible per distreure-la i se l’enduu, per animar-la a viure juntes  al seu apartament. 
  La Mafalda tenia un tutor, quan era menor, que havia estat amic de la família. Es 
tracta d’un metge psiquiatra, el doctor Valero. Seguint les indicacions de la seva amiga, 
l’Amanda es posa en mans d’aquest metge que li fa sessions d’hipnosi, per fer-li 
recuperar l’equilibri psíquic. 
  Els tres es fan inseparables i decideixen fer un viatge a Suïssa per esquiar. De camí 
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s’aturen a la neu d’Andorra, on l’Amanda retroba, per casualitat, el noi del poble de qui 
ella havia estat tan enamorada, l’Oriol. Durant el festeig amb en Guido se  l’havia trobat 
en una festa. Allà ella s’havia adonat de com la mirava, ara que l’Amanda s’havia 
convertit en una dona esplèndida. 
  A Suïssa els esdeveniments es succeiran ràpidament al xalet que, perdut a la 
muntanya, posseeix en Guido. 
  Allà passa quelcom d’estrany. L’Amanda no parla alemany però veu que la prenen per 
la senyora Valero, a qui es veu que s’assembla una mica. Descobreix aleshores amb 
gran fàstic i sorpresa que els seus amics, que són amants, planegen assassinar-la. 
  A la nit està a l’aguait quan s’origina l’incendi. Així ella pot escapar i, ja apartada 
darrere dels pinavets, veu com la Mafalda, repenedida, corre cap a la casa en flames 
cridant: "Amanda, Amanda!", i n’és presa. 
  El doctor Valero fuig amb els esquís a la nit fosca i cau en un abisme  de glaç, mentre 
l’Amanda és rescatada pel seu enamorat, l’Oriol, avisat a temps. 
  El doctor Valero havia matat anteriorment la seva dona rica i li calia el cos d’una dona 
que se li assemblés per al certificat de defunció que li permetria d’heretar. 
  És molt dramàtica i espectacular la fugida de l’Amanda. Es tracta d’un tros 
emocionant.
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   "Amanda, Amanda" és premiada amb el nom de "Jo era una ingènua" a Figueras, el 
1973, en el premi "Josep Pous i Pagès" atorgat per la Societat Coral Erato. També surt 
una relació de premis al setmanari "VP" de Figueres (28-X-72). 
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    "L’escriptora ideal per a la nostra normalització literària" és el punt que en destaca el 
comentarista a "La Vanguardia" (10-IX-87) pel seu llenguatge fluït i entenedor. 

 Tenim doncs aquí, una novel·la de "suspense" excepcional que atreu poderosament 
l’atenció del lector, escrita amb un estil planer i fàcil, que és l’estil més difícil. És una 
novel·la que pot agradar a tothom. 
  Ha estat publicada per "Club Editor" (Club del Novel·lista), en una col·lecció que 
aplega totes les obres mestres de la literatura catalana. 
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“Una dona ha de morir”
(Ed. La Llar del Llibre, col. Novaterra vol. Núm. 70, Barcelona, 1987) 

  Amb aquest títol Núria Mínguez publica un llibre que inclou cinc contes de "suspense". 
  El títol ve donat pel primer d’ells, “Una dona ha de morir”, però com diu l’autora en la 
introducció, es pot aplicar a cada conte, perquè en tots ells ha de morir una dona. Si 
mor o no, és cosa que ha d’esbrinar el lector. 
  El primer doncs, el del títol, és un conte d’intriga perfecta, interessantíssim i molt 
plausible.
  Un jove periodista, en Joaquim Sanfeliu, en un sopar a casa del seus oncles, on hi ha 
molta gent, intercepta una conversa telefònica entre dues noies. Una parla a l’altra de 
matar una tercera. El diàleg va així: 
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  En Quim s’interessa per conèixer la nena que parla des de casa dels seus oncles, que 
es diu Sílvia. L’acompanya i fingeix interès personal per ella. Aconsegueix conèixer  
l’amiga amb qui parlava, l’Andrea, una noia una mica desequilibrada i poca-solta.   La 
Sílvia viu amb una cosina seva, però viatja contínuament per a una agència. En Quim 
pensa que la persona amenaçada ha d’esser aquesta cosina, la Dolça, i l’avisa. 
  Però aquesta no s’explica perquè la volen matar i no s’ho acaba de creure. El tracte fa 
que els dos s’agradin i, per protegir-la, en Quim no es separa de la Sílvia ni de l’Andrea. 
La Sílvia és una persona ambiciosa que vol millorar ràpidament de vida. 
  Finalment els quatre passen una vetllada junts abans d’emprendre un viatge. En  
Quim va a Saragossa i l’Andrea i la Sílvia marxen a Madrid amb el cotxe d’aquesta.
  L’Andrea, que es infermera, administra un lleu sedant a la Dolça, de manera que 
aquesta s’adormi, mentre en Quim i la Sílvia se’n van a ballar. Ella, l’Andrea, entra de 
nou al pis i estira la goma del gas mentre la Dolça s’ha adormit. 
  És durant el viatge que en Quim s’adona, per diverses circumstàncies, del que ha 
passat i torna precipitadament a Barcelona, just a temps per salvar la Dolça, intoxicada 
pel gas però encara viva. 
  Les dues noies, en la foscor de la nit, amb la boira, els remordiments i l’alcohol, tenen 
un accident de cotxe. 
  La Sílvia mort a l’acte, però l’Andrea viu encara uns dies, i pot parlar. La Sílvia havia 
concertat una assegurança de vida a favor de la Dolça i aquesta, falsament 
personificada per l’Andrea, a favor de la Sílvia. 
  Així, en Quim i la Dolça poden casar-se i encara cobrar una ben merescuda suma de 
diners.
  El conte està escrit amb la gràcia i precisió als que ens té acostumats l’autora, que fa 
un perfecte estudi dels personatges que semblen trets de la vida real. Història 
perfectament plausible i emocionant. 
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  El segon conte és el titulat "Pentàgon". Narra l’amor d’una noia bonica i culta, Raquel, 
de bona família, que s’ha passat tota la vida enamorada d’en Mateu, amic d’en Jordi, 
germà d’ella. 
  Tots tres havien estat grans companys i d’estudiants sortien sempre junts. Ell mai no li 
parlà d’amor i ella no va ser prou decidida a fer-ne demostracions. 
  Quan comença el conte els dos germans estan invitats a la finca d’en Mateu, a un cap 
de setmana, per fer una festa després del casament d’en Mateu amb la Laura, una 
dona molt jove i extremada que tan en Jordi com en Mateu havien conegut en una 
botiga d’objectes d’esport, ja que els esports els practicaven quasi tots. 
  La Laura ha mort d’un tret. Apareix morta a terra sobre un bassal de sang en una 
caseta del jardí on guarden andròmines. 
  La Raquel vol saber la veritat d’aquest crim i comença a repassar el poc tracte que 
havia tingut amb la Laura. Havia coincidit amb ella en una botiga d’objectes de regal, on 
feien les compres de Nadal.
  Els havien invitat després per Setmana Santa a la finca. Sempre li va semblar que era 
una dona lleugera, neuròtica i capriciosa. Pobre Mateu! 
  A la vegada que la Raquel vol lligar caps, també l’inspector de policia fa indagacions. 
  Ningú no té coartada per l’hora del crim. La Raquel comença a témer que l’hagi mort 
en Mateu, qui sap si per gelosia.
  Suïcidi no pot ser per la inclinació de la bala, que provenia d’una escopeta d’ells que 
guardaven al pavelló del jardí. 
  Una vegada l’havia vista a la Laura sortint d’allà, anteriorment. Amb una hàbil 
conversa amb en Jordi, el seu germà, aquest li confessa que havia tingut relacions 
íntimes amb la Laura abans de casar-se amb en Mateu. No havia volgut dir res al seu 
amic, per no ferir-lo i perquè la Laura no li interessava. Seria veritat? Tant en Mateu 
com en Jordi eren sospitosos. 
  També la Raquel sembla per a la Policia que pot ser sospitosa. L’inspector intueix 
l’amor de la Raquel per en Mateu. 
  Però és ella abans qui troba la veritat. El xofer, un noi ben plantat, està en possessió 
d’un valuós obsequi que ella va veure com la Laura comprava. Aquest noi era un 
"gigolo" que li treia diners, però que es negava a fugir amb ella. 
   Embarassada, presa d’una fúria incontenible, ella el va amenaçar amb l’escopeta, que 
ell va intentar prendre-li. En la lluita es va disparar l’arma directament al coll de la Laura. 
  La Raquel emprendrà la conquista d’en Mateu, mostrant-li el seu afecte i consol. 
  La trama d’aquest conte està portada amb gran habilitat. És un estudi psicològic 
d’aquests cinc personatges que formen aquest "Pentàgon"; molt ben lligat l’argument, 
clara i concisa la narració. 

  El tercer conte té per títol "El verí sense rastre". L’argument és aquest: 
  Una noia de vint anys, Irene, viu amb la seva àvia, propietària d’una magnífica finca de 
poble amb un gran jardí. Aquesta senyora ha pagat estudis i protegit un noi, ara ja 
home, Doctor en Químiques. És fill d’un pretendent d’ella, ja mort, i també ho està la 
seva dona.
  Ell, en Gabriel, pretén la Irene, però aquesta no en vol sentir a parlar, perquè el troba 
pretensiós i violent, amb instints de crueltat que recorda de la infantesa. 
  En Gabriel ha de tornar de la Universitat amb el flamant títol de Doctor. Entretant la 
Irene ha conegut el nebot dels veïns de la finca del costat, en Marc, que li agrada força. 
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Però hi ha un problema: és un antic plet dels avis sobre un tros de terreny en el llindar 
de les dues finques. Per això, de moment, la Irene no s’atreveix a parlar d’en Marc a 
l’àvia. Vol esperar el seu pare que sempre està de viatge. 
  La senyora Solà, l’àvia, és cardíaca i sofreix crisis de tant en tant. Quan arriba en 
Gabriel el rep amb  afecte i ell de seguida importuna la Irene amb promeses d’amor. 
Obté de l’àvia que li permeti muntar un petit laboratori en un racó del jardí on hi ha un 
cobert.
  La Irene, per treure’s del damunt en Gabriel, li diu que l’àvia no veuria gens bé les 
seves relacions. En Gabriel es sent aleshores ferit i humiliat, i jura que es revenjarà. 
  La senyora Solà sofreix un atac de cor en part provocat per un robatori que s’ha 
produït. La Irene, amb gran sol·licitud, li dóna els medicaments que li recepta el metge. 
  Però comencen a passar coses estranyes: mor un canari, mor el gos vigilant i 
finalment mor l’àvia inesperadament. 
  La Irene sent sospites de què algú hagi emmetzinat la medecina de l’àvia. 
  Per l’enterrament arriba el pare de la Irene i els seus oncles. La noia els presenta en 
Marc, a qui inviten a sopar. I és enmig de l’àpat quan apareix en Gabriel, el savi doctor 
que els anuncia sarcàsticament que estan condemnats tots a mort, perquè ell ha posat 
al dipòsit de l’aigua el verí que no deixa rastre i que moriran en poques hores. 
  En Marc el redueix amb els seus punys, i, després de lligar-lo, li entafora un porró ple 
d’aigua per la boca. Reproduïm l’escena que considerem és força bona: 
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  Passen les hores d’angúnia, però ningú no mor. El verí que feia efecte en els animals, 
no fa res als humans. L’àvia morí de mort natural. 
  Aleshores el savi doctor es torna boig del tot, "com el seu pare", conclou la vella 
minyona Adàlia. Va acabar en un manicomi, però l’àvia no ho havia explicat mai. 
  Com sempre l’ambientació i els diàlegs d’aquest conte són encantadors. El tema, ben 
pintoresc, revela totes les possibilitats de la imaginació de l’autora. 

  El conte "Un executiu mal executor" és una petita obra mestra. 
  Aquí, Núria Mínguez demostra que no és una autora simplement de caire policíac o 
d’aventures. Sempre hi trobem l’element d’intriga, de misteri i de sorpresa. 
  Però els seus personatges són reals i llurs reaccions ben estudiades. L’autora coneix 
l’element humà a fons i es complau a ressaltar-ne llurs reaccions més íntimes. 
  Aquí es tracta d’un home ambiciós, en Josep Ciurana, que trepitja tothom per arribar  
a la meta que s’ha proposat. És un grimpador amb astúcia, que aprofita l’amistat, la 
bona fe i la ingenuïtat dels seus amics i col·laboradors. Vegem-ne aquest petit estudi: 
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 Aquest Josep Ciurana, doncs, ha aconseguit arribar a un alt càrrec en una 
multinacional, ha guanyat diners, l’han fet director i ja s’havia casat per diners amb una 
dona bastant distingida, la qual va ésser pujar un graó en la seva carrera d’executiu. 
  Tot li havia vingut de l’amistat amb un xicot de la seva classe, fill d’un important 
accionista de l’empresa. 
  Però el seu matrimoni S’està refredant. La seva dona sempre li ha fet costat, però es 
va adonant del seu egoisme i falsedat. Està deprimida, està sola, ja que no tenen fills, i 
busca consol en la beguda, d’amagat. 
  En Ciurana ja se n’ha cansat. Vol una dona més jove i tenir fills. Comença a ordir un 
pla per desfer-se'n, per assassinar-la. 
  Amb temps, en ocasió d’una visita a una filial de productes químics, es fa, sense que 
ningú se n’adoni, amb una droga letal. 
  La guarda mesos per assegurar-se que ningú no se n’ha adonat. I estant en el seu 
xalet de La Molina, aprofita l’avinentesa d’abocar la metzina en una ampolla 
d’Armagnac, regal del seu amic de la infància. Després, ell torna a Barcelona i suposa 
que la seva dona no resistirà la temptació de beure’n. 
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  Entretant l’Ernestina, la muller, ha trobat un antic pretendent de joventut a Puigcerdà i 
poc li cal beure. 
  Quan al final agafa l’ampolla, n’omple un flascó que sempre porten al cotxe, perquè  
en Ciurana també tragueja. Després l’ampolla li cau i se li trenca. 
  Sense fixar-se en detalls que en absència de l’Ernestina li explica la minyona, en 
Ciurana indignat torna a Barcelona, i de camí... 

  El cinquè i últim conte d’aquest volum porta per títol "Un assassí em busca". Està 
escrit en primera persona, la de l’autora. 
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 Un dia, estant ella sola de vacances a un apartament a Sitges, mentre la seva família 
és de viatge, rep una telefonada. La veu és d’una noia jove, que diu ésser filla d’un antic 
company de classe de l’autora, mort en accident de cotxe fa uns mesos. 
  La noia, amb una veu plena de temor, li demana que la rebi, que vol demanar-li 
consell, perquè un assassí la busca. I que el seu pare sempre li havia parlat de l’autora 
com una persona en qui es pot confiar. 
  Sense gaire entusiasme, la novel·lista l’acull. No tenia cap amistat especial amb el  
seu pare, al qual sempre havia tingut per pesat, pretensiós i "gafe". 
  La noia li explica com varen atemptar a la seva vida a la clínica on ella s’estava refent 
de l’accident de cotxe que havia causat la mort del seu pare i de la seva madrastra. 
  L’autora l’admet a casa a passar uns dies, i allà tornen a repetir-se els atemptats a la 
vida de la noia de la manera més misteriosa. 
  Una llet emmetzinada que es pren el gos, i un pescador submarinista que clava l’arpó 
a l’esquena de la noia. Es llança a salvar-la un jove turista francès qui s’interessa per la 
Maria Àngela. 
  Aleshores la nostra autora decideix anar a Barcelona a fer certes gestions i a parlar 
amb la Policia. Allà troba una capsa de bombons de licor dirigits a la Maria Àngela, a 
casa d’una tia seva, que també estan enverinats. 
  Convençuda que l’assassí ha de pertànyer a la clínica on la van atendre, l’escriptora fa 
una llista del personal que tenia accés a la Maria Àngela i no tenia coartada. 
  Aleshores, per associació de noms i d’idees, veu el mòbil del crim, però la Policia diu 
que no hi ha manera de provar-ho si no se l’agafa amb les mans a la massa. 
  I efectivament, ordeix un pla juntament amb la Policia, per portar a l’Àngela a unes 
sessions terapèutiques a la clínica, de manera que el criminal caigui a la trampa, i és 
això el que passa, encara que intenti fugir, es tanqui en un despatx i s’injecti una droga 
letal.
  Emocionant, com totes aquestes narracions, plena de color i de simpatia. Perquè és 
fàcil identificar-se amb la protagonista, en aquest cas, la mateixa Núria Mínguez, que 
s’explica amb la senzillesa i l’espontaneïtat que li son característiques. En aquest conte 
hi ha una part més íntima de la persona de l’autora, convertida en un "detectiu 
amateur". No exempt d’ironia és també un excel·lent estudi psicològic dels personatges, 
que es ben segur que han existit. 
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 Aquest conte és el comiat del volum, que s’acaba amb un somriure de complaença. 
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Catalunya Cristiana (21 al 28 d’abril de 1987) 

Reproduïm aquest anunci per la frase: “ De Núria Mínguez es pot ben afirmar que és 
l’Agatha Cristie catalana ...” 
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  L’autora té altres novel·les escrites a punt de publicar, i  també un llibre de contes de 
"suspense" i dues obres de teatre. És, doncs, una escriptora fecunda. 

ESTIL

  L’autora s’expressa d’una manera directa, senzilla i concisa. 
  En poques paraules descriu un paisatge o retrata el caràcter d’una persona. No perd 
el temps en divagacions, però no oblida tampoc cap detall que pugui explicar la 
psicologia del seu personatge. 
  Tot llegint alguna de les seves obres, tenim la impressió que l’autora ens ho conta com 
en una conversa de cada dia, amb un estil planer, fàcil, que com deia Azorín, sembla 
que no costi res i que és, però, el més  difícil d’assolir. 
  Es podria dir que es tracta de novel·les d’estil realista sense exageracions de mal gust. 
Resulta, en fi, una prosa elegant, agradable i culta. 

LLENGUATGE

  El vocabulari emprat per Núria Mínguez respon a les necessitats reals del diàleg. 
Cadascú parla d’una manera natural, segons el seu ambient i educació.
  La seva prosa és correcta, sense arribar al purisme de la llengua. Si el personatge és 
de l’alta societat, s’expressa exactament com ho faria, però sense snobisme. Igualment 
si pertany a un medi menestral o rural. 
  L’autora està dotada de vivíssimes dots d’observació: sap què vol dir i com dir-ho. 
  Com que sovint les seves novel·les tenen un caire cosmopolita, l’ajuda el fet de saber 
parlar i escriure diversos idiomes. Usa termes estrangers quan l’ocasió se li presenta, 
per ambientar millor el seu personatge i donar-li més vida. 
  Procura, en general, no usar mots de mal gust ni paraulotes. Però si qui parla ho ha 
de fer amb certa rudesa, li deixar dir el què cal. 
  En resum, Núria Mínguez  s’expressa amb el llenguatge de tothom, amb paraula clara 
i comprensible. L’entén tothom, l’home culte i també aquell que no acostuma a llegir 
gaire.

TEMÀTICA

  Els arguments de les novel·les de Núria Mínguez són molt variats. 
  En general l’autora agafa un tema central, al voltant del qual sobresurten uns 
personatges secundaris quasi tan importants com el mateix protagonista. 
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Tota la seva obra està dotada d’un cert "suspense", d’una intriga misteriosa, ben 
dosificada que en arribar al "clímax" més apassionant, es resol amb esdeveniments del 
tipus "sorpresa" que fan passar al lector de la curiositat a la incertesa, per acabar en 
una mena d’ensurt. La intriga domina, subjuga i s’emporta al lector no ja en el 
transcórrer de la història, sinó des de la primera pàgina. Una intriga a més que no és un 
cop espectacular de novel·lista mediocre, ans al contrari una intriga que va travada, 
encastada en el mateix argument del qual no es pot deslligar, perquè és la història en si 
la que emociona.
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ENTREVISTA PERSONAL

1) - Per  quin motiu vas estudiar la carrera de Farmàcia? 

  Jo era alumna estudiosa de Batxillerat a qui agradaven tant les Ciències com les 
Lletres. Potser m’atreien més les Lletres, no obstant sentia gran curiositat i desig 
d’aprendre qualsevol cosa. Però el que en realitat m’agradava era escriure i per això... 
bé,... no se’n necessita cap de carrera. Un títol sol no serveix per a res. Va ésser el 
meu pare qui em va aconsellar que em decidís per la Farmàcia, ja que ell estava molt 
relacionat amb el negoci de productes farmacèutics; ell era Director Comercial de la 
casa "Dr. Andreu". 

2) - Com va néixer en tu la teva afecció a la literatura? 

  Crec que l’he tinguda sempre. De petita m’agradava molt escriure composicions, en 
treia molt bones notes i vaig participar en concursos literaris durant el Batxillerat. Fins 
em van fer fer un assaig històric que vaig llegir després en diverses classes. Tota la 
meva vida he passat el temps de lleure llegint novel·les:  bones, dolentes, catalanes, 
estrangeres i de tots colors. Amb això s’adquireix una mica l’ofici d’escriure. 
  Potser l’afició em ve del meu pare que era un gran escriptor a part d’un gran lector, i 
junts comentàvem el que llegíem.
  El cas és que jo em diverteixo molt escrivint, i passo unes estones delicioses. Es pot 
dir que visc amb els meus propis personatges. 

3) - Vas haver de superar moltes dificultats? 

  No, no he superat cap dificultat per arribar a escriure; per a mi és tan natural com 
enraonar. No em costa tampoc gran esforç imaginar històries o escenes que em vénen 
ràpidament a la ment. Tampoc no em calen cap concentració o aïllament; puc fer 
diferents coses alhora. 
  En relació a la carrera literària en sí, tampoc no m’ha costat molt el començar perquè 
em van donar el meu primer premi – l’Immortal Ciutat de Girona - sense ésser 
coneguda, jo era una autora novel·la. I en pocs anys me’n van donar cinc de premis. 
  La qüestió dels editors ha estat, com sempre, més difícil. Això del negoci editorial té 
pujades i baixades i ja sabem que en el nostre país no s’hi guanyen gaires diners. 
Caldria mentalitzar la gent perquè llegís més i els autors no trobarien tantes dificultats a 
publicar.
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4) - És compatible la literatura amb la teva activitat? 

 I tant, no s’interfereixen per a res a condició de tenir el temps necessari. Ja se sap que 
sempre cal un hobby per realitzar millor una professió. Escriure és molt còmode perquè 
es pot fer en qualsevol estona i en qualsevol racó; només cal un paper i un llapis. 

5) - Hi ha relació entre la Farmàcia i la teva activitat literària? 

  Quan s’escriu una novel·la, tenint en compte que estem a finals del segle XX, em veig 
obligada a tractar tota classe de temes, la Ciència surt pertot arreu; en la ciència-ficció, 
per exemple, quan s’ha de descriure una malaltia, quan es parla de tòxics o de l’estat 
psíquic d’un personatge i de mil altres temes relacionats amb la Naturalesa i la Biologia. 
  Cal, doncs, estar assabentat de l’origen de les coses i res millor que la Farmàcia per 
proporcionar una cultura científica general. 

6) - Com jutges la teva obra? 

  Doncs, puc dir que estic molt contenta d’haver escrit el que he escrit. Potser això és 
degut a què vaig començar a escriure seriosament quan ja era gran i a partir de certa 
edat un ja no canvia tan fàcilment de gustos o idees, perquè l’ofici, l’experiència s’han 
aconseguit en tota la seva plenitud. Estic convençuda de l’encert de la meva obra; tant 
és així que jo mateixa rellegeixo, moltes vegades, les meves novel·les amb gran 
satisfacció. Vull dir que tot el que podia haver escrit poc encertat i defectuós ja fa temps 
que ho vaig estripar.

 7) - Si haguessis de tornar a començar, faries el mateix? 

  En termes generals sí, faria el mateix. És clar que hi ha detalls o fets que tal vegada 
modificaria, ja que si sabéssim com han de sortir les coses mai no n’esgarraríem cap ... 
i ... la nostra vida seria com un jardí de roses, potser una mica avorrida. 

8) - Com veus actualment la literatura catalana? 

  Doncs, si seguim tal com estem en aquest moment, el futur de la literatura és bastant 
incert. Si hagués més lectors hi hauria més editors i, evidentment, més gent escriuria. 
La cultura d’un poble es fonamenta en la literatura i no dubto que si hi haguessin més 
facilitats en la carrera d’escriptor, de literats en aquesta nostra terra n’hi hauria molts 
més. I la nostra cultura es podria estendre per Europa i fins arribar a Amèrica, però això 
no passa d’ésser per ara un somni. 
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9) - Què en penses del paper del farmacèutic en la societat actual? Del futur de la 
Farmàcia?

  El futur de la Farmàcia és il·limitat. Ja no es tracta de l’apotecari darrera del taulell. És 
que el farmacèutic intervindrà forçosament en tots els productes que la gent usi en la 
seva vida personal: no solament medicaments, sinó aliments, begudes, cosmètics, 
detergents. Ha d’intervenir també en el funcionament d’una Sanitat que vigili amb molta 
cura les aigües i el medi ambient per evitar tota mena d’intoxicacions i epidèmies. 

  El farmacèutic ha d’intervenir igualment en la Higiene de les empreses industrials, 
controlant la toxicitat dels productes que es fabriquen. Tot això, a més, necessita un 
aprenentatge i hauran també d’ésser farmacèutics els qui ho han d’ensenyar i regular. I 
no parlem de la Dietètica que té un camp ampli que va des de les normes dirigides a la 
família, principalment per a les criatures, fins aquelles que haurien d’ésser implantades 
en els restaurants, hospitals i casernes. 

  Mireu si n’hi ha de feina a fer! 
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APORTACIO ORIGINAL

Conte: “UN HOME MOLT ALT”

  La senyora Leocàdia, una vegada vídua i mestressa dels seus actes i de la petita 
fortuna que li havia deixat el seu marit, el senyor Antoni Giró, va decidir traslladar-se a 
Barcelona.
  La seva única filla, la Roser, una rossenca bellesa de divuit anys va aplaudir la seva 
decisió. El poble, encara que gran i no lluny de Barcelona no oferia atractius a cap de 
les dues. El xafardeig i la monotonia les aclaparaven. Hi havien viscut perquè els 
negocis del pare eren allà i el pare, fill d’aquella vila, i molt autoritari, no havia mai 
volgut canviar de residència. 
  La gran ciutat les enlluernava, i va ésser amb gran il·lusió que varen efectuar el 
trasllat.
  A través d’una agència havien llogat un apartament moblat de dues habitacions. Poca 
cosa, per no tenir feina i anar-se aclimatant. La senyora Leocàdia comprenia que 
després de passar els quaranta-cinc anys de la seva vida en un poble, no podria 
acostumar-se de seguida a la vida ciutadana. 
  Amb temps comptaven trobar un pis més gran i moblar-lo a llur gust. Triarien uns 
quant mobles, els millors, de la casa vella, i la resta ho comprarien a Barcelona. 
  Amb els diners heretats i ben administrats quasi es pot dir que podien viure de renda. 
Però la senyora Leocàdia comprenia que a la seva filla li caldria una ocupació, perquè 
mai no se sap com poden canviar els temps i també una mica per distreure’s i alternar. 
Dels pretendents del poble, no hi havia ningú que agradés ni a la mare ni a la filla, de 
manera que també aquest punt de vista havia estat llargament discutit. 
  De moment, a Barcelona s’hi sentien una mica perdudes. Hi tenien molt poca família, 
uns cosins de segon grau i pràcticament cap amistat. Això va fer que el primer 
sentiment que varen experimentar a Barcelona va ésser el de la soledat que, poc a poc 
es va anar transformant en una mena de por. 
  Sentien a dir tantes coses! Els diaris les informaven dels molts perills que les 
amenaçaven a la gran ciutat. Vivien en una gran casa de veïns, en un extrem de Gràcia 
i no coneixien a cap d’ells més que de saludar-los. Molts eren matrimonis joves, altres 
estudiants, perquè la casa era quasi tota d’apartaments moblats. Uns venien, altres 
marxaven i ningú no s’ocupava d’elles. 
  La noia, la Roser, va començar a anar a una acadèmia per preparar-se per entrar a 
treballar a un despatx. No tenia pressa, sobretot volia aprendre molt i bé per trobar una 
bona col·locació.   A classe va fer coneixença amb altres noies de la seva edat. La 
Roser era molt atractiva. Uns grans ulls grisos sobre una pell de nina de porcellana i un 
cabell daurat fosc. Estava ben formada, amb una generosa pitrera i una suau ondulació 
de malucs. 
  Una de les amistats que va fer la Roser a l’acadèmia va ésser la d’una noia que es 
deia Carme Fité. Era aquesta una persona que sempre explicava històries més o 
menys verídiques. En adonar-se que la Roser mostrava temor per moltes coses a les 
quals ella estava acostumada, no va parar d’explicar-li horrors i tragèdies. 
 Segons ella, en el barri hi havia un home que havia atacat moltes noies en la foscor de 
la nit. No se sabia ben bé el motiu o la finalitat. A una li havia fet un tall a la galta, 
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deixant-la desfigurada. A una altra, "bé, ja t’ho pots pensar, oi?" - havia insinuat la 
Carme, fent rodar els seus grans ulls negres. 
- I no l’han agafat mai a aquest home? - havia preguntat la Roser, temorosa. 
- Una vegada varen agafar a un home molt alt que portava un ganivet - va explicar la 
Carme - però va resultar que era un del "matadero" i no el varen poder culpar. Vés a 
saber si ho era. 
  Però aquesta Carme no demostrava tenir massa por de la foscor. En efecte, va 
arrossegar la Roser a una "boîte", on no es veia res a més d’un pam. Allà varen tenir 
ocasió de conèixer diversos xicots. La Roser ja s’havia llençat a la vida mundana. 
  Va ésser allà on va conèixer l’Albert, un noi alt i prim, amb pòmuls ben marcats i una 
gran nou del coll. 
  Després de mig any de classes, la mateixa acadèmia va oferir col·locació a la Roser. 
Ella, al col·legi, a la vila, ja havia mostrat una certa facilitat per les llengües. Ara s’havia 
esforçat a millorar el seu anglès. Va entrar a treballar, doncs, en una casa exportadora 
on demanaven una mecanògrafa amb nocions d’aquesta llengua. No era una gran 
col·locació, però per començar no estava malament, ja que no tenia experiència. 
  L’Albert Rabassa va ésser el primer amor de la Roser. Se sentia atreta per la forta 
jovialitat d’aquell noi alt i nerviós. A ell li agradava manar i disposar de la Roser. Ben 
aviat va freqüentar el seu apartament i va fer coneixença amb la senyora Leocàdia. Les 
dues dones eren ingènues i inexpertes. Ell se sentia com un gall a casa d’elles. 
  Aquest xicot era de professió delineant. Pertanyia a una família molt nombrosa on no 
se li feia cap cas. Tots treballaven, a casa seva, i moltes nits ell, en arribar, si volia 
sopar, s’havia d’obrir una llauna de conserves. 
  Però les dues dones continuaven trobant-se una mica perdudes en la gran ciutat. Per 
acabar d’afegir por a llurs temors, un dia uns lladres varen atracar al banc de la 
cantonada, a la casa del costat de la d’elles. 
  De vegades, a la nit, la Roser es despertava amb qualsevol soroll. Li semblava 
aleshores que el pom de la porta s’obria lentament. Després venia aquella visió que 
sempre es repetia: Un punyal que brillava en la foscor. Ella, la Roser, aixecava els ulls. 
El punyal era allà dalt, a la mà d’un home. Era un home alt, molt alt i el punyal baixava 
directament al damunt del cap de la noia. 
  Realment no es tractava de cap somni. Ella estava ben desperta quan pensava en 
això. Era només una visió molt real d’un fet que temia, que pressentia. 
  En va parlar a la seva mare. Ella estava tan espantada que només li va faltar això. Ara 
fins la senyora Leocàdia veia pertot arreu homes alts amb un punyal a la mà.  
  Entre elles enraonaven i es volien convèncer de què tot allò no era més que una 
beneiteria. No gosaven parlar-ne amb l’Albert, que potser s’hauria rigut d’elles. 
  No obstant, la Roser tampoc no estava gaire segura d’estimar-lo, a l’Albert. De 
vegades el sentia estrany i llunyà. Ell semblava estar apassionadament enamorat  
d’ella. Però no tenia amb ella aquelles petites atencions i delicadeses que ella havia 
somniat. Era una mica brusc i violent. Ella hauria volgut un amor familiar, d’estar per 
casa.
  I quan més temps passava, més les maneres autoritàries de l’Albert l’espantaven. Ben 
aviat va aparèixer la faceta de la gelosia. Que si havia mirat a aquell, si havia somrigut 
a l’altre, tot li venia bé per fer una escena. 
  A casa d’elles S’hi prenia tota classe de franqueses. Obria els calaixos, remenava els 
llibres, agafava un refresc de la nevera. La senyora Leocàdia l’havia deixat fer, primer 
amb certa complaença, però ara ja estava alarmada. 
  Un dia succeí un fet que va posar els pèls de punta a les dues dones. 
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  Estaven sopant els tres una nit, quan la Roser va comentar que la Carme havia deixat 
al "novio" i que ara sortia amb un altre, que semblava ésser un xicot de més posició i 
diners.
- Li ha fet una bona passada - exclamà l’Albert. - Quina bona amiga que tens, nena! - I 
reia, prement les dents, com si allò li fes ràbia. - Si a mi em fessin una cosa així, la 
matava - va dir pujant el to de veu. - Com ara és de nit, agafaria això i li clavaria al cor.  
  "Això" era el ganivet del pa que estava al damunt de la taula mentre sopaven. 
  Una desgradable impressió va dominar les dues dones. Sense dir-se res varen quedar 
callades i preocupades. Quan l’Albert va marxar, veren llençar un sospir i es varen  
mirar l’una a l’altra. 
- Aquest noi no et convé - va dir la senyora Leocàdia. –
- No - va admetre la Roser, eixugant-se la galta que l’Albert havia besat. – No, ja veig 
que no és l’home que jo havia somniat. Però, què puc fer, pobra de mi? Ja l’has sentit, 
mamà, em mataria. 
- No pots casar-te amb un home que podria matar-te - va declarar la mare. - Déu nos en 
guardi.
  Varen ficar-se al llit completament abatudes. 
- Potser demà ho veurem diferent - va dir la senyora Leocàdia - i hi trobarem una 
solució.
  Però l’endemà seguien tan preocupades com la nit anterior. 
  Quin excusa podria donar per rompre amb l’Albert, sense ferir els seus sentiments? 
Ell estava tan segur de dominar-la, tan convençut de la seva força, tan violent... 
  Varen pensar de tornar al poble. Però això no hauria servit de res perquè ell sabia de 
quin poble es tractava i les podria trobar fàcilment. 
  Ella es va mostrar per uns dies una mica esquiva i molt callada, però ell no se’n va 
adonar. Quasi sempre parlava ell i quasi sempre al voltant de la seva pròpia persona. 
  Totes aquelles qualitats que al principi la Roser li havia trobat i que li varen inspirar 
atracció i amor ara li feien angúnia. Se l’imaginava només furiós, amb els ulls molt 
oberts, un punyal enlairat i amenaçant-la de mort. 
  Les dues dones vivien en una ansietat constant. La senyora Leocàdia es posava a 
tremolar quan la seva filla tardava a arribar a casa. Sempre havia estat una dona prima, 
però ara el temor la va corsecar. 
  Finalment les dues varen prendre una determinació: Fer un canvi complet. 
Desaparèixer del barri i llogar un altre pis en un altre extrem de la ciutat. Això 
comportaria també deixar la col·locació, perquè era segur que l’Albert aniria allà a 
buscar-la.
  No importava. Estaven disposades a tot. Aquella espasa de Damocles no es podia 
suportar més. 
  Sense dir res i dissimulant, varen buscar un altre pis, aquesta vegada a Sarrià. Allà 
difícilment les podria trobar l’Albert, que vivia a Sants. Va demanar un certificat de bona 
conducta al despatx, pretextant que por motiu de salut de la seva mare havien de tornar 
al poble. No va deixar adreça a ningú. 
  La casa de Sarrià era ben diferent. Una caseta de dos pisos amb pocs veïns. 
  L’Albert havia d’haver perdut completament llur rastre. S’havien lliurat, tal com dia la 
senyora Leocàdia, d’un perill potser incert, però això, sí, de la desgràcia per a tota la 
vida.
  La Roser va semblar més tranquil·litzada els primers dies. Ara anava a una acadèmia 
per perfeccionar els idiomes, per tal de trobar millor col·locació. La qüestió econòmica 
no les preocupava i podien esperar. 
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  Però, al cap de poc temps, les visions terrorífiques que la sorprenien tant de dia com 
de nit no deixaven en pau la noia. Tornava sempre corrent pel carrer estret i poc 
il·luminat, fins que arribava a poques portes de casa, on hi havia unes quantes 
botigues, una carnisseria, un bar i una merceria amb aparadors que feien força llum. 
  La visió era sempre igual. A les fosques, la cara d’un home molt alt amb uns ulls 
esverats i un gran ganivet a la mà, prement amenaçadorament el seu coll. 
  Al pis del costat, al mateix replà on vivien mare i filla s’hi estaven dos estudiants. Una 
vegada varen agafar conversa amb la Roser pels balcons que es tocaven.  
  Un d’ells era ros i petit. L’altre era també ros, però molt alt. Ben aviat s’entaulà una 
bona amistat i molts vespres els dos nois entraven a casa d’elles a fer un cafè i a petar 
la xerrada. 
  Però la Roser anava molt en compte. El que havia passat amb l’Albert podia 
repetir-se. Un home alt amb un ganivet amenaçava la seva vida. No podia permetre’s  
el luxe d’enamorar-se. 
  Es podia ben dir que havien guanyat amb el canvi, perquè la nova casa i el nous veïns 
eren molt més agradables. I acostumades a un poblet, a Sarrià s’hi sentien més en llur 
ambient. Podien parlar amb els veïns que eren amables, si bé cadascú té les seves 
particularitats i manies. El matrimoni de sota no parava de discutir i de fer les paus i 
això, en la tranquil·litat d’un carrer silenciós se sentia perfectament. 
  L’altra veïna de sota era una senyora d’edat, que havia carregat els seus balcons amb 
tantes plantes i testos que a penes si podia treure cap per mirar el carrer. L’heura que 
tenia plantada s’enfilava per la paret de la façana i penjava del balcó. 
  A la nit acostumava a regar en abundància i això provocava les interjeccions dels 
passants i dels que tornaven tard a casa. El carnisser de sota es queixava 
constantment d’humitats però la veïna, que a més de floricultora era vegetariana, i per 
tant no clienta, no en feia cap cas. 
  L’amistat amb els dos nois, en Salvador que era alt i en Lluís que era el baixet, va 
seguir en augment. La Roser no podia negar que en Salvador li agradava però sentia 
un gran temor. I si aquell era l’home que l’havia de matar? 
  La seva mare li aconsellava que es decantés pel Lluís, que també semblava força bon 
noi. Però a la Roser l’atreia en Salvador i sempre havia somniat de casar-se amb un 
home alt. Ella també ho era bastant i la parella amb en Lluís feia una mica de gràcia. 
  S’acostaven les vacances i en Salvador mostrava intencions d’aclarir els seus 
sentiments. Un dia, quan en va tenir l’ocasió la va invitar a sortir, i, de camí del tren de 
Sarrià se li va declarar. 
  La Roser no sabia què dir-li. Va posar inconvenients per la joventut de tots dos. Però 
en Salvador ja feia el darrer curs de Farmàcia i només li mancava l’any de milícies, de 
manera que tenia el futur bastant ben arreglat. 
- No ens coneixem gaire - objectà la Roser feblement. 
- Això és fàcil de solucionar - va dir en Salvador, agafant-la de bracet. - Això és 
facilíssim. 
  Molt vermella, la Roser va dir que s’ho havia de pensar. 
  Però la conversa es va reprendre dos dies més tard. En Salvador li prengué la mà: 
- És que no t’agrado? - li demanà. 
  Com podia ella explicar-li les seves sospites, la seva por? Qualsevol s’hauria ofès i 
amb raó. Per altra part no se sentia amb ànim per oposar-s’hi. S’estava enamorant d’ell. 
- No sé - va murmurar. - L’inconvenient és que ... ets un home tant alt! 
  En Salvador se la mirà ben confús. 
- I això és un inconvenient tan gros per estimar-me? - li preguntà. 
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  La Roser anava allargant l’assumpte. Tenia la impressió que l’estava envoltant un 
clima de terror tan gran que alguna cosa passaria. 
  La idea del punyal o del ganivet amenaçador al damunt del seu cap li indicava que 
estava en un gran perill. No sabia si aquell home li clavaria al coll o al cor o simplement 
l’amenaçaria. 
  Però la visió era tan real que no volia començar una vida matrimonial amb tan terribles 
sospites.
  La cara d’aquell home no la podia veure mai. Hi havia la més absoluta obscuritat al 
voltant d’ella. Només uns ulls oberts un pam més amunt del seu cap, uns ulls grans i 
fosforescents i una mena de crit salvatge i llunyà. 
  Aquell dia que esperava va arribar per fi. Era un vespre del mes de febrer, quan la 
Roser tornava a casa a l’hora de sopar. La classe s’havia allargat i ella s’havia 
entretingut. Va agafar el tren de Sarrià com sempre, baixà junt amb una vintena de 
persones i s’internà pels carrers mal empedrats. 
  Feia un ventet gelat i els passos de la gent eren ràpids. La Roser caminava també de 
pressa, mirant a cada costat i procurant no pensar en allò que la tenia atemorida. 
  Per acabar d’intranquil·litzar-la, de tant en tant el cel s’il·luminava lleugerament, com si 
en la llunyania es preparés una turmenta. Allò eren llamps, però encara no se sentia 
cap soroll. 
  "Sort que ja estic arribant", pensà la Roser. Dintre de casa, amb llum, calor i 
companyia, els seus temors desapareixen. Ja podia tronar. 
  Finalment va tombar la cantonada del seu carrer. I aleshores, de sobte, els llums es 
varen apagar: Els fanals del carrer i les bombetes de les cases que tenien les finestres i 
balcons il·luminats. 
  Probablement la tempesta llunyana tenia la culpa de l’avaria. La Roser es va quedar 
clavada a la vorera, incerta, sense saber què fer en aquella obscuritat. No hi havia lluna 
i no es veia res. En aquell moment va passar un cotxe pel carrer de més avall i gràcies 
a la seva resplendor la Roser va poder travessar el carrer i situar-se a la vorera de casa 
seva. Ara, seguint recte, aniria palpant la paret fins a trobar la porta de baix. Trobaria el 
timbre i podria trucar. La seva mare sortiria amb una espelma i ja estaria salvada. Però 
no va poder arribar-hi. Els seus peus i cames varen topar amb un obstacle. Eren una 
mena de llistons. No podia passar de cap manera i va llançar un crit. 
  Al mateix temps el cel s’il·luminà per uns instants i ella aixecà el cap. 
  Aleshores el va veure com li apareixia en la seva visió. Aquella cara, i aquells ulls 
esgarrifats, i aquell ganivet que brillava llançant reflexos en la foscor. 
  Tot havia succeït com un llamp, l’apagada, la corredissa i la col·lisió. 
  La Roser va tornar a llençar un crit i es va desmaiar. Va caure en la inconsciència uns 
minuts, va caure a terra i es va donar un bon cop al cap. Aleshores es feu novament la 
llum, més clara que mai. Quan la Roser tornà al món conscient, estava ja al costat de la 
seva mare i del Salvador que l’aixecaven ben espantats. 
  Ella va obrir els ulls, adolorida i tremolosa. 
  Va mirar el seu voltant i ho va veure tot , comprenent què havia passat. 
  Recolzada a la façana hi havia una escala de mà i al seu costat ... un home baixet, el 
carnisser de sota. 
  Com va explicar aleshores ell, desfent-se en excuses i consideracions, s’havia enfilat 
per tal de tallar l’heura que penjava del balcó de la veïna del principal. Aquelles plantes 
el molestaven i s’embolicaven pel tendal. 
  Va pensar que era millor fer-ho al vespre, quan la veïna no sortia al balcó fins més tard 
per regar les plantes. I va pujar amb el primer que tenia a mà, com a bon carnisser, un 
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ganivet de fulla llarga. 
  Ja estava a dalt, tallant i arrencant tiges i fulles, quan es varen apagar els llums. 
Aleshores va esperar un moment i va intentar baixar amb precaució. I quan estava a la 
meitat va sentir un cop fort a l’escala, que per poc el llença per terra. A la llum del llamp 
va mirar avall i aquella mirada devia ésser la que la Roser portava gravada al seu 
cervell.
  Havia arribat l’hora de l’alliberament a l’esperit de la Roser. Els homes alts ja no tenien 
perquè preocupar-la.
- Ja no et fa res que sigui alt? - li va preguntar en Salvador pocs dies després, quan ella 
ja li havia donat l’anhelat sí. 
- No, ja no em fa res - contestà la Roser, que no volia explicar-li res de la seva visió. 
- I que t’ha fet canviar d’opinió? - insistí ell. 
  Ella va contestar amb un somriure misteriós: 
- És que he descobert que els homes baixets també són perillosos.
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MARTÍ SUÑOL I GENIS 

Poeta i articulista 

BIOGRAFIA

  Martí Suñol i Genís neix el 26 de març de 1926 a Sant Joan de Vilassar o Vilassar de 
Mar.
  És net del novel·lista Martí Genís i Aguilar que també fou farmacèutic i d'Esteve Suñol 
i Gasòliva, crític musical de la premsa barcelonina i autor d'un "Llibre de memòries" 
molt conegut. 
  El seu pare, Víctor Suñol i Alcalde, fundà durant el mandat de Primo de Rivera una 
escola catalana a Vilassar en estreta relació amb l'Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana, on hi cursà els primers anys. 
  Entrà a l'Escolania de Montserrat el gener del 36 i mig any més tard n'hagué de sortir 
per la guerra, durant la qual visqué a una casa de pagès de la Plana de Vic. 
  El seu pare, passada la guerra, el porta a Palma de Mallorca on estudia tot el 
batxillerat menys l'últim curs, primer a una acadèmia privada i després a l'Institut 
Ramon Llull. 
  Allà llegeix tot el que li cau a les mans, com Shakespeare traduït per Morera i Galícia i 
altres traduccions catalanes d'abans de la guerra. El seu pare es relaciona amb 
ambient intel·lectuals i literaris de signe catalanista. I Martí Suñol assisteix a aquestes 
reunions privades on es feien lectures poètiques. Així veu i coneix a Josep Maria López 
Picó, Octavi Saltor, Miquel Gayà, Llorenç Moyà, Guillem Forteza, Maria Antònia Salvà, 
Miquel Ferrà o Guillem Colom. També tracta el lingüista Francesc Moll, el pintor Alexis 
Macendonski i el pianista Jaume Mas Porcel. 
  Torna la família a Barcelona l'any 46 i Martí Suñol estudia el 7è. curs de Batxillerat a 
l'Institut "Menéndez y Pelayo" i, després de l'examen d'Estat, comença la carrera de 
Farmàcia que li paga el seu oncle Josep Genís i Arumí, farmacèutic de Vic, sense fills, 
que pensa que algun dia el succeirà el nostre amic farmacèutic. 
  Acabada la carrera inicia els cursos de Doctorat que alterna amb estades a Vic on viu 
la seva família - en Sunyol queda sol a Barcelona els últims dos cursos de la carrera - 
però no fa la tesi perquè es vol casar i busca feina. Primer treballa amb el seu oncle a 
Vic i després té ocasió de comprar una farmàcia a La Garriga l'any 56. Des d'aleshores 
és farmacèutic municipal. 
  Es casa l'any 57 amb Julieta Busquets i té tres fills. La més petita estudia farmàcia. 
  Els anys 60, juntament amb Joan Garriga, Pere Baldús i Jaume Torra, entre d'altres, 
participa d'una manera molt activa a solucionar el problema de l'Asil-Hospital, 
normalitzant la seva situació jurídica, emprenent les obres de reforma i cercant diners 
per a la seva dignificació. 
  Els anys 70 fa cursets d'Anàlisi Clínica al Col·legi de Farmacèutics i a la Federació 
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Farmacèutica i d'aigües a Sanitat; monta un petit laboratori que amb el temps s'ha 
reduït només a determinació de la potabilitat bacteriològica de l'aigua. 

ACTIVITAT LITERÀRIA CULTURAL I POLÍTICA

  La seva inquietud literària comença com hem dit de molt jovenet. Durant la carrera 
passa a vegades al pati de Lletres on hi fa coneguts. Com diu en una ocasió el propi 
Martí Suñol, "a casa meva es menjava poc, però l'interès per la vida artística i cultural 
era viu i potenciat". 
  És Albert Manent que havia conegut, quan el batxillerat, en uns Jocs Florals 
humorístics i familiars qui l'introduí entre la gent de Dret que tenien inquietuds culturals i 
també polítiques. Entre ells hi havia en Miquel Porter, Joan Reventós, Josep Ma 
Espinàs, Jordi Cots, Francesc Casares, Eulàlia Amortós. Antoni Comas. Però foren 
sobretot Josep Ma.  Ainaud de Lasarte i el propi Albert Manent els que, gràcies a la 
seva tenacitat i valentia, publicaven l'any 1949 "Antologia poètica universitària". MaRtí 
Sunyol també hi col·labora, i també participa a vàries de les reunions privades que 
aquest grup té amb Carles Riba, Salvador Espriu o Joan Triadu a qui Martí Sunyol ja 
coneixia de les lectures poètiques clandestines a la Joieria Sunyer l'any 47. 
  Aquests actes literaris s'agermanaran amb d'altres de reivindicació política, la figura 
més destacada dels quals fou Pere Figuera. I també Jordi Pujol, Jaume Casajoana, 
Josep Espar, etc. en una segona fila de suport i fidelitat. 
  A Vic entra en cercles artístics que coneixia el seu germà Joan: el grup de Roda de 
Ter amb Miquel Martí i Pol o Vilar i Blanch, i un grup de seminaristes Josep Junyent, 
Antoni Pons o Segimon Serrallonga. Entre el 53 i el 55 a través de Ràdio Vic col·labora 
amb Wifred Espina en la revista radiofònica "Seny".
  Des del 57 centra la seva tasca cultural a La Garriga però continua en contacte amb 
Barcelona, especialment amb el grup CC (Espar, Pujol, Casajoana ...). Fa classes de 
català a la parròquia a través d'un grup d'Acció Catòlica i també entra en contacte amb 
la gent de Granollers que portava la revista "Granollers Comunitat Cristiana" (Josep 
Verde Aldea, Pere Canal, Josep Cardús, etc.) 
 Es des d'allà a la Garriga, on comença a col·laborar a la "Hoja de Acción Católica", 
més tard anomenada "Full" perquè li demanà el seu director Josep Maurí. A partir de 
1967 serà el nostre amic farmacèutic  el director de la publicació. Li dóna un caire més 
obert i això els val la censura diverses vegades.
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"Antologia Poètica Universitària" 

(1950, tirada reduïda de cent exemplars) 
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“Antologia poètica universitària” 
(1951-1952)

En reproduïm l’índex per veure 
les persones que hi participaven.
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    Forma part de dos grups culturalment inquiets "Sagitari 58" i "L'Esca".
  Sagitari 58 del qual  en formen part Miquel Porter, Jaume Torra, Josep Mallol, 
aconsegueix organitzar actes artístics en llocs públics diversos com cafès, casinos, aire 
lliure, etc. 
  l'Esca que provenia d'un grup de classes de català i que també organitza excursions, 
concerts i altres actes. Així a partir d e1962 comença a celebrar la Parada del Llibre. 
També forma part durant dos o tres anys de la Junta del Patronat Parroquial que fa 
teatre o cinema i concerts.
  A través d'aquest grup d'Esca o amb amics organitza conferències durant diversos 
anys a la Biblioteca de la Caixa de Pensions. A partir de 1966 l'Esca es desfà.
  Introdueix les revistes "Cavall Fort" i "L'Infantil" a Granollers. 
  La seva preocupació per a la cultura és permanent. Així quan es celebren les Festes 
Populars Pompeu Fabra a Granollers (1968) Martí Sunyol és membre del Jurat literari 
(amb  Antoni Comas, Joan Camps Giró, Joan Colomines i Josep Verd). Col·labora amb 
altres entitats de la vila per a la constitució de la "Comissió Fabra" que organitza 
anualment les "Festes de Primavera". 
  Els anys 50 entra a cantar a l'Orfeó Laudate, és el secretari del seu Xe aniversari i 
col·labora amb el seu Butlletí. L'any 70 organitza amb la seva esposa que ha creat la 
"Coral Infantil de Granollers" la V Trobada de corals Infantils de Catalunya, 5000 
cantaires que interpreten una cantata de Frederic Mompou. Forma part del "Secretariat 
d'Orfeons de Catalunya" i n'és el delegat al Vallès Oriental. També es president de la 
Coral Ariadna, i cants amb la "Schola Cantorum Universitaria". 
  A partir dels 70 col·labora amb Diari Avui Plaça Gran (revista de Granollers), "El Pou  
calent" (revista humorística) i programes locals com Aplec de la Sardana, Festa Major, 
festes de barris...
  Durant dos anys fou segon Tinent d'Alcalde i regidor de Sanitat i Serveis. 
  Organitza cursets, amb militants de CDC, sobre nacionalisme i sobre la integració a 
Europa.

PREMIS I CÀRRECS

- El 1955 ja guanya un premi de poesia – no previst a les bases – a Cantonigros, per 
“Dalt del campanar una llum”. És un poema de rimes asonant i lliure combinades 
que sortí després a la revista “Poemes”. 

- Accèssit a “La Selva del Camp” pel poema “Diagonal amunt, Gran Via avall” (1962). 
- Premi de contes al Certamen Literari de Puigcerdà per “Memòries d’un Sant Pere” 

(1970).
- Premi de teatre (Cantonigros) per "El mercat de ca l'Ample” (Festa literària de 

1966).
- President d'Omnium Cultural, delegació del Vallès Oriental. 
- Membre del Patronat Fundació Josep Maurí. 
- Soci numerari del Centre d'Estudis de Granollers (secció de l'Associació Cultural). 
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LLIBRES

  Literàriament firma com a M. Sunyol. Té dos llibres publicats que tot seguit comentem. 

"De La Garriga i la seva gent" 
(E. R. Edicions Catalanes Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 1983.
Col·lecció de Temes Locals Catalans núm. 16 1a Edició). 

  Martí Sunyol i Genís prologa ell mateix aquest llibre en el qual compendia la manera 
d'ésser de la Garriga, a través de quatre ponències llegides al Centre d'Estudis de 
l'Associació Cultural de Granollers. 
   Aquestes conferències són: "'La Solfa' de La Garriga: una aventura industrial insòlita"; 
"Lluís Arumí: un vigatà a la Garriga"; "La vida, l'obra i el pensament de Josep Maurí i 
Serra a través de dues publicacions periòdiques: 'El Congost' i la 'Hoja'"; "L'obra 
vallesana de Carles Sindreu". 
  Llegides entre els anys 75 al 83, les ponències, tal com ens explica l'autor, són de 
temàtica diversa "però vinculada d'una manera o altra al poble de la Garriga". Un 
extracte d'aquest pròleg es mostra a l’anvers de la portada per explicar succintament el 
contingut del llibre. Un llibre de llegir fàcilment perquè manté gairebé exactament amb 
molt poques correccions l'estil col·loquial. El nostre farmacèutic-escriptor no volgué 
donar-hi un caire literari per no restar-hi espontaneïtat. Això fa que s'hi mantinguin unes 
característiques pròpies com són al·lusions a fets o persones vinculades al Centre 
d'Estudis on es llegiren les ponències. 
  En Suñol considera finalment que és un treball de divulgació de temes poc coneguts i 
que valdria la pena que algú hi aprofundís. 
  Però jo crec que es tracta d'una bona aportació a la història local de la Garriga. 
  En la Solfa de la Garriga, d'abril de 1983, es fa un recordatori de la fàbrica que es deia 
"Rollos Musicales Victoria" que nasqué com un petit taller artesanal en uns soterranis 
prop dels banys del Balneari Blancafort, durà vint-i-cinc anys i finalment morí. Els 
treballadors anaven a "picar música" o "picar les solfes" i per això en deien popularment 
"La Solfa". El creador i impulsor d'aquestes rotlles musicals fou en Joan Baptista 
Blancafort, propietari del Balneari i també farmacèutic que a més es relaciona amb "la 
gent de l'Ateneu i amb el món musical de la ciutat". En Joan Blancafort dissenyà les 
taules de treball, els mecanismes de perforació, el sistema de transcripció de les 
partitures. Feia la revisió i correcció en Manel Blancafort, el seu fill, compositor i músic 
de grans coneixements que no és gaire conegut a Catalunya degut a què no te cap 
obra en disc, molt amic de Frederic Mompou amb el qual es reunia a l'estudi anomenat 
"l'Ermita".
Aquest negoci dels "Rollos Victoria" s'expandí a Buenos Aires, i un anglès demanà 
l'exclusiva de venda per a Nordamèrica, Anglaterra, Austràlia i Nova Zelanda. Però l'any 
1930, després de 25 anys d'aquest negoci que fou tan conegut i visitat per personalitats 
com és el cas d'en Francesc Cambó, decaigué sobtadament. 

Els motius varen ser dos principalment, un la gran expansió del gramòfon i dels discs 
amb la que jo podien competir els pianos mecànics, i l'altra malaltia greu del fundador, 
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J. Baptista Blancafort. Així morí, no només una fàbrica de gran esplendor en el seu 
moment fundada per un farmacèutic amb afeccions musicals, sinó també un nucli, com 
ho fou La Garriga, de divulgació de música en el segle XX. 
  El 8 de desembre de 1980, en Martí Sunyol llegeix la conferència "Lluís Arumí: un 
vigatà a La Garriga". Nascut a Vic el 1863 i mort el 1943, aquesta personalitat del món 
culte de l'època amb qualitats d'observació, esperit crític i visió transformadora de la 
societat, és descrit pel nostre amic, Martí Sunyol de forma subtil i pausada. Passades 
un parell de pàgines revela per a aquell que ho desconegués que era Doctor en 
Farmàcia (Universitat de Barcelona, 1881) als 18 anys. 

Així descriu el farmacèutic Suñol a un altre farmacèutic:
J.B. Blancafort (Fragment de “La Solfa”). 
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   Estudia Farmàcia per fer un bé social. Així ens ho expliquen en Sunyol i el mateix 
Arumí.

  Veiem, en aquest fragment com durant els set anys d'estada a La Garriga, poble que 
Lluís Arumí estimava i coneixia des de petit (per haver-hi passat estades als estius amb 
els parents de la seva mare que era una Blancafort), el protagonista de la ponència 
fundà la institució "La Caritat". 
  També ens mostra la vessant literària d'aquest farmacèutic molt influenciat pels 
anglesos i sobretot per Rudyard Kipling.
  L'Arumí era, en efecte, un anglòfil, que llegia periòdicament el Daily Mail. Deia 
"Anglaterra és un país de grans escriptors, sense necessitat de l'Acadèmia de la 
Llengua".   En vida publicà poc a "La Gaseta de Vic" i a la "Revista de Vic", però els 
seus cosins i nebot varen donar a conèixer la seva obra: "Futeses (1910), "La Masia", 
"La guerra dels carlins vista per un infant", "Un poble que no és el meu" que fa 
referència a La Garriga i a Granollers. 
  Però no és tan sols perquè es tracti d'un personatge viagatà dels molts que fa 
arrelament a La Garriga com d'altres de destacats del món artístic, cultural i polític, sinó 
perquè essent germà de l'àvia del conferenciant, d'en Martí Suñol, és també una 
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persona amb inquietuds socials. Viatjà a Bèlgica per estudiar les Écoles Menagères que 
donaven una formació professional agrícola i humana a la dona pagesa, fer una 
conferència a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre l'any 1913 on intentava convèncer 
de la necessitat de fer quelcom semblant a Catalunya, - s'intentà, a l'escola del Pare 
Coll i a terres gironines però no reeixí - cooperà en el muntatge i desenvolupament de 
la Cambra i el Sindicat Agrícola de Vic, escriví "La Masia", com hem dit, amb caire 
didàctic per a la millora de les condicions tècniques i higièniques de la pagesia del seu 
temps. Impregnat de dos trets característics: romanticisme i ruralisme, en Sunyol 
intercala alguns fragments de l'obra de Lluís Arumí. I es fixa en la descripció en "Un 
poble que no és el meu" del poble de La Garriga i de les viles de Granollers a la que 
deixa bastant mal parada, i Vic a la que també critica per altres motius però amb més 
tacte.

El nostre farmacèutic-escriptor compara l'actitud de Lluís Arumí amb la de Miquel Llor a 
la seva novel·la "Laura a la Ciutat dels Sants" que com tots sabem analitzava 
críticament.
  En resum, Martí Sunyol fa un estudi d'aquest home inquiet, ignorat pels historiadors i 
desconegut per la majoria amb la idea de provocar-ne l'interès i deixant la porta oberta 
perquè es treballi més en aquesta figura. 

  El 6 de desembre de 1971, el nostre farmacèutic fa la ponència "La vida, l'obra i el 
pensament de Josep Maurí i Serra a través de dues publicacions periòdiques : "El 
Congost" i "La Hoja". 
  A través d'aquestes publicacions ens va donant a conèixer la vida i trajectòria d'aquest 
advocat i llicenciat en Lletres nascut el 1916 a La Garriga on també hi estudià amb el 

Fragment de “Lluis 
Arumí: un vigatà a 
laGarriga”
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rector Dr. Josep Vich i Figueres. Això li donà sempre una orientació fidel a la doctrina 
social de l’Església. Aquesta intenció moral i també una intenció de fer sentir la cultura i 
l'amor al seu poble el fan - conjuntament amb en Manel Blancafort del que ja hem 
parlat, Josep Ruaix, Assumpta Corrons d'Albó i Xavier Albó - fundar la revista "El 
Congost" el 1933. 
  Allà hi començà a publicar els seus primers escrits d'història local i amb tota aquesta 
investigació publicà "Història de La Garriga". Ell fou la figura de la Federació al Vallès 
Oriental.
  En Suñol ens va explicant el desenvolupament de la revista, per, a través d'ella, 
conèixer la vida i actes de Lluís Arumí. Fa ponències, organitza aplecs fins que la 
revista ha de plegar l'any 36. Després de la guerra Maurí reprèn la seva acció 
combativa, catalanista i sempre catòlica a través de la publicació també quinzenal 
"Acción Católica" que es dirà més tard "La Hoja de Acción Católica" a partir de 1941. 
  Era, naturalment, una publicació en castellà, però no s'hi podia fer res en aquell 
moment. Comença una petita secció de "Notas históricas sobre La Garriga" en les que 
hi ha àdhuc algunes cites en català i documents de segles anteriors, coses que eren un 
perill.
  Ell rep anònims i amenaces. Organitza cercles d'estudis, conferències cada diumenge 
al matí, seguint com a tema general la història de l’Església per als homes d'"Acción 
Católica", que eren "lliçons inoblidables que molts encara recorden" sempre en català. 
  També fa el muntatge de diverses exposicions de pintura com la de Enric Galvey, 
estretament vinculat a La Garriga. També organitza una biblioteca amb servei de 
préstec de llibres.

Fragment de “La vida, l’obra i el 
pensament de Josep Maurí...” 
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   En conjunt tal com ens diu el nostre amic Suñol, l'acció de Lluís Maurí "creà recels i 
problemes", alguns cop greus però el mateix Maurí no en parlava mai.
  Martí Suñol ens va explicant de forma interessant i detallada l'evolució d'aquesta 
"Hoja" des d'aleshores fins al 1967. Això és interessant perquè ens mostra de forma 
indirecta la sèrie d'aconteixements de la vida garriguenca (amb les Festes Majors, la 
recuperació d’esglésies destruïdes quan la guerra, etc.) i de forma directa la vida del 
propi Arumí. Notari de Blanes, solter, mort molt jove, als 55 anys, l'activitat d'aquest 
personatge fou prolífica i paral·lela en el camp històric, cultural, catòlic i catalanista. Fou 
autor d'innombrables obres dedicades als sants o als santuaris. 
  Destaca de la ponència d'en Suñol la perfecta i paulatina descripció de les qualitats 
del personatge que estudia. I és que sempre tria una persona de la qual en pugui 
explicar fets reals: un amic, un parent o un treballador vinculat o bé tria una persona 
que el mateix Suñol conegués personalment. Així estigué en contacte durant nou anys 
amb el Lluís Maurí. Ens descriu la seva mentalitat, la seva forma d'ésser i actuar sense 
escarafalls ni demagògia, el seu afany historiador, les seves qualitats: esperança, 
entusiasme per tot el que emprenia. 
  Ens va relatant com viatja des de l'any 50 per tota Europa i també a Terra Santa i 
Nova York, com varia l'orientació de "La Hoja" cada vegada amb més col·laboracions 
en català - això es nota a partir de 1956 - i com va esdevenint una revista parroquial. A 
partir de 1966 s'en diu "Full Parroquial de La Garriga". 
  I tot això ens ho explica en Martí Suñol d'una forma senzilla, aparentment sense 
elaboració, com podem veure en aquest text.



468

 Acaba tot convidant als assistents a la conferència - i a nosaltres lectors - a visitar la 
Fundació Maurí, llegat d'obres artístiques i biblioteca, petit museu local i centre 
d'activitats culturals i d'estudi. 

  El llibre de Martí Suñol clou amb "L'obra vallesana de Carles Sindreu", llegida el 13 de 
gener de 1975. 
  Primer periodista esportiu, amen que poeta i escriptor, Carles Sindreu i Pons neix amb 
el segle en el si d'una família acomodada i és afeccionat a la caça, a l'excursionisme i a 
l'esport, principalment al tennis del qual fou un gran jugador. Suñol ens parla de l'amor 
que sent per la Natura i del seu especial sentit de l'humor que el fan escriure - després 
d'una novel·la curta adolescent i unes participacions al "Patufet" - el llibre poètic 
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"Radiacions i poemes" (1928). Aquesta obra part en prosa poètica plena de metàfores i 
part en poemes crea una gran polèmica en el seu temps pel que tenia de revolucionari. 
Suñol fa un bon estudi comparatiu de les crítiques a favor - Tomàs Garcés, Domènec 
Guansé, Sebastià Guasch, Josep Maria de Segarra que li prologà, Guillem Díaz Plaja, 
Manuel Amat, Josep Maria Junoy- i en contra, com Manel de Montoliu, Sánchez-Juan o 
Just Cabot.
  Contertuli ideal i amb amics en l'àmbit esportiu, literari, pictòric i musical, així per 
exemple fou amic d'Arnold Schoenberg amb qui jugava sovint a tennis, Lluís Arumí és 
un símbol de renovació poètica a Catalunya junt amb Sebastià Sánchez-Juan i Joan 
Salvat Papasseit. 
  Fou finalista als Jocs Florals de Barcelona amb "La clàxon i el camí" (1931) que també 
tingué els seus detractors, així com el Premi Joaquim Folguera de 1933 per "Darrera el 
vidre".
  Aquest llibre també fou controvertit entre parers oposats com el d'Agustí Esclasans i 
Joan Teixidor que el lloà. 
  Degut a la guerra, però, la seva producció s'interrompé i els seus sentiments variaren 
degut a les tragèdies vistes o viscudes. 
  És interessant de remarcar la seva participació en un moviment cultural i artístic dels 
més importants d'Europa, i que es produí a Catalunya: ADLAN. Aquest "Amics de l'Art 
Nou" (1932-1936) estava promogut per Joan Prats, Carles Sindreu, Joaquim Gemis i 
Lluís Sert. 
  Després de la guerra la seva producció fou curta però bona: una novel·la de costums i 
humorística "El senyor Joanet de Guinardó" en part autobiogràfica (1954) i "Les figures 
del Pessebre de l'Ametlla del Vallès" (1960) en ocasió de la publicació del qual es 
conegueren Carles Sindreu i Martí Suñol. Aquest és un llibre de poemes en el que cada 
un descriu un personatge de l'Ametlla amb un "humorisme humanitzat", com ens diu el 
nostre amic farmacèutic que aquí fa de crític literari. 

