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Una de les facetes menys conegudes de Joan Oliver ha estat recuperada per Carme Puig

Ciutadà Joan Oliver, escriptor i agitador cultural

A S S A I G

F R A N C E S C F O G U E T

Carme Puig Molist, Les
col·laboracions de Joan Oliver al
‘Diari de Sabadell’ (1923-1928).
Premi Ciutat de Terrassa

Anna Murià 2000. Col·lecció
Biblioteca Serra d’Or.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2001.

L’
any 1999, amb
motiu del cente-
nari del naixe-
ment de Joan Oli-
ver, es van reeditar

les seves obres (in)completes,
es va publicar el volum dedicat
a la prosa, es van fer diversos
actes commemoratius i, al
capdavall, es va recordar la vi-
da i miracles de Pere Quart. De
puntetes, però. No fos cas que
les seves profecies i el do de la
discrepància de què féu gala
poguessin contagiar-se i deses-
tabilitzar el miratge del pre-
sent. Els responsables institu-
cionals feren veure que escol-
taven amb atenció, com ja és
costum, els esforços per rei-
vindicar la vigència de l’obra
oliveriana d’investigadors sol-
vents com ara Helena Mesalles,
Miquel M. Gibert i Josep M.
Balaguer. I, massa vius per
preocupar-se dels morts, els
buròcrates de la cultura sem-
blava que tenien pressa per
enllestir l’efemèride i tornar a
enterrar un dels clàssics cata-
lans més incòmodes als arxius
dels fòssils culturals.

Carme Puig, una jove inves-
tigadora vinculada a la UAB,
ha recuperat un període poc
conegut de l’etapa de formació
de l’escriptor sabadellenc a Les
col·laboracions de Joan Oliver al
‘Diari de Sabadell’ (1923-1928). El
seu estudi centra l’atenció en
els inicis literaris d’Oliver i
analitza amb exhaustivitat,
agudesa i rigor la seva partici-
pació com a redactor del Diari
de Sabadell durant uns anys
primordials per comprendre el
seu procés de formació intel-
lectual. El rotatiu vallesà es
convertí, com molt bé demos-
tra Puig, en la plataforma de
projecció de la seva imatge
pública com a escriptor i, en
plena dictadura primoderive-
rista, en un mitjà per incidir
en l’entorn sociocultural de la
ciutat de Sabadell. Amb Fran-
cesc Trabal i Armand Obiols,
entre d’altres integrants del
Grup de Sabadell, Oliver con-
vertí el diari local en un vehi-
cle per definir i publicitar un
programa literari i cultural
adreçat al conjunt de la cultu-
ra catalana.

LA “XARXA INTERACTIVA”
La iniciativa en què participa-
ven Oliver i els seus col·legues
es proposava de millorar la vi-
da intel·lectual catalana i cul-
turalitzar la ciutadania des de
la perspectiva de les ciutats.
Aspirava, en concret, a crear

una “xarxa interactiva” de fo-
cus culturals en cada nucli ur-
bà, articular-la de manera fe-
derativa i descentralitzada en-
torn de Barcelona i atorgar-li la
missió d’establir una infraes-
tructura i una dinàmica cultu-
rals pròpies –biblioteques,
exposicions, conferències, fun-
cions teatrals, audicions musi-
cals, etcètera– que fessin pos-
sible d’actuar des del mateix
territori. Aquest ambiciós pro-
pòsit d’ascendència noucentis-

ta evidencia que darrere de la
imatge plaga, provocativa o
faceciosa de la Colla de Saba-
dell hi havia tot un projecte
d’abast ciutadà, de projecció
de grup, però també de fondes
repercussions en la globalitat
de la cultura catalana.

Tot resituant la seva faceta
com a prosista, Puig examina
minuciosament el material
periodístic, d’índole diversa,
que Oliver publicà –sovint
amb pseudònim– al Diari de

Sabadell: articles d’opinió que
incideixen en la vida sociocul-
tural sabadellenca, reflexionen
sobre el panorama general de
la cultura catalana, parodien
determinats models periodís-
tics vigents o contribueixen a
les accions col·lectives de la Co-
lla; ressenyes crítiques en què
aposta per una crítica valora-
tiva i jerarquitzadora; poemes
i narracions que temptegen la
definició d’un estil personal a
partir de registres, recursos i

models diferents; notícies, no-
tes aforístiques o epigramàti-
ques, entre d’altres. La seva
anàlisi posa de manifest la
manera com Oliver usà un
ventall de procediments ex-
pressius –la paròdia, l’humor,
la ironia o la sàtira– per esta-
blir un sistema de valors al
voltant de la societat, la cultu-
ra o la literatura, que, des de
l’estirabot fins a la reflexió so-
lemne, responia la voluntat de
contribuir a tot un programa
modernitzador.

