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El poeta Joan Salvat-Papasseit

C L À S S I C S C A T A L A N S

Joan Salvat-Papasseit i els
seus amics de la Barceloneta

F E R R A N A I S A

A
les pàgines de l’AVUI
del gener del 2002
s’anunciava que la
Universitat de Barce-
lona havia adquirit

un fons documental de Joan
Salvat-Papasseit procedent de
l’Havana, consistent en cartes,
fotografies i llibres amb l’au-
tògraf del poeta barceloní.
Aquesta documentació perta-
nyia al seu germà, Miquel
Salvat-Papasseit, emigrat a
Cuba durant la dictadura de
Primo de Rivera, on va fundar
la llibreria La Moderna Poesía
a l’Havana. La família Ramos
Salvat, descendents del poeta,
van desprendre’s d’aquesta
documentació perquè la Uni-
versitat de Barcelona la posés
a l’abast dels estudiosos de la
vida i l’obra de Joan Salvat-Pa-
passeit.

L’exemple dels familiars del
poeta l’ha seguit a la nostra
ciutat Raimon Miquel, fill
d’una nissaga de sastres i
mecenes de la Barceloneta, lliu-
rant també a la biblioteca de
la Universitat de Barcelona
una important documentació
sobre Joan Salvat-Papasseit.
Aquesta donació arriba en el
moment que hi tanca el seu
negoci centenari al carrer Ma-
quinista, 10. Huertas Claveria
a La Vanguardia (16 de juny)
feia referència a la liquidació
de la Sastreria Miquel, funda-
da l’any 1870, que ocupa la
planta baixa d’un edifici nou-
centista i que té un bell es-
grafiat d’Emili Ferrer, conegut
il·lustrador dels anys 20. Entre

les aportacions
d’Emili Ferrer hi ha
els dibuixos del lli-
bre de contes Els
nens de la meva esca-
la, de Joan Sal-
vat-Papasseit.

La documentació
lliurada per la fa-
mília Miquel a la
universitat consta
de diverses cartes
enviades per Sal-
vat, des del sanato-
ri de la Fuenfría, a
Salvador Miquel i
Laporta, així com
una fotografia, fins
ara desconeguda,
amb la signatura
del poeta que ha
estat reproduïda
per la revista El
Temps (maig 2002).
També hi ha un
exemplar de la pri-
mera edició de Poe-
mes en ondes hertzia-
nes amb la dedica-
tòria de l’autor,
primer llibre de
versos de Salvat-Papasseit que
va ser finançat per Antoni Mi-
quel i editat per la revista Mar
Vella, que dirigia Tomàs Gar-
cés. El fundador de la Sastreria
Miquel havia creat a la Barce-
loneta una societat cultural, Lo
Trangol, que s’adherí a la Unió
Catalanista. Aquest home, me-
cenes veïnal, era un entusiasta
de la cultura i ajudava econò-
micament a iniciatives poèti-
ques i literàries com ara les
revistes Mar Vella i Psiquis.

Els originals d’aquestes
importants revistes literàries
dels anys 1918 i 1919 també
formen part de la documen-
tació que ara es pot consultar
a la biblioteca de la Univer-
sitat.

POEMES I MANIFESTOS
Mar Vella era editada per la
Joventut Nacionalista de la
Barceloneta i dirigida per To-
màs Garcés. Entre els col·labo-
radors hi havia Emili Eroles,

Xavier Nogués,
Emili Ferrer, Marià
Manent, Josep M.
López-Picó, Josep
Jordà i Joan Sal-
vat-Papasseit. En les
pàgines de Mar Ve-
lla, Salvat va publi-
car el poema Canto
la lluita i el mani-
fest Concepte del poe-
ta, en el qual diu:
“Per a ésser poeta
caldrà primera-
ment el desig de
lluitar”. També hi
ha la ressenya del
seu primer llibre
de versos i l’home-
natge que li va fer
Tomàs Garcés amb
l’escrit Diumenge a
la tarda. Les revistes
que són ressenya-
des marquen la
pauta avantguardis-
ta de Mar Vella: Grè-
cia (Madrid), A Nosa
Terra (Galícia), De
Stijil (Holanda), La
Revue du Feu (Fran-

ça), etcètera.
Psiquis, fins ara menys cone-

guda, també és una revista li-
terària i avantguardista en què
va col·laborar Salvat-Papasseit
amb el poema Bodegom i amb
una crítica d’art sobre l’expo-
sició del pintor vibracionista
Rafael Barradas a les Galeries
Laietanes. També hi escrivien:
Tomàs Garcès, Josep Jordà,
Salvador Miquel i Laporta i
Miquel Salvat-Papasseit. Tant
en una revista com a l’altra no

hi falten els anuncis de la
Sastreria Miquel ni els de Sal-
vat-Papasseit, llibreters. Sal-
vat, que era un gran amic de
Salvador Miquel, va dedicar-li
el Poema sense acabar, de l’Irr-
adiador del port i les gavines.
Salvat, des de la seva estada al
sanatori de Cercedilla, va en-
viar cartes tant a Salvador
com a la seva germana Núria.
En una els informa que ha es-
crit uns versos que ha titulat
Les conspiracions: “Són versos de
guerra contra Castella. Què hi
farem; per què em deixen
tantes hores aquí, barrina,
que barrina... Jo, per no perdre
el temps, he conspirat”. Sal-
vador Miquel i Laporta, amic
de Salvat, era un home de
gran cultura i gran coneixe-
dor de la història de la Barce-
loneta, això es desprèn llegint
el reportatge de Mercè Ibarz a
Serra d’Or (juliol del 1976).
Raimon Miquel, l’actual pro-
pietari de la Sastreria, parla de
l’amistat del seu pare amb
Salvat-Papasseit i recorda que
va conèixer Carme Eleuterio,
l’esposa del poeta, fent de de-
pendenta a les Galeries Laie-
tanes; una dona que, amb
gran esforç, havia après a es-
criure i a llegir català a les
classes gratuïtes de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular.

UNA ANTOLOGