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UNIVERSOS LITERARIS 16 LLORENÇ SOLDEVILA I BALART

Guerau de Liost, pseudònim de Jaume Bofill i
Mates (Olot, 1878 - Barcelona, 1933), va ser
escriptor, poeta noucentista, polític i periodista

l Montseny és l’indret civil més can-
tat pels nostres literats, de Francesc
Vicent Garcia, rector de Vallfogona,

fins a les darreres generacions, passant per
Aribau, Verdaguer i, sobretot, Guerau de
Liost, que té tot el dret de ser-ne senyor. A
més a més, existeix de fa 35 anys un premi
de poesia Montseny. Les arrels familiars pa-
ternes de Jaume Bofill i Mates provenien de
ca l’Herbolari de Viladrau, bressol d’una
nissaga de botànics, herbolaris i apotecaris
que s’establiren a Barcelona a mitjan del se-
gle XIX. El pare del futur poeta, el més petit
d’onze germans, matà l’últim llop de què es
tenia notícia al terme del poble.

De ben jove, Jaume Bofill i Mates, nascut
a Olot, d’on provenia la mare, i educat a
Barcelona, freqüentà les propietats montse-
nyenques de la família. De ca l’Herbolari fi-
xà en els seus versos dedicats al cosí Bofill i
Ferro la personalitat de la casa: “De vostra
casa, bon amic / sempre me’n duc records
galants; / lo més modern, lo més antic, / en
ella es besen com germans. // Té «un no se
què» de poesia, / un agredolç original / que
no es pot dir de pagesia, / ni de castell se-
nyorial.” I les parts màgiques del casal: “Lo
sortidor on les «paitides» / s’hi miren sem-
pre amb ulls de son; lo gran reixat on escul-
pides / hi ha mil fineses... a altre món...”

Viaranys, plans i fondalades
Durant tota la vida, del Montseny, en fre-
qüentà els viaranys, les masies, els plans, les
fondalades i les carenes. El resseguí, espe-
cialment, amb els caçadors que li traspassa-
ren la passió cinegètica. Ell mateix explica-
va que els portava el sarró i aprenia a estar a
l’aguait i a les parades. La primera escopeta
la hi va regalar el pare quan tenia quinze
anys. Anaven a l’encalç de la llebre, seguien
el rastre de la guineu, alçaven els esbarts de
perdius o sorprenien els salts del gat mes-
quer. Tot un món d’aventura. En una carta
del 1902, l’amic de l’ànima, Josep Carner,
bromejava en aquests termes: “Suposo que
seguireu matant lleons i tigres per les selves
de Viladrau”.

Del 1900, daten els primers textos d’ins-
piració montsenyenca. Del 1903, el primer
esment de la paitida, denominació de les
dones d’aigua, que quedaran immortalitza-
des en la font que pren el seu nom i que
brolla incansablement i pura sota l’estela de
pedra que reprodueix el poema que li dedi-
cà el poeta: “Entre les feixes esgraonades, /
cada una d’elles com un retall, / brollen tes
aigües mai estriades / com ansa llisa de pur
cristall.” Així mateix, una de les seccions de
Tristes, llibre que inspirà la mort de la mare,
Magdalena Matas i Baró, i que restà inèdit,
es titulava Montsenyenques. Era el germen
que poc després, el 1908, faria esclatar el
devessall de gemmes violeta que confegiren
La muntanya d’ametistes, llibre dedicat
també a la mare, per qui el poeta sentia una
veritable adoració i que finà quan ell ratlla-
va la vintena d’anys.

La simbiosi entre el massís i el poeta fou
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tan absorbent que pogué dir: “En tes aigües
pures m’he rebatejat / i de tes florides m’he
volgut vestir.” Per a signar els seus poemes
decidí emmascarar-se amb el pseudònim
de Guerau de Liost. Guerau, en la línia fidel
dels patronímics trobadorescos. Liost,
manllevat del topònim dels Crous de Liost.
A tocar dels quals, hi havia la masia d’Ari-
mells, on imaginà que tenia la dama a qui
retre vassallatge. Transposició de l’ideal fe-
mení evocat en la figura de l’esposa, Mar-
garida Bofill i Garés, cosina germana amb
qui es casà el 1907, la mort de la qual el
1925 deixà el poeta desconsoladament sol, i
a qui dedicà, compartidament amb el pare,
Joaquim, Ofrena rural. L’obra immortalitza
Madonna Margarida en una evocació me-
dievalitzant: “Dona Maria d’Arimells, /
única aimia / del Cavaller Guerau, sense
castells / fora d’un casolà castell de poesia: /
més fort que tres segells, / vostre llavi em
segellaria.” Per al poeta el casal de Liost “és
un castell roquer / escamarlat sobre un pe-
nyal que s’esllavissa. / Cingla el penyal, com
si fos un corser, / un alzinar, dura malla fer-
rissa.”