Suñol intercala sempre el seu parer en tot allò que descriu o relata. 

Carles Sindreu fou una de les ànimes, donant iniciatives, 
empenyent nous valors a la palestra, lligant caps i relacionant-se 
amb gent que pogués aportar-hi la seva col·laboració i ajut. 
Esmentem, entre moltes d'altres, l'exposició Picasso, les lectures 
poètiques de Federico García Lorca i de J. V. Foix, un recital de 
música negra, les exposicions de Joan Miró, d'Àngel Ferrant, 
d'Eudald Serra, la de siurells mallorquins, la dels dibuixos de 
bojos, de joguines, de postals antigues, les manifestacions de tipus 
surrealista, etc. 
ADLAN estigué emparada pel grup d'arquitectes que, sota el nom 
de GATPAC, portaven a terme una tasca importantíssima. Era un 
moviment arquitectònic de caire racionalista i en el qual es plante-
java la problemàtica professional amb un caire social i urbanístic, 
dintre una previsió de futur molt avançada. Si s'haguessin seguit 
només una mica les directrius que ells marcaren en molts estudis 
que havien publicat, la situació actual de Barcelona seria 
diametralment. oposada al caos on ara està immersa. 

Veiem, doncs, com la vida de Carles Sindreu, - sense massa 
ofici ni benefici des del punt de vista professional - té un sentit i 
una significació claríssima en la vida de Catalunya; ajudà 
positivament a obrir el país als corrents estètics més moderns i, 
fugint sempre -això sí- de trascendentalismes, i triomfalismes, no 
cercant mai la propaganda del seu nom o de la seva persona; 

actuava amb la senzillesa d'un tracte humà. gairebé ingenu o 
infantil.
Hem vist com, dels seus llibres, l'un porta el pròleg de Josep Mª 
de Segarra; l'altre un epíleg de J. V. Foix i unes il·lustracions de 
Joan Miró. Ja ens podem fer càrrec, doncs, de quins eren els seus 
ambients i les seves amistats. 

Ell no fou mai, però. un home de capelleta; amb la seva 
bonhomia estava obert a qualsevol tendència, i sempre havia 
preferit l'home senzill de cor al complicat o cregut. 

La meva intenció no és esbossar cap biografia de Sindreu, 
sinó de mica en mica anar-ne traient els trets essencials o més 
característics.

Hem sentit parlar molt del trauma que representà la guerra 
civil per a les generacions atrapades en plena joventut. Sindreu 
tenia aleshores 36 anys; entrava en la maduresa d'escriptor. 

Aquella circumstància influí en el curs posterior de la seva 
vida en molts aspectes. Les circumstàncies bèl·liques li feren 
viure de prop moltes tragèdies que afectaren la seva sensibilitat 
d'una manera molt profunda. Tot el dolor que sempre havia 
contemplat una mica de lluny, l'hagué de tocar ben a la vora. 

Sindreu passà els anys de la guerra a l'Ametlla del Vallès. 
El seu pare fou assassinat als Sots Feréstecs. Podem imaginar-
nos el trauma que aixa significa per a ell. Esmentem també el fet 
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   D'aquesta obra, mereixedora del premi "P. Maspons i Camarasa" l'any 1957, en 
reprodueix tres fragments per cloure la conferència tot dient que: 
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   És de destacar que Martí Suñol després de parlar-nos d'una indústria de La Garriga 
promoguda pel farmacèutic J.B. Blancafort, del farmacèutic i escriptor vigatà Lluís 
Arumí com a benefactor social, de l'historiador Josep Maurí, acaba el llibre 
transformant-se en un crític literari. I és que si la seva intenció era només la de donar a 
conèixer i esbossar, amb alguns trets, personatges que conegué personalment, la seva 
fina percepció i la seva facilitat de redactar fou que ens parli subjectivament i 
entusiàsticament de la forma i fons de la literatura de Carles Sindreu. 
  En conjunt, és un llibre interessant tant per la seva temàtica diversa, ben 
documentada, com per l'estil franc, espontani, de fàcil lectura. 

  Josep Maria Espinàs parla amb entusiasme del llibre "De La Garriga i la seva gent" i 
sobretot de la part "La Solfa" (10-XII-1983).
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       "Etopeia Eucràtica" (La Garriga, 1976)

  Martí Suñol tingué l'original idea, en ocasió dels seus primers cinquanta anys, de 
dedicar una poesia a cada un dels seus companys més amics de la Schola Cantorum. 
Aquesta evocació es troba plasmada en l'esquema, poema visual que clou el llibre. Ve 
a ser com un índex perquè no hi ha relació dels poemes, tampoc no hi ha pròleg, ni les 
pàgines estan numerades sinó que s'identifiquen per lletres iguals a la inicial dels 
cognoms de la persona a què es dedica el poema. 
  En efecte, són 25 poesies, inclosa la que es dedica a sí mateix, on vol glossar les 
característiques de cadascú. Naturalment, no podem jutjar les dots de psicòleg d'en 
Suñol perquè no coneixem tots els senyors i senyores farmacèutics que aquí 
s'esmenten. Però sí que ens plau fer notar la vivesa i la gràcia d'aquestes rimes on es 
busca la característica especial de cada personatge. Hi surt l'estudiós, l'elegant, el 
seriós, el callat, el xiroi, el tranquil, tant en homes com en dones.
  Particularment divertida és la dirigida a Eduard Coll: 

  Tots aquests versos són espontanis sense limitar-se a la mètrica clàssica ja que les 
rimes i les estrofes surten de la fantasia i bon humor del seu creador. 
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  Mostra d'això ho trobem ben patent en els "Goigs a lloança de Micer Ricard Macías..." 
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   Per algun motiu el nostre poeta relaciona sempre les seves amigues farmacèutiques 
amb algun escenari o element de la Natura. 

  Així veiem: 

  "Plana la nit immòbil sobre el món..." 
   (Pilar Corcoy) 

  "El mar era ben llis 
   d'un verd gris 
   fonent-se en l'horitzó" 
   (Avelina Falcó) 

  "Dia i nit sembles un riu 
   de corrent apassionada..." 
   (Carme Farré) 

  "...arbres d'entrada prop la teva lluida;..." 
   (Marita Gomis) 

  Aquesta romàntica  visió de la Natura amb pena és la poesia que li inspira Eulàlia 
Izard:

De “Etopeia 

eucràtica”

(1976)
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  Però ell, en Martí Suñol, l'apotecari poeta no es vol jutjar, no vol fer destacar la seva 
personalitat ni atribuir-se qualitats o defectes.
  Celebra amb bon humor el seu cinquantenari com la tombarella d'un "clown i el seu 
ample somriure. 

                       MARTI SUNYOL 

Aquest sóc jo, cinquantenari, 
oferint-vos el meu aniversari 
com en forma d’inventari
                      diccionari
                      o comentari,

del que és mi breviari 
del viure comunitari, 
en sentir el goig de cantar-hi. 
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CONFERÈNCIES

  La vessant com a conferenciant de Martí Suñol és també molt important donat que s'hi 
ha dedicat àmpliament en el temps i en les qüestions tractades. 
  Comença l'any 68 amb un "text-orientació" com ell l'anomena sobre la problemàtica 
comarcal. La xerrada fou feta al Centre Comarcal Lleidatà (2 de maig). 
  L'organitzà Antoni Sala i Cornadó, amic seu, i el nostre farmacèutic mateix tria el tema 
de les comarques. L'estil és encara desembastat però el fons, l'esperit de catalanisme, 
de fer pàtria ja hi és present com en conferències posteriors. 
 Parla de la comarca com a agrupació natural, "respon a una llei natural de 
desenvolupament" tot al contrari de la província que va ser imposada. 
  Parla de la diversitat geogràfica - paisatge i geologia diferents - i la diversitat 
psicològica dels homes de les diferents comarques catalanes. 
  I segons ell, aquest diversitat ens porta a ser un poble "...ample, obert a les novetats, 
amb facilitat pel somni, la fantasia i la comprensió...". 
  Enumera i explica l'aportació del poble i del centre comarcal per passar després a la 
comarca. La necessitat d'una culturització del poble, la importància de la parròquia - 
estem a l'any 68 -, estudi del català, activitats artístiques, etc. En el centre comarcal, en 
canvi, en el que es necessita coordinació de forces, diu en Martí Suñol que hi jauria 
d'haver: una publicació periòdica, un grup de teatre, un grup musical, un centre 
d'estudis socials i un d'excursionisme. Tot això reviuria l'esperit de Catalunya, sobretot 
si aquesta acció s projectés als pobles de la comarca corresponents. Per últim destaca 
la tasca urgent i necessària de la comarca en sí. Els centres comarcals s'haurien 
d'interrelacionar, considera que hi ha manca d'informació entre les diverses zones del 
país.
  En resum, encoratja al públic a l'acció i a més, a una acció col·lectiva i no 
individualista.
  A traves de la seva biografia, ja es veu que M. Suñol és un gran afeccionat a la 
música i al cant. Aquest és, per tant, un tema que domina bastant bé. 
  Així el maig de 1969 parla sobre "La cançó, vehicle de llenguatge" al Vilafranca del 
Penedès, amb motiu de la reunió del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Són 
uns comentaris sobre la forma d'escriure lletra per a un infant que M. Suñol enlaira dient 
que és molt suggerent per caire didàctic: despertar en el nen l'amor per la naturalesa, la 
bellesa, les petites coses. Es veu l'entusiasme que sent el nostre farmacèutic per al 
cant coral quan ens diu:
" ... Enriquir el llenguatge dels infants i la seva expressió és una de les fites 
extramusicals de les corals ...". També dóna com a consells: adaptar-se a la mentalitat 
infantil en treballar en el text, que la lletra ni sigui avorrida, que el llenguatge sigui viu, 
popular, correcte, pur. Altres punts que aconsella són l'espontaneïtat, la lletra no té 
perquè dir moltes coses però ajuda a fer comprendre uns valor musicals, com la 
melodia o el ritme extern i intern de la cançó. 
  La construcció gramatical haurà de ser senzilla i a la vegada mostrar les coses d'una 
forma gairebé "plàstica". Es lamenta de la manca de cançons pròpiament catalanes 
actuals i d'una proliferació de traduccions i adaptacions que també comporten 
problemes. En conjunt, Martí Suñol encoratja als futurs escriptor a què es presentin a 
concursos i a què es dediquin a aquesta mena de literatura que no pot ser menor si "té 
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la responsabilitat de la formació d'una generació d'infants". 

  Anys més tard, el 1978, (6 de març) llegeix el nostre farmacèutic-escriptor una 
"Reflexió a l'entorn dels fet del gener de 1937 a La Garriga". Fou llegida al Centre 
d'Estudis de Granollers.
  Es tracta d'una llarga conferència sobre la història de la Guerra Civil Espanyola a 
Catalunya en general i a Barcelona i a La Garriga en particular. Només estudia el 
període juliol 1936 - maig 1937, és a dir, des del començament de la guerra fins als 
"fets de maig". Ho fa a través dels llibres d’assaig de George Orwell o de Cruells, però 
sobretot de la visió directament viscuda de Joan Sales, Marià Manent, Albert Figuerola, 
Ferran Soldevila, Aurora Bertrana. En conjunt reconeix la dificultat de saber amb 
exactitud què va passar, degut a la veracitat relativa de la premsa tendenciosa 
dominada per un o altre partit o sindicat. La inclusió de diversos paràgrafs literals dels 
autors citats, serveix perquè M. Suñol doni al seu públic una idea del que se sentia en 
aquells moments: primer intranquil·litat i curiositat pels fets del "alzamiento", pocs dies 
després d'esclatada la guerra, pànic i violència, assassinats i incendis; el triomf de 
l'anarquisme a Barcelona i poc temps després a Catalunya, significa per primera 
vegada en la història que aquesta teoria que preconitza la desaparició de l'estat, els 
partits, els sindicats i la propietat privada, fos adaptada pràcticament els primers mesos 
del 36. Fou un important experiment socio-polític fruit de molta injustícia social però 
també el domini d'una massa de gent incontrolada i sanguinària, sovint inculta, 
fanatitzats que es llançaren a una venjança quasi bé sempre destructora. La Guàrdia 
Civil, la d'Assalt i els Mossos d'Esquadra que sufocaren la sublevació militar no 
pogueren frenar l'allau anarquista armat no se sap com. Aquesta és la visió global d'en 
Suñol d'aquells mesos i d'aquesta manera es va introduint en la situació política, el pro i 
el contra de l'actuació de la Generalitat en aquell moment, les friccions amb el Govern 
Central, el pas també a nivell local del poder dels Ajuntaments al Comitès de Milicians 
Antifeixistes. Aquest van ser format per "gent primària, enemics de la injustícia social, 
fanatitzats principalment pel seu odi contra l’Església i la burgesia" així ens ho explica 
M. Suñol encara que després estudia les que foren víctimes a La Garriga i es veu un 
tractament diferent. Aquesta idea, doncs, està tamisada per les simpaties o antipaties 
que tinguessin els anarquistes a propietaris o capellans. És anecdòtic el fet de què 
també intervé indirectament la farmàcia per exemple en la crema de l’església de la vila 
obligant-la a proporcionar cotó que incendiaren amb benzina de l'estació. 
  Els "Fets de Maig" els presenta com un soc entre dues concepcions de la revolució 
social, anarquistes i comunistes que s'enfronten dins el propi Govern de la Generalitat. 
Però s'ha dit que tingueren abast universal perquè aquí a Catalunya es plantejà una 
lluita que, a escala mundial, era teòrica. D'aquí la gran presència d'estrangers al nostre 
país, per formar part de les Brigades Internacionals, com a turistes, o membres de 
delegacions diplomàtiques. Barcelona fou un centre de política internacional i també 
d'espionatge i contraespionatge. 
  Martí Suñol acaba recomanant en aquells moments d'inici de la democràcia - any 78 - 
dues constants bàsiques: el respecte i el servei a l'home i la fidelitat pel bé del país. 
  L'any 84, el 30 de març, organitzada per la Fundació Maurí i la Subdirecció General 
d'Acció Cívica de la Generalitat, Martí Suñol pronuncia a la Sala de Cultura de 
l'Ajuntament de La Garriga, la conferència "Nacionalisme, perquè?". 
  És un cant de lluita per l'ideal, perquè ens sentim arrelats a la nostra terra, "sentim el 
batec a la sang, ens traspassa com una llum nova". 
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  Parla de Catalunya com un poble que estima les seves tradicions i alhora que és porta 
d’entrada d'Europa a la Península, que som oberts i integradors dels costums 
estrangers. Poble treballador - la qual cosa ens ha portat a un desenvolupament 
industrial i això a resoldre complexos problemes socials dialogant, dúctil, sentimental, 
pactista, no violent, sense vanaglòria ni afany de domini la qual cosa ens ha fet mal 
perquè hem estat poc agressius i poc convençuts de la pròpia vàlua. 
  El nacionalisme és doncs, segons el nostre farmacèutic, el fruit d'un llarg procés 
marcat per tres bases històriques: la llengua, les institucions, i una espiritualitat molt 
definida. Forma part, en definitiva, de la nostra pròpia essència. I per tant, segons ell, 
"hem de ser nacionalistes si volem ser coherents amb nosaltres mateixos i donar un 
sentit autèntic i pregon a la nostra existència. 

  Al mateix indret de l'Ajuntament de La Garriga dins les Festes de la Tardor de 1983 
llegeix "i l'aigua tèbia, què tal?". 
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  És una conferència que sorprèn, comparada amb les altres, degut al seu to i contingut. 
I és que es tracta d'una xerrada divertida, amena i irònica sobre un tema aparentment 
molt poc productiu com es l'aigua tèbia. Després de contrastar-la amb l'aigua freda i de 
posar-ne alguns exemples així com de l'aigua calenta i de les Termes, passa a parlar 
de l'aigua tèbia. Aquest tema permet al nostre conferenciant evidenciar els seus estudis 
i dedicació farmacèutica, i també el seu interès per la història, pel poble de La Garriga 
que evoca com un centre balneari i font també d'aigua tèbia, i per la literatura dedicant 
la conferència a la figura del notable escriptor irònic, Carles Sindreu. 
  Comparar l'aigua tèbia com a cosa mitja ni freda ni calenta a la posició eclèctica, a la 
virtut i la veritat que es troben en el punt mig, al color ocre lleugerament verdós, suau, 
dolç, íntim i cordial, a la ironia que ha estat el tipus d'humor gras ó el cridaner ó el 
càustic; s'admira de la tebior política catalana", en contrast amb altres tipus de la resta 
d'Espanya.

  El 7 de setembre de 1985 i en el recital d'homenatge de La Garriga a Salvador Espriu, 
Martí Suñol en fa la presentació. La lectura ó, millor dit, la declamació - sense llegir - la 
feia Josep Maria Casanovas de "La pell de brau". El nostre farmacèutic, present i 
copartícep sempre de la vida de la seva vila, diu unes quantes paraules que no són ben 
bé una crítica de l'obra de l'Espriu sinó una visió global de la seva intenció, i del 
missatge d'aquesta obra en particular. Demostra conèixer i admirar el poeta. 
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OBRES DE TEATRE

  Apart del premi de Cantonigros de 1966 "El Mercat de ca l'Ample" obra no 
representada encara, en un acte i amb catorze personatges, M. Suñol és autor de 
diversos poemes de Nadal. 
  Englobo amb aquest nom una sèrie de lectures fetes a esglésies, de contingut 
nadalenc i sobretot amb missatge humanitari. 
  Així tenim: 

- Lectura del poema de Nadal (1968). 
- Poema de Nadal (1967) (presentat per J. Garriga). 
- Retaule d'un Nadal i de cada dia de l'any (1970-1971). 
- Una vegada hi havia un poble... 

(com a text que lligava les cançons en l'aniversari de la Coral Infantil "Plou i fa sol", 
juny 1981). 

- Sabeu que és un país ... (el mateix per al grup d'infants d'edats més grans). 
- Escenificació de "L’arribada del Rei Martí l'humà a La Garriga" escrit per a la mateixa 
coral i representat al Patronat de La Garriga. 
- "Memòries d'un Sant Pere". 

ARTICLES A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

  Apart de les seves obres, en Martí Suñol destaca principalment com a escriptor 
d'articles i periodista perquè la seva producció àmplia quant a anys de dedicació i 
també a periòdics en els que publica, és la d'articles de caire històric matisat per la seva 
pròpia manera de veure les coses, i també de caire poètic i cultural.
  Escriu diversos comentaris perquè li ho demanen com és el cas de "Com neix un 
barri" (programa de la Festa del barri de Sant Jaume, 1983) en el que parla de La 
Noguera amb motiu de les festes que hi organitzen cada any, o "La popularitat" on es 
parla de la Festa Major de La Garriga (programa de la Festa Major 1976). Fa en 
ambdós un estudi històric del barri i de la vila respectivament basant-se en "La Història 
de La Garriga" d'en Josep Maurí però el més interessant és el punt de vist del nostre 
farmacèutic sobre els problemes del seu poble: urbanisme i immigració. 
  El mateix tractament i atac subtil té "Una mica d'història". 
  És curiós de veure com el nostre farmacèutic-escriptor parlant del governar sense 
responsabilitat, sense fer-se respectar ho addueix en part a la falta d'humanitat dels 
governants, i aquesta a la manca d'una base humanística. Així ho expressa en un 
article "Governar o manar" d'"El Correo Catalán" (9 de maig del 1985) amb el seu estil 
planer i a la vegada incisiu. El podem veure a la pàgina següent. 
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 Sota el títol genèric "Adesiara", Martí Suñol publica al diari "Avui" i en la secció 
generalment de "Diàleg" tota una sèrie d'articles. Els temes són variats.
  Així per exemple parla de l'humor a "L'humor i Catalunya". Diu que al nostre país ens 
manca humor, un humor però intel·ligent i humà, així com un toc irònic que faria les 
relacions humanes més cordials. Aquest article mostra dues coses en la manera 
d'ésser del seu autor: primera que ell també té sentit de l'humor ja que la broma del seu 
propi "sermó" final, i segona per les preguntes que planteja i que deixa sense resposta, 
una anàlisi psicològica profunda. Aquestes característiques se'ns mostren també a "La 
incomunicació en una societat comunicada" (26 d'octubre de 1980, "Avui") on parla de 
dos costums perduts avui en dia per raons del progrés de les tècniques audiovisuals: la 
conversa i la correspondència. Fets tan senzills com aquests i tan enriquidors estan 
passats de moda i segons el nostre farmacèutic, la seva manca és motiu de l'isolament 
de l'home. 

   N'extrec un fragment mostra de la poesia i l'energia de la seva prosa periodística:       

                            

“La incomunicació en una societat comunicada” 
"Avui"  (26-X-80) 

  Un altre tema del que parla M. Suñol sovint als articles és el de la política. 
  Des de 1976 en que començà a publicar al diari "Avui" per a la necessitat d'una 
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catalanització, passant pel transfons polític de molts articles, ni ha d'altres en què es 
parla d'aquesta qüestió directament. Tal és el cas de "Veure-hi clar" ("Avui", 24 de 
novembre de 1982) en què comenta els resultats de les eleccions generals del 28 
d'octubre d'aquell any. O "Quina paraula hi escau?" ("Avui", 4 de gener de 1983) on 
parla irònicament del "Delegat del govern" intentant canviar-li el nom pel de: 
ambaixador, cònsol o virrei. També d'Adesiara és el comentari "Tristíssim" aparegut a 
l'"Avui" també el 29 de març de 1978, on critica l'atac desapiadat entre polítics (i 
concretament el que feu Francesc Vila-Abadal a Jordi Pujol publicat en l'article "Una 
patent de catalanitat... si us plau" de 22 de març al diari "Avui"). 
  A "Quina ètica?" ("Avui", 1 d'agost de 1986) afirma que el PSC no hauria de caure en 
l'ètica del PSOE quant a la crítica del polítics. I parla del problema del partit socialista 
català que és "un rebuig no imputable a la seva intenció, sinó als interessos d'un 
centralisme absolutista". 
  Aquesta preocupació per un socialisme "humà i en llibertat" el manifestava ja en Suñol 
al mateix diari uns anys abans. El 26 de juliol de 1977 i sota el títol "Aquesta veu no pot 
callar" fa una lloança al catalanisme pur, sincer, el del poble, així com una evocació als 
personatges de Pere Figuera, Ramon Fuster i Rabés i Josep Pallach. 
  La política i les eleccions de 1986 són el motiu de l'escrit "el 22 de juny, una troballa" 
escrit a la secció de "Al marge" (4-VI-86). 
  "L'íntim personatge" és l'expressió d'un "regraciament col·lectiu", com l'anomena en 
Martí Suñol, a dues dones: Carme Serrallonga i Maria Antònia Canals com a directores 
de les escoles Isabel de Villena i Toni Guidà (“Avui”, 12-VIII-79). 
  Admira llur dedicació a l'ensenyament a Catalunya i les posa com a símbol d'un gran 
nombre de persones més que, en diferents sectors, han fet una labor molt positiva per 
al país. 
  Les eleccions, el catalanisme i Jordi Pujol són els protagonistes de "Idees clares i 
realitats factibles" (“Avui” 1977) . 
  També les eleccions legislatives i el paper dels immigrats andalusos és el tema de "El 
sí d'Andalusia" ("Avui", 27-VIII-82). 
  Seguint en la línia de la política i de l'encoratjament cap a una tasca basant-se en la 
llibertat i en la convivència, ens trobem amb "Que els arbres ens tapin el bosc", de 6-
XII-7,7escrit quan es feia el canvi a la democràcia. 
  També de la primera època, quan l'arribada del President Tarradellas, és "Els ulls 
enlaire" on amb aire eufòric parla de la unió entre tots els catalans per fer una 
Catalunya forta ("Avui", 4 de novembre de 1977). 
  "Tornem-hi" és el títol d'un article que presenta altra vegada una qüestió de la que 
justament en va parlar el nostre farmacèutic en el seu primer article de l'"Avui", “Canviar 
el signe de la normalitat (23-IX-76). Aquella normalització lingüística que demanava 
l'any 76 a nivell mercantil, professional, burocràtica i propagandística, es transforma 
després d'uns anys i vistos els problemes sorgits en un desig de què cadascú de 
nosaltres empri l'idioma bé o malament. I aquest ús que hem de fer malgrat un 
ensenyament que no vam tenir - en diu M. Suñol - de la rutina de tants anys, de la 
dificultat d'una readaptació, del temor a l'error és el que ens conduirà a l'oficialització de 
la llengua i aquesta a la seva difusió amb editorials d'alts tiratges i diaris o periòdics en 
català. És - segons ell - un problema de "manca de conscienciació profunda". 
  El mateix tarannà te "Canviar el signe de la normalitat" i "L'esperit catalític d'un poble" 
(16-I-80).
  Consideracions sobre la llibertat d'expressió en "Sempre més enllà" (Diàleg de l'"Avui" 
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de 6 de novembre de 1981), l'ètica política a través del "Respecte i eficàcia" (19ç8 de 
març de 1977), el funcionament d'una televisió catalana i uns mitjans de difusió social 
propis a "Personatges i Botejara" ("Adesiara", "Avui" del 7 d'agost de 1978) són tres 
exemples més de la problemàtica que mou l'esperit del nostre personatge. 
  "La nacionalitat taurina" s’emmarca també en un context polític però aquí es fa 
referència a la festa dels braus en relació amb la cultura ("Adesiara", "Avui" 1977). 
  Martí Suñol i Genís ha tingut i té unes afeccions molt definides: l'ensenyament, la 
música i la literatura.
  Ha anat impartint durant molts anys, classes de català i ha fet conferències la glossa 
de part de les quals publica al llibre "De La Garriga i la seva gent". Sempre ha format 
part d'algun cor. Així en l'època universitària el veiem a la Schola Cantorum i, recordant 
aquells temps, publica mig en broma "Etopeia eucràtica", conjunt de poemes dedicats 
als seus companys farmacèutics i cantaires que també hem comentat. 
  Fruit també d'aquesta dedicació musical són la seva labor al Butlletí "Orfeó Laudate", 
circular escrita per als socis i orfeonistes d'aquesta entitat. Entre les seves 
participacions  en les que sempre escrivia per comentar alguna interpretació o concert, 
barrejant-hi però sempre l'exposició de les seves idees sobre l'home i la vida, en 
reprodueixo una especialment representativa "El Concert" (Orfeó Làudate Any VIII núm. 
73):

Es veu en aquest fragment l'entusiasme d'en Suñol per la música i per la cultura.
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  El tema de la música surt també a alguns articles de l'"Avui" que com hem dit, aplega 
qüestions molt variades.
  "Manresa, capital del cant coral a Catalunya" ("Adesiara", "Avui" de 9 de desembre de 
1981) és una mostra de l'amor que Suñol sent per la música tot relatant-nos dos actes. 
  L'un era la commemoració del vuitantè aniversari de l'Orfeó Manresà i l'altra 
l’assemblea del SOC (Secretariat d'Orfeons de Catalunya del 1968, continuació de la 
Germanor de 1908), amb la que redactaran els estatuts de la Federació Catalana 
d'Entitats Corals. Motius aquests que son aprofitats pel nostre escriptor per enaltir la 
veu coral a Catalunya com una forma de fer país. 
  També a "Avui" el 15 de maig de 1982 hi publica "D'una audició i una vella història" on 
, amb motiu d'una audició del Judes Macabeu de Haendel al Palau de la Música, 
recorda aquesta mateixa obra interpretada per l'Orfeó Làudate el 1948 de la mà d'Angel 
Colomer. Aquest mestre que fundà el cor sis anys abans tingué grans dificultats en 
època de postguerra per muntar l'audició. I es demanà a més com a soprano solista a 
la aleshores poc consagrada Victòria dels Àngels López que com molt bé recorda el 
nostre amic Suñol era filla d'un bidell de la Universitat i devia haver-la sentit fer escales 
a l'àtic mentre seguia diverses pràctiques de la nostra carrera farmacèutica. 

  Dintre la literatura en Martí Suñol, tal com ell mateix ens dirà - ho veurem més 
endavant - en la seva autocrítica, ha conreat diversos gèneres: teatre, poesia, narrativa. 
  Donat que aquesta Tesi només estudia aquella obra que ha estat divulgada, és a dir 
publicada, només farem el comentari dels escrits de gènere divers escrits a periòdics. 
  Ja hem parlat de molts dels articles escrits pel nostre farmacèutic sobre política i 
música.
  És, però, també molt interessant de referir-se als del Butlletí de l'Orfeó Laudate com 
"Crònica de Menorca" des d'on escriu algunes setmanes l'any 55; també ho es l'article 
estudi sobre el teatre, què ha de ser i què és el teatre català a 
"Trascendencia-poesia-acción" (en castellà, de la revista "Inquietud" de Vic, 1956) i 
l'evocació de la figura de Josep Maurí. Amb motiu del desè aniversari de la seva mort, 
Suñol ens relata la vida i l'obra d'aquest historiador i, sobretot, ens descrij la seva 
manera d'ésser, la seva fidelitat, integritat, el seu lliurament desinteressat per al país. 
Surten articles a l'"Avui" i a "Full parroquial" de 1977. 
  Les seves col·laboracions en la "Hoja de Acción Católica" posteriorment "Full 
Parroquial", són pràcticament contínues des de l'any 57 fins al 67 en què la dirigeix 
(amb un total de 52 articles i 8 poemes publicats). També des del 67 al 75, any en què 
deixa d’aparèixer la revista, hi surten una cinquantena d’articles més. A l’últim període 
71-75 té el nom de “Full” i hi fa crítica literària. En comentem alguns de representatius. 
  Així tenim des de la crítica literària de l'obra de Josep Maria López-Picó a l'hora de la 
seva mort, en "La mort d'un poeta" (1959), fins a disquisicions moralistes i cristianes 
com "Una llum nova en la fosca dels camins?" (1951) o "Paral·lelismes" (1957) o "Un 
Rau Rau" (1965) passant per qüestions menys transcendents. Així tenim "De Sant Jordi 
i la festa del llibre" (1962); "Una mica més sobre la "Tele" " (en el moment en que 
aquesta s’introduïa massivament a Espanya, 1962); "Amb l'excursió darrera de l'esca" 
(1954) sobre una sortida a Poblet i Montblanc; "Comentaris a un espectacle" (1964) 
criticant l'actitud de certes persones davant un combat de boxa; "Llegir el diari" (1965) 
que té sentit donada l'època en què hi havia censura; el diari, diu, "cal saber-lo llegir"; 
"La dona a la casa i a la cuina" (1965) on parla del nou paper de la dona en la societat; 
"Les barbes, els pentinats i la psicologia" (1965) on comenta la forma de vestir i 



486

pentinar dels joves d'aquell moment. 
  Són especialment interessants dos articles l'un "Després del 25 de setembre 
d'enguany" (1962) que és una reflexió sobre l'actitud altruista de la gent en moments 
crítics com foren les inundacions catastròfiques del Vallès, i l'altre "No parar mai, 
sobretot a l'estiu", que reproduïm a la pàgina següent. Parla del turisme, del boom 
turístic - fou escrit el 1965 - i ho fa amb l'estil viu sintètic i humorístic típic de molts del 
seus escrits.
  També a "Full Parroquial" hi publica poemes. Sobre el Nadal en parlen "Retaule 
Nadalenc" (1963) o "Nadal 1960" amb quartets de rima irregular. 

RETAULE NADALENC 
per MARTÍ SUNYOL I GENÍS

   L'any 63 publica uns versos (que ofrena al Rvd. P. Dominic Aureli Maria Escarré amb 
motiu de la seva visita a la Doma de La Garriga) sense títol en què el poeta se sent 
ocell "àvid d'espai amb l'esforç massa feble". 
  "Tres poemes xinesos" amb reminiscències orientals (1963) i "Tres poemes" que 
subtitula "Un poema africà", "Un poema egipci" i "Un poema finlandès" són expressions 
poètiques iròniques (1964). 
  També de 1964 són "Paraules amb el mar" i "Dels teus ulls". Aquest últim forma part 
del llibre "Diagonal amunt, Gran Via avall" (1963) que guanya un premi a la Selva del 
Camp.

Llum vertical amb projecció de Creu 
Alè d’infantament vibrant d’estrelles. 
Eucarístic silenci a mitja nit. 
Crit de pastor, que esvera les ovelles. 

Flama infinita en una cova trista. 
Arbre de pau cobricel·lant Maria. 
Glavi d’amor clavat amb sang de vida. 
Hora de llum, miracle d’harmonia. 

