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L ’ A P A R A D O R

Grup de Recerca Folklòrica
d’Osona i Salvador Rebés,

Cançons tradicionals catalanes
recollides per Jacint Verdaguer.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2002.

A quest llibre ens mostra
una dedicació no tan
popular com les obres

poètiques i assagístiques de
Verdaguer, l’entusiasme que
sentia per la cançó tradicio-
nal, que li venia d’haver-se
format en l’ambient pagès de
la plana de Vic. El llibre va
acompanyat d’un CD en què el
Grup de Recerca Folklòrica
d’Osona interpreta les versi-
ons actuals de les cançons. Els
textos de les cançons han estat
dividits en els apartats Fets ex-
traordinaris, Referents històrics,
Transgressions de la llei, Relacions
de família, Conquistes amoroses,
Relacions amoroses frustrades, Re-
ligioses, Diverses, Cançons d’in-
fants i Corrandes.

Jacint Verdaguer,
Autobiografia literària. A cura
de Ricard Torrents. Eumo

Editorial. Vic, 2002.

R icart Torrents és un dels
verdagueristes més reco-
neguts, impulsor des del

1977 de la Universitat de Vic i
president de la Societat Verda-
guer des de la seva constitució
el 1991. Amb aquesta edició de
textos verdaguerians ens mos-
tra la frescor i la fluidesa de les
pàgines autobiogràfiques del
poeta de Folgueroles. Una de-
licada exhibició d’intimitats
sense exhibicionisme, una pu-
dorosa confessió d’ambicions i
frustracions. Torrents també
ha volgut contradir la creença
que Verdaguer no va escriure
cap autobiografia. La teoria de
Torrents és que si llegim els
pròlegs que mossèn Cinto va
escriure per als seus llibres
com si fossin les seqüències
d’un film, hi descobrim
aquesta Autobiografia literària,
dividida en divuit capítols.

Jacint Verdaguer, Aires del
Montseny. Edició de Narcís

Garolera. Edicions de 1984.

Barcelona, 2002.

J ordi Castellanos presenta
aquesta obra editada per
Narcís Garolera. Es tracta

d’Aires del Montseny, “el primer
llibre de Verdaguer que apa-
reix després de tancar-se el
conflicte entre el capellà i la
jerarquia”, com afirma Caste-
llanos. Aquest és un dels re-
culls poètics de Verdaguer,
juntament amb Idil·lis i cants
místics, Pàtria, Montserrat i Flors
del Calvari. “L’espai extern, el
Montseny i la plana de Vic –la
terra del poeta–, encaixa
perfectament amb el gir de la
poesia de Verdaguer dels dar-
rers anys cap als espais inte-
riors, els dels records i els
somnis, sempre amb un punt
de nostàlgia i una gran deli-
cadesa”, comenta Castellanos
en la presentació d’aquest
bon llibre.

Francesc Xavier Altés, Jacint
Verdaguer i Montserrat.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2002.

H i ha una dita encertada
que diu: “Montserrat ha
fet Verdaguer i Verda-

guer ha fet Montserrat”.
Aquest llibre ho justifica ple-
nament, amb un estudi deta-
llat de la relació del poeta amb
Montserrat, des dels seus
temps de seminarista i de jove
sacerdot fins al moment ma-
teix de la seva mort, que es va
traduir en visites al monestir,
en signautres i escrits als àl-
bums de la casa i en ofrenes
d’importants llorers poètics,
en la intervenció en les festes
montserratines del 1880 i el
1881, en el contacte amb els
successius abats i amb molts
monjos i, sobretot, en la re-
dacció de múltiples poemes
que van donar lloc a les Can-
çons de Montserrat, a la Llegenda
de Montserrat i a Montserrat.

Una realitat dolorosa
➤ Gastão Cruz té setze llibres publicats al mercat portuguès
i tan sols un de traduït al català –i cap al castellà–. Les pedres
negres (Negranit, Barcelona, 1999; traducció d’Arnau Pons i
Joaquim Sala-Sanahuja) és un recull de més de cinquanta
poemes curts, de no més d’una pàgina cadascun, en què
l’autor posa sobre la taula alguns dels seus temors i una part
important de la seva visió fosca de la realitat més dolorosa. Els
símbols i les metàfores són al darrere de la majoria de textos,
que d’una forma senzilla evoquen un estat d’ànim i trans-
porten el lector a una intranquil·litat controlada, per tal com
és corrent, habitual, coneguda.

No costa gens identificar les costes de Portugal en els es-
crits de Cruz, sempre banyades per un mar poderós, gairebé
omnipotent; alhora estimat i temut, expressat amb senti-
ments gairebé reverencials. La llum de l’Algarve i la perso-
nalitat del seu poble omplen d’intensitat les pàgines de Les
pedres negres.

El títol del llibre té una història al darrere, que l’autor
desvela en el poema Diorita: “Manixtusu rei d’Akkad fé contar
/ que els seus vaixells creuaren / la mar inferior / i un cop
vençuts trenta-dos / reis extragué de les muntanyes pedres
negres // Va travessar la mar en cerca / d’aquella pedra en què
el missatge perduràs / Mil cinc-centes denou cases / d’escrip-
tura a l’obelisc estan gravades / Més de quatre mil anys ja han
passat”.