Carme Puig ha sabut destri-
ar amb encert tot el gruix
considerable de documentació
i de dades aconseguides des-
prés d’un buidat sistemàtic i
una lectura atenta i perspicaç
dels textos oliverians i de la
bibliografia especialitzada. El
seu itinerari interpretatiu i
analític ens guia, amb convic-
ció i coherència, pel procés de
formació estilística i els orí-
gens literaris d’un escriptor
que, amb les armes pròpies, se
sent compromès amb l’agita-
ció cultural de la seva ciutat i
del seu país. Perquè, en defini-
tiva, les col·laboracions d’Oli-
ver al diari vallesà s’orienten
cap a un objectiu de fons co-
mú: convertir Sabadell en un
focus impulsor i irradiador ar-
reu del territori d’una idea
progressista de la cultura cata-
lana que l’homologui, en qua-
litat i autoexigència, a la mo-
dernitat europea.

M.O.

Andrés Sánchez Robayna

El llapis sobre
el paisatge erm

P O E S I A
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Andrés Sánchez Robayna,
Poemas (1970-1999). Galaxia

Gutemberg / Círculo de

Lectores. Barcelona, 2000.

L’
acte creador, i
sense mitificar-lo
en absolut, s’hau-
ria de revestir
d’una ideologia o

sentir i d’un llenguatge que
sintonitzés amb la realitat del
seu temps. A un autor con-
temporani li retrauria que
continués utilitzant un llen-
guatge poètic de principis de
segle, o que els seus descobri-
ments no servissin per a res
més que per confondre el lec-
tor i retornar-lo a la catacum-
ba de la incomprensió de la
poesia. Tampoc em val que es
posi a parlar com el veí i que
ens vulgui explicar les seves
vicissituds quotidianes en en-
decasílabs, per posar un
exemple. No. La poesia ha de

capturar el pols d’un temps.
L’obra d’Andrés Sánchez Ro-
bayna (Las Palmas, Canàries,
1952), ho aconsegueix, però
sempre és un temps detingut.
Inspirat en el seu mestre Ma-
llarmé, que reivindica que el
silenci era un projecte de
llenguatge, és avui el poeta
que representa millor al nos-
tre país una tendència ano-
menada escriptura del silenci.
Per provocar silencis a vegades
és millor callar, però per dir el
silenci s’ha de parlar; per això,
el poeta canari sempre s’ha
involucrat amb uns pressupò-
sits estètics en què es reconei-
xen pocs poetes, i és perquè el
discurs estètic de la pròpia
obra gairebé sempre el dei-
xem als autors plàstics.

ALGUNS POEMARIS
Aquest llibre recull els poemes
de Sánchez Robayna entre el
1970 i el 1999. Clima (1978),
Tinta (1981), La Roca (1984) i
Premio Nacional de la crítica,
Palmas sobre la losa fría (1989),
Fuego blanco (1992) i Sobre una

piedra extrema (1995), la pla-
quette Tríptico (1986) i Inscripci-
ones (1999). Des del comença-
ment veiem un allunyament
de la realitat immediata que
ens dóna la mesura del pai-
satge desembarrassat i insular
al qual ens vol conduir. Poesia
amb ànima, però sense passió,
que esmicola el text al voltant
de la lluminositat de la pa-
raula austera i concisa. El po-
ema sencer és la metàfora, o
millor, ho seria tot un llibre.
No hi ha éssers sinó sensaci-
ons del subjecte poètic sempre
amb al·lusions a la seva essèn-
cia i interrogant-se sobre la fi-
nitud de l’existència, subrat-
llant un paisatge erm i primi-

geni. Cossos i pa-
raules són
sinònims, el llen-
guatge arriba a in-
terpretar-se a través
de les branques, les
roques, les fulles
que són els éssers
inanimats a qui es
dirigeix el poeta,
signes que volen ser
buits, com si fos un
misticisme laic. És
com si el món no-
més fos percepció
de llum i de movi-
ments sinuosos, do-
nar a la pedra la ca-
tegoria d’eterna,
perquè es transmu-
ta en sensació, però
aquí és on tot es ba-
lanceja, com si la

vida no toqués de ple el perso-
natge. El dir se’ns queda una
mica lluny d’aquesta trans-
missió de sentiment que el
lector necessita per sentir-s’hi
d’alguna manera involucrat.
La fredor, tot i ser un art, no té
per què ser un xiuxiueig de la
veritat, si no és capaç de
transmetre a més de cavitats i
llocs de detenció, els bonics
llocs de pas situats entre la
natura i el pols de la vida. És
un misticisme que mancat
d’un déu, o d’un amant, que ve
a ser el mateix quan es vol pe-
netrar en les fibres fosques i
lluents del que es busca i se
sap: “El vaso no es una medida /
sino su estancia solamente”.