Trepig incert damunt de l’herba tendra. 
Esguard perdut entre el temor i el fred. 
Món de pastors – món d’homes del futur – 
palpant la nit en la recerca eterna. 
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Com a bon farmacèutic, 
parla dels problemes 
sanitaris i demogràfics 
(Full Parroquial 1965). 
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  Josep Maurí escriu aquesta crítica de l'aplec de poemes “Diagonal amunt, Diagonal 
avall” de M. Suñol (“Full”, 26-V-1963): 
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   El Butlletí Informatiu de Federació Farmacèutica li publica "L'home de la bufanda" , “A 
un drogoaddicte”, versos emotius que parlen d’aquest problema (1984) i "Aniversari"  
(1984).
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   Dedica a La Garriga, el seu poble natal, molts escrits. Tenim dos exemples: els 
comentaris en els programes de l'Aplec de la Sardana de La Garriga el 1977 i el 1985, i 
el pròleg del llibre "Història Gràfica de La Garriga" de l'Albert Benzekry, deixeble de 
Josep Maurí i també natural de La Garriga.
  És interessant de destacar el gran esperit catalanista i nacionalista que s'entreveu en 
aquests escrits per a les festes de La Garriga. N'extrec un paràgraf com a mostra: 

  Com a conseqüència de la labor pro-subnormals de la Sra. Suñol, el nostre 
farmacèutic escriu el tex d'un curt conte infantil que fou serigrafiat per joves subnormals 
del Col·legi Especialitzat "Verge de Montserrat" de Granollers (19...). Els dibuixos foren 
de Joan Copons. 
  En la mateixa línia catalanista, ja esmentada, M. Suñol escriu els articles 
"Desharmonització" ("Avui", 1 d'abril de 1981) sobre aquesta llei primer punt 
d'enfrontament seriós dels partits respecte als seus corresponents estatals, i "L'únic 
camí" ("Avui", 23 de maig de 1983). Fou enviat com a article però va ser publicat com a 
carta al director. L'únic camí per al progrés i la continuïtat històrica de Catalunya: la 
normalització lingüística, i la col·laboració per part de tots nosaltres - i no tan sols els 
partits polítics - de "posar la nació catalana per damunt de tot". 
  També en "Cartes al director: Banca Catalana" hi veiem el mateix ímpetu defensor en 
aquest cas de la figura de Jordi Pujol que va voler ser desprestigiat per raons 
polítiques. Aparegué a la revista "L'actualitat" de Granollers el 22 de maig de 1986, i fou 
enviat com a article. 
  Un text plenament electoralista és el contingut de "Respecte, civisme, efectivitat" escrit 
el mes de gener de 1984 en el Butlletí Informatiu de CiU a La Garriga. 
  A "El Correo Catalán" (13 d’octubre de 1977) el nostre farmacèutic periodista es 
preocupa del problema sanitari de la seva vila quan escriu "El Matadero sigue siendo 
problema en La Garriga", i en el mateix diari, uns mesos abans (31 de març de 1977) 
critica l'actuació de les immobiliàries i la política urbanística municipal de La Garriga. 
  Al Butlletí anyal "XIXè Aplec de Matagalls" (1968), Xavier Valls de Manlleu reprodueix 
les paraules de M. Sunyol en l'homenatge dels convilatans al Mn. Jaume Oliveras, al 
qual s'hi dedicà una font. Diu que és "un treball perfecte que publiquem sencer pel seu 
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mèrit literari i filosòfic". 
  En efecte, és un escrit molt curt, però molt viu on narra succintament la vida com a 
sacerdot, com a excursionista i com a home de Mossèn Jaume Oliveras. Fou rector de 
Santa Teresina de Barcelona durant molts anys, missioner a Veneçuela, descobridor de 
noves vies d'ascens al Pirineu i autor de "Ells llamps de les Malaïdes", narració on 
explica la tragèdia de l'Aneto quan perdé dos companys i que el marcà tota la vida.
  Les col·laboracions a "Pou Calent", revista humorística, varen ser poques degut - com 
el propi Sunyol ens diu - al canvi d'orientació que sofrí la publicació. Dels diversos 
articles destaca "I fa 75 anys" on parla de l'obsequi  pels Reis de 1979: un Patufet de 
1904. Això és excusa per elogiar aquella cèlebre i ben elaborada revista i també per 
parlar  humorísticament dels Reis, la il·lusió, l'engany. 
  El nostre farmacèutic col·labora des de l'any 78 fins a l'actualitat a la revista "plaça 
Gran" de Granollers. I ho fa de forma bastant assídua i amb ells temes més diversos: 
"L'Home dels Nassos" (23-XII-78) sobre aquesta bonica i curiosa tradició.
"El xampany i el xiclet" (27-I-79) com a símbols de la cultura burgesa i vulgar, que es 
poden compaginar en els seu just punt per dur Catalunya endavant. Curiós article amb 
la lletra "x" com a denominador comú. 
'Des d'"El Pou Calent"' 
(3-II-79) on parla d'aquesta 
revista humorística 
garriguenca que vol 
confraternitzar amb el 
setmanari granollerí "Plaça 
Gran".
"Mentre dura la reflexió" 
(3-III-79) Es refereix a la 
reflexió pre-electoral i 
serveix a  en Sunyol per 
parlar, una vegada més, de 
les característiques del 
poble català i de la figura 
de Jaume Vicens i  Vives.
"Ja hi som" (10-III-79) en 
què segueix amb les 
eleccions però ara 
municipals.

El to de Martí Sunyol és 
sempre sincer i reflexiu. 
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  "Un gat escaldat ..." (7-IV-79) on critica l'aparició de polítics independents, en les 
eleccions municipals, que una vegada elegits han acabat pactant o aliant-se amb els 
grans partits majoritaris, i dubta  de la utilitat de la seva formació. 
  "Pels vell camins de sempre" (21-IV-79). Ens parla de la Diada de Sant Jordi. En 
reproduïm un fragment que mostra l'entusiasme en l'estil d'en Sunyol i que es publicà a 
Plaça Gran. 
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  "Una entrada difícil" (28-IV-79) Demana als nous Ajuntaments sorgits de les eleccions, 
neteja, honestedat, claredat i catalanitat. 
  "Vèncer les ambigüitats" (26-V-79). Ens mostra l'actualitat política d'aquell moment 
amb l'explosió del PSOE, 
  "Representativitat i responsabilitat" (Juny 79) Segueix en la mateixa temàtica dels 
regidors municipals, el que representen i el que poden fer. 
  "Ja hi tornem a ser": Bon article, amb elements lingüístics d'origen clarament 
mèdico-farmacèutic:
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  "Parlàvem de tot això" (Juliol 1979). El desencís de la generació que estudià els anys 
cinquanta i que somniava amb la recuperació cultural i política de Catalunya quan 
s'adona de la realitat de la política. 
  " ... darrera de la façana de la política hi ha entreteixit d'un joc econòmic i d'equilibri de 
poders on l'home del carrer no hi arriba i que, intuïtivament, rebutja. 
  "Com una Festa Major" (31 de juliol de 1979). Considera que es troba qualsevol vila 
en període d'eleccions municipals. 
  "La política des de baix" (1 de desembre de 1979). M. Suñol commemora el primer 
aniversari de la revista. Valora la importància de les publicacions comarcals a l llarg de 
la història catalana, la seva eficàcia per la llengua, i la font d'escriptors o periodistes 
notables.
  "Quina mena de dia?" (19 de gener de 1980). Es pregunta el nostre farmacèutic del 12 
de gener de 1980, dia de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tan 
tranquil, sense manifestacions de cap classe. Un dia de treball però en què fermenta 
l'esperit de Catalunya. 
  "Entre el record i l'esperança" (26 d'abril de 1980). Dedicat a la Diada de Sant Jordi de 
1980, aquest comentari lloa l'acció de grups de joves i no tan joves en les "parades de 
llibre català" abans de l'autonomia, i es lamenta també perquè l'evolució social amb 
l'augment del poder polític ha dut una disminució en la vitalitat individual a favor de 
Catalunya.
  "Un estil" (24 de maig de 1980). Es refereix a l'estil de Jordi Pujol, President de la 
Generalitat de Catalunya. Afirma que malgrat els anys passats des del començament 
de la seva tasca política, ha esta sempre un home d'estil directe, familiar, col-loquial, 
cordial.
  "Arriba un nou estiu" (28 de juny de 1980). Un nou estiu, el de 1980, després de 
l'elecció del President del Govern de la Generalitat perquè serà viu i positiu 
políticament, considerà en aquell moment M. Suñol. 
  "Centre d'Estudis" (20 de desembre de 1980). És una crònica sobre la xerrada que el 
propi Martí Suñol llegí al Centre d'Estudis de Granollers el 8 de desembre de 1980, sota 
el títol "Lluís Arumí, un vigatà a La Garriga". 
  "Una visió curiosa" (10 de gener de 1981). Continua amb la xerrada abans esmentada. 
  "Un merescut homenatge" (28 de novembre de 1981). Fou el que rebé Manuel 
Blancafort de Roselló, proclamat fill predilecte de La Garriga el 6 de novembre, amb 
interpretació de part de la seva obra. 
  "Només fa vint-i-cinc anys" (11 de desembre de 1986) i "Mirar enrera, seguir 
endavant" (31 de desembre de 1986). Versen sobre les noces d'argent d'Omnium 
Cultural, entitat creada per un reduït grup de persones que començaven formant 
professors de català, premis literaris, cultura en ruta, estudis, publicacions, ajudes a 
actes cívics, premi d'Honor de les Lletres Catalanes, etc. 
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ACTIVITAT A LA RÀDIO

  Més d'una trentena de guions radiofònics porta fets el nostre farmacèutic-escriptor. 
  Des del 20 de maig de 1984, participa en el programa "D'un temps, d'un país" a Ràdio 
Silenci, ràdio de La Garriga. 
  Com es diu en el primer programa pretén ser un retaule on hi trobem les coses més 
diverses, o impensades, que ha viscut el nostre poble". 
  Així fa la descripció de personatges populars com en Jaume de Can Perris, nan, 
carlista que feia diverses feines i portava "la bomba", un estàndard amb espelmes quan 
per Pasqua sortien "els Lluïsos" per cantar les caramelles. Ens comenta les tertúlies 
dels cafès a La Garriga d'altra època; passa revista als jocs infantils "abales" amb les 
seves variants, la baldufa, la xivira, les xapes, la xerranca, el recat... record d'una 
infantesa passada; les excursions a les fonts de dies de festa; La Garriga, a principis 
del segle XVIII, en reproduïm una part quan es refereix, a través de l'informe Patiño a 
l'aspecte sanitari. 
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La Festa Major, les botigues clàssiques, el safareig públic, personatges populars, antics 
oficis, la nova cançó a La Garriga, l'arquitectura modernista a al vila, les "parades del 
llibre", pintors cèlebres garriguencs -Xavier Nogués, Enric Galwey-; la tasca dels 
boletaires; el dia de Santa Llúcia i els premis literaris, els cors, el ballet popular ... 
  Fem aquesta enumeració tan llarga per adonar-nos de fins a quin punt s'interessa en 
Martí Sunyol per a totes els coses relacionades amb al seva vila. No és només un 
apotecari amatent amb la seva clientela i observador de els característiques i costums 
dels seus habitants, sinó que es transforma en un veritable cronista i historiador 
afeccionat.
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ENTREVISTA PERSONAL

  De forma desacostumada m'entrevisto amb el Sr. Suñol en el meu terreny, és a dir 
prop de la meva feina ja que ell, aprofitant altres encàrrecs, es desplaça a Barcelona.  

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia? 

- Per motius familiars. El meu oncle era farmacèutic a Vic, no tenia fills i jo podia 
continuar la tradició. A casa la nostra situació era econòmicament dèbil i ell em va 
pagar els estudis. L'oncle encara era jove quan jo vaig acabar la carrera; així és que 
quan vaig tenir una oportunitat em vaig comprar la farmàcia que encara tin c ara, la de 
La Garriga. La vaig troba casualment. Hi vaig treballar un temps com a aprenent, la vila 
em va agradar molt, i se la venien per un bon preu. A més, jo per aquella època em 
volia casar ... 
  En fí, que en morir el meu oncle, jo ja m'havia afincat i no em vaig traslladar. 

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a escriure? 

  En Martí Suñol contesta sempre de forma decidida. Però s'explica paulatinament amb 
veu suau. Veiem com, instintivament mentre parla, la seva ment evoca records. Ara, 
amb un mig somriure diu també: 
-   ..."Per motius familiars. Podríem dir-ne una mena d'herència. El meu avi matern, que 
també era farmacèutic, fou Martí Genís i Aguilar, un conegut novel·lista de la seva 
època. Se li han dedicat diversos estudis. 
  El meu avi patern era Esteve Sunyol i Gasòliba crític musical i autor d'un llibre de 
memòries molt interessant. 
  El meu pare, tot i que no es va dedicar a escriure, va sentir sempre una gran inquietud 
intel·lectual. Creà una escola moderna per aquells temps -els anys 30- a Vilassar on jo 
vaig néixer i on també hi vaig cursar els primers estudis, A més va ser un gran lector. 
Aquestes inquietuds m'han vingut donades." 

3) Va haver de superar moltes dificultats per escriure? 

- "Dificultats de ... temps sobretot perquè he fet molta activitat cultural paral·lela com 
organització de concerts, conferències etc. a la que he dedicat molta estona.
  Per publicar cap ni una. No he tingut interès especial a publicar en el sentit de 
perseguir els editors. "La gent de la Garriga" per exemple va ser una casualitat perquè 
Xavier Fàbregas (Conseller de l'Obra Social de al Caixa de Sabadell) el posà en 
contacte amb aquests editors de Sant Cugat que estaven molt interessats en qüestions 
locals.
  Respecte als articles que ha estat la meva producció majoritària, no he tingut mai cap 
trava o problema, ni tampoc de supressió de paràgrafs o omissió de part del text "per 
raons d'espai" com se sol dir.
  La poesia ha sortit a Federació i ? 

4) Es compatible el fet d'escriure amb la seva professió? 

- "Sí hi ha voluntat, força de voluntat, sí. Potser amb l’amplitud que un voldria no però ... 
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en fí això hi ha és una altra qüestió. 

5) Hi ha relació entre la Farmàcia i la seva activitat literària? Li ha servit estudiar 
Farmàcia per a la seva activitat? 

-"El fet d'estudiar la carrera en sí, no. Però l'activitat farmacèutica, de botiga, dóna un 
contacte humà, un coneixement de personatges diversos (viatjants, clients, tertúlies de 
rebotiga, etc.), se senten comentaris i un es troba amb situacions que sí són 
interessants a l'hora d'escriure. 

6) Com jutja la seva obra? 

- Pobre de mi! Un és difícil de jutjar-se a sí mateix. M'hauria agradat polir més la meva 
obra, però ... l'afany de producció m'ha fet deixar-ho. No tinc paciència, sóc inquiet. 
  Per això, potser, m'agrada escriure mentre viatjo. M'estimula viatjar en tren, hi he 
escrit molts poemes. Perquè m'ajuda la visió del paisatge, l'abstracció que sento.

7) Si hagués de tornar a començar faria el mateix? 

- "Estic content de la farmàcia, em guanyo la vida i intento fer-ho el millor que puc. Però 
potser m'hauria dedicat a la tasca literària més intensament. 

8) Com veu actualment la literatura catalana? 

- "La veig en un bon moment però, principalment en el camp de la poesia hi veig un 
interès més per l'aspecte lingüístic que de creació. Considero que els poetes joves 
-diferent de les grans figures- experimenten amb el lèxic, són esclaus de l'estètica.
  Hi veig més creació en la narrativa, tenim molts bons narradors.

9) a) Què en pensa del  paper del farmacèutic en la societat actual? b) què en 
pensa del futur de la Farmàcia? 

- a)"Ha de derivar cap una tasca -apart de què el farmacèutic sigui el tècnic del 
medicament que és la seva feina específica- una tasca, repeteixo, social d'educació 
sanitària. Jo parlo des del punt de vista rural. El farmacèutic té una tasca social molt 
important a fer. També ens convé un constant reciclatge farmacològic. 

b) el futur de la Farmàcia està canviant profundament com en al majoria de 
professionals.
  Jo crec que s'obriran nous camps. l'oficina de farmàcia sofrirà grans transformacions 
encara que no sé ben bé com Els mous camps són: control ambiental, Bromatologia, 
Ortopèdia, Dermofarmàcia, Cosmètica, i un retorn a la fórmula magistral, però no la 
clàssica sinó p.ex. la dels hospitals. 
  La Farmàcia ha d'evolucionar paral·lelament a l'evolució de la societat.
  El farmacèutic analista el veig més en l'estructura hospitalària, donada la nova 
tecnologia.
  La tasca social del farmacèutic d'oficina és important, en els aspectes de l'educació 
sanitària, l'automedicació i la dosificació. 
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APORTACIÓ ORIGINAL A LA TESI

  En Martí Sunyol parla de la seva pròpia obra, de la seva afecció a la literatura amb 
aquestes paraules: 

"La meva petita obra - si pot donar-se-li aquest nom - abarca 

una mica de tot: poesia, teatre, narrativa, articles 

periodístics, treballs de divulgació i escrits de circumstàncies, 

normalment de caràcter humorístic. 

EI teatre fou la passió de la meva adolescència i joventut; 

fruit d'haver-ne llegit molt, 

més que no pas vist (Shakespeare, el teatre català d'avant-

guerra, Maeterlink, Ibsen,...). No guardo cap - s'han perdut - 

d'aquelles obres d joventut, efervescents i que escrivia d'una 

tirada. Vaig deixar el gènere i només més tard "EI mercat de ca 

l'ample" - obra breu que guanyà el premi "Teatre de camí" de 

Cantonigròs - té encara una certa gràcia d’imaginació i humor. He 

fet algun altre intent poc reeixit. Hi ha un "collage" nadalenc 

(representat en algunes esglésies l'any 1974) que té cert interès 

per a aquell moment. 

La narrativa l'he cultivat darrerament. Havia escrit algun 

conte - les "Memòries d'un Sant Pere - fou guanyadora d'un premi 

literari a Puigcerdà i darrerament considero que "Més enllà de la 

cambra" té fragments ben aconseguits. Estic escrivint una obra 

més ambiciosa, "La Carena", que m'impulsa a dedicar-hi més temps. 

Actualment em trobo bé en la narrativa, tot i que em falta visió 

en perspectiva per a poder jutjar-la fredament. He rellegit 

alguns contes antics i hi he trobat elements prou vàlids, 

especialment en descripció d'ambients i esbós de certs 

personatges.

Els articles periodístics han estat quasi l'únic que he vist 

publicat. Els que han aparegut en el diari "Avui" no han estat 

mai encàrrecs, sinó col·laboracions que hi he enviat quan he 

sentit necessitat de dir 

quelcom. Els apareguts en revistes comarcals eren també 

col·laboracions espontànies, que generalment ajudaven a fornir-
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les de material. Alguns d’aquests articles els considero bons, 

tan d'estil com de síntesi, i és un gènere on - amb més 

constància i dedicació - potser el meu paper podria ser 

acceptable.

Si esmento els escrits de circumstàncies - molts d'ells també 

perduts - és perquè tenen un cert valor literari: auques, 

discursos humorístics "de despedida", brindis, poemes, 

representacions familiars, etc. Nascuts d'una manera espontània 

són molt millors que aquelles obres fruit d'un esforç o rigor 

intel·lectual, ja que la imaginació hi ha corregut amb major 

llibertat.

Potser un capítol que podria esmentar és el dels treballs de 

divulgació fonamentalment agrupats en el llibre "De La Garriga i 

la seva gent", ultra un altre sobre "els fets de maig de 1937 a 

La Garriga" i una ponència sobre "el valor del llenguatge en les 

cançons infantils". Són treballs en els quals m'hi trobo bé i 

bastant jo mateix, ja que reflecteixen la meva inquietud cultural 

i les ganes de fer-ne partícips als altres. 

 "Etopeia eucràtica" - títol humorístic - entra dins el camp dels 

escrits de circumstància, puix que fou amb motiu dels meus 

cinquanta anys que varem celebrar una festa amb els companys 

cantaires de l' "Schola cantorum universitària" i vaig dedicar un 

poema a diversos d'ells. 

EI que he escrit no pot considerar-se una autocrítica, sinó 

una visió general". 

La Garriga, 26 d'agost de 1986 

Martí Suñol i Genís 

(en el que publico sempre escric Sunyol) 
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GERARD VERGÉS 

Poeta i biògraf-narrador 

                       BIOGRAFIA

  Gerard Vergés neix a Tortosa el 7 de març de 1931. Fa el Batxillerat a l'Institut 
d'aquesta ciutat i després al Col·legi de San Ignasi dels jesuïtes de Sarrià. 
  Estudia Farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1955 i es doctora el 1961 amb 
excel·lent. Feu la Tesi a la càtedra de Fisiologia, sobre l'acció d'una sulfamida 
hipoglucemiant, amb el professor Arseni Fraile. El Dr. Fraile, el Dr. Moreno i el Dr. 
Suñé, que li ensenyà Galènica, foren l'excepció - ell mateix ho declara - en un món 
"impermeable i dictatorial" com era aquell. 
  Entra a la indústria farmacèutica el 1957 la qual cosa li serveis per agafar experiència i 
publicar diferents treballs que aniran engruixint el seu currículum. 
  És el 1966 quan inicia la seva activitat d'analista clínic de consolidació professional en 
que estudià, treballà i també impartir classes de Biologia en el Centre associat de 
Tortosa de la UNED (Universitat a distància), i feu conferències: UNDF, Tortosa 1977, 
sobre dèficits vitamínics, i dos al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Múrcia, sobre la 
trombosi i arteriosclerosi (1980). 
  Una tercera i última etapa, per ara, comença el 1976 amb la fundació de l'empresa 
"Química Clínica Aplicada S.A." (QCA) on és director tècnic i encara continua: reactius 
per a bioquímica, per a immunologia, etc. 
  Dins la seva especialitat d'analista ha impartit classes al Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Tarragona sobre "Tècniques bàsiques d'Anàlisis Clínics" el 1971 i 1l 
1975; sobre orientació a les oposicions del cos de farmacèutics titulars el 1976 i sobre 
proves d'urgència d'anàlisis clínics, dos el 1978 i un l'any 79. 
Es casà l’any 1957 i té set fills. El primogènit és farmacèutic i també es diu Gerard, 
circumstàncies ambdues que s’han repetit en les quatre últimes generacions. També té 
un altre fill que estudia farmàcia. 

ACTIVITAT LITERÀRIA

  Com a escriptor podríem destacar dues vessants: el narrador-biògraf i el poeta. 
  És en aquest gènere en el que comença ja des de jove i forma amb una colla d'amics 
la revista literària "Gèminis" des de 1953 fins al 61. Així ha publicat, en poesia, dos 
llibres "L'ombra rogenca de la lloba" (1981) i "Long Play per a una ànima trista" (1986). 
  Respecte a l'altre camp de narrador-biògraf també ha publicat dos llibres: "El pintor 
tortosí Antoni Casanova" (1983) i "Tretze biografies imperfectes" (1985). 



503

                 CÀRRECS I DISTINCIONS ACADÈMIQUES

  L'any 59 obté l'accèssit al Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia. 
  Obté el premi Safa l'any 1962. 
  Soci numerari de l'"Associación Española de Farmacéuticos Analistas" (AEFA). 

                   PREMIS LITERARIS

- Premi Carles Riba 1981 pel conjunt de poemes titolats "L'ombra rogenca de la lloba". 
- Premi Josep Pla 1985 per l'obra "Tretze biografies imperfectes". 

"L'ombra rogenca de la lloba"

  El 1981,k el jurat del premi "Carles Riba" el va atorgar a Gerard Vergés per la seva 
obra poètica "L'ombra rogenca de la lloba". 
  Aquest llibret va ésser prologat pel conegut poeta Xavier Bru de Sala que comença el 
seu comentari així: 
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   I en veritat té raó. Aquesta obra, meitat ver i meitat prosa, sorprèn per la seva 
originalitat. 
  Els dos bessons criats per la lloba capitolina en l'antiga llegenda de la fundació de 
Roma, Ròmul i Remus, donen nom a la primera i segona part del llibre. 
  Ròmul és, en primera persona, qui s'explica. Representa, en realitat, la veu del 
poeta-autor. Comença a l'estil d'Ausias March amb un conegut decasíl·lab: 

  Segueix amb la presentació del seu personatge, del seu ambient i dels seus 
sentiments.
  Segueix descrivint amb profund lirisme els fet de la història antiga amb els herois, els 
pensaments i el plaers d'aquella època. 
  Després d'això, comença a ficar-se endavant per la història i les arts. Van sortint 
referències a Ramon Llull, Vicenç Ferrer, Goethe i Voltaire, entre d'altres. Parla del 
Nadal, de Déu Pare. S'introdueix en els trobadors i l'Edat Mitja, per desembocar al  
Renaixement amb Dant a qui coneix bé.  
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Fragment de “L’ombra rogenca de la lloba”. Aquí surt el vers que dóna títol al llibre. 
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   I per finalitzar el seu poema, cansat, juga amb els versos: 
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  La segona part de l'obra és la titulada Remus.  
  Es tracta de les notes explicatives adjuntes al poema del seu germà. I aquí vé un 
batibull de referències als clàssics, numerades, divertides, minuciosament absurdes. Hi 
inclou una xiroia "balada dels proverbis": 

Conclou finalment amb una cançó dels oficis. 
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  Aquesta segona part en prosa és més llarga que la primera, la poètica. En ells se'ns 
mostra generosament la gran formació humanística d'en Gerard Vergés que ell es 
complau a barrejar indiscriminadament. 
  Com en Bru de Sala hem arribat a la conclusió que el poeta és un satíric. 
L'enrevessada ironia que es filtra entre els seus versos ens mostra la seva mala 
intenció. Ella l'amaga amb un caire solemne i clàssic. 
  Però tot això no és més que la ganyota melangiosa de l'home adult, de l'home que ja 
ha sortit del paradís per endinsar-se a través de la vida pràctica i moderna a la 
destrucció final. I empro aquesta paraula mal dita, que al poeta no li agrada perquè li 
recorda els mals i que s’escriu nostàlgia. 
  D'aquest llibre de poemes, "L'ombra rogenca de la lloba", en surten algunes crítiques. 
És interessant la de "Canigó" del 16 de gener de 1982. Es preocupa de la situació 
poètica tortosina i a més, permet, a través del diàleg, veure la forma de pensar del 
nostre farmacèutic poeta i la seva evolució des d'escriptor immadur que usa el castellà 
al poeta català i acurat. 

  Reproduïm-la: 
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"El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896)"
(Gèminis Edicions, 1983)

  Aquesta segona obra en la producció de Gerard Vergés és un estudi  aprofundit de la 
biografia d'aquest pintor i una anàlisi exacta de la seva forma de dibuixar i pintar. 
Noranta-cinc llibres consultats de bibliografia general d'art i especialitzada sobre Antoni 
Casanova, i les qualitats literàries i observadores d'en Vergés així ho demostren. 
  La presentació és acurada gràcies a la contribució econòmica de l'Ajuntament de 
Tortosa i la Diputació de Tarragona. 
  La portada ja ens mostra un exemple de la pintura d'en Casanova en color amb el títol 
del llibre com a peu i al darrera una fotografia d'en Vergés del qual s'explica la seva 
activitat literària a grans trets. 
  també es diu que l’Editorial enceta amb aquesta obra una sèrie de monografies i 
estudis relacionats amb les terres de l'Ebre. 
  La nota biogràfica no amaga que G. Vergés és doctor en Farmàcia i que la intenció en 
escriure sobre Casanova és "la reivindicació d'una de les figures catalanes més 
il·lustres i més ignorades de l'art de la segona meitat del segle XIX". Després dels 
"Agraïments" ens trobem amb l'escrit signat per Ricard Salvat el 12 d'octubre de 1983. 
Es titula "A manera de proemi o carta". Aquesta presentació del llibre escrita també per 
un tortosí reivindica la figura de Casanova, artista no estudiat pràcticament. Pintor del 
realisme post-romàntic (com el defineix Gerard Vergés) d'igual vàlua a d'altres 
contemporanis molt valorats, va quedar marginat dintre el camí de l'avantguarda i es va 
decantar per les Exposicions Nacionals. 
  Valora molt positivament aquesta biografia d'en Gerard Vergés degut a les poques 
fonts de què ha disposat, al "to especial a l'hora de valorar la feina dels col·legues i 
encara més la d'artistes que produeixen en altres llenguatges", a què el considera una 
obra d'amor, saviesa i sensibilitat. 
  L'obra es divideix en dos gran apartats: Biografia i Apèndix. 
 La biografia es compon d'un pròleg del propi Vergés i un estudi acurat dels períodes en 
què divideix la seva producció pictòrica segons la ciutat d'estada. 
  Fa una explicació precisa i paulatina de la seva vida i pintura paral·lelament. 
  El començament del pròleg el veiem a la pàgina següent. Es combina perfectament 
l'anècdota científica amb l'art de la literatura. 
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   En la biografia, Vergés ens descriu en Casanova que va ser elogiat per Pedro de 
Madrazo com el "primer dibuixant del món" però que visqué en un ambient on s'estilava 
una pintura pèssima i passada de moda: pintures de costums, escenes històriques amb 
personatges disfressats. 
  Fou en Casanova un artista meticulós, precís àdhuc en el més petit detall perquè 
segons el nostre farmacèutic en sap tant de pintar i dibuixar que trobem a faltar aquell 
punt d'imperfecció. "Quan malgré lui, fracassa, ens trobem - moltes vegades - davant 
una obra literalment fascinant", diu G. Vergés. 
  Bevent en moltes fonts - i moltes també equivocades - Gerard Vergés aconsegueix 
confeccionar en aquest llibre una correcta biografia del pintor des de 1847 quan nasqué 
a Tortosa fins a la seva mort al 1896 a París. 
  Analitza tots els punts obscurs de la vida del pintor, però la tasca de l'autor no és 
només la de comprovar i ordenar dades sinó també la de situar el personatge en cada 
un dels moments. Així ens descriu la  
Tortosa de 1847, la casa del pintor i el que devia sentir-se en aquells moments. Ja 
anant a l'escola Casanova pinta als llibres i cartipassos. 
  Divideix la vida de A. Casanova en diversos períodes: 
- Tortosa (1847-1857). És un nen que mostra el seu talent. 
- Barcelona (1857-1865). Primers mestres: Josep Planella i a Llotja, Claudi Lorenzale 
(deixeble de l'escola nazarena de Roma, pintura sense nervi). 
- Madrid (1865-1870). Escola de Sant Fernando, amb el mestre Federico de Madrazo. 

  Gerard Vergés critica A. Casanova com a autor de pintura d'història, artificiosa sense 
perspectiva aèria, opaca però molt millor que la dels seus contemporanis. A més en 
Vergés es queixa de què, fins i tot els crítics d'art només coneguin aquesta vessant de 
la producció de Casanova. 

- Barcelona (1870-1871). Guanya una  pensió de la Diputació per anar a Roma. 
- Roma (1871-1875). Promocionat pel marxant Goupil; coneix a Ricardo Madrazo, Luis 
Jiménez Aranda, A. Mas, Villegas, J. Planella i Rodríguez, i sobretot, Fortuny del qual 
s'influencià. 
- París (1875-1896). Anys de participació en exposicions universals contínua des de 
1876 a 1889, d'èxits i diners, d'honors i premis i homenatges de la mateixa Tortosa 
natal. 
  Després del disgust per la mort del seu pare, d'un robatori que el deixa pràcticament 
arruïnat, i d'un atac d’apoplexia, mor d'un atac al cor. 
   
  La relació de les obres presentades a les Exposicions Nacionals de París amb 
observacions diverses apareixen a l'apèndix del llibre. Però el que interessa a l'autor és 
l'estudi psicològic del personatge a través per exemple, de la persecució per Itàlia que 
el pintor fa amb un inspector de la Sûreté per arreplegar els models que l'estafaren a 
París. 
  Aquesta intenció continua a l'Epíleg del llibre on parla de la mort del pintor cansat per 
un atac de cor degut al disgust del robatori, així ho expressa un any més tard la seva 
germana Rosa en una carta a Francesc Mestre i Noé.  
  Aquesta forma d'ésser gasiva, avara, que el fan en ocasions tancar-se a l'estudi per 
dedicar-se a la pintura incansablement, i a un tipus de pintura que sap segur que 
vendrà, cosa que no li permet "fer aventures", l'esperit incansable, i un caràcter trist, 
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desconfiat, retret, esquerp i depressiu, és a pinzellades el que es desprèn de 
l'explicació d'en Vergés. 
  Hi ha molts punts obscurs en la biografia, ens mostra el nostre farmacèutic: si el pintor 
arribà a casar-se, es parla d'una vídua en la necrològica que no apareix mai abans; què 
volia fer amb els 200.000 francs or que guardava a casa seva per a un projecte i que li 
robaren; quins eren les creences d'Antoni Casanova. 
  Totes aquestes preguntes ens les planteja l’esperit investigador i encuriosit del nostre 
farmacèutic que literàriament clou amb el mateix interrogant que comença: 
  "Què se n'ha fet avui d’aquell pintor destríssim?". 
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 A la pàgina anterior se'ns mostra l'estil directe de G. Vergés que domina també l'art de 
la pintura. 
  J. Massip fa un comentari d’aquesta mateixa obra a "La veu del Baix Ebre" núm. 1374 
(20-I-84). 
  Destaca la passió que Vergés com a tortosí posa en l'obra i en l'elogi d'un pintor no 
molt reconegut o cotitzat. Compara dues característiques contraposades de biógraf i 
biografiat: to dramàtic i burleta, transcendental i frívol alhora. 
  A la revista local d'"Informes" (núm. 35) del 18-I-84, Manuel Pérez Bonfill li fa un 
comentari molt elogiós de "El pintor tortosí Antoni Casanova" (1874-1896). Considera 
que és una "delícia literària" en la que "no es nota l'aparell historiogràfic" tot i mostrant 
les fonts de la seva informació. I això és cert. 

Fragment destacable del comentari sobre 
l’obra aparegut a “Informes” 

   Una mica més exagerat és que afirmi que Vergés ha escrit una novel·la policíaca, si 
bé manté l'interès, i augmenta gradualment fins al final. 
  La considera una obra "ben escrita, idealitzant, un si és o no irònica i crepuscular". 

  Reprodueixo a continuació la crítica literària, elogiosa i equilibrada de Joan Perucho, 
apareguda a l'Avui (31-VI-84): 
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  "Tretze biografies imperfectes" (Ed. Destino Barcelona, 1986; 250 pp.) 

  Gerard Vergés guanya el 1985 el Premi "Josep Pla" que publica edicions Destino. La 
seva obra es titula "Tretze biografies imperfectes". 
  En la introducció, l'escriptor avisa de la classe d'històries que relata. El personatge 
biografiat no és més que l'excusa per explicar coses, pensaments, sentiments i records 
de l'autor. Això li permet de lluir la seva vasta erudició literària i artística en general. 
Estan escrites en to lleuger, col·loquial, com qui no vol profunditzar, però ja ho crec que 
ho fa. Esmicola els més petits detalls i, tot citant, una llarga bibliografia, ens dóna la 
seva visió personal i ben acurada del personatge.  
   