En realitat, el seu castell fou el mas Rus-
quelles. Aquell que l’amic Josep Carner
evocava amb enyor en el seu poema Recan-

ça: “Ja no et veure aquest any, oh casa bru-
na / del vell Montseny, plena de gràcies: /
no arribaré de sobte al clar de lluna / entre
el camí de les acàcies.” I amb quina precisió
i escalf definí l’entorn el seu cosí Jaume Bo-
fill i Ferro: “La volten unes nogueres i l’alzi-
nar gairebé toca la casa. Part de darrera
d’aquesta, una vasta galeria de pedra mo-
randenca, que ha escoltat els diàlegs de
l’amistat den Carner i en Bofill tan impor-
tant en la poesia catalana, s’obre de cara al
Montseny, de cara a la regió més feréstega i
rocosa del massís del Matagalls. Del sot ar-
riba la fressa de la Riera Major i la d’un mo-
lí mig amagat entre els verns, com en una
balada germànica. Bruela una vaca. La
muntanya és a tocar, és com un de més a la
visita, ens intimida un poc.”

Allà escriví bona part de la seva obra, allí
rebé els amics barcelonins amb qui tenia
llargues sessions de conversa i amb qui
compartia les mítiques caminades pel
Montseny. Converses a la galeria del mas,
encarada cap al Matagalls, quin delit i qui-
na fretura, que encara ressonen en els ver-
sos del poema de Carner: “Ni en la famosa
galeria, vora / tenint les copes d’aigua fres-
ca, / oh amic, de rimes parlarem una hora;

ni ens menjarem com una bresca // el mos-
catell, d’una rossor infinita, veient davant,
entre la pau serena, / del gloriós Sant Segi-
mon l’ermita, / que fa l’ullet darrera la care-
na.” Carner, l’amic entranyable i decisiu,
amb qui Josep Pla definí molt bé la compe-
netració: “Dir que aquests dos homes foren
amics seria dir ben poca cosa. Visqueren
fosos en l’amistat.”

Un castell, prop del qual no hi mancava
ni masoveria, ni riera, ni molí, que li aca-
baven de donar credencial d’època: “Tot el
molí trontolla de l’aigua del saltant / que
fa rodar el ciclopi rodet de cor d’alzina.”
Amb la munió d’elements de la flora i la
fauna que convertien el poema en una
simfonia vital: “A fora hi ha, la clara trans-
parència, / on floten els murmuris i les
abelles d’or” [...] A llur voltant pul·lulen
alades i mosquits, // cavalls-de-serp que
brollen d’un mulladís tocom. / I, compe-
tint, conjuguen amb les ridortes balbes, /
les pollancredes útils i les divines albes.”

Molts són els punts de l’orografia
montsenyenca que resten immortalitzats
pel verb de Guerau de Liost. Des de les er-
mites, Sant Marçal i Santa Fe, a l’imposant

i misteriós Gorg Negre, del torrent de
Rentadors, passant pel màgic color d’ame-
tista de la muntanya d’en Sala, la seducció
dels plans de la Calma, Matalaup i del
Gorn, dels sots de l’Aremany i de Ricrós, i
les fonts...

La font bona per excel·lència és la de
Sant Marçal, que esdevé essència i para-
digma de la perfecció, l’equilibri. Però la
quintaessencia de tot l’encant i puresa so-
bre l’ànima del poeta, se l’endú la font de
l’Oreneta, en la part obaga de Viladrau.
Lloc de pausa, de berenades, de sojorn en
les tornades de la cacera és, sens dubte, el
lloc mític en la geografia literària montse-
nyenca. Una estela de Joan Rebull amb el
dístic de Josep Carner gravat al peu sinte-
titzen les grans passions del poeta i el desig
expressat en un poema de ser-hi enterrat:
“Voldria ser enterrat al peu /d’aquesta
font que endegà el pare.” Tanmateix, qui-
mera impossible. Hi deia, també, que li
plauria “un dístic del meu Josep Carner”. I
aquests versos sí que li fan companyia en
l’eternitat: “Filla del cel, jo só la Font de
l’Oreneta: / em descobrí l’ocell i em coro-
nà el poeta.” ❋

A l’altra pàgina: les
Agudes, en aquesta
pàgina, Liost, Can
Rusquelles, la llinda
de ca l’Herbolari, la
font de l’Orenetat i
la placa d’advocat
L. SOLDEVILA
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