E N T R E V I S T A

Gastão Cruz
Poeta portuguès

➤ ➤ ➤
poemes elegíacs al llibre, que
va ser, en gran part, escrit just
després de la mort d’un amic
molt pròxim. En aquest con-
text, les pedres negres podran
tenir també alguna relació
amb la mort.
I.F.S. ¿Des d’aquest llibre, escrit el
1995, quina ha estat la seva evo-
lució com a poeta?
G.C. En els meus dos llibres
posteriors a aquell, Crateras
(2000) i Rua de Portugal (2002),
hi ha poemes de temàtica més
concreta, gairebé diria més
realista, tot i que no sempre.
Continua havent-n’hi d’altres
en què predomina l’aspecte
simbòlic o metafísic. Alguns
dels que tenen una motivació
més identificable vénen d’ex-
periències recents, procuren
donar expressió a certes situ-
acions emocionals viscudes al
present, o intenten recons-
truir esdeveniments anteriors
de la meva vida, localitzats a
la infantesa i l’adolescència
(Rua de Portugal, que és igual-
ment el títol d’un poema i el
nom del carrer on vaig néixer,
a Faro). Allà, naturalment, la
memòria hi té un paper fona-
mental. En aquests llibres, pot
ser que hagi intentat, moltes
vegades, fer servir una major
transparència i simplicitat,
que no vol dir que consideri
aquesta manera d’escriure in-
dispensable en poesia i que no
torni a una escriptura menys
descriptiva i més al·lusiva, si la
considero adequada a futurs
poemes.
I.F.S. A Catalunya, a banda de
Pessoa, es coneix poca cosa de la
poesia portuguesa. Quina és la
salut de la poesia a Portugal?
G.C. Alguns crítics pensen que
el segle XX va ser el segle d’or
de la poesia portuguesa. I s’a-
caba de publicadar una anto-
logia de la poesia del segle XX
amb aquest títol. Però existeix
un altre segle d’or de la poesia

portuguesa: el segle XVI. En
les dècades dels 40, 50 i 60,
sobretot, es van revelar grans
poetes, malgrat que, entre
tots, n’hi ha molt pocs que
continuem en actiu. Destaca-
ré els noms de Jorge de Sena,
Sophia de Mello Breyner, Car-
los de Oliveira, Eugénio de
Andrade, António Ramos Ro-
sa, Mário Cesariny, Alexandre
O’Neill, Herberto Helder, Ruy
Belo, Fiama Hasse Pais
Brandão, Luiza Neto Jorge. I,
immediatament anterior a la
generació del 40, Vitorino Ne-
mésio. Crec que continua pu-
blicant-se bona poesia actual-
ment, tot i que hi hagi hagut
menys revelacions importants
en les generacions més joves.
D’aquells que van sorgir els
anys 70, distingiré António
Franco Alexandre i Nuno Jú-
dice. A la poesia dels anys 80,
sobresurt el nom de Luís Mi-
guel Nava, que va morir de
forma precoç. Hi ha, sense
cap dubte, gran poesia des-
prés de Fernando Pessoa. Tot
i que només Pessoa hagi tin-
gut una enorme projecció in-
ternacional.
I.F.S. Què coneix vostè de la litera-
tura catalana?

G.C. Desgraciadament, molt
poc. Vaig llegir, fa molts anys,
Salvador Espriu, que va ser
traduït al portuguès. En ante-
riors viatges a Barcelona, vaig
tenir ocasió de conèixer al-
guns poetes catalans actuals,
que em van oferir llibres, però
em costa molt llegir-los en la
seva llengua original.
I.F.S. Quina creu que hauria de ser
la relació cultural entre el poble
català i el portuguès?
G.C. Naturalment, hauria de ser
molt més pròxima del que és.
S’han fet algunes temptatives
en el sentit d’aquesta aproxi-
mació, a través de diverses
institucions. No fa gaires
anys, el primer llibre d’un jo-
ve poeta portuguès, Luís
Quintais, va ser presentat en
el marc del concurs organit-
zat per l’Aula de Poesia de
Barcelona i publicat en català.
I, per exemple, el fet que un
llibre meu, del qual ja hem
parlat, Les pedres negres, hagi
estat traduït només en fran-
cès i en català no deixa de ser
significatiu. Hi hauria d’haver
moltes més traduccions, del
portuguès al català i del cata-
là al portuguès. Ja s’ha fet un
treball important en aquest
sentit, però no en l’àrea de la
poesia.
I.F.S. A més d’una sòlida activitat
poètica, vostè també té inquietuds
en teatre. Té algun projecte teatral
en marxa?
G.C. Durant 19 anys, entre el
1975 i el 1994, vaig portar la
direcció d’una companyia de
teatre professional, amb les
característiques de grup inde-
pendent, i vaig fer traducci-
ons i vaig posar en escena al-
gunes peces de Crommelynck,
Camus, Txékhov i Strindberg,
entre altres autors. També
vaig dirigir i posar en escena
alguns recitals de poesia. El
treball teatral exigeix que ens
hi concentrem gairebé total-
ment. Requereix molt de
temps. La companyia va posar
punt final a la seva activitat fa
8 anys, per problemes d’ordre
divers, i no penso tornar a
treballar en aquest camp.
Prefereixo dedicar-me ara ex-
clusivament a les meves acti-
vitats de poeta i d’assagista,
així com a la revista de poesia
Relâmpago, de la qual sóc un
dels directors.