  La primera biografia és la del pintor Gustave Moreau, que ell estudia a partir de la 
seva visita al museu Moreau de París. L'autor observa amb interès la dimensió dels 
quadres de l'artista, tan grans i la seva foscor, els seus jocs de llum. També esmenta 
que moltes teles són inacabades i això les afavoreix perquè són més vibrants, més 
aèries. 
  En un moment en què els pintors de moda es dediquen a la pintura històrica, Moreau 
consagra la seva vida als assumptes bíblics i mitològics. Moreau no vol pintar homes 
sinó deus. 
  Les teles d'aquest pintor són com dibuixos acolorits, no projecten ombra perquè els 
manca la llum. Per això aquesta pintura que sembla realista és, en realitat, cerebral, 
ens explica en Vergés. 
  L'autor comenta magistralment les "heroïnes" de la pintura de Moreau. 
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  S’estén després sobre la "Salomé" de Moreau i comença a parlar de tots els que han 
pintat aquest mateix tema, bíblic i llegendari, i també sobre tots els que van escriure 
sobre aquesta història, plena de bellesa, erotisme i crueltat. 
  L'art de Moreau se'ns diu que és excessivament ornamental, per exemple, la seva 
obra "Júpiter i Sèmele" és un veritable caos. 
  Per a en Vergés, en Moreau resulta enigmàtic. En la mirada d'ull fixos del seu 
autoretrat s'hi amaga aquella obsessió per aquell mateix tema de Salomé, un tipus de 
dona que és sempre el mateix model en totes les seves pintures, el desig d'una 
ornamentació exuberant i els sentiments d'amor més incontrolats.  
  La passió per la seva mare, i l'afecte que sentia per una "ànima germana" amb la qual 
va relacionar-se durant vint-i-cinc anys de la seva vida. Moreau era homosexual. 
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  La segona biografia és la de Fernando Niño de Guevara, cardenal inquisidor. 
  Tenim davant la reproducció de la famosa pintura de "El Greco", que havia nascut el 
mateix any que el seu retratat, el 1541. 
  Té un terrible esguard d'ulls negres de falcó. Penetrants, diu en Vergés, com raigs X, 
com raigs catòdics, com raig làser. El cos un xic tibat i els colzes alternats sobre els 
braços de la cadira com per propiciar l'impuls del salt definitiu. 
  Comenta l'escriptor que, en aquest cas, i en d'altres el pintor es revenja remarcant els 
trets negatius del personatge que pinta. És el cas del llavi inferior dels 'àustries", que els 
donava l'aire de subnormals; de l'aspecte estúpid i presumit de Carles IV i la família 
reial, pintats per Goya. 
  Segons Marañón, el quadre de Niño de Guevara és una portentosa caricatura. Té, en 
efecte, un posat sòrdid i antipàtic. Algú, a la Tate Gallery va clavar un ganivet al retrat 
del Cardenal. 
  Comença després en Vergés a relatar-nos els fets de la Inquisició, la seva barbàrie, la 
seva crueltat i la gran ignorància que l'acompanyaven. Tot això, a més, servia per 
confiscar bens, cobrar entrades per les execucions com a actes de fe, etc.  
  Al procurador de la Curia de Vic li pagaven 25 lliures barcelonines per bruixa cremada. 
Això es fa per contracte firmat.  
  Ens explica també l'autor les pràctiques de bruixeria més complicades. Ho veiem al full 
següent. 
  Després ve la descripció dels processos que, diuen varen ocasionar més morts que la 
pesta negra. 
  En conjunt, aquesta no és pròpiament una biografia del cardenal. Es un assaig ben 
documentat de tota una època desgraciada. 
  L'art de lla pintura, però, és allò que més fascina l'escriptor quan  contempla el retrat 
d'aquest cardenal, d'un realisme rotund, penjat al Metropolitan Museum. 
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Jaume Tió i Noé és el tercer biografiat. Ens explica en Vergés que aquí a Catalunya el 
poeta romàntic no va pràcticament  existir. 
  Segueix amb la descripció del personatge gràcies a un gravat que es conserva: Té 
aspecte enèrgic i mirada transcendent , front noble, boca ben dibuixada però nas 
vulgar, la barba li arrodoneix el rostre i li fa cara de lluna.  
  Tió i Noé és un romàntic de cap a peus: A dotze anys ja fa versos (com en Deats). Fill 
d'un comerciant de Tortosa, estudia allà i després a València. Se'n va més tard a 
Barcelona i a Madrid, i després de moltes aventures és empresonat per una partida 
carlina i fuig a peu fins a París. 
  Allà coneix al Duc de Rivas i Martínez de la Rosa. Col·labora a Le Siècle, però el 1838 
torna a Tortosa i definitivament a Barcelona. Forma part de la "La Guàrdia Nacional" de 
Piferrer i escriu al "Heraldo" i al "Liberal". Dirigeix també la col·lecció "Tesoro de autores 
ilustres". 
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  La seva obra de creació més representativa és la dramàtica ja que els seus poemes 
han restat dispersos. el 1839 estrena la seva primera obra "El castellano de Mora" que 
tingué un cert èxit. 
  Després "Generosos a cual más" i més endavant la seva millor obra "Alfonso III el 
liberado o Leyes del Deber y del Honor".  
  I la darrera "El espejo de las venganzas" publicada en part a "El Sol". 
  En Tió i Noé mor a vint-i-cinc anys del mal del segle, la tuberculosi. 
  Ara, aquí, en Vergés s’estén en una detallada exposició del romanticisme català. 
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   Insisteix en què el període romàntic és el més desgraciat de la literatura espanyola. I 
que, en conseqüència, en Tió i Noé, el poeta tortosí, és un poeta mediocre i escrivia en 
una llengua que no és la seva. 
  Ara bé la poesia romàntica és com a mínim popular. En el seu temps es llegeix, es 
recita, s'escriuen cartes, forma part de la cultura i de l'educació de l'època. 
  En Vergés escriu uns comentaris molt ben documentats sobre la pompositat i 
l’ampul·lositat de l'estil literari dels romàntics, citant-ne nombrosos exemples. Compara 
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després Tió i Noé al poeta Cabanyes dient que són versificadors abrandats i buit que 
escriuen en castellà. 
 Tió i Noé és un exemple palès de submissió a un espanyolisme fervent com en 
Cabanyes. 
  I una altra cosa comuna als dos poetes és la seva màxima limitació que rau justament 
en la manca d'identitat. 
  Tots dos eren lectors incansables dotats d'una insaciable curiositat cultural. Però cap 
d'aquests romàntics pot formar part, doncs, de la literatura catalana. 
  No ens sembla pas que aquest poeta tortosí, Tió i Noé, sigui un personatge de gran 
interès. Potser li manca un estudi psicològic. 
  La imperfecció de la biografia deu raure en què no sabem res de la seva persona: Què 
estimava i què creia. Es una mica un ninot com el del gravat.  
  Un poeta imperfecte en lla nombrosa varietat del Romanticisme literari tan important a 
França, Itàlia i Anglaterra. 

  Marià de la Pau Graells. 

  En un to una mica festiu, no exempt d'ironia, en Vergés comença a parlar-nos de 
papallones. N'hi ha d'uns 100 mm d'amplària de color groc, verdós amb un ocellet 
porpra i blanc envoltat de negre, molt cobejada, molt valuosa. Es tracta de la "Graellsia 
isabellae" descoberta, i classificada pel seu biografiat. 
  Aquest Lepidòpter sembla que ja havia estat descrit a la "Revue et magasin de 
Zoologie" amb el nom de "Saturnia Isabellae". 
  Però el 1886 Grote crea el gènere Graellsia en honor al seu descobridor, Marià de la 
Pau Graells, i dels "Saturnids", la nova papallona passava a la família dels "Sisfingids". 
  Es veu que aquesta papallona és molt difícil de trobar. En Vergés no l'ha vista mai 
volant, però uns amics seus diuen que l'han caçada prop del mont Caro. Alguns opinen 
que ve de l’Àfrica o de l'Amèrica. Segons Sataudingers una autoritat indiscutible, la 
Graellsia isabellae és un bombícid autòcton de la Península. 
   Fins ara sembla que la biografia sigui de la papallona. En Vergés parla a continuació 
del seu descobridor i biografiat.  
  Marià de la Pau Graells neix a Barcelona el 1809. Estudia Medicina i exerceix amb 
abnegació quan l'epidèmia de còlera del 1835. El seu pare, també metge, havia exercit 
al balneari de Caldes de Montbui, i havia escrit uns tractats d'òptica. 

  Marià de la Pau tot i essent catedràtic d'Anatomia i Fisiologia de la Universitat de 
Madrid era un naturalista. Va ser director del Museu nacional de Ciències Naturals. El 
nostre naturalista dedica el seu treball a la Reina. En Vergés ens explica el moment 
històric.
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Segueix després en Vergés comentant la història d'Espanya del segle passat amb el 
seu bon humor habitual. Parla també del botànic Loscos que en el seu "Manuscrito" 
explica la història de la Farmàcia i de les ciències Químiques. En Vergés fa un resum 
anecdòtic dels Galenos d'aquest segle passat amb fórmules galèniques. 
  Però tornant a la biografia cal esmentar tota la seva obra. 

Un altre 
fragment de 

“Tretze 
biografies

imperfectes”
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  En el retrat d'en Graells diu que s'hi endevina una color sana (va morir a 89 anys) i 
una mirada penetrant i viva. 
  Té, de veritat, el posat d'un vell capità del Cliper. 
  La papallona que va descobrir aquest entomòleg biografiat, rara i bellíssima, la podem 
trobar amb molt sort al Guadarrama, a la serralada del Conca i d'Albarrací, als ports de 
Tortosa, a les muntanyes de Cazorla i de Segura, al Pirineu. Oberthur la troba als Alps 
francesos i s'apressa a crear la subespècia Galliegloria. En Vergés i ironitza aquest 
patriotisme francès. 
  Com es veu el nostre farmacèutic sap fer broma fins en les biografies més avorrides. 

Giorgio de Chirico 

  "Pintor optimus" signava així aquest pintor les seves teles. Ja es veu que no era 
modest i tampoc no era hipòcrita. 
  Era fill d'italians, ens explica en Vergés, bevia pippermint. Té uns somnis eixelebrats, 
tot el que l'envolta es pot veure de diferents maneres. Per això devia fer-se surrealista. 
En les seves obres hi trobem delineants, tinent d'infanteria, dones de la vida, 
constructors de catedrals. 
  En Vergés divaga filosòficament sobre els fets artístics més absurds. 
  El moviment surrealista arriba a París on, de moment, el posen de moda pintors i 
poetes. 
  D'altra banda, de les últimes obres de Chirico el que comptava eren els maniquís amb 
el cap ple de palla, de borra, de sorra, de serradures. Tals farciments varen motivar que 
el pintor s’apartés del moviment perpetu de la matèria. 
  Era l'any 1928 quan va renunciar a tota simpatia per l'art modern. Aleshores es va 
dedicar a la Natura. 
  Diu en Vergés que la vida de Chirico va ser com una novel·la semiopaca, 
semitransparent, semiquimèrica i semibiogràfica; a la manera d'un somni com és 
l'existència de l'home.  
  Una vegada més recordem que en Vergés és un satíric que frueix amb els 
contrasentits i les absurditats. 
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G. Vergés 
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  A la manera d'apèndix ens ofereix una biografia seriosa firmada per William Grant 
(The Surrealism). 
  De Chirico, de pares italians, va néixer a Volo (Grècia) el 1888. Va estudiar art a 
Atenes, va passar temporades a l'acadèmia de Mímica i finalment arriba a París el 
1911. Viatja a Milà i Florència. Tracta Apollinaire i els cubistes amb les seves visions 
somniadores i geomètriques. A Itàlia li diuen pintor metafísic. 
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  Però ja el 1920 comença a tornar a l'art clàssic. El seu darrer intent és la tela "La 
família del pintor" que motiva crítiques adverses que el retornen al camí de la realitat. 

William Shakespeare 

  En Gerard Vergés, gran admirador de la figura d'aquest personatge dedica la seva 
biografia a posar en dubte la seva identitat. 
  Explica primer la seva visita a Stratford-on-Avon, la visita a la casa natal, i a la que va 
viure amb la seva dona, una casa rural del segle XV. 
  No obstant la personalitat de l'autor anglès va ser posada en dubte en el llibre 
"Defensa de Will" que més aviat és un atac. 
  Una senyora, F. Bonac-Melurau inicia la teoria que Shakespeare és el pseudònim del 
conegut filòsof i científic Francis Bacon. També s'ha dit que el que escrivia era "Marlow" 
el poeta acusat de sodomia i ateisme, acusacions que podien condemnar-lo a la mort. 
  Aquest poeta va ser apunyalat abans dels 30 anys. Algú diu que això no és veritat i 
que així va poder convertir-se en Shakespeare. És veritat que en un passatge de "As 
you like", Shakespeare esmenta un poema de Malow cinc anys abans de ser publicat. 
Com el coneixia?. 
  Més tard Delia Bacon reivindicaria per al seu avantpassat Francis la glòria del gran 
dramaturg. Però d'altres personatges van reclamar l'honor de l'autoria per al compte de 
Rutland, d'Oxford, i de Derbi. I també la comtessa de Pembroke com a experta en 
papers teatrals femenins. 
  El nostre farmacèutic-biògraf fa una anàlisi ben  detallada de les possibilitats de 
suplantació i dóna tots els detalls de la vida del gran dramaturg. 
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   Després explica les aventures de la vida de Shakespeare, algunes de les quals es 
reflecteixen en les seves comèdies com en "The Merry Wives of Windsor". 
  Casat i amb molt fills el nostre biografiat va a Londres i ha de fer tots els oficis per 
viure. 
  En realitat, tot en Shakespeare és rar i problemàtic. Quan mor, ningú no li fa cap elogi 
funerari, cap necrològica parlant dels seus mèrits. 

La vida de Shakespeare narrada per G. Vergés en “Tretze biografies imperfectes”. 
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  En Vergés explica passatges de la seva vida, contradictoris. La llegenda, la realitat es 
superposen. Havia fet d'artista en les pròpies obres dramàtiques i fins deien que la 
reina Isabel les anava a veure. Però no hi ha res comprovat. 
  L'únic retrat de Shakespeare que es pot donar per bo és el del First Folio de 1623. 
Conté 35 obres teatrals. El retrat és obra de Droeshout de nissaga flamenca. La part 
dreta del cos del dramaturg és correcta. S'ajunta amb el pit, mentre que l'esquerra 
correspon a la seva esquerra. Això no és un error de perspectiva sinó que és infreqüent 
en el retrat de certs subjectes ambigus. 
  Els darrers anys de la seva vida els passa amb la seva família a Stratford i mor el 
1616. 
  No deixa ni un sol manuscrit, ni una sola carta, ni un vers de la seva mà. Només es 
troba la seva signatura en algun document de compra-venda, una firma desigual i 
vacil·lant com la d'un analfabet. 
  En Vergés acaba la seva biografia dient que Shakespeare és un enigma, un misteri 
insondable, un engany en el qual hauria hagut de participar-hi molta gent. Fos que fos 
va ser un gran poeta. 
  Ens adonem que en Vergés sent una mica apassionada admiració pel seu biografiat. 

Victorine Meurent 

  Després d'una brillant disquisició sobre pintures famoses, en Vergés ens aclareix que 
aquesta Victorine biografiada va ser una model d'Eduard Manet. 
  En realitat, és la biografia d'en Manet la que ens conta el nostre farmacèutic-poeta. 
  Aquesta model va tenir nom senzillament perquè es deixa pintar completament nua en 
època victoriana. Si el tema hagués estat mitològic, per exemple, el d'una Venus, haurà 
estat cosa admesa. 
  Però en Manet pinta "El dinar a l'herba", on ella sola es veu nua, al costat de dos 
homes vestits. El fons és un bosc amb un rierol, d'on surt una dona vestida de blanc. En 
aquell moment un crític diu que la moralitat del quadre és dubtosa però que podia 
perdonar-se pel colorit. Els antecedents d'aquesta pintura es troben en el concert 
campestre de Tiziano, en un gravat de Raimondi "El Judici de Paris" basat en una tela 
perduda de Rafaello. 
  Eduard Manet, fill de pares rígids i de casa bona, es va enamorar vivament d'una noia 
holandesa, Suzanne Lenhoft, filla d'un organista i professora de música.  
  Donava lliçons a Manet i als seus germans. El 1852 aquesta noia va tenir un fill del 
pintor. El varen fer passar com a germà petit de la Suzanne, fins esperar que la mort 
del pare de l'Eduard permetí el casament. 
  Però Manet ha conegut Victorine Meurent que ja feia de model. És una rosseta, 
castanya de pell blanca i lletosa. Té divuit anys però sembla més gran i una mica vulgar 
sobretot en el quadre "Olimpia". 
  Aquí en Vergés s'estén parlant de la pintura d'en Manet.Es veu que la pintura i les 
obres d'art l'apassionen i que n'és un gran "connaisseur". En fa veritables estudis, com 
el que podem llegir a continuació: 
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  Des del primer moment, en Manet es proposa tenir gran èxit entre els pintors 
reconeguts oficialment. Envia cada any una tela al "Saló" de París on només es 
guardonen les obres clàssiques. 
  Explicant la seva tècnica diu en expert: "Utilitza una base clara, un blanc cremós per a 
la lluminositat i el contrast". 
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  Com es pot observar en la seva pintura és un clarobscur menys la dona despullada 
que brilla com un sol.  
  Victorine s'allunya de París una temporada i aleshores Manet coneix una pintora, 
Berthe Morrisol que també li farà de model, però vestida i sota la vigilància de la seva 
mare. 
  Com que aquest pintor li agrada pintar a l'aire lliure, en Manet se'n va a pintar a ple dia 
i així es passa a l'impressionisme. Sembla que estaven enamorats, però Manet és 
casat i ella finalment es casa amb un germà d'en Manet. 
  Torna Victorine i Manet la pinta per darrera vegada en la tela "El ferrocarril", en una 
imatge borrosa i desdibuixada, la de l'adéu. 
  Victorine morí alcoholitzada. Manet es va fer vell de seguida i coix degut a la sífilis. 
  En Vergés ens mostra que domina el tema, l'època i que ho té ben estudiat. Ens ho 
pinta d'una manera tan florida i exuberant que cal posar molta atenció en les seves 
biografies. 

Josep Cugat i Sol 

  Això que hauria d'ésser la biografia d'una persona no ho és. 
  Aquest fragment literari de 13 biografies imperfectes s'hauria de titular "Biografia de 
Tortosa i de l'Ebre". 
  Gerard Vergés ens parla de la seva infantesa en ocasió de la Guerra Civil del 36. La 
seva família vivia a Tortosa i per fugir de la guerra es varen retirar a la masia, i encara 
més lluny, a un poble anomenat "Montaspre" que feia honor al seu nom tanta era la 
pobresa i solitud del paratge. 
  Després de recordar-ne nostàlgicament el seu cel i els seus arbres, en Vergés torna a 
la masia, prop de Tortosa amb la seva família. 
  Com que s'han quedat sense masovers, n'agafen de nous: un matrimoni i una filla que 
viuran a la planta baixa de la finca. El masover és el que donat títol ala biografia, en 
Josep Cugat i Sol. Ell serà l'amic i la companyia del nostre farmacèutic. Quan se'l 
mirava, al nen, diu que exclamava: Quin bon mosso farien de tú! Però és clar 
considerava que el fill de l'amo només podia ser un general, un Capità General o un 
bisbe. 
  Ens explica com era aquest home físicament, que sembla fet de l'argila del riu, amb 
faccions fortes i rígides com al d'una estàtua precolombina. 
  Després comença una descripció de la vida de postguerra, la manca d'aliments i així 
enllaça amb un estudi dels peixos de l'Ebre. 
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  Una vegada ha fet comparacions amb altres rius, en Vergés considera que, com en el 
Gènesi, tots els habitants de la vall han estat fets de l'argila que arrossega l'Ebre.  
  I es pregunta perquè el senyor Josep i ell, un vell i un xiquet es quedaven, de 
vegades, pensarosos, els ulls fixos en el corrent de l'aigua remorosa. 
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  En Gerard Vergés se'ns torna poeta .... 



533

Anton Bruckner 

  Amb el retrat d'aquest personatge a la mà, ningú no podria imaginar per quin motiu se'l 
biografia. 
  Per això, en Vergés fa un llarg comentari sobre l'efecte que causen les fotografies 
antigues. Diu que el nas ganxut i el pèl blanc i escàs li donen l'aspecte d'una cria de 
moltó.
  Potser va ser cosa del retratista que esborrà les faccions en l'afany de millorar-les. El 
fet és que sembla que Bruckner té un aire pagerol i no gaire intel·ligent. 
  Aquest home va néixer a Ansfelden (Àustria) fill d'un mestre rural. 
  Entrà de petit a l'Escolania de Sant Florià on hi havia quatre orgues. Aprèn sol a 
tocar-los. 
  A 14 anys escriu la primera simfonia. El 1856 és organista de la Catedral de Linz. 
Després passa a la cort de Viena i és professor del conservatori. Guanya un concurs a 
Nancy i a continuació va a París i Londres. 
  Té relacions íntimes amb moltes dones totes molt joves, curiosament amors tots 
frustrats. 
  era un home de gran humilitat, fervent devot. Les seves partitures començaven 
sempre amb la divisa jesuítica (OAMDG) (Omnia ad majorem dei gloriam). 
  En aquella cort vienesa subtil i brillant poc hi tenia a fer un home rústec però l'amistat 
amb Richard Wagner, a qui dedica la seva tercera simfonia, l'ajuda molt. 
  Però quan Wagner decau per les moltes crítiques adverses, un altre compositor, 
Brahms, ocupa el lloc d'en Bruckner. La composició culminant del biografiat és la 
setena simfonia. 

  En Vergés fa un estudi dels diferents músics de l'època que creen escola. 
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  El 1860 mor la mare de l'organista i el seu ànim es desploma. Fa venir un fotògraf, Per 
retratar la seva mare morta i servar-ne el record. A partir dels 50 anys en Bruckner 
torna a triomfar. el fan "Honoris Causa" de la Universitat de Viena. 
  L'emperador li cedeix, per viure i treballar, el petit pavelló del Palau de Belvedere. Els 
crítics més importants parlen bé d'ell, i diverses simfonies li són estrenades en públic.  
  Algunes joves músics, Mahler entre ells, es proclamen deixebles de Bruckner. 
  Per conèixer la seva música només cal escoltar la setena simfonia amb el só, gloriós i 
magnífic del timbals, tubes i trompes de l'Anton Bruckner. 
  Ens ho recomana en Vergés que ja es veu que n'és un entès. 
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 Circe 

  Com sempre, en Gerard Vergés ens vol parlar d'un personatge a través d'unes 
representacions pictòriques. 
  Ens descriu molt bé dues pintures de la deessa Circe; les dues obres del pintor Dosso 
Dossi. 
  Una d'elles es mostra a la galeria Borghese, famosa per comptar entre les seves 
obres d'art amb la magnífica escultura una de Paulina Bonaparte, "La Venus 
vencedora". 
  Aquesta Circe, però, van ben vestida en blau, or i carmesí. Davant d'un deliciós 
paisatge de tardor i un cel com un aigua marina. Penjats d'un arbre es venen els 
guerrers captius. 
  Circe té la pell molt clara i el cabell ros. L'altre Circe és exposada a la National Gallery 
de Washington. Aquesta es nua, té els cabells més foscos, un gest forçat, la carn de les 
cuixes no llueix i les mans són mal dibuixades. 
  Aquest Dosso Dossi que la va pintar tenia, es veu, un art molt desigual. Poc podem 
parlar de l'artista. 
  En Vergés ens conta una llarga història de la seva vida amb tots els detalls. En fa una 
petita novel·la del segle XVI. 
  Però ja hem dit sovint que en Vergés és un satíric. Volem dir que sembla seriós però 
que frueix enganyant al lector.   Així, en aquest cas, després de relatar una extensa 
biografia d'en Dosso Dossi ens diu, en un postscriptum que se l'ha inventada, que no hi 
ha una sola dada verídica. I pel que fa a Circe, aquesta és també una invenció, però 
dels grecs. 
  De manera que passem a parlar una mica de la deessa, una fetillera famosa amb un 
poder sobrenatural sobre els elements i els homes. 
  Segons la mitologia, uns diuen que és filla del rei Sol, Helios, i de l'oceànida Perse. 
Altres diuen que és filla del dia i de la nit. 
  Com que va emmetzinar el seu marit, el rei dels sàrmates, per tal d'apartar-la de les 
ires populars, Helios la porta a la illa Eea, al costat d'Etruria. 
  És aquí on té lloc l'aventura d'Ulises i els seus companys, tan magníficament relatada 
en els versos d'Homer de l'Odissea. 
  En Vergés ens comenta tot el tros d'aquest poema i aquí ens transcriu el final: 

Circe, llavors, desencanta els bacons, que es tornen 
 homes, més joves

                que no eren, i força més bells i més alts a la vista. 

I no sols això. Diu a Ulisses que tots els companys que resten al navili 
vinguin a hostatjar-se a la seva mansió. 
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  Però també entre nosaltres tenim recreadors de mites. En Romà Comamala té una 
curta encara que bellíssima peça dramàtica titulada "Circe". 
  També en el segle d'Or castellà, Lope de Vega i Calderón han aprofitat el tema de 
Circe.
  Circe, la deesa dels grans bucles, representa la dona ardent i sola que ha estat 
abandonada. Així la veu, amb la seva fantasia el nostre farmacèutic G. Vergés. 

Panxample 

  A Catalunya, hi ha hagut sempre bandolers, almenys des del segle XV, ben coneguts i 
populars, com Antic Roca, Toca-son, Trucafort, el Minyó de Montellà o l'italià Barbeta. A 
l'època barroca hi trobem els famosos Perot Rocaguinarda i Joan de Serrallonga. Al 
segle XIX apareixen els trabucaires, una mena de maquis carlistes, que s'amagaven 
pels Pirineus. 
  Tota aquesta gent ha estat protagonista d'innombrables obres literàries. Un d'aquests 
trabucaires va ser l'anomenat Panxample, que no ens sembla tan gros com suposa el 
mot.
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  Diem això, perquè tal com ens conta en Vergés, aquest bandoler és l'únic del qual es 
disposa d'una fotografia. S'ha de dir que sembla un home força atractiu, fins amb la 
seva barbeta i boina. I el que més ens sorprèn és el seu posat tranquil i la seva mirada 
dolça. 
  Va néixer aquest problemàtic personatge a Alfara, prop de Tortosa, l'any 1857 de 
pares pobres i la seva biografia la va escriure en castellà, Mossèn Antonio Castillo, 
rector de la parròquia d'Alfaro de Carles, que va trobar les dades a la sagristia. 
  Panxample es deia, en realitat, Joan Pujol i Fontanet i ja de molt jove es veu que tenia 
el geni fort perquè va matar el pare de la seva promesa, després dóna mort a un 
company, dit el Coix, perquè l'havia traït. 
  Un sergent, Reyes, el captura, però en Panxample es fuga de la presó de Tortosa. 
Aleshores es refugia als ports. Hi ha escaramusses i tiroteigs pels taulats de les masies 
i finalment el tornen a la presó de Pilat (Tarragona) i s'escapa de nou. Passa, més tard, 
la frontera i s'estableix a Carcassone on es casa amb la filla d'un pagès, Victorine. 
  Però altra vegada aquell Reyes va a buscar-lo i ara ja no s'escaparà més. 
  Un fotògraf llest el retrata i ven la seva fotografia per fer diners per a la que serà la 
seva vídua. El rostre del bandoler es difon per tota la Península; la seva figura produeix 
certa admiració. 
  Judicis a Tortosa i Tarragona i com a final, la seva sentència a mort. 
  Amb un cert humor macabre, en Vergés ens conta el sojorn d'en Panxample a la 
presó. 
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  Quan l'executen ha de disparar el piquet dues càrregues per rematar-lo. 
  En Gerard ens aclareix perquè ha volgut fer aquesta biografia. Es veu que, de petit, 
havia exercit certa fascinació sobre ell ja que la seva dida era descendent, encara que 
no en volia parlar, del bandoler biografiat. 

Thomas Wyatt 

  L'únic motiu per parlar d'aquest poeta és fer una mica d'història d'Anglaterra, 
concretament l'època d'Enric VIII. 
  Suposem que això encanta al nostre farmacèutic-escriptor en relació amb el drama 
shakespearià. 
  Després de recordar-nos el desgraciat matrimoni d'aquell barbablava amb la princesa 
Caterina, filla dels Reis Catòlics i es cisma subseqüent, ens conta els amors d'Anna 
Bolena. 
  Aquesta dona, molt bonica i molt coqueta, va consentir a ser l'amant del rei amb la 
condició de casar-s'hi. 
  Però ja en el moment de la seva coronació, embarassada de cinc mesos de la que 
seria Isabel I, Enric VIII s'entenia amb Joana Seymour, la següent esposa. 
  Thomas Wyatt i Anna es coneixien de molts anys ja que eren veïns. L'admiració del 
poeta per Anna la coneixia tota la cort. Però sembla que era un amor trobadoresc i 
metafísic. Tan es així que Enric VIII no se'n sentia gaire gelós. 
  També el rei escrivia versos i enviava cartes d'amor, en francès, que és el que 
s'estilava aleshores. 
  El pintor Holbein va pintar per separat aquests tres personatges. 
  El cavaller Wyatt se'ns mostra en la seva plenitud física als 34 anys. Té la mirada 
displicent i llunyana, el gest arrogant. 
  El rei escrivia els versos dedicats en aquell moment a Anna, en anglès i sembla que 
no era un gran poeta.      
  El poeta de la cort era Wyatt i els seus versos a Anna eren intencionats però 
metafòrics.
  Ell va ser qui va introduir el sonet a Anglaterra, seguint els corrents renaixentistes que 
venien d'Itàlia. Allò que després durien a termini, Shakespeare, Sidney i Spenser. 
  L'actitud de Wyatt és deixar-se dominar per Petrarca i perdre la seva identitat. Davant 
d'això es té la sensació d'una obra no acabada, de fracàs estètic. 
  En Vergés ens descriu el pas de la poesia dels trobadors a les formes renaixentistes: 
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El 1535 Wyatt és dut a la Torre de Londres, però no se sap el motiu. Gràcies als bons 
oficis del seu protector, Thomas Cromwell, és posat en llibertat. 
  L'any següent és empresonada Anna que ja no sortirà de la torre sinó per morir. El dia 
que és degollada, el rei és de cacera i tan sols el canó de la torre l'avisa que ja es vidu i 
es pot tornar a casar.  
  Thomas Wyatt ha deixat ja la poesia, es dedica a la política. Es nomenat Ambaixador 
a la cort de Carles V d'Espanya i més tard a la de Francesc I de França. 
  Està sempre a les ordres del rei i de Cromwell. Quan aquest cau en desgràcia, el 
tornen a empresonar. Finalment és absolt, aleshores es retira a els seves possessions 



540

d'Allington a quaranta anys. Allà es dedica a escriure sàtires morals.  
  Endarrere havien quedat els apassionats versos d'amor. 

  Durant tot l'any 86 van apareixent diversos escrits, comentaris, entrevistes sobre l'obra 
"Tretze Biografies Imperfectes" degut, en gran part, a què obtingué el premi Josep Pla.   

  En "La Veu del Baix Ebre" el seu amic Jaume Massip destaca el tarannà 
perfeccionista, estilitzador de la paraula del nostre farmacèutic (10-I-86). 
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  L'Avui ho mostra en grans titulars i amb una foto en la que el President de la 
Generalitat Jordi Pujol felicita en Gerard Vergés (7-I-86).    

Avui (7-I-86) 
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El Temps (20-I-86) 
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  A "La Vanguardia" amb motiu del Dia del Llibre, Joan Orja parla del llibre 
biografia-memòria-assaig, delícia literària. 
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També a l"Avui" el 18-IV-86 es parla del llibre presentat a Proa. 
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A "l'Avui dels llibres" (25-VI-86) en Joan Triadú elogia l'obra d'en Vergés. 
Diu que gairebé aclapara la seva erudició: 
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   La Revista de Catalunya (núm. 1) parla també del Premi Pla (Octubre '86) 
  Diu que, a través d'aquest llibre es plasma la sensibilitat del poeta al que li agrada 
trencar motllos i experimentar amb la tècnica literària. 
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A la revista "El Farmacéutico" (juny '86) se li fa una entrevista a la secció "de perfil". 
  Es de destacar la frase de G. Vergés en la penúltima pregunta quan diu "concepció 
humanista de la professió...”  Comentario:  ." 
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Long Play per a una ànima trista 
(Edicions Proa, Barcelona 1986) 

  En Gerard Vergés ens presenta el llibre de poesies titulat "Long Play per a una ànima 
trista". 
  Aquest llibret es compon de quatre parts: 
¶ I part, dedicada a temes variats, per exemple "Poema que tracta de les distintes 

varietats d'olors" o bé "El vell rellotge de la casa dels avis", etc. 
¶ II part, dedicada a l'amor en totes les seves facetes dona-home. Per citar-ne algun: 

"Desig i passió de Palmira" i "Maig d'amor" entre altres. 
¶ III part, dedicada a retrats de personatges històrics com "A la memòria del cavaller 

Cerverí de Girona" o també "A un cardenal pintat per Antoni Casanova 
(1847-1896)" 

¶ IV part, dedicada en bona part a fets històrics, científics, de ciència-ficció. "Una 
mica de miscel·lània com la invasió dels E.T.", "Escrit a la taula del meu laboratori" 
entre d'altres. 

  Ha prologat aquest llibre en Ramon Pla i Arxé, amb molt d'encert. 

