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s evident que la tasca, tan rellevant, que
va exercir Joan Teixidor com a editor (i
fins i tot la que va menar com a crític

d’art) ha eclipsat una mica el ressò (i fins,
potser, la recepció) de la seva obra lírica, que,
presentada en conjunt, no pot sinó causar
admiració. L’any passat l’editor de l’obra que
presento, D. Sam Abrams, ja ens va oferir una
magnífica exposició que mostrava i reivindi-
cava les diverses facetes de l’olotí, una perso-
na, segons Josep Pla, “d’un agrisament vol-
gut, d’una gran cortesia, molt important, ex-
cel·lent poeta”. Pla ja en destacava, doncs,
l’excel·lència de la veu lírica, i hi posava
aquesta nota adjectiva de l’agrisament que,
dita per qualsevol altre lletraferit, podria
semblar un xic pejorativa, però que, signada
per l’autor d’El quadern gris, no podem sinó
reputar un ver, indissimulat elogi.

Poeta, editor, crític d’art, memorialista i
viatger, aquestes eren les cinc facetes que de-
fensava aquella mostra d’Abrams, el títol de
la qual ja representava tota una proclama: No
visqueu més en fragments. Ara aquest llibre
ens permet recuperar el fragment major, el
més greu, que és el del poeta. Un poeta sintè-
tic, com afirma l’estudiós catalanoamericà,
“subtil, sofisticat i exigent [...]. Cal insistir en
la lectura de la seva obra i anar més enllà i
més endins de la superfície amable, càlida i
propera”. Completament d’acord. Diria, a
més, que sobre el nostre poeta pesa el fet
d’haver publicat un llibre molt important,
d’aquells que semblen destinats a la posteri-
tat: El Príncep, escrit arran de la mort del seu
fill Ignasi, a l’edat de vuit anys. I és, en efecte,
una obra commovedora, composta tot ob-
servant una severa distància respecte del ma-
terial tan torbador que la va motivar, però,
alhora, i fruit d’això, és també un llibre pro-
fundament emocionant. Es tracta, sense cap
mena de dubte, d’una de les millors elegies
que han vist mai la llum en la nostra llengua.
Però no és l’únic llibre meritori de Teixidor,
ni de bon tros.

“Sóc partidari, almenys per a mi, d’un llen-
guatge despullat, auster, gairebé elemental,
no sols per raons de gust, sinó més aviat per
simples raons de modèstia i, si voleu, per una
última raó moral.” Així va definir el mateix
poeta les seves preferències estilístiques. I va
predicar, efectivament, amb l’exemple. Al
meu entendre, però, els tres primers títols,
que no són pas mers exercicis de tempteig, no
arriben al grau de maduresa que es manifes-
ta, esclatant, amb Camí dels dies (del 1948),
un llibre rodó que conté, entre altres joies,
una esplèndida col·lecció de sonets sobre els
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mesos de l’any. Abans d’això, hi ha hagut
nervi, poemes admirables, molts de ressons
carnerians (“ara que la pluja fibla / m’abri-
gues amb el teu braç”), però no pas cap llibre
memorable, ni tan sols durador. Camí dels
dies enceta, en la meva opinió, el millor Teixi-
dor, que ja no es retirarà mai més fins que pu-
bliqui, l’any 1992, el darrer títol, el bellíssim
Fluvià.

El Príncep havia conferit una solemnitat
tota greu a la veu lírica de Teixidor, però és
sobretot a partir del llibre del 1948 que la for-
ma dels seus versos esdevé segura i potent:
“Així, de temps, ja naixia la forma. / D’una
paraula, muntanyes, ocells, / arbres, venta-

des, matins i clavells: / tot era tret de l’obscur i
l’informe.” En aquesta mateixa obra, l’autor
ens regala uns quants poemes elegíacs i ecfrà-
sics de gran altura, i, sovint, el seu discurs
sembla germà del discurs del poeta Maragall:
“Com una veu covarda / que arriba feble i diu
que ja no hi ha camí, / com un amor perdut
que puny i fa basarda / i et deixa encar més sol
davant del teu destí” (D’una tardor). En el
poema “Morir”, el penúltim, l’autor hi es-
quitlla, a manera de vers, dos dels seus títols:
“Una veu et crida” i “Camí dels dies”, igual
que ho va fer Vinyoli, company seu de gene-
ració, amb títols com Vent d’aram o Domini
màgic (que havien aparegut, en aquest cas, en
poemes de llibres anteriors).

“Vivim massa sovint del que és bell en els
llibres / i mai no arribem a la rel més obscu-
ra.” És, sobretot, a partir d’El Príncep que
Joan Teixidor no defuig aquesta rel més obs-
cura. A partir d’aquí, la seva obra esdevé més
fonda, encara més conscient, fins arribar al
magnífic testament líric que és Fluvià (1989):
“El que hem viscut es feia rastre / però encara
viu en el meu cor”, una obra en què el poeta
referma, més que mai, la claredat formal
(gairebé sempre, el vers coincideix amb la
frase: allò que, en termes retòrics, se’n diu es-
ticomítia) i la melangia dóna color i llum als
versos. ❋
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L’apunt
Joan Teixidor (Olot, 1913-Barcelona, 1992)
va ser un poeta, assagista, articulista i
editor. Va ser amic de Carles Riba, va
publicar el primer poemari quan tenia 19
anys i va col·laborar en capçaleres com ara
La Publicitat, Mirador i Quaderns de
Poesia. El 1942 va fundar, amb Josep
Vergés, l’editorial Destino. Va ser president
de la Fundació Miró (1975-1981).

El crític D. Sam
Abrams ha reunit
l’obra poètica de Joan
Teixidor en un treball
fruit de la beca Martí i
Pol en recerca literària
que concedeix la
Fundació Valvi
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