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La personalitat retrobada de

CONCEPCIÓ
CASANOVA
C

oncepció
Casanova
va publicar
fa vuitanta
anys, el
1930, quan
ella en tenia
vint-i-qua-

tre, el llibre Poemes en el temps.
La seva vida, allò que fou la seva
veritable vida, s’ensenya, si els
mirem bé, en aquests poemes. Hi
ha una intimitat que és més emo-
tiva que el seu món i que el des-
borda. De tant en tant i en un
context que no els feia preveure,
els versos –“l’ombra arrossegant-
se de la meva vida”, “m’esglaia
l’escalfor que duc als membres”–
sorprenen però acosten i obli-
guen. No sembla que vulguin
l’acceptació per raonament, sinó
la simple constatació que aquest
és el seu dir i prou. Això sí, amb
una “incipient llibertat” com diu
ella mateixa en presentar el lli-
bre; però no és sinó avançar-se a
l’estimació dels altres, amb un
deler independent i noble, però
que es transmet sense esperar
resposta, perquè la sola presèn-
cia de l’altre la trasbalsa i se sap
el cor infinit (poema XXXIV).

¡Com es correspon aquesta
poesia que llegeixo per primera
vegada, amb la idea que teníem
d’ella els seus alumnes, com ho
era jo, del batxillerat anomenat
clàssic (a punt d’extingir-se) en el
tot just encetat Institut Escola Au-
siàs March! Eren els anys posteri-
ors a la publicació –de la qual no
sabíem res– del seu llibre. A se-
guir-la, en el seu ensenyar abra-
çant-se al tema, no hi estàvem
fets, nosaltres, però intuíem, en-
devinàvem, a poc a poc, que amb
ella ens venia una mestra que
feia de professora. Ens feia posar,
sense adonar-nos-en, en la posi-
ció de l’adult que assisteix a una
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La professora i poeta Concepció Casanova, de la qual ara podem
llegir les peces de ‘Poemes en el temps’
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La seva
àmplia
cultura
dispersava
la seva
poesia

explicació que rep voluntària-
ment. Si parlava de llibres (sem-
pre recentment editats en català)
que tenien caràcter còmic (el Pip
de Dickens, Tres anglesos s’es-
bargeixen) hi reia com si estigués
llegint-los. Inoblidable Concep-
ció Casanova!

Però ara, gràcies a Jordi Casa-
nova i Roca, fill d’un seu nebot,
hem recuperat el seu tan poc es-
mentat llibre de poemes, amb un
estudi biogràfic i literari sobre
Concepció Casanova i Danés, pu-
blicat tot al darrer número d’An-
nals, del Centre d’Estudis Comar-

dreira, un amagat de luxe. Com
de tots els autors, en dóna notí-
cia i publica tres poemes: X, XVI
i XIX. No he tingut accés, en can-
vi, als estudis de Neus Real i Mer-
cadal sobre la dona i la literatu-
ra en la preguerra.

Com diu Casanova i Roca “Con-
cepció Casanova i Danés va ser

ARXIU JORDI CASANOVA

poetessa i estudiosa de la litera-
tura”. Si ens centrem en el primer
títol, el de poetessa, cal veure-la
al temps de Maria Perpinyà, Anna
Maria Saavedra, Joan Llacuna,
Melcior Font, J. Ros Artigues i Ma-
ria Teresa Vernet. Malgrat haver
passat a ser barcelonina en
emancipar-se a vint anys i una es-

tada a Oxford, no va deixar el lli-
gam familiar i del seu endins amb
Campdevànol, on va néixer, i Ri-
poll. És la terra de la seva nissa-
ga, de relleu reconeguda, si pen-
sem en el seu germà gran, Ra-
mon, en La Forja Casanova i en la
seva germana petita, Montserrat,
pintora notable.

La vida és inestable
Tomàs Garcés, el més autoritzat,
vist avui, entre els crítics que
s’ocuparen de Poemes en el
temps (en tinc notícia com tot
d’Annals, com he dit, a cura de
Jordi Casanova) hi tocava de ple
quan escrivia: “No costa gens de
veure en la lírica de la jove poe-
tessa la sensació precoç que la
dictava: la vida és inestable” [...].
En efecte, ho va ser dramàtica-
ment per a ella. La seva atracció
pel surrealisme (al seu article
Conversa a la revista Helix [sic
sense accent]) i en notes és ines-
table, sense relació directa amb
la seva poesia. Com més aferris-
sada és la seva posició, menys és
efectiva en els resultats.

Tornem a Poemes en el
temps. Ja n’he esmentat un pa-
rell de versos contundents. La
seva àmplia cultura tendia a dis-
persar la seva poesia. Es tracta
d’un primer llibre, amb valors
d’elegia arrencats de l’adoles-
cència i amb altres referents més
consolidats que es permeten el
desplegament de poemes més
ambiciosos, on l’amor i la mort
són tractats en termes més per-
sonals, amb una implicació d’ella
mateixa que ja no és ressò sinó
paraula pròpia. Li calia treure-
se’ls com una nosa –com diu
ella– i un pas cap a la llibertat. Vi-
vaç, ardent, culta i de tot cor
apassionada, la imatge que dei-
xa el llibre és una mica pàl·lida,
però a punt d’il·luminar-se.❋

cals del Ripollès. Lluís Bonada (a
El Temps) ja en donava notícia
–ell que és de Ripoll–, amb
aquest titular: La filòloga i poe-
tessa Concepció Casanova surt
del silenci en què va caure el
1936. Hi ha almenys una excep-
ció (ja que com diu Bonada no fi-
gura a l’Enciclopèdia ni als dicci-
onaris) i és l’antologia poètica Els
contemporanis, de prop de 700
pàgines, publicada per Janés el
1947, presentada per un perso-
natge del règim com si l’hagués
feta ell, però obra de Josep Pe-