Res no és estrident 
(forma, fons...) però tot 
destaca en la poesia 
d’en Vergés. 
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   En Gerard Vergés se'ns mostra com un poeta d'una extraordinària elegància tot 
jugant amb una gran erudició sobre els clàssics.  
  Es veu que cada paraula ha estat sospesada i amb ella treu poesia de tot el que 
l'envolta. Vegi's la lírica subtil de "Fràgil com un vidre és la memòria". 

  Molt inspirats i apassionats són els seus versos sobre l'amor. Molts d'ells escampen 
una flaire medieval. Vegem aquests, que ens sembla un pensament semblant a 
Gutiérrez de Cetina (ojos claros, serenos...): 
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  Molt inspirada també és la bella poesia titulada "Maig d'amor". 

 Cal també destacar una brillant 
mostra de poesia religiosa, aquest cant terrenal; cant ple de tràgica melangia inherent a 
la natura humana. 
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   Molt escaient en el nostre estudi de literats farmacèutics són les estrofes titulades 
"Escrit a la taula del meu laboratori". 

 Així es demostra que en les vivències científiques també s'hi pot trobar l'element 
poètic. Només que, és clar, la majoria de poetes no saben res de ciències. 
  No podia tampoc faltar una nadala, a la vegada vigorosa i subtil. 
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   Com s'ha pogut veure, en la forma el poeta no usa la rima consonant. És una rima 
lliure amb cadència estructural clàssica, brusca i melodiosa a un temps. 
  És una mica el poeta rebel que vol fugir, de vegades, dels conceptes admesos en la 
lírica, per tornar-hi, no obstant, malgrat un petit estirabot final. 

  Dues crítiques destacades de "Long Play per a una ànima trista" apareixen a "La 
Vanguardia" (20-XI-86) que signa Neus Aguado i la de "Revista de Catalunya" d'Antoni 
Josep Gómez Bosquet (Novembre 86). 

  La Sra. Aguado destaca el fet que Vergés  
sigui farmacèutic i que la seva formació  
influeix directament en la seva obra.  
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  L'anàlisi de l'obra a "Revista de Catalunya" és rigorosa en aquest comentari que 
veurem a continuació. 
  destaca la preocupació de l'autor per la pèrdua de la memòria, i quant a l'estil el 
trencament de la convenció en el gènere literari. 
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ENTREVISTA PERSONAL 

  Em fa passar al despatx del seu laboratori on també hi ha diversos aparells d'anàlisi. 
La llum és tènue i difusa del matí tortosí, els mobles funcionals, i en Vergés espera les 
meves preguntes amb un lleuger somriure tot seient en un tamboret. Diu que hi està  
tan avesat  que no vol seure a la seva taula. Li faig la primera pregunta: 

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia? 

- Per seguir la tradició. A casa som una saga d'apotecaris, el meu avi i el meu pare ho 
van ser. En realitat no tenia una vocació, la vocació és una entelèquia. A la professió 
t'hi fas. L'home és camaleònic i adaptable i jo podria haver fet una altra cosa. Però me 
l'estimo la meva professió, m'he realitzat com a farmacèutic. 

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a la literatura? 

- No ho sé. M'agrada llegir i ... bé, no ho sé ... Es quelcom que et crida. Vocació vé de 
"vocare", no? De molt jovenet jo ja escrivia. 

3) Va haver de superar moltes dificultats? 

- Dificultats genèriques no. De publicar tampoc n'he tingut. Sempre he trobat un camí. 
  Però en canvi escriure en sí sempre se m'ha fet molt difícil; és una dificultat intrínseca. 
Hi ha gent que és afortunada i no li costa gens. 
  La poesia és paraula. I la paraula s'ha de polir, s'ha de tractar. Per a mi, en literatura 
importa la qualitat, no la quantitat, ni importa el temps. En Händel trigà vint-i-quatre dies 
a escriure el Messies, o en Fernando de Rojas, quinze dies a escriure "La Celestina", i 
no és que em vulgui comparar. A mi, per donar una cosa per bona, em costa. 

4) es compatible escriure amb la seva professió de farmacèutic? 
   
- Sí, la prova és que totes dues tiren endavant. No barrejo ambdues activitats, quan faig 
d'analista, en faig i quan em dedico a escriure, escric. Per a mi és bo el canvi. el fet 
d'escriure em serveix per distreure'm. Es com una higiene mental, no és mentalment sa 
obsessionar-se amb una cosa. 
  Però no emprenc la literatura com un "hobby", m'ho prenc seriosament tot i essent 
conscient de què no sóc una punta d'iceberg. 
  Sóc com el "pintor de diumenge", m'hi dedico els caps de setmana, a les nits. 

5) Considera que hi ha relació entre la farmàcia i la seva activitat literària? Li ha 
servit estudiar Farmàcia per dedicar-se a escriure? 
   
- Bé ..., passar per les aules m'ha servit per aconseguir un cert rigor en l'activitat, també 
mental que sempre agrairé. 
  Quant a la manera d'expressar-me, em van ajudar a obtenir una major concisió i 
claredat. I tot això tant és bo en Bioquímica com ho és en poesia. 
  Ara bé, una imbricació directa no hi és. Tinc un poema que es titula "Escrit a la taula 
del laboratori", títol fictici en la realitat. 
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  L'esperit de farmacèutic, malgrat tot, hi és els meus poemes. Sempre surt el que ets, 
sempre hi surt el farmacèutic. 

6) Com jutja la seva obra? 

- Jo només publico el que dono per bo. són els altres els que m'han de jutjar. Jo sóc 
molt autocrític. Els llibres són com uns "fills" que m'estimo i que trobo molt macos quan, 
a la pitjor, no ho són tant. 

7) Si hagués de tornar a començar, faria el mateix? 
   
- No crec que hi hagi ningú tan satisfet que vulgui repetir-ho tot igualment. 
  Si les circumstàncies fossin les mateixes, suposo que sí es repetiria la història, tant 
com a farmacèutic i com a escriptor. Faria el mateix, però més ben fet, amb més 
intensitat ........ No hauria perdut les hores cremades com a cigarrets. Crec que matar el 
temps és un disbarat. 

8) Com veu actualment la literatura catalana? 

- Estem en un moment estel·lar però els grans estels s'estan morint. Hi ha gent molt 
vàlida en novel·la, en lírica, en tots els camps de la literatura catalana.  
  Vist des d· la perifèria, perquè Barcelona sempre s'ha considerat el centre, veig que hi 
ha com una urgència a escriure. 
  Un autor, per exemple, fa tres novel·les i si s'esmercés a fer-ne una seria millor. Em fa 
la impressió que hi ha gent que fa massa producció, que es dispersa. 
  El meu primer llibre fou Premi Carles Riba i, per tant me'l varen publicar així com el 
Pla. Jo no he tingut el problema i potser és, per això, que no tinc tantes ganes de 
publicar.   Als diaris es veu l'afany de columnistes o col·laboradors per sortir cada dia o 
cada setmana perquè el nom soni, amb el retrat de qui escriu al costat perquè li 
reconeguin la cara ....  i per jugar a aquest joc, es fa una obra endeble. 

9) Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual?, )què en pensa 
del futur de la farmàcia? 

- La professió de farmacèutic ha evolucionat de manera accelerada. Per definició, el 
farmacèutic és aquella persona relacionada amb el medicament, que fa, guarda i 
dosifica les formes farmacèutiques. A la indústria farmacèutica, tot això ha canviat. Hi 
ha una plètora de farmacèutics que es dedica a la Microbiologia, a la Bromatologia etc. 
que es van dispersant.  
  L'essència del farmacèutic s'està esvaint. S'obren nous camps interessants de 
conrear, són sortides a la carrera. Cal adaptar-se per sobreviure, s'ha d'entrar en el 
món de l'especialització. De fet, cal especialitzar-se.  
  Veig, per tot això, el futur una mica confús. El meu avi era farmacèutic i a ell sí el veig 
com a veritable farmacèutic no per exemple a mí mateix, o un farmacèutic que ven 
ulleres.  Però, potser, el que haurem de canviar serà la idea, el concepte de què és un 
farmacèutic. 
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GUILLEM VILADOT

Poeta i novel·lista 

BIOGRAFIA I ACTIVITAT LITERÀRIA

 Guillem Viladot neix el 26 d’abril de 1922 a Agramunt, ribera del Sió, subcomarca 
d’Urgell (Lleida). És fill de Joan Viladot i de Paula Roig.
 El 1928 abandona l’ensenyament dels Germans de la Doctrina Cristiana per passar 
a les Escoles Nacionals. El seu món és el carrer i els nens del poble. 
 El 1932 es presenta a l’ingrés de Batxillerat i l’any següent es queda intern als 
Maristes de Lleida; allà es posa malalt. El 1934 comença en un grup de capellans el
Batxillerat a Agramunt que continua el 37 a la Universitat de Cervera. 
 El 5 d’abril de 1938 té lloc el primer bombardeig al seu poble i en Viladot fa vida de 
masia.
 El 1939 es trasllada a Barcelona on acaba el Batxillerat l’any 41 a l’Institut Balmes. 
 De 1942 a 1948 cursa la carrera de Farmàcia. El 1949 es casa amb Montserrat 
Felip Iglesias, companya d’estudis i per tant també farmacèutica; torna al poble. Viu i 
té farmàcia des d’aleshores a Agramunt. 
 L’any 50 ingressa als Cos de Titulars; cau malalt i des del llit comença a escriure 
"Temps d’estrena". Per aquell temps fa crítica literària a les revistes lleidatanes 
"Ciudad" i "Labor". Ha col·laborat en gairebé totes les publicacions catalanes del 
país, tant és així que darrerament ha reunit en un llibre anomenat "La finestra 
induïda" (1981) els articles publicats a "El Correo Catalán". Es pot trobar el seu nom 
en la majoria de revistes que han representat una actitud jovenívola o combativa, 
com per exemple, "Inquietud", "la Jirafa", "Cavall Fort". 
 També ha col·laborat a "Destino", "Serra d’Or", "La Mañana", "Avui", "Ponent", "El 
Pont", "Tele/estel", "Els Ocells de Paper", "Quart Creixent", "Sió". 
 Ha intervingut en publicacions castellanes com "Medicamenta" on escrigué un 
assaig notable sobre "Màrius Torres" (1954); també a "La Mañana" amb "Leandre 
Cristòfol" (1960). Un altre dels seus treballs més assenyalats és "Panorama de la 
poesia lírica lleidatana" (1954) publicat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
 A la Vanguardia hi publica diversos articles i destaca “El psicoanálisis, ¿una 
subversión?” (13-I-83) sobre aquesta matèria que el motiva des de fa molts anys, 
com veurem en estudiar la seva obra. 
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El reproduïm a continuació: 

Ha donat també conferències sobre temes de poesia i d’art. Un exemple pot ésser 
"La societat post-industrial i l’oci" que  fou en part publicada en un article "La 
conferència" a la revista barcelonina "El Pont" (1970). El seu polifacetisme cultural –
literat, pintor, escultor, articulista, conferenciant- l’ha dut àdhuc a intervenir en un 
curtmetratge, “Self”, sobre les terres lleidatanes.
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Veiem què en diu la “La Vanguardia”:

La pel·lícula la defineix el seu director Albert Samara com un desafiament, com a 
cultura (La Vanguardia 22-VII-84). 
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 L’any 56 comença a escriure en català i prèn consciència de la cultura catalana. 
Viatja per Europa. És editor des 1960: "Editorial Urgell" d’Agramunt que ha publicat 
poesia experimental d’ell mateix, d’en Joan Brossa, i de Josep Vallverdú i també del 
primer i únic número de la primera col·lecció de poesia experimental feta a Espanya: 
"Poesia d’hui". 
 Viladot és citat a l’Enciclopèdia Espasa, i també al “Gran Diccionario Enciclopédico 
Salvat” (plana 320. volum VII, 1970) on conjuntament amb en Joan Brossa 
encapçala la poesia concreta en català dintre el panorama internacional representat 
per: Eugen Gomringer, i Decio Pingnatari els seus definidors; Carlo Belloli, Claus 
Bremer, Augusto de Campos Ian M. Finlay, Ferdinand Kriwet, Seichi Niikum, i a 
Espanya en llengua castellana: Fernando Millán i Francisco Zabala. 
També es cita i es parla de la biografia i relació de la seva obra en l’antologia 
“Escriptors contemporanis de Ponent (1859-1980)” de Josep Borrell i Figuera en el 
capítol “La literatura de postguerra (1940-1968)”. L’any 1986 Jaume Pont escriu “El 
corrent G.V.”, assaig sobre l’obra poètica del nostre farmacèutic. Ja des del 
començament de la seva carrera literària, Viladot ha destacat com a prosista i poeta. 

PREMIS LITERARIS 

 Va obtenir el Premi "Víctor Català" l’any 66 pel conte “La gent i el vent” (Ed. 
Selecta, 1970) i va ser finalista del premi Pla 1976 per la novel·la “Underground” 
després editada amb el nom de “Una vegada hi havia un fideu molt llarg” (Ed. Pòrtic, 
1975).

OBRA POÈTICA 

 Viladot afirma que, en el seu cas, el fet d’escriure no va ésser una necessitat o una 
malaltia sinó un mimetisme. Per pur mimetisme va començar de molt jovenet i 
d’amagat a fer ratlles curtes imitantt a Lope de Vega, Espronceda, Zorrilla, 
Campoamor, El Duque de Rivas, a base d’utilitzar serventessis, octaves reials o 
sonets amb estrambot; més tard foren substituïts per Garcilaso, Calderón, el 
Marqués de Santillana, Góngora, Bécquer, Miguel Hernàndez, Machado, Alberti, etc. 
 Però és el 1956 quan, per una sèrie de fets polítics, -es produeix la primera crisi 
universitària- i a causa també del rigor del pensament crític d’en Joan Triadú que 
coneix amb el llibre "Panorama de la poesia catalana", quan els seus poemes es 
projecten en la cultura idònia per a ell: la catalana. 
 Passat un primer període de poesia discursiva amb l’obra "Hem deixat Riella, 
Setissis i Ketubim" (1956) Guillem Viladot esdevé un dels més significats 
capdavanters de la poesia experimental catalana, anomenada concreta i visual. En 
aquest camp té una trentena llarga de títols, la gran majoria dels quals han estat 
aplegats en el volum "Poesia T-47" (1971). 
 Figura en moltes antologies poètiques: "25 poetes joves" (1960); "O-Figura" (1963); 
"Nova antologia de poesia catalana" de Joan Triadú (1965); "Anthologie des amis de 
J. Vern" de J. Dieu Brichart (Bèlgica 1965); "Lleida vuit poetes" (1969); "Qüestions 
d’art" (1968); Akzente 4/72" (Alemanya 1972); "Mostra de comunicació actual" 
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(1972); "Poesia experimental" (1973); "Poesia visual" (1973); "Gespa-Price" (1975); 
"La escritura en Libertad" (1975); "Antologia poesia visual europea" (Portugal 1977); 
"Doc(k)s" (França 1978) i "Escriptors lleidatans contemporanis" (1979). 
 Viladot diu que ha escrit sempre la poesia que li ha semblat més adient al moment 
que ha necessitat apropar-se a la gent. Per això ha utilitzat des del sonet fins a la 
poesia narrativa i àdhuc prosaística. 
 Més tard ha fet també una poesia sonora, realista, despullant els mots de tota 
càrrega pertorbadora, fins aconseguir que la seva fonètica tingui una autèntica
viabilitat semàntica però sense perdre, amb la paraula despullada, ni el seu significat 
ni la seva missió que és la de comunicar-se amb altres homes. 
 L’obra poètica comença doncs, com hem dit, l’any 56 amb els poemes aplegats a la 
segona part de "Temps d’estrena" (1959) i que abasta: "Hem deixat Riella (1958), 
Setissis (síntesi de "Les planificacions" i de "Resident a la pàtria") i "Ketubim" (Ed. 
Selecta de Barcelona 1959). 
 El mateix any es publica el seu primer llibre de poesia experimental titulat "Els 
metaplasmes" (1959). Són uns poemes en prosa que després van ser inclosos a 
“Memòria de Riella” (Ed. Pòrtic, Barcelona 1974) prologat per Josep Vallverdú i que 
comenten en el capítol “Obra en prosa”. 
 Però, què és la poesia experimental?
En una entrevista que Joan Puig i Ribera li feu a Agramunt per a la revista "Sió", 
butlletí que parla sovint de Viladot des de l’any 74, el mateix autor ho explica tot 
dient:
 “.... la poesia experimental és un intent de subversió enfront d’un llenguatge 
repressiu. I dic repressiu en tant que el llenguatge alfabètic proposa unes normes i 
en tant que té unes paraules que volen dir unes coses i no unes altres i en tant que 
hi ha una sintaxi que imposa un funcionament i no un altre i, en definitiva, tot un cos 
que t'encotilla i t'obliga a expressar-te a través d’aquest sistema. La poesia 
experimental intenta la destrucció d’aquest llenguatge alfabètic, intenta 
desenganxar-lo de tota la carcassa gramatical, agafant elements que ja tenen una 
certa plàstica, com són les lletres. Perquè les lletres són una grafia, una icona que 
es pot treure del context general del llenguatge i que per elles soles tenen ja una 
expressió vital". 
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 Fragment de al seva obra primerenca "Hem deixat Riella" (1956). 
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 Quant als diferents noms de "poesia concreta"i "poesia visual" diu: 

 ".... "Poesia Concreta" és només aquella que es donà en un principi quan es produí 
el fenomen de la poesia experimental i que venia marcat encara amb lletres o 
paraules. A mesura que la poesia concreta es va anar fent plàstica se’n va dir 
"poesia visual". 

 També explica el motiu pel qual va començar a fer aquest tipus de poesia: 

 ".... Bé, això és curiós. En els cinquanta hi ha un fet mundial (mundial perquè és 
simultani al Brasil, a Suïssa, a Itàlia, al Japó, a l’Estat Espanyol i a una colla de 
llocs) que busca la manera de bastir un codi poètic que no sigui a través del sistema 
alfabètic proposat pel llenguatge normal, sinó que sigui un codi poètic a través d’uns 
elements nous; encara que la primera poesia experimental - la poesia concreta- 
treballa amb lletres i paraules, però que de fet estan desenganxades del text, del 
llenguatge alfabètic que hem heretat". 

 Jaume Pont en el seu llibre “El corrent G.V.” considera dos cicles dintre la poesia de 
Guillem Viladot. El primer cicle seria el de poesia discursiva que comprèn des de 
1956 a 1965 sobre les seves vivències infantils i la seva terra vistos satíricament i 
barrejant-hi disquisicions morals, i el segon de caire eròtic que compren l’obra dels 
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llibres:
 “Amor físic” (1983) que ja comentarem, i “Urc del cos” (1983) que per ser inèdit 
només l’esmentem.
El primer cicle comprèn les obres d’ “Hem deixat Riella” sobre el “paradís perdut” (la 
llibertat, l’amor perfecte a través de la mare), “Les planificacions” (1954) contra la 
tirania i la intolerància en política i en religió. Tant és així que aquest llibre fou 
censurat en l’època franquista i només se’n publicaren sis dels trenta-un poemes 
que veiem en “Obra poètica I” (Llibres del Mall 1986) que és el compendi de tota la 
seva obra. Aquests sis poemes conjuntament amb se (de trenta-dos) d’”Hem deixat 
Riella” que duien el títol genèric de Setissis, van ser publicats com hem dit, en el 
volum “Temps d’Estrena”. 
 A “Resident a la pàtria” (només sis dels onze poemes es publiquen també a “Temps 
d’Estrena”; la resta també després a l’obra completa) se segueix amb el tema de la 
pàtria potser d’una forma més moralitzadora i sentimental que a “Les planificacions”. 
 Aquesta idea persisteix a les obres posteriors d’en Viladot: “Ketubim” (1959) també 
dins “Temps d’Estrena” i “Urim Tumim” (1959), “El silenci” (1960), que foren inèdits 
fins a sortir a l’obra completa ja esmentada. 
 A “Els metaplasmes” (1959) alterna la poesia discursiva amb la visual. És, per tant, 
un decantament cap a aquest tipus de poesia. Es va publicar a “Poesia T-47” que 
comentem més endavant conjuntament amb “Ia-Urt” (1960). 
 A partir d’aquests poemes la lletra com a símbol ocupa cada cop més espai, el llibre 
resulta insuficient i es va desenvolupant en iconografies (mireu el capítol de mostres 
plàstiques).
 L’única excepció seria “Cançons d’era” (1965) que s’han publicat a l’obra poètica 
completa i que Viladot va escriure per ser musicats; era el temps d’esplendor de la 
nova  cançó.
 “Els metaplasmes”, “Comunió general” (1961, però que s’edita a “Obra poètica II, 
1986) i “Blancs espirituals” (1964) que també es publica a “Poesia T-47”, són el 
resultat d’una evolució en la poesia que a més del llenguatge tradicional incorpora 
flexions visuals, rítmiques o fòniques. 
 La paraula metaplasme significa alteració d’un mort per addicció, o substracció, de 
lletres o síl·labes i això és el que fa en Viladot amb una intenció humorística i un 
missatge clar de crítica social. 
 Però a “Ia-Urt” el poema fuig d’aquest sentit, es troba en un nivell només lingüístic; 
els “opus” nom que dóna Viladot als seus poemes en aquesta obra es redueixen 
gairebé al lletrisme i busquen la distribució en l’espai en sèries, repeticions, 
variacions, inversions, correspondències, cal·ligrames, neologismes. 
 A “Blancs espirituals” segueix una tècnica que s’acosta a la de Joan Brossa en 
“Poesia escènica” perquè hi incorpora nous llenguatges, musical, de gestos, que 
s’aconsegueixen amb punts suspensius, suports musicals, veu en “off”, notes entre 
parèntesi, etc. 
 Amb to humorístic que arriba àdhuc a l’absurd, critica els mitjans de comunicació i 
els costums establerts. 
 El lector ha de participar en la lectura. 
 En l’època d’aquests poemes, Guillem Viladot n’és un precursor de la poesia 
concreta a Espanya, és a dir, de la poesia que a més d’usar la paraula fora del seu 
conjunt, dibuixada o trencada, es mou també fora de l’àmbit alfabètic i usa de la 
pintura, l’escultura, el cinema, la fotografia o la música perquè aquesta poesia 
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s’integri en l’art total, i amb una estructura espai-temps.
 Doncs bé, tota aquesta poesia les bases de la qual van ser establertes pel grup 
brasiler “Noigandres” l’any 1955, no va arribar a Espanya fins al 1963 a través d’uns 
articles del poeta Ángel Crespo que és quan comencen a proliferar els diversos 
grups de poesia concreta – deixant de banda els precursors: Foix, Miró, Salvat-
Papasseit, Joaquim Folguera i després de la guerra el grup “Dau al set” que 
comença amb la poesia visual el 1954 i amb la concreta de Joan Brossa el 1957-. 
 Brossa i Viladot fan exposicions internacionals de forma continuada. 

 La poesia visual (experimental i concreta) que ha anat escrivint en Viladot des 
d’aleshores fins ara és la següent: 

Experimental:

“Sopes amb pà torrat” (1969). Poesia experimental amb maqueta, realització 
plàstica i il·lustracions de J. Iglesias del Marquet (Ed. Urgell). 
“Tonada de la vista, de la dita, de la busca i de la troba” (1971) (Lo Pardal, 
Agramunt, maqueta i xilografia de Lluís Trepat). 

Visual:

"Els metaplasmes" (1959) (“Poesia T-47”) 
  "Ia-Urt" (1960) (“Poesia T-47”) 
 “Estrip” (1964) 
  "Nou-Plast Poemes" (Agramunt, 1965) 
  "Poster-Poemes" (1968) (“Poesia T-47” i Ed. Urgell) 
  "Cartrons-concrets" (1968) (“Poesia T-47” i Ed. Urgell) 

 "5+1 Lais concrets d’Homenatge a Antoni Tàpies" (1969) (“Poesia T-47” i Ed. 
Urgell)

  "Poemes d’incomunicació" (1970) 
  "5 cantates a un silenci i repicó" (1970) 
  "Llibre del joc de les macarulles verdes" (1970) (“Poesia T-47” i Ed. Urgell) 
  "Poesia T-47" (1971) (Ed. Pòrtic, Barcelona) 

 "Entre opus i opus" (1972) (Lo Pardal, Agramunt, adducció liminar de J. 
Iglesias del Marquet). 
 "Diari-1972" (1972) (Lo Pardal, Agramunt, adducció liminar de J. Iglesias del 
Marquet).

  "Contrapoemes" (1972) (Lo Pardal, Agramunt) 
"Home llum llim zero / d’un en un" (1972)
"Z-Z / Poema de l’home" (1973) (Lo Pardal, Agramunt, adducció liminar de J. 
Iglesias del Marquet) 

  "MMITT II Poema de l’home" (1974) (Lo Pardal, Agramunt)  
  "Tot III Poema de l’home" (1974) (Lo Pardal, Agramunt) 

“Sons de la paüra” (1974) (Ed. Urgell)
 "Cantates fugues i colls de la baralla" (1975). 
  "Lletrisme a la gira del llen*ol" (1975 Inèdit). 
  "De l’et a l’ut" (1975) 
  "Les miniverbalitzacions" (1977) 
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  "4+1+1 Postals urgents" (1977) 
  "Les identificacions" (1977) 
  "5+1+2 Cartrons -M" (1977) 
  "GG+TT-11 Posters verbals" (1977) 

"Lais-77" (1977) 
  "Films Cartrons" (1977 i 1978) 
  "Cartells" (1978) 
  "Amb signatures" (1978) 
  "Suport -blonda" (1978) 
  "Iconografies de l’ús i de l’oci" (1978 i 1979) 
  "Femigrafies" (1981) (Grafies entorn la dona). 

 Mentre “Estrips” és un conjunt de cartells  obtinguts a partir de fragments d’uns 
cartells usats en publicitat i que denuncien la invasió del consumisme i la publicitat 
en la nostra vida quotidiana, “Diari-1972” és un conjunt del que el seu autor 
anomena “poegrafies”. 
 Diu: “.... poegrafies i iconografies no són més que noms que jo m’he empescat per 
determinar certs moments, certs estadis de la meva poesia experimental, de la 
mateixa manera que hom dóna  títol a un llibre”. 
 Es tracta, doncs, de composicions d’estructura plàstica sense renunciar del tot a la 
nissaga literària. 
 "Diari-1972" és una mica excepcional en el sentit que l’obra és mera imatge i el 
missatge es redueix al màxim, encara que continua essent l’alienació humana. 
 “Cartrons concrets” usa l’escriptura lletrista per trobar-se a si mateix. Hi ha quatre 
parts: la vida, l’escola, la societat i l’esperança, i en totes elles destaca el “jo”. 
 Aquestes pàgines que reproduïm pertanyen a l’obra "Cartrons concrets", (1968) 
dintre el tema genèric de la "La societat". 

 Viladot expressa la incomunicació malgrat la comunicació quotidiana i la falsa 
llibertat a “Poemes de la incomunicació” amb el recurs de la simetria i l’asimetria 
dels signes que usa. 
 A “Poster-poemes” hi ha a més una intenció política i sociològica. 
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 “Tonada de la vista, de la dita, de la busca i de la troba”, amb xilografies i molt ben 
presentat, és un cant líric a l’home. 
 “Home llum llim zero” és un llibre capiculat amb escriptura alfabètica que escriu 
Viladot en complir cinquanta anys, cosa que no li dóna un pessimisme especial però 
li fa pensar en la paradoxa de la vida i la mort. 
 A “ZZ-I, poema de l’home”, “MMITT-II poema de l’Home” i “Tot-III, poema de 
l’home”, les lletres representen per analogia visual o per desig del seu creador, 
diverses parts del cos humà. 
 “5+1 Lais concrets d’homenatge a A. Tàpies” usa lletres amb iconografies 
científiques (que són circuits electrònics) per aconseguir a part d’una bona 
combinació estètica, transmetre una irònica crítica de la societat i de la situació en 
què es trobava el país (era 1969). 
 Aquesta mateixa combinació però ara amb circuits, èmbols i fórmules l’empra en el 
“Llibre del joc de les macarulles verdes” on parla de la “llei de l’embut”. 
 “Sopes amb pa torrat” és una carpeta que es desplega i transforma en una maqueta 
 amb deu proses poètiques sobre els personatges i els costums rurals vistos de 
forma sarcàstica. 
 “Darrera pauta per ara” o “Cantates, fugues i colls de baralla” és una plasmació de 
la situació de la Catalunya oprimida que també es transmet a “Sons de paüra”. 
 “Contrapoemes” és una agressió al mestratge en “gai saber” suposem que per anar 
contracorrent de l’imposat durant tants anys. 
 “Entre opus i opus” plasma la progressiva invasió de la “tele” i els “valors” de la 
societat de consum enfront dels valors espirituals i de l’home. 

“Poesia T-47” 

 Estudiem aquest volum antològic compost per part d’”Els metaplasmes”, “Ia-Urt”, 
“Blancs espirituals”, “Poster-poemes”, “Cartons concrets”, “5+1 Lais concrets 
d’homenatge a Antoni Tàpies”, “Llibre del joc de les macarulles verdes”, “Darrera 
pauta, per ara”, perquè fou el que donà a conèixer Guillem Viladot al gran públic. 
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  Guillem Viladot vist per en Manuel de Pedrolo en el pròleg de l’antologia "Poesia T-
47" (1971). 
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EXPOSICIONS O MOSTRES PLÀSTIQUES 

 Ha exposat la seva obra artística entenent per artística no una obra pròpiament 
pictòrica, però sí una mica implicada amb l’obra gràfica, perquè com el propi Viladot 
ens va explicar: "... va arribar un moment en què el paper em va quedar petit i vaig 
utilitzar papers majors i després cartrons per representar-hi les poesies que també 
s’anaven transformant ...". 
 Així a part de l’obra que realitza en Viladot l’any 68, tota la poesia experimental a 
partir del 76 l’ha feta en cartells, carpetes, plafons, etc. i ja no en llibres. 
 A més d’haver col·laborat en quasi tots els "col·lectius" de poesia experimental es 
poden citar les següents mostres: 

1971- Petite Galérie, Aliance Française, Lleida (27 gener - 7 febrer), juntament amb 
Joan Brossa i Josep Iglesias del Marquet. 
 També el mateix any, del 12 al 26 de juny presenta un llibre conjuntament amb 
l’exposició del pintor Lluís Trepat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears a 
Lleida.
 Participa en la "1a. mostra d’art actual" organitzada pel casino de Santa Eulàlia i 
patrocinada pel Excel·lentíssim Ajuntament de l’Hospitalet (1972-1973). Aquesta 
mostra, tal com s’explica en el pròleg de l’opuscle que se’n publicar, volia ésser una 
forma de comunicació actual en la que el públic hi intervingués, opinés, actués i hi 
participés activament, donades les possibles interpretacions que es puguin tenir de 
l’art modern. S’utilitzaven per això tècniques noves oposades a les clàssiques com 
la que empra Viladot en les seves "Notes", per exemple. 

 El 1978 a "Cop d’ull" de Lleida exposa seixanta obres del 6 al 24 d’octubre. 

  L’any 80 és molt fecund: 

 "Galeria Maeght", Barcelona (12 febrer - 28 febrer). 
 "La fontana d’or", Girona (19-31 juliol i 15 setembre). 
 "Mostra de poesia visual del Vallès, Premià. 
 "Fonts d’art de la Universitat Nova”, Barcelona. 

 L’any 81: 

 "10è Aniversari de la primera mostra de poesia visual als Països Catalans", Col·legi 
d’Arquitectes, Lleida. 
 "25 anys de Poesia experimental a Riella", Museu Municipal d’Agramunt (4-26 
d’abril).
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Mostra de l’obra exposada a "25 anys de la poesia experimental a Riella". Es pot 
titular "Cel i simetria". 
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En aquestes exposicions hi ha presentat tot tipus de realització plàstica àdhuc els 
mòbils. En Viladot explica així la seva evolució: 

"... Bé, amb el temps les coses es van complicant. A mesura que ens anem atansant 
al món plàstic i a mesura que les obres tenen, no una dimensió de llibre, sinó de 
cartell, de fusta, de ferro, tot va agafant una certa entitat pròpia, però que no és res 
més que una diferenciació quantitativa i no qualitativa. Un quadre o un mòbil pot 
ésser la mateixa cosa, igual que un poema visual; sinó que l’un és fet d’una manera 
i l’altre d’una altra. A mesura que la poesia es va complicant, tot es va magnificant, 
fins arribar als mòbils que ja tenen les tres dimensions, però a dins del
niu hi continua havent la mateixa preocupació i la mateixa indagació". 

NOTES
Guillem Viladot 

Pertany a la “Mostra de comunicació actual” de l’Hospitalet. De vegades el diari és 
usat per prendre-hi notes. 
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Diari “AVUI” 20-XII-81) 
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“AMOR FÍSIC” 
(Ed. Llibre del Mall, Barcelona 1986) 

En Guillem Viladot fa el seu retorn a la poesia pròpiament dita en aquest volum 
titulat "Amor Físic". 
  En un llarg pròleg, l’autor ens explica com ha retrobat la poesia clàssica que mai no 
havia emprat, i ha escrit aquests cinc sonets. 
  El que ha decidit el poeta en dedicar una de les seves obres a la poesia ens ho 
conta en el pròleg.
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 Però no cal enganyar-se. No es tracta d’uns sonets dedicats a l’amor. Con diu ell 
mateix, en cap de les seves obres ha parlat mai d’amor. 
  I en aquesta tampoc. Ens adonem que la serenor de l’artista madur es veu torbada 
 per infinitat d’imatges eròtiques en les seves darreres obres. 
  Potser és el delit de retrobar la joventut o el de demostrar als joves que ell també 
està "à la page". 
  Referint-se a una de tantes frases xiroies d’en Josep Pla, d’amor empordanès, diu 
en Viladot que, en efecte, l’únic amor perdurable és l’amor físic. 
  En aquests sonets no s’enlaira l’amor físic com a símbol de la unió espiritual. Al 
contrari, el poeta en descarta els sentiments, reduint-ho tot a la sublimació del desig 
carnal.
  No hi ha dubte que en Viladot vol aparèixer sempre com a "enfant terrible". Ara ens 
vol esparverar amb la cruesa dels seus versos però és en va que vol sostraure's del 
amor romàntic del que pretén abominar. 
  Vegeu aquestos versos: 

No tinc res més d’ençà que ets el meu eix 
perquè en tenir-te a tu m'assisteix tot 
l’amor que em fa saber de mi mateix.

 O bé quan diu: 

Jo què tinc per consolar la tristesa? 
Sol que tinc per contenir la tendresa 

  En canvi en té d’altres, de sonets sencers summament crus, des del nostre punt de 
vista.
És un poemari que apropa el lector al cos però no des d’un punt de vista 
idealitzador sinó material i carnal. 
 L’erotisme l’aconsegueix amb el llenguatge del cos. Podem veure uns sonets –
primer cop que Viladot els empra- perfectament construïts i deliberadament utilitzats 
per l’autor per expressar de forma ràpida allò que vol comunicar. L’objecte del desig 
és la dona en la primera part de la “simetria” a la qual s’adreça el poeta i que no 
solament rep l’amor sinó que el dóna comunicant-se a través del cos.
 En efecte, Guillem Viladot empra les paraules més directes de les parts del cos 
humà per transmetre la idea del seu amor carnal i el seu desig del temps present 
barrejant-hi records de quan era més jove, i sentint – no rancúnia ni pena sinó tan 
sols sentint- la pèrdua biològica del sexe però no pas del desig.
 La segona part de la simetria ja no parla d’amor heterosexual sinó homosexual. En 
tot cas s’observa sempre un sentit agnòstic del més enllà: Res més enllà de l’amor.
 En conjunt es tracta d’una poesia difícil d’assolir i de comprendre, dura de 
pronunciar i de recitar fins i tot per un rapsoda amb experiència. 
  No és doncs una obra de lectura planera i agradable, però s’ha de reconèixer que 
és original aquest cant al sexe. 
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OBRA EN PROSA

Consta de narracions, novel·les, novel·la curta i recull d’articles i contes infantils: 

 “Temps d’estrena” (1959), proses poètiques que inclouen “Hem deixat Riella” de 
1956).
 “Els infants de Riella” (Ed. Destino,1966, proses poètiques).
 “Aril avall” (1967, novel·la curta). 
 “La gent i el vent” (Ed. Selecta 1970, narracions). 
 “La cendra” (1972, 1a. edició; 1980 2a. Edició, novel·la). 
 “Memòria de Riella” (1974, narracions). Es compon de: 
  “Temps d’Estrena” (1959) 

“Els infants de Riella” (1966)
“La gent i el vent” (1970) 
“L’arrel de Panical”

 “Una vegada hi havia un fideu molt llarg” (1975, novel·la). 
 “Tingues mem*ria de mi” (1975, novel·la). 
 “Ricard” (1976, novel·la). 
 “La llei de pedra i altres històries” (1980, narracions). 
 “La finestra induïda” (1981, recull de col·laboracions a premsa diària). 
 “L’amo” (1982, novel·la) 
 “Discurs horitzontal” (1982, novel·la) 
 “El vell i l’ocell” (1982, conte infantil) 
 “Professor Fluss” (1982, conte infantil) 
 “Memorial de na Nona” (1983, novel·la) 
 “Autostop a la ciutat submergida” (1984, conte infantil) 
 “Simetria” (1986, novel·la curta). 

Passem a continuació a analitzar cadascun dels llibres d’aquesta relació. Les 
excepcions són “Els infants de Riella” i “La gent i el vent” per evitar reiteracions, ja 
que aquestes dues obres queden incloses en l’estudi de “Memòria de Riella”. 

 "Memòria de Riella” 
(Ed. Pòrtic, Barcelona 1974) (poemes en prosa) 

 Es tracta de l’estudi d’una gent que viu a comarques, sigui perquè hi ha nascut o bé 
perquè són immigrats. 

 En realitat, són quatre obres independents però que en editar-se juntes formen una 
narració continuada de la infantesa de l’autor i del món dels infants, del món dels 
adults i de la barreja entre immigrants i gent del país. 
 Amb estil tendre i a la vegada irònic o fins i tot sarcàstic, sempre directe, en Viladot 
ens descriu les petites coses que configuren la vida d’uns personatges que no 
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essent importants constitueixen, però, el món de la comarca catalana. 
 El volum "Memòria de Riella" (1974) té, doncs, quatre parts ben definides: "Temps 
d’estrena" (1959); "Els infants de Riella" (1966); "La gent i el vent" (Premi Víctor 
Català 1966, i que s’edita el 1967) i "L’arrel de Panical" (1970). 
 La primera obra "Temps d’estrena" està formada per unes narracions curtes que 
tenen com a tema el paisatge i el poble, i moltes d’elles una petita anècdota. 
Podríem dir que són com uns quadrets bucòlics, plens de poesia, de bellesa i de 
records. Podrien servir com a llibre de lectura de col·legi, ja que són d’una ingenuïtat 
i gentilesa encantadores, quasi femenines. 
 La segona obra "Els infants de Riella" és tot una altra cosa. Cada història té per 
protagonista un nen o un adolescent de nom i cognom estrambòtics, posseïdors 
quasi tots ells d’un defecte físic o moral de caire una mica monstruós. 
 Aquí en Viladot s’hi diverteix, dient estirabots i portant els personatges fins a 
l’absurditat.
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Fragment de "Temps d’estrena": petites històries plenes de reminiscències infantils. 

Descripcions poètiques molt adequades com a  lectures 
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Els personatges són com uns ninots de putxinel·li en les seves mans i estan dotats 
d’un egoisme ferotge i de la més absoluta indiferència. 
 Podríem dir-ne "Històries cruels", aquestes on la imaginació distorsionada d’en 
Viladot ha fet de les seves. És una mica com una venjança de tot el que el poble i 
els seus habitants tenen de mesquí, ridícul i maliciós. En aquests contes, molt curts, 
l’autor hi mostra una amarga ironia i explica amb detall fets i manies ben fastigosos. 
L’autor és un observador maliciós que posa de manifest els defectes més crus de la 
naturalesa humana, portats a extrems increïbles i inhumans, de vegades defectes 
més propis d’un ambient rural que ell deu conèixer molt bé. Per exemple, els 
defectes més criticats són l’avarícia amb la seva companya la misèria. Vegi's els 
contes "En Samsó Romeu", "En Mamert", "La Nel·la Riutort". 
 També s’hi troba la gelosia en algunes narracions com a motiu de l’anècdota, com 
les titulades "En Xindesvint Vall·llebreta", "Un nen manxol", etc. 
 Hi són també ridiculitzades la tirania i la badoqueria dels pares dels infants, la 
beateria i la brutícia. 
 Tot aquest conjunt de qualitats perverses, ens donen a entendre que l’autor practica 
l’observació psicològica del món que l’envolta, potser a l’altra banda del taulell de la 
seva farmàcia? 

“La gent i el vent” és exactament una continuació d’ “Els infants de Riella". Surten 
també uns personatges de poble de noms raríssims i de les mateixes 
característiques que a l’anterior narració. Els costums i el llenguatge són 
probablement emprats al país d’en Viladot.
 Aquesta obra va guanyar el premi de narracions "Víctor Català", l’any 1966. 

 “L’arrel de Panical” és també un conjunt de petites històries, però en general, són 
més llargues que les anteriors. Tenen més ambientació i un argument més complet. 
En elles surt amb més freqüència el personatge de l’immigrat que ve a Catalunya 
pobre i de seguida hi troba la xauxa somniada. Les forces vives del poble així com 
tots els oficis hi són molt irònicament comentats.
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Mostra del pintoresquisme dels personatges 
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“Arill Avall”
(Ed. Alfaguara, Andorra la Vella 1966) 

 És una novel·la curta en la que s’explica la història d’una noia de Canillo 
anomenada Meritxell, nom de verge com ella irònicament diu després. Canillo és un 
petit poblet de la Vall Andorrana, on la Meritxell coneix al qui haurà d’ésser el seu 
marit Manel.
 Després de casada la seva vida transcorre a la Seu, que és ja una vila gran, però 
on es respira encara un ambient rural. 
 L’Al·leluia i la Degollació són les veïnes i companyes de la Meritxell, amb les quals 
parla diverses vegades del problema que la turmenta, i que són en part 
responsables, encara que indirectes del desenllaç de la història. 
 La Meritxell es casa als divuit anys, tal com ens diu l’autor, "enlluernada" pel seu 
marit. Però, a partir de la nit de bodes, comença la infelicitat progressiva d’aquesta 
noia que al cap de set anys es pregunta què ha fet en realitzat a la seva vida. Arriba 
a la conclusió d’una manera intuïtiva, de que la seva missió i també en general la de 
les dones és la d’engendrar fills, i el que és pitjor, quan els seus marits ho vulguin. 
 Aquesta crisi, però, que s’havia anat forjant durant tots aquests anys i que es 
posava de manifest amb crits i actes contra el seu marit, explota amb l’aparició d’un 
personatge que és també protagonista de la novel·la. Es tracta del quart fill, o millor 
dit, filla que *s batejada amb els noms d’Arnèsia, Erica i Maria Egipciaca, gràcies a 
la intervenció de la comadrona i del capellà. 
 La gestació sense cap mena de control, no sabent ni tan sols el mes de l’embaràs, 
o el propi part, denoten ja la manca d’interès i d’estimació i naturalment d’il·lusió que 
sent la Meritxell envers la seva filla.
 Aquesta situació es manté, no varia en absolut, i àdhuc s’agreuja als mesos 
successius de vida de la nena. 
 En el temps en què passa aquesta història es comencen a introduir les primeres 
mesures de control de desenvolupament d’un nou nat; una d’elles és la del pes. És 
per això pel que surt a la novel·la i de forma bastant destacada, la figura del 
farmacèutic, personatge representant de la Ciència i del Saber, i que es contraposa 
a la "Leocadia" que actua com a bruixa i curandera. Aquestes dues persones lluiten 
cada una per mantenir el seu lloc a la Seu, i també les
seves forces oposades recauen en la vida de la Meritxell i de la seva filla petita. 
 Així, el consell del farmacèutic és desplaçat pel de la màgia quan l’Arnèsia es posa 
malalta. I seguint les seves paraules i el ritual que aquestes porten, la Mertixell 
acabarà per matar la seva filla en un moment de bogeria. 
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El farmacèutic, figura de la vila de la Seu en la novel·la “Aril avall”. 
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 Aquí l’autor fa ressaltar la importància del farmacèutic en boca d’un dels 
protagonistes

 Aquest desenllaç dramàtic ve també després d’uns dies de gran tensió i, en conjunt, 
d’una vida sense il·lusió. Es tracta de la vida d’una dona de camp que es veu en 
certa manera desplaçada en anar-se’n a vila i que no troba suficient al·licient en la 
dedicació exclusiva als fills, amb un marit pràcticament inexistent que només li fa fills 
però que no li fa realment l’amor. 
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 L’estil d’aquesta novel·la és molt particular perquè utilitza un llenguatge poètic, del 
que destaquen principalment les comparacions, molt originals, per parlar de coses 
ben reals. A més d’aquest món realista descrit, no obstant com hem dit, amb un 
esperit embellidor i a la vegada una mica mofeta, en Viladot empra uns diàlegs que 
són molt curt, però veritablement expressius. 

“La cendra”
(Ed. Hogar del Libro, Col. Nova Terra, núm. 2 Barcelona, 1a. ed. 1972, 2a ed. 1980) 

 És aquesta una novel·la que explica la vida i la psicologia de la protagonista, "la 
Filo": les inquietuds, les quimeres, els sentiments d’aquesta noia que se sent tan 
poca cosa, que "és com la cendra". 
 La seva tècnica és aparentment molt senzilla; es tracta de la pròpia noia que ens va 
explicant ella mateixa el que sent i el que passa al seu voltant a un poble català, 
abans, durant i després de la guerra, els primers anys. 
 És una novel·la entretinguda i a la vegada ben estructurada. Els personatges vistos 
a través dels comentaris de la protagonista es perfilen i defineixen amb gran habilitat 
per part de l’autor. 
 "La cendra" és la descripció d’una jove adolescent, d’un despertar a la vida i als 
sentits fortament constret per una família feta a l’antiga, carrinclona i tradicionalista. 
Ens parla també d’una postguerra hipòcrita i escandalosament anticatòlica, encara 
que els capellans de l’època volguessin mostrar-la com a molt cristiana. 
 La novel·la és un fragment de la història d’aquells anys de postguerra amb la 
incongruència i l’anècdota que això comporta. 
 Una altra aportació interessant de l’autor, i potser sense proposar-s’ho 
conscientment, és la petita antologia de sermons religioso-poètics, molt 
substanciosos, en els que els interessos de l’Església es combinaven sovint amb els 
de l’Estat. En Viladot no en treu cap conseqüència, però allà estan com a testimoni 
gràfic d’un clerecia moltes vegades franquista i rancuniosa. 
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Exemple del tipus de sermó explicat en el text a la novel·la “La Cendra”. 
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Sempre present la figura del farmacèutic i sempre destacada:  “... perquè és l’únic 
del poble que sap parlar ...” 
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Tota l’obra és un cant al triomf de la Filo, és a dir, de la joventut enfront els 
convencionalismes, l’opressió, la carrincloneria, la intransigència, el fanatisme i la 
badoqueria de l’època. 
 La Filo és la segona filla d’un matrimoni burgès d’ambient rural, que tenen a més 
una noia, la gran, i un noi. 
 Ens explica la vida de col·legi i les seves primeres impressions, el que pensa i sent, 
les seves companyes, com per exemple, la "Carmeta de cal cadiraire", el seu primer 
viatge cap a Tarragona. Més tard la seva vida canvia radicalment, perquè no només 
abandona l’escola sinó també el poble, anant-se’n amb la seva germana cap a 
Barcelona, on va a festes, on coneix el seu primer noi... 
 Però ha de tornar al poble i ara se n'adona plenament de la diferència amb la ciutat 
i fins i tot li troba més defectes que abans. 
 En l’època de la guerra pròpiament tenen lloc molt fets anecdòtics que fan pensar 
en la relativitat i adaptació de les persones segons el moment en què viuen; així per 
exemple el convent de monges és transformat en caserna; la Carme de cal cadiraire 
es fa miliciana i queda embarassada; en Lai - un personatge de la revolució - es fa 
l’amo de tot el poble, etc. 
 La protagonista per ordre de la seva mare surt cada vegada menys de casa seva, 
fins anar-se’n cap a una masia, quan els bombardeigs comencen; aquí s’hi nota una 
gran connotació biogràfica. 
 En la postguerra canvia tot amb l’arribada dels nacionals per una banda i per una 
altra la marxa del seu germà cap a Barcelona, per als seus estudis.
 I és a partir d’aquest punt quan el problema que fins ara s’havia anat plantejant ja 
des del començament de la novel·la ocupa un primer pla. Es tracta de la sexualitat 
de la Filomena que ha estat sempre reprimida. 
 El propi autor ho explica: "... cada novel·la és la catarsi d’una problemàtica. La 
Cendra és la catarsi repressiva de la sexualitat ...". 
 Ni les petites experiències viscudes fins ara, com la coneixença amb l’Emili, ni els 
consells de mossèn Raül, ni el dolor dels cilicis, ni les atencions d’un guàrdia civil li 
fan deixar de sentir-se "cendra". 
 La "Filo" acaba per posar-se malalta de tuberculosi i és al Sanatori on coneix en 
Candi, també malalt, i on sap per fi el que és l’amor; afirma "Sóc una dona lliure! No 
tornaré mai més a ser cendra". 

“Una vegada hi havia un fideu molt llarg” 
(Ed. Pòrtic, Barcelona 1975) 

 En "Una vegada hi havia un fideu molt llarg" ens trobem davant d’una novel·la 
escrita d’una manera sincopada, incoherent i de caire simbòlic i protestatari. D’aquí li 
ve el títol que primer havia estat el de "Underground" quan va ésser finalista del 
Premi Pla. "Underground" era, aleshores, la protesta contra la injustícia que encara 
s’havia d’amagar sota terra. 
 Després quan el vocable anglès es va fer popular i se li va donar altres significats, 
en Viladot va triar un nom més divertit per a la seva narració. Així del fideu surt en el 
diàleg d’una manera casual. El fideu dóna la idea d’una cosa llarga i sempre igual, 
que es repeteix fins a l’infinit. 
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 És com la vida de Manki com a protagonista - que representa el soldat víctima 
d’una eterna lluita, sempre la mateixa i sempre diferent guerra - que mata perquè sí i 
que al final també morirà, quan es rebel·li contra les ordres i els reglaments absurds. 
 L’autor fa parlar a una vaca que anomena Johnny Rolls que fa el paper de 
consciència de Manki i que dialoga amb ell amb molt de seny. 
 "Una vegada hi havia un fideu molt llarg" és, doncs, una novel·la que pretén moltes 
coses: escriure amb ben pocs decòrums escolàstics; fer veure que el temps no 
existeix, perquè barreja el present amb el passat i el futur. 
 És també un cant a la llibertat i a la pau, per tal que renega de la violència i parla 
d’un país que no acaba mai de fer-se del tot. 
 És un llibre de vegades dolç de llegir i d’altres és agre. En Viladot empra una 
tècnica nova però al capdavall hi trobem el poeta que busca un cert equilibri en les 
coses nostres però més properes: el moralista de sempre. 

El poeta es manifesta, de nou, en aquestes pàgines narratives (de la novel·la “Una 
vegada hi havia un fideu molt llarg”). 
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Un altre fragment de " Una vegada hi havia un fideu molt llarg". 
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“Tingues memòria de mi” 
(Ed. Galba Barcelona,1976) 

 És el recull d’unes cartes, trenta-tres en total, que el protagonista, un capellà de 
poble, escriu al seu amic. 
 En elles es reflexa la vida interior d’un home, encara jove, que comença a descobrir 
l’autoritarisme de l’Església. És un home que ha sentit tota la seva vida veritable 
vocació sacerdotal i això perquè l’única finalitat que hi troba és la de practicar el Bé. 
Però, arraconat a una parròquia rural i allunyada, envoltat de gent humil i ignorant es 
pregunta què hi fa d’útil per a la societat i si realment sent amor per aquelles ànimes 
de càntir. 
 I seguint per aquest camí de reflexió i de meditacions solitàries, ja que està i se sent 
completament sol, es pregunta si realment l’Església Catòlica és l’Església del Crist 
que ell estima.
L’organització de la Cúria Romana, el menyspreu que aquesta demostra envers les 
reivindicacions dels capellans joves, el subleva. El despotisme i la intransigència que 
ha mostrat sempre l’Església en tota la seva Història (que a ell li recorda la 
Inquisició) l’han convertida en la més absoluta de les dictadures abans temporal, ara 
només espiritual. 
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 A partir d’aquí el capellà es troba aïllat, incomprès, inútil. L’amor i la caritat no les 
veu en la seva Església. Després d’una gran lluita interior on les objeccions i les 
conclusions hi són magistralment exposades, l’home decideix deixar l’Església i 
secularitzar-se.
 La polèmica que ha de sostenir amb un jesuïta, veritable advocat del Diable, una 
mena de Torquemada, necessària per poder enviar els papers a Roma, és molt 
il·lustrativa. El jesuïta no s’ho pren com a problema psicològic, sinó que no fa més 
que insistir sobre els motius reals que porten el capellà a prendre una decisió tant 
important. Segons ell no pot ésser més que la concupiscència la culpable de les 
heretgies que li formula el dissident. 
 Lliurat pe fi de la "sotana", el protagonista intenta començar una nova vida. 
 Però el contacte amb el món és per a ell un nou descobriment. S’adona que tot allò 
que havia constituït la seva vida anterior s’està enfonsant. Veu les injustícies i també 
la impossibilitat de practicar la doctrina de Crist. 
 I així és com comença a trontollar la seva fe i es troba navegant entre dubtes. I 
comença a pensar sobre la presència de Deu, en la seva existència. Es pregunta si 
tot és una necessitat o una invenció dels homes i se sent molt marginat i solitari. 
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Crítica de la intransigència de l’Església. 

 S’ha posat de professor d’una acadèmia a Tarragona. Home de terra endins, el mar 
i l’ambient turístic li obren nous horitzons. 
 Allà fa amistat amb una noia gran, també professora, una noia sensual i decidida 
que l’acompanya i el motiva. I quan en un moment donat pensa que la Mort se l’ha 
enduda, cosa que no ha passat, aleshores renega del seu Déu i de la seva crueltat i 
manca d’amor i es converteix en l’oponent de Crist, en el seu detractor. 
 La noia enamorada d’ell el condueix fins al matrimoni civil i l’ex-capellà enlluernat 
per la novetat i la bellesa d’ella iniciarà una nova vida de relació. 
 Però el matrimoni no té l’èxit esperat. El protagonista no s’acaba d’integrar a la vida 
seglar. Ha descobert el sexe massa gran i no troba en ell cap plaer, més aviat una 
obligació molesta, una dificultat física contra la qual no ha estat educat. La seva 
dona és apassionada i enèrgica, tant, que al cap d’un any s’hauran de separar. 
 Ell marxa aleshores cap a Barcelona on es col·loca de peó, sempre sol, sense 
trobar consol en res.
Finalment, un dia davant d’un company que s’està morint, se sent altra vegada 
sacerdot i actua com a tal en donar-li l’absolució.
 No obstant, seguirà perdut entre dos móns que no l’admeten, quan en l’última carta 
decideix no fer participar més dels seus problemes psicològics al seu pacient amic,
Viurà com podrà, tot demanat a Déu que tingui memòria d’ell. 
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 Com es pot veure, l’autor no resol el problema religiós en cap dels seus punts però 
sí que enriqueix la problemàtica de molts amb una lucidesa personal força notable, 
extensiva a totes les persones que encara estan preocupades pel trauma 
inacceptable de la fe imposada. 
 L’obra està molt elaborada i la polèmica dintre del monòleg molt ben aconseguida. 
És el descobriment d’un home "naïf” que, com diu ell, no ha vist el món per un forat, 
i que fins a l’edat adulta creu el que volen els altres i així se sent protegit i tranquil 
com a instrument de l’Església. 
 Però la bena li cau dels ulls i, perduda la crossa de la seva fe, ja no sap on agafar-
se. Es veu com gradualment va perdent totes les il·lusions, totes les esperances fins 
a caure en un agnosticisme ple de reminiscències. 
 Quant a la forma, l’autor exposa les seves idees en un llenguatge planer, natural i 
quasi col·loquial. Tracta el tema amb una precisió i profunditat dignes d’un científic, 
com si la lògica del seu raonament fos aplicada a l’observació en un microscopi de 
l’ànima d’un home. Prosa directa, vigorosa i expressiva en tots els sentits. 
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Un final emotiu per a una ànima esmaperduda (“Tingues memòria de mi”). 

“Ricard”
(Ed. Galba, Barcelona 1977) 

 Ricard és una novel·la que explica la vida i el pensament d’un noi adolescent de 
quinze anys. El nom d’aquest protagonista no s’especifica mai; és com si l’autor 
hagués volgut representar un noi qualsevol que pugui sentir una tendència a estimar 
als del seu propi sexe. 
 Ricard és el nom de l’ésser estimat que d’una manera bastant ràpida passa de ser 
un desconegut en una sala de jocs de màquina a un amic inseparable sense el qual
no pot viure. 
 En efecte, un noi "alt i bru", forma amb la qual descriu i anomena sovint l’autor al 
protagonista, sent una veritable adoració per aquest xicot fi i ros. 
 En Ricard pertany a una classe social més elevada que la del protagonista. Les 
diferències no acaben aquí, sinó que a mes a més els dos nois, millor dit, els seus 
respectius pares, tenen idees polítiques totalment contraposades. 
 El pare del protagonista pertany al "Front Socialista", mentre el pare d’en Ricard 
sent admiració per en Hitler i va fer la guerra amb els alemanys, combatent els 
comunistes a Rússia. Tot això, però, tant se li'n dóna al protagonista que estima al 
Ricard per damunt de tot, i aquest amor és recíproc. 
 El protagonista el troba bell, bonic, esvelt, perfecte; a casa seva fins arriba a pensar 
que en Ricard actua, viu i sent com un patrici i afegeix "el que jo hauria volgut ser". 
 Serà aquesta admiració per un noi que vesteix i camina elegantment, que sap 
nedar, capbussar, ballar i parlar d’una manera perfecta, exquisida, o serà la 
necessitat imperiosa d’algú, d’una amistat sincera, d’una persona que l’escolti, amb 
qui poder parlar i compartir-ho tot, o potser aquesta finesa que es desprèn de la 
persona d’en Ricard i que no ha observat mai en cap dona de les que ha conegut, 
pot ésser tot això, repetim, el que li fa néixer aquest estimació per en Ricard. 
 La família és formada per ell, dos germans, en Tomàs i l’Enric, i els seus pares. 
Però en realitat el protagonista és sol, viu sol en el seu pis, els seus pares i els seus 
germans no existeixen per a res i principalment el pare, pel qual ell sent una gran 
devoció, acaba també envaint-se en ser substituït per una sola persona: en Ricard. 
 Hem parlat de la manca de finor de les dones que ha conegut el protagonista. És 
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veritat, amb mal encert, aquest noi alt i bru es veu assetjat  en diverses ocasions i 
d’una forma ben barroera per la dona del mestre i per una companya de classe, per 
exemple.

La poesia visual és emprada en un record de la infantesa.
Enfront d’aquestes situacions, la por, o la reacció natural de repudi natural per un 
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noi tan jove cap a les dones, o principalment la tendència natural, diguem-ne 
genètica del protagonista que sent fàstic i fins arriba físicament a trobar-se 
malament quan veu de manera casual una parella fent-se l’amor, i àdhuc els seus 
propis pares, poden ser les causes de la seva conducta moral, sexual i social. 
 Els records del protagonista dels anys passats, de la seva vida tranquil·la en medi 
rural, a casa dels seus avis, es contraposen a la realitat d’uns mesos de la vida 
d’aquest noi que ens relata l’autor. 
 Es tracta dels seus últims mesos de l’any escolar - que en part perd per evitar 
trobar-se amb la seva "admiradora" - i principalment de l’estiu, on en Ricard, la calor 
i la ciutat de Barcelona són els principals protagonistes. 
 Conjuntament amb aquest ambient opressiu que ell sent a casa i dins la ciutat 
marejadora i plena d’asfalt i de bullici, n’hi ha un altre d’ambient opressiu: la situació 
tibant predemocràtica. Aquesta surt primer en la història del protagonista com un 
element descriptiu més, i poc a poc va adquirint més cos fins a intercalar-se tant en 
la vida dels dos nois, que resulta ser el fet accidental causant de la mort d’en Ricard. 
 Com a conseqüència el protagonista atempta contra la seva vida per no voler 
quedar altra vegada sol, immers en la buidor anterior a la seva amistat amb en 
Ricard.
 L’estil de la novel·la està ben il·lustrat amb la poesia visual que serveix a Viladot per 
recalcar determinats mots o per alleugerir el fil dels pensaments del seu 
protagonista.
 Efectivament són aquestes reflexions, barreja de sentiments, de pensaments del 
que veu i del que escolta, les que configuren el cos de la novel·la mentre s’hi 
barregen les descripcions dels mateixos fets que ha explicat el protagonista, però 
ara d’una manera objectiva per part del narrador. 
 Moltes d’aquestes descripcions són posades fins i tot entre parèntesi i perfectament 
diferenciades, destinant-li l’autor les pàgines de l’esquerra o de la dreta paral·leles a 
les reflexions del protagonista. La tècnica és, doncs, molt particular i com el seu 
autor ens ha dit única i exclusiva per a aquesta narració, utilitzant-ne una diferent 
per a cada obra.
 No obstant és indubtable el marcat caràcter d’estudi psicològic que es perfila en 
aquesta novel·la i que es dóna també en d’altres que ja hem comentat. 

Mostra de l’amor que el protagonista sent per en Ricard 
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“La llei de pedra i altres històries” 
 (El. Pòrtic, Barcelona 1979) 

 La llei de pedra i altres històries agrupa una cinquantena de narracions més aviat 
curtes sobre varietat de temes. Moltes d’elles les ha titulat amb
una sola paraula: "Ou; Arbre; Mar; Reunió; Arma; Ocell; Pau;  ...". 
 En elles en Guillem Viladot fa gala de la seva consabuda ironia i del detallisme que 
ja li coneixem. 
 En aquests contes hi ha present un element que també el caracteritza, però que 
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aquí es llegeix repetidament i és el que podríem anomenar "reducció a l’absurditat".
Explica una història versemblant, d’una manera clàssica i convencional i, de sobte, 
cap al final, quan hom pensaria en un desenllaç lògic, aleshores tot es capgira i es 
diria que tot es fon d’una manera inexplicable o bé acaba en un estirabot, per 
exemple en les narracions de títol : "Arbre", "Mar", "El salt de la dona", Farmàcia" i 
d’altres.
 Una altra característica essencial és acabar molts dels contes amb una pregunta, 
una pregunta que acaba de confondre el lector que resta perplex i sorprès. 
 Persisteix en Viladot a parlar sense pèls a la llengua amb una vulgaritat intel·lectual 
particularment estudiada per espaterrar. Altres vegades se’ns mostra delicat i 
fantasiós amb les històries de caire simbòlic, com en "El mirall", "Farmàcia", etc. 
 És l’escriptor que es mou entre la poesia i la ironia, entre la riquesa idiomàtica i les 
situacions que denuncien allò que de jou té la condició humana. Veiem a continuació 
una mostra d’aquest llibre: 
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La divertida ironia de l’escriptor es veu en aquest conte que es titula “Conferència” 
(de “La llei de pedra”, 1979) 

 “La finestra induïda”
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(Ed. La Llar del Llibre, Barcelona 1981) 

 Sota aquest mateix títol Guillem Viladot va publicar al llarg de més de tres anys tota 
una sèrie d’articles a "El Correo Catalán" que es reuneixen en aquest llibre. Segons 
el seu autor, una "finestra" és només "un paper per deixar encetades algunes 
coses"; "les finestres són com un marc estricte i ajustat a la visió d’una persona, 
d’una cosa, d’un moment d’algú que viu", així s’expressa en Llorenç Gomis en 
prologar aquest recull. 
 L’obra, però, adquireix un caire diferent en presentar els articles, envoltats als seu 
moment per les notícies caduques determinat, i posar-los conjuntament. 
 En Viladot dóna una visió molt personal de totes les coses que passaven al carrer i 
a la vegada s’autoanalitza i se’ns mostra tal com és parlant dels seus amics o de la 
seva terra.
 Es pot dir que parla de molts temes i variats. Així escriu sobre Lleida a través dels 
seus artistes com en l’article "Cana Estadella: superfície i volum".
 Comenta diversos llibres, com a "Alicates" o a "La raó d’Anaïs Nin". També sovint fa 
la crítica de pel·lícules: "La dona, superadora de traumes", "Mac Lauren a les 
Belianes", "Urbain Grandier", etc. Es refereix igualment a les qüestions actuals: "Fills 
sense mare" n’és un exemple dintre el camp científic. De vegades d’una qüestió 
intranscendent en fa un article. Això és el que passa en l’article titulat "El calendari" 
per exemple. Parla del temps, de la seva existència materialitzada en un calendari i 
a la vegada de la seva irrealitat; del nostre sentiment del temps que potser seria 
preferible que no existís ... 

 Finalment direm que Guillem Viladot se sent molt més narrador que poeta 
experimental. Per això no acaba d’estar content amb el fet que "Diccionari de 
Literatura", el "Petit Curial" i fins i tot l’Enciclopèdia recullin la seva obra des de la 
perspectiva de la poesia experimental malgrat haver publicat bastants llibres de 
narracions curtes i novel·les. Creu que la poesia experimental és una acció 
indagadora constant, però limitada, ja que no es pot aprofundir de la mateixa 
manera que ho ha fet en narrativa.
 Conjuntant, doncs, les seves dues vessants literàries podem dir com Maria Aurèlia 
Campmany, que: "... Guillem Viladot és una mena de franctirador de la nostra
literatura, poeta avantguardista, irònic i distant, que arribà a la novel·la amb una 
maduresa que inquieta". 
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Divagacions poètiques sobre 
"El calendari"  (Fragment de “La 
finestra induïda) 
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"Discurs horitzontal" 
(Ed. Pòrtic, Barcelona 1982) 

  En la novel·la "Discurs horitzontal" (1982, col·lecció El Brot), Viladot es lliura 
completament a les elucubracions freudianes que últimament l’apassionen. La 
psicoanàlisi es aquí protagonitzada per una dona jove, pacient d’un psicoanalista 
que l’escolta mentre ella està tradicionalment ajaguda en un divan, i ell darrera d’una 
cortina.
  Així la dona, en un ininterromput monòleg que ocupa les cent quaranta sis pàgines 
d’aquesta novel·la, conta la seva vida. 
  Sembla ésser que la seva inestabilitat amorosa, o millor dit, sexual, li prové del fet 
anterior al seu engendrament que era que la seva mare no la desitjava. D’aquí neix 
una pretesa i segurament imaginària indiferència per part de la mare. O potser una 
supersensibilitat de la filla desitjosa d’afecte. 
  Aquesta mena de fam d’amor és la que es desenvolupa contínuament durant tota 
la vida de la pacient. Aquesta noia que es ja biòloga fa disquisicions psicològiques  
sobre la ciència, la vida i la mort. 
  Vegi’s també el sistema de ratlles de punts suspensius que utilitza l’autor sempre 
per indicar els silencis meditatius de la seva autoanalitzada. Ella ens explica sense 
cansar-se a través d’una sessió per capítol les seves experiències sexuals. 
  És una dona de les alliberades. Això és el que ella creu. Alguns d’aquests amors 
no li deixen cap empremta, no els hi concedeix importància. Però diu que hi ha 
hagut cinc homes a la seva vida que sí que l’han marcada. Aleshores ve una 
inacabable descripció d’aquells amors. Un cop es va casar, però va abandonar el 
seu marit perquè havia quedat en estat i ella tampoc volia un fill, com la seva mare. 
Per això se’n va a avortar a Londres, per no "marcar un fill no desitjat”. Ella no vol la 
maternitat que li sembla la pèrdua de la seva identitat individual. Vol tancar-se dintre 
ella i que ningú no la posseeixi. 
  Però contínuament es queixa de la seva soledat afectiva. Finalment s’enamora 
d’un jove que l’atrau bojament i aquí reproduïm alguna de les moltes pàgines 
eròtiques d’aquesta novel·la. 
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Però l’estimat mor d’accident i ella es queda més sola que mai i després d’altres 
intents amorosos fracassats, es converteix en una apassionada lesbiana, unió que 
també tindrà la fi d’ésser abandonada i deixar-la sentimentalment desfeta, per 
recomençar altra vegada el tractament de la psicoanàlisi que de poc li ha servit. 
  La història d’aquesta neuròtica nimfomaníaca té un interès relatiu. És molt llarga i 
repetitiva, i de vegades no gaire agradable. L’estil és senzill, col·loquial, quasi sense 
puntuació, sense majúscules, sense noms. 
 En Viladot deu haver estudiat molts tractats de psicologia i del erotisme per elaborar 
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l’obra. És un escriptor que vol estar sempre al dia.

Josep Faulí 
comenta aquest 
“Discurs
horitzontal”
(La Vanguardia, 
23-XII-1982)
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"L’amo"
(Ed. Laia, Barcelona 1982) 

  Aquesta novel·la que en Viladot titula "L’amo (Retorn al laberint arcaic)" comprèn 
diverses narracions. Està dividida en tres parts: 

Primera part: La mare (l’enamorament). 

Segona part: El pare (les identificacions somniades). 

     1.- Cita amb el professor. 
     2.- Viatge en tren. 
     3.- El sopar artístic. 
     4.- Conferència telefònica. 
     5.- L’administratiu. 

Tercera part: L’amo (l’exili). 

  El mateix Viladot ens explica què pretén amb aquesta obra: 

.
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En la primera part ("La mare") se’ns explica l’amor d’un adolescent per la seva mare. 
Això passa en un medi rural dels anys trenta on el cap de família, l’amo, es un tirà 
estúpid i violent. La seva dona és una gran senyora de poble, completament 
reprimida, que es concentra només en l’amor al fill, el famós complex d’Edip. Tot 
això ens ho descriu bastant cruament: 
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  Aquesta història ve escrita en primera persona; és el mateix adolescent qui 
l’explica, en frases curtes amb un lirisme patètic. 
  Aquesta primera part s’adiu amb la darrera que porta el títol de "L’amo". El pare ja 
és mort al principi de la primera part, així que se suposa que ara l’amo és el noi, que 
s’ha fet adult i viu sol amb el servei, a la casa pairal. 
  Viu una vida ensopida, de gran senyor ben servit, sense saber què fer en 
companyia d’aquella gateta, Mimí, que una noia amiga li havia regalat. Viu en un 
món tancat, allunyat de la vida, cregut que viu en una esfera social superior d’on 
contempla els altres éssers sense interès perquè ell és "l’amo". Un ambient 
patriarcal increïble per sobreviure al segle XX. 
  D’aquest enclaustrament vindrà, al final, a alliberar-lo la Irene, la seva amiga de la 
infantesa.
  Podem dir que aquestes dues narracions constitueixen la part seriosa i millor 
reeixida d’aquest volum.
  Molt ben captat l’ambient del poble i la reacció psicològica del personatge. 
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   Les altres cinc narracions de entremig són una mena d’enigma.
  Dintre d’un veritable paroxisme literari, amb un humor digne d’aquell setmanari que 
es deia "La Codorniz", en Viladot exposa "unes identificacions somniades". En elles 
es conten les visions més extravagants. 
- En la "Cita amb el professor", una conversa amb un professor que està 
completament nu i que no té sexe. 
- En "Viatge en tren" un tren que només porta un vagó buit, i que no arriba mai 
enlloc. Sembla de la quarta dimensió, però no és més que un somni. 
- En "El sopar artístic", un matrimoni de crítics amb un artista, que no paren de 
beure, fins que l’artista s’adona que el marit no té sexe i que la dona és un home. 
- En "Conferència telefònica", una cua de gent davant d’una cabina on es 
reparteixen auriculars. Després la cabina s’enlaira i torna a baixar. Veieu-ne el final: 
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En la narració titulada "L’administratiu", un funcionari revisa expedients de mil en mil, 
amb tota cura i quan el cap de l’administració li demana un expedient es troba que 
cap dels documents va numerat, el número s’ha esvaït. Un somni també, una 
fantasia, ja que el cap de l’administració encara ho ha de demanar. 
  En Viladot creu que la seva obra te una clara pretensió psicoanalítica d’inspiració 
freudiana. S’hi veu una gran preocupació pel sexe, tant en l’amor entre mare i fill, la 
relació lesbiana de la mare amb una amiga, les carícies de la vella mainadera al 
amo jove. I també entre el món absurd dels altres contes i l’interès malaltís de palpar 
el sexe dels seus personatges. 
  És en conjunt un llibre conflictiu, on la realitat, la fantasia i l’absurditat es 
superposen. L’estil és de vegades telegràfic, de vegades retòric i així la confusió ho 
embolica molt.

"El vell i l’ocell" i "Professor Fluss" 
(Ambdós publicats a La Galera, S.A. editorial, Barcelona 1982) 

Versàtil com sempre, en Guillem Viladot ens en dóna una bona mostra amb aquest 
dos llibrets per a nens calculem d’uns deu anys, titulats "El vell i l’ocell" i "Professor 
Fluss".
  L’autor hi mostra una fina sensibilitat i una mena de sentimentalisme barrejat amb 
bon humor. 
  Aquí, és clar, ja no és l’escriptor agre i crític, de vegades escabrós i protestatari. Ha 
dulcificat el seu tarannà amb bones paraules i ha deixat volar la seva imaginació 
pels camins de la fantasia i de la màgia. El bruixot d’Agramunt, al laboratori de la 
seva farmàcia, bé podria convertir-se en el mag dels infants.
  El conte, "El vell i l’ocell" presenta com a escenari l’ambient d’una casa de pagès 
on un nen, en Daniel, acull a casa seva un vell captaire. La mare del nen li dóna 
menjar i el deixen dormir a la pallissa amb una flassada. El captaire en queda molt 
agraït de la bona acollida i entre el vell i el nen s’entaula un diàleg ple d’ingenuïtat. 
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Es pot fer notar la gràcia de les il·lustracions firmades per Carme Rodríguez. 
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 En Daniel té aquella nit un somni meravellós: 
De camí cap a col·legi es veu envoltat per la vegetació del bosc, arbres i matolls que 
l’enlairen cap al cel, fent-li fer tot de cabrioles. Una veu li diu que no tingui por, que 
és el millor llaurador tal com el seu pare, i també ell serà el millor llaurador del cel. I 
tot marcant una estela al seu pas, el nen viatja pels països més llegendaris. 
  L’endemà, en acomiadar-se el captaire li besa la mà i li diu que no l’obri fins que ell 
s’hagi allunyat. En obrir-la, en surt una cadernera que també emprèn el vol.
  Així en Daniel comprèn que el seu destí serà el d’anar pel cel i convertir-se en un 
gran aviador. 

   En l’altre conte anomenat "Professor Fluss (el televisor vivent)", es tracta d’un 
home que, de sobte, descobreix el so de veus i de música en el seu oïda, cada 
vegada que es fica al llit. Va a consultar diversos metges que no se’l creuen i se’l 
treuen de sobre. Finalment, quan es prem l’orella li apareix la pantalla de la televisió 
al front. Tothom en parla, és famós i aleshores el lloga un circ. 
  Però, en el moment de la seva presentació amb gran solemnitat, s’apaguen els 
llums a causa d’una gran avaria. Es produeix un fort aldarull, hi ha molta confusió i 
l’home agafa por, perquè moments abans de l’avaria, el prodigi del seu front ja no 
funciona.
  La por i l’angúnia es veu que li han fos els ploms. El fenomen no es repeteix i per 
por de fer el ridícul, el "Professor Fluss", aquest el seu nom artístic, fuig del circ. 
  Com es veu,l’anècdota d’aquests contes es senzilla i ingènua. Estan ben explicats 
amb un vocabulari útil com a lectura escolar per a la normalització del català. 
  Vegeu-ne una nostra: 
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"Memorial de na Nona" 
(Ed. Llibres del Mall, Barcelona 1983) 

  Guillem Viladot ens presenta a "Memorial de na Nona" una novel·la molt original en 
forma de memòries. 
  L’originalitat consisteix a barrejar la fantasia amb personatges ben coneguts del 
món literari. Concretament l’eix de la història és el controvertit autor Josep Pla. En 
Viladot ens dedica un pròleg explicatiu, que suposem imaginari i que aquí 
reproduïm:
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 El Memorial de na Nona, es a dir, Ramona, explica la vida d’una noia, filla d’uns 
pares catalanistes i d’esquerra que viuen en un poble de Lleida, a la postguerra. 
Sota la dominació franquista, falangista i eclesiàstica es veuen perseguits i 
discriminats. El pare desapareix -se suposa que assassinat-,  la mare mor de 
misèria, i la filla, també molt protestatària, és enviada pel rector a un convent de 
monges, a un poble veí, on és tractada amb gran duresa, humiliada i castigada. Allà 
ella aprèn a comportar-se amb pietat hipòcrita, si vol sobreviure. Li en resta, però, 
un odi violent contra la repressió. Creiem que potser en tot això, en Viladot ha 
carregat una mica les tintes. 
  Finalment és col·locada de minyona, a casa del farmacèutic del poble, qui l’ha 
sol·licitada perquè era amic del seu pare. És un home de gran cultura que la vol 
educar i completar l’ensenyament que ella ja havia rebut del seu pare. 
  L’apotecari també té idees catalanistes i de llibertat, però les amaga i segueix el 
corrent.
  La Ramona li agafa afecte i malgrat ésser un vidu madur s’hi casa i aconsegueix 
així una tranquil·la felicitat. 
  Però l’apotecari mort al cap de dos anys i la Ramona decideix aleshores anar a 
Barcelona. Ara és econòmicament independent i pot començar una nova vida. A la 
ciutat s’està primer en una pensió i desprès lloga un pis. Hi fa moltes amistats, rep 
una proposició de matrimoni, de part d’un catedràtic i entra en  el món literari. Fa  
moltes amistats que tenen tractes amb la revista "Destino", on ella acabarà publicant 
articles.
 Però l’organització política a la que pertanyia el seu pare i també el seu marit, en 
forma de quinta columna segueix el seus passos. Li ordenen doncs que prengui part 
en la lluita armada i li assignen una missió per acomplir: aquesta ha de ser la 
d’assassinar l’escriptor Josep Pla. El consideren un venut al franquisme, un home 
de lletres perillós per transmetre la seva ideologia. La Nona rep astorada l’encàrrec, 
junt amb el punyal que li ha de clavar. 
  Això haurà de passar la nit del Premi Nadal. Els llums s’apagaran, ell estarà 
assegut al darrera de la Nona. 
  Ella lluita entre el deure de les seves conviccions i l’admiració que sent per 
l’escriptor a qui ha començat a conèixer. Sortosament ha de fallar la conjura, ja que 
els llums no s’apaguen i el punyal resta a la bossa de la Nona. Però la relació amb 
en Pla continua. La Nona es va enamorant de la seva personalitat. Ella continua 
escrivint aquells articles absurds que diu que agraden tant als lectors de "Destino". 
En reproduïm un: 
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 A Josep Pla li fa gràcia la Nona i malgrat el seu despit per les dones, se’n fa amic, 
la visita al seu pis i acaba mantenint-hi relacions íntimes. Ella li serveix d’oïdora de 
les seves inacabables perorates, per exemple aquesta: 
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  El veritable centre de la novel·la és en Josep Pla, de qui en Viladot en fa un estudi 
psicològic.
  En Pla ja sabem que era un empordanès fill de la tramuntana: intel·ligent, però 
variable, tan aviat es dóna importància com es comporta amb una gran modèstia i 
fins humilitat. De vegades diu bestieses, i d’altres és genial. 
  És un tímid, un reprimit, un misogin amargat? Havia fracassat en l’amor? Li 
mancava la imaginació per ser un bon novel·lista? 
  En el memorial de Nona, en Pla proposa a la Nona un sojorn a París, junts tots 
dos. Ella amb gran il·lusió prepara el passaport i espera la seva trucada. Quan ella 
es decideix a telefonar-li, a Roma, ell fa veure que ja no se’n recorda. Acaba el 
memorial amb el seu desconsol. 
  Una vegada més aquell home tan xerraire, però tan impenetrable, ha tingut por. 
  En aquesta novel·la hi retrobem el Viladot seriós i bon observador de la naturalesa 
humana. Veiem a continuació el tros final d’aquesta novel·la. 
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Josep Faulí considera que la novel·la és molt divertida i així ho considerem. 
(“La Vanguardia”, 3-XI-1983) 
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"Auto-stop a la ciutat submergida" 
(Ed. Barcanova, Col·lecció Centaure, Barcelona 1984) 

  Ens ha sorprès aquesta faceta intel·lectual d’en Viladot, el fet de dedicar tres obres 
a la literatura juvenil, ja que no sembla molt adient al seu caràcter. 
  Aquest "Autostop a la ciutat submergida" ve a ser una novel·la curta de ciència 
ficció, per més que ben considerats tots els contes infantils podríem, tenint en 
compte les meravelles de la ciència, incloure’ls en aquest gènere. S’hi explica 
l’aventura de dos nois de quinze i vint anys en Dric i en Bert. En Bert recull en Dric 
qui fa autostop i aquest puja  a un cotxe fantàstic que a més es transforma en avió, 
barca i submarí. Així sobrevolen Catalunya i naveguen per la Mediterrània, tot 
visitant les seves profunditats, i tot això en un diumenge. Prop de Grècia es troben 
amb la ciutat submergida "Omicró", empassada fa 2355 anys per un terratrèmol. 
  Aquesta ciutat es conserva exacta sota l’aigua i només té una habitant, l’Egina, una 
noia bellíssima, d’un quinze anys, de qui els dos joves herois s’enamoren només de 
veure-la.
  Així ho descriu l’autor amb una ingenuïtat encisadora: 
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Acompanyats  per l’Egina els dos nois visiten la ciutat. Porten unes vàlvules que els 
permeten respirar sota l’aigua. L’Egina té els pulmons transformats en brànquies i 
així és l’única supervivent.  Misteriosament s’entenen en català, i mentre fan la visita 
cultural de la ciutat, l’Egina ha de lliurar al Bert de diversos monstres marins que el 
volen atacar quan ell vol tafanejar entre les ruïnes de la Història. 
  Però l’Egina vol marxar amb ells per fugir de la solitud mil·lenària, i l’han 
d’embolcallar amb una bombolla de plàstic plena d’aigua de mar. Arribats a casa 
d’en Bert, el seu pare, el professor X, la vol conservar en una piscina d’aigua marina 
que s’esberla. Intenta aleshores congelar-la primer i després injectar-li unes 
silicones especials que és el que l’hauria de fer malbé. 
  Tot això ha fallat i l’Egina no resisteix l’atmosfera que la convertirà en unes 
cendres.
  En Bert i en Dric les enterraran al peu d’un xiprer. 
  A la novel·la s’hi afegeix un apèndix, escrit per l’Ignasi Riera, director literari, que fa 
un panegíric de l’autor. En veiem a continuació un tros:
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El nostre parer sobre aquesta novel·la curta és que ha estat una experiència 
interessant que ens mostra una faceta més de la mentalitat d’en Viladot, versàtil i 
contradictòria.
  L’estil n’és pla i entenedor com cal. El tema difícil, ja que poc sabem a quina edat 
pot interessar. L’adolescent de tretze a quinze anys, viciat per la televisió, ho trobarà 
infantil, però els més petits no ho entendran. 
  Sigui com sigui ha estat un esforç meritori ja que hem de dir que no és el Viladot 
amb la personalitat que li coneixem. 
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Una farmacèutica-escriptora (Rosa Fabregat) opina sobre l’obra d’un farmacèutic-
escriptor (Guillem Viladot) (“SEGRE”, 1-VI-1986) 
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“Simetria”
(Ed. Llibres del Mall, Barcelona 1986) 

“Simetria” és una obra curta que el seu autor anomena Quadern. 
 Es tracta de les memòries, o millor dit, el diari d’una dona. Altra vegada com en el 
“Discurs horitzontal” Viladot insisteix en el tema del lesbianisme. En conjunt ens 
adonem que està una mica obsessionat dels problemes sexuals relacionats amb la 
psicoanàlisi. Freud el té fascinat i ell mateix ha confessat que li agradaria exercir-la 
la psicoanàlisi. 
 Sens dubte el contacte amb el públic a través d’una oficina de farmàcia el 
suggestiona. La dona que en “Simetria” explica les seves vivències és una pacient 
d’una psicoanalista, i a ella li conta la seva insatisfacció conjugal. Una enfront de 
l’altra, dues dones joves i boniques es sedueixen mútuament. La pacient és la que 
comença a relatar les seves experiències lesbianes anteriors, i acaba enamorant la 
metgessa. Les dues dones inicien una apassionadíssima relació.
 La protagonista, la que ho explica en primera persona, viu amb el marit i dues filles, 
pels quals sent profunda indiferència. 
 L’amor de les dues dones és descrit amb romàntica cruesa. 
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L’amor homosexual apassionat n’és protagonista (“Simetria”) 



629

 Aquesta relació iniciada per la protagonista arribarà al paroxisme. Només la distreu 
una mica la contemplació dels seus geranis i la proximitat del mar que li fa de 
sedant.
 Però arriba un moment en què descobreix que la seva amiga l’ha enganyada amb 
un home i la furiosa gelosia d’ella la fa caure en una profunda depressió mental. 
 És una obra que vol destruir l’atavisme. Feminista i protestatària, fa dubtar de 
l’equilibri mental de tots els seus personatges. Ara bé, en Viladot sap barrejar 
l’estudi psicològic i intimista amb les escenes més directes. En resum, una obra 
interessant.
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ENTREVISTA PERSONAL

 Ens trobem amb el nostre entrevistat en el seu estudi-àtic al carrer Marià Cubí, d’on 
es pot contemplar una esplèndida vista de Barcelona. És un home que es manté 
jove i enèrgic; es mostra sempre interessat i encuriosit pel món literari.
 Tenim ocasió de saludar la seva muller Montserrat Felip, també farmacèutica. 
 Confortablement asseguts entre llibres, comencem aquesta cordial entrevista: 

1) Per quin motiu va estudiar la carrera de Farmàcia?. 

   "En el meu cas, els motius van ésser quasi genètics. La farmàcia d’Agramunt 
existeix des de 1776. A casa érem vuit germans dels quals només van  viure quatre i 
jo era el més gran. Els motius, doncs, van ésser de condicionament familiar - el meu 
ambient proper era farmacèutic - i de tradició. 
 D’altra banda les restants carreres que hi havia en aquell moment - enginyeria, 
arquitectura, medicina, veterinària, filosofia i lletres, dret - no m’interessaven o bé no 
m’agradaven per diferents motius.
 La meva vocació hauria pogut ser la Psicoanàlisi, però aquesta, és clar, ha anat 
perfilant-se al llarg del temps". 
 En efecte, aquesta vocació ha estat tardana, ja que comença a aparèixer en les 
seves novel·les a partir del 76, amb "Ricard"; a partir d’aleshores segueix en les 
actuals i continuarà en les de propera publicació, segons ens explica”. 

2) Com va néixer en vostè la seva afecció a la poesia i a la narrativa? 

 “Bé, això d’escriure ens ve també de família. El meu besavi Antoni Viladot i Sanuy 
s’hi dedicà, però en el camp de la Teologia; el meu avi Ramon Viladot i Benet ho feu 
amb motiu de la història i el meu pare Joan Viladot Cardona escrivia sobre temes 
folklòrics.
 Un altre motiu podria ésser la manca de creativitat de la nostra professió que no 
suposa, de vegades, molta aportació imaginativa per part del farmacèutic. 
 Una altra causa la trobaríem en la família també però des d’un altre punt de vista, 
és a dir, l’escriure per a mi va suposar una evasió de la família. Segons la 
Psicoanàlisi, "la família és el factor desencadenant de la neurosi"; doncs bé, jo me’n 
vaig alliberar en certa manera. 
 Hi havia també altres motius o factors més principals com la necessitat de 
comunicació, de difusió cultural a un nivell més ampli que el del poble. I, en conjunt, 
el fet d’escriure seria la manera d’explicar-se la vida que té l’escriptor. Ve a ésser 
com una "catarsi alliberadora". 

3) Va haver de superar moltes dificultats per a dedicar-s’hi? 

 “Absolutament totes. En primer lloc vaig tenir problemes familiars, degut a la 
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resistència per part del meu pare que se sentia competit en diversos camps. També 
hi vaig trobar resistència en el medi propi, que era rural i on es considera per 
exemple, que tot això d’escriure és perdre el temps. 
 En època franquista, a més a més, el fet d’escriure en català i en un poble on el 
personatge principal, l’alcalde, va ésser durant molts anys el "Jefe de Falange", era 
també un problema. Tinc igualment dificultats de contacte amb altres escriptors i 
també amb editors per a la publicació de les meves obres". 

4) És compatible l’escriure amb la seva professió?. 

  “Sí, perfectament; tot és qüestió d’organització. Per altra banda, des del 
Renaixement han existit els polifacètics, no?". 

5) Hi ha relació entre la Farmàcia i l’activitat literària? 

 “En el camp dels estudis es pot dir que no hi ha relació quant a assignatures 
determiandes. Pot ésser-hi, sí, quant a l’estructuració universitària en general. 
D’altra part, el fet d’estar a la botiga de farmàcia m’ha enriquit el llenguatge, perquè 
aquest està tret del contacte amb el públic.
 Un exemple poden ésser les Memòries de Riella. Avui, és clar, amb la immigració, 
la situació ha canviat molt”. 

6) Com jutja la seva obra? 

  “Tinc consciència d’haver-la resolt bé, cosa que altres escriptors no poden dir. La 
meva obra, en general, m’ajuda a entendre’m a mi mateix; és com una eina per 
comprendre fenòmens i situacions. 
 En cada obra utilitzo una tècnica determinada.
 "Ricard", pot ser, és una de les que més m’agrada”. 

7) Si hagués de tornar a començar faria el mateix? 

 “Faria Psicoanàlisi a través de la Medicina, de la Psiquiatria o potser de la 
Psicologia. El que més m’interessa com a Ciències són les Naturals i la 
Psicoanàlisi”.

8) Com veurem actualment la literatura catalana? 

 “Tota la literatura està en crisi. Fins vaig  llegir un article de José Luis Cano a la 
revista "Insala" en el que parla de "El fin de la Literatura". Potser hi tingui molt a 
veure la Informàtica. 
 A més a més la literatura catalana en general, hauria de canviar la seva situació 
actual; hauria de desempallegar-se del seu mimetisme. També crec que hi hauria 
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d’haver menys crítica i més informació con si fos una fitxa tècnica". 

9) Què en pensa del paper del farmacèutic en la societat actual? Del futur de la 
Farmàcia?

  “Crec que en el medi rural l’activitat sanitària del farmacèutic és importantíssima, 
tant, que hauria d’abastar des de tots els aliments, àdhuc els d’origen animal, fins 
els aparells d’òptica i d’audiometria. 
 El futur de la Farmàcia troba la seva identitat d’una manera immediata en la Salut 
Pública i en un futur pròxim en la teràpia hospitalària". 

APORTACIÓ ORIGINAL 

Com tots els autors estudiats en aquest treball, en Guillem Viladot ens ha fet una 
aportació on explica les raons del seu compromís com a escriptor. Ell mateix ens 
prega d’incloure’l sencer en aquest treball i així ho fem, amb el seu propi original. 
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RESUM I CONCLUSIONS

  Amb l’estudi acurat i aprofundit d’aquests farmacèutics - escriptors hem arribat a 
diverses conclusions.

  La primera conclusió global és que hem aconseguit un treball de notable interès per al 
foment i la difusió de la cultura de la classe farmacèutica. En efecte, aquest treball de 
tema original i inèdit -llevat la Tesina de la mateixa autora- suposa un llegat bibliogràfic 
important de gran interès per als Farmacèutics i també, àdhuc, per als estudiosos de les 
Lletres Catalanes. 

  Això s’ha aconseguit amb un estudi exhaustiu d’aquests personatges contemporanis, 
de llur personalitat, aspiracions i de llur obra. La metodologia ha consistit, com hem vist, 
a analitzar de forma detallada llur vida acadèmica i professional, els premis que els han 
atorgat, els honors concedits, les obres que han escrit amb inclusió de fragments que 
hem reproduït per il·lustrar la pròpia visió de l’autora. També, però, s’han incorporat 
-sempre que ha estat possible- l’opinió de crítics literaris. 

  Com a punt final a la revisió de la vida i obra de cada autor s’ha fet una entrevista 
personal de tarannà periodístic, amb unes preguntes idèntiques per a tots els tesats. 
Aquest qüestionari va ser confeccionat amb la idea que cada autor expressés les seves 
idees de la manera més original i lliure de prejudicis possible. Així, hem provocat una 
dialèctica variada i brillant sobre una mateixa temàtica que ens ha dut a diverses 
conclusions que s’ajusten del tot o en part a l’eix principal del treball que és la relació 
Farmàcia - Literatura.

  Es diu que tots aquells que porten hàbit, i hàbit és en aquest cas una bata blanca, 
posseeixen una profunda curiositat. 
  Això també es pot estendre al farmacèutic de laboratori, o a l’investigador que 
necessita tanta imaginació per treballar i reeixir. 
  Gràcies a una labor de temps i amb paciència hem anat elaborant el trencaclosques 
que constitueix la vida d’una persona i més amb el ritme tan gran d’activitat que han 
mostrat tots ells com a farmacèutics i alhora "factòtums" - valgui l’expressió - . 
  Els hem obligat a remenar papers, a buscar dates que per massa feina o modèstia 
tenien oblidades. Els hem visitat en les seves cases, farmàcies o laboratoris, també fora 
de Barcelona. 
  Hem fet de farmacèutics ambulants, de periodistes, d’entrevistadors, feina tota ella 
que ens ha agradat molt perquè tothom ens ha acollit bé. Des d’aquestes ratlles agraïm 
llur col·laboració sense la qual aquest treball no hauria estat possible. 

  Naturalment, aquest agraïment es perllonga a la figura del director de la nostra Tesi, 
Dr. Josep Maria Suñé, que ens ha encoratjat i corregit, i sense el recolzament del qual 
aquesta obra no s’hauria realitzat. Ens hauria agradat incloure’l també com a 
representant de la Història de la Farmàcia que molt cops es troba a cavall entre la 
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Ciència i la Literatura. Els seus escrits han estat nombrosos però, tal com dèiem a la 
introducció, no hem pretès incloure els cultivadors exclusivament del gènere d’assaig. 

  La motivació dels farmacèutics per les Arts i les Lletres ve de lluny. Podem parlar 
d’amistat i alhora comprensió o admiració allò que motivava les trobades nocturnes a la 
rebotiga.
  L'"Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes" demostra el nombre 
elevat d’apotecaris amb les esmentades afeccions. Ha anat publicant justament una 
revista amb el títol de "Pliegos de Rebotica" - que ens publicà un resum de la nostra 
Tesina - perquè d’allà han sortit molts escrits dels farmacèutics que es dediquen a la 
Literatura.

  Després, doncs, d’haver-nos endinsat en el tema del farmacèutic - escriptor; després 
d’haver estudiat la seva obra literària, els seus mèrits i la seva psicologia, creiem que 
podem arribar a unes satisfactòries conclusions:

1) Per la seva formació acadèmica, l’apotecari ha pogut estudiar i observar elements 
molt diversos. I tota la vida gira entorn d’aquests elements. Coneix des d’una flor a un 
verí, d’un compost químic a un fenomen geològic. Coneix les malalties i llur repercussió 
en la psicologia humana. Sap de la Història de la Farmàcia on uns homes en l’aurora 
del saber feren uns descobriments que canviaren la vida del planeta. És molt gran la 
seguretat que imprimeix la carrera de Farmàcia. 
  Res en el nostre temps no pot ignorar-ho un escriptor perquè totes aquestes coses 
intervenen en la seva obra literària. Al farmacèutic poc li caldrà consultar una 
enciclopèdia ja que la porta en la seva ment. 

2) Tots els farmacèutics estudiats, independentment de llur afecció literària, han exercit 
amb laboriositat i afany la professió per a la qual els titulà la Facultat, i això no ha estat 
obstacle perquè, a més, destaquessin en altres camps, cosa que els ha proporcionat 
èxit i renom; de forma indirecta en altres medis s’han donat a conèixer com a 
farmacèutics, cosa que ha permès de recordar-los i fer-los presents com a 
professionals vius, actius i amb motivacions. 

 3) El farmacèutic a través de les diferents respostes és presentat a nivell local, de vila o 
poble, com a figura que promou, anima i activa no només la sanitat local sinó també la 
cultura.

4) S’ha demostrat que la cultura dels farmacèutics és universal i que llurs estudis han 
dut els farmacèutics cap a tots els camins del coneixement humà. 

5) L’ofici del farmacèutic en les seves diferents especialitats es presta a l’observació de 
la naturalesa humana. Un apotecari amb farmàcia i sobretot si és en suburbis o pobles, 
ve a ser el conseller sanitari dels seus clients, dels quals sap no solament les malalties 
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sinó també llur conducta, llurs problemes, psicològics o no. 

6) El farmacèutic no desitja tancar els coneixements dintre quatre parets, davant un 
mostrador d’oficina de farmàcia o davant una taula de laboratori; els seus ulls no es 
limiten a l’objectiu d’un microscopi, el seu tracte amb la gent no es redueix a l’aula de la 
Facultat; la seva curiositat i investigació no tenen sempre la finalitat de la Sanitat 
Pública. Però tot això l’ha facultat per expressar-se, opinar, escriure i contemplar el món 
en general amb uns ulls metafísics que van més enllà de la gent corrent i que el duen a 
ser un universitari de veritat. 

7) Escriptors - farmacèutics han triat una segona professió, la de literats, empesos 
únicament per la seva afecció d’escriure, no per consolidar una carrera de Lletres amb 
mires crematístiques. Perquè, si una cosa és comuna als protagonistes d’aquest treball, 
és el gran entusiasme que senten, la plena satisfacció de llur dedicació literària. Les 
hores de lleure que hi dediquen són les que demana llur inspiració. 

8) La majoria de lectors o crítics d’aquestes obres ignoren  la professió de l’autor, al 
qual jutgen com una persona versada en Lletres, tal és el seu nivell literari. Molts no 
poden suposar que darrera de la sentimental poesia o de l'apassionada novel·la hi ha 
un farmacèutic, home o dona, seriós i competent. D’això en deduïm, si més no, que la 
seva carrera ha enriquit el seu esperit i les seves facultats. 

  Després d’aquestes conclusions ens fem encara una pregunta quant a l’explicació del 
perquè?, és a dir, quina és la relació entre la Farmàcia com a professió i l’afecció a 
l’activitat literària?, o dit d’una altra forma, en quin sentit els ha servit l’estudi i la vida 
com a professional farmacèutic a la seva dedicació literària?.
  La resposta la trobem en les diverses contestes dels propis farmacèutics a una de les 
nostres preguntes. Alguns ho lliguen a la seva experiència viscuda: la Farmàcia ha 
estat gran part de la seva formació, i una base de coneixements científics que els ha 
permès d’enfrontar-se a llurs problemes professionals i quotidians. Altres hi troben una 
relació més específica: en el camp lexicogràfic, de la descripció de la Natura, i també en 
el coneixement de la psicologia de la gent, ja esmentada. 
  Nosaltres, però, desitgem que sempre que es valori l’obra d’un nostre col·lega, quan 
algú pregunti si escriu bé, es pugui contestar: Naturalment, si té el títol de Farmàcia.

  Considerats individualment podem esmentar les següents conclusions per a cada 
autor:

- L'Alegre Marcet d’una simple anècdota en treu una història digna de ser llegida. És un 
contista nat que res no té a envejar als contistes i humoristes anglesos. 
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- Lluís Beringues és el poeta de la Natura. 

- Francesc Blancher resulta dels poetes catalans religiosos més importants. La seva 
inspiració, el seu gust i la capacitat versificadora s’ha demostrat totalment. 

- Miquel Crusafont és un poeta especial que combina el saber científic amb el plaer per 
la Natura des d’una perspectiva poc comuna. 

- Rosa Fabregat és la veu feta poesia i una de les poques novel·listes catalanes de 
ciència-ficció.

- Ramon Jordi és el poeta de la fantasia. 

- Núria Mínguez és una de les mostres més notables en la novel·la cosmopolita, 
psicològica i d’intriga a la Literatura Catalana. 

- Martí Sunyol té una original capacitat de fer versos i un estil molt propi en una prosa 
planera i amena. 

- Gerard Vergés és un nom en la Literatura per la seva narrativa àgil, aguda i 
intel·ligent, plena de cultismes. 

- Guillem Viladot és un poeta visual totalment innovador, prosista i cronista únic en el 
seu gènere en què sempre hi és present la psicoanàlisi. 

  Com a punt final creiem que la nostra labor ha estat interessant i profitosa. Calia 
deixar ben assentades la vàlua i constància d’aquests apotecaris com a exponent de la 
nostra classe farmacèutica. Gent d’esperit universal que alterna Ciències i Lletres com 
els genis del Renaixement, ja que quan la ment és clara i la dedicació constant, 
qualsevol tasca resulta perfecta. 
  És per això que comptem amb tants farmacèutics eminents, creadors de Cultura, i és 
aquest la impressió que voldríem que restés per sempre en l’ànim d’aquells que vulguin 
jutjar-ho.
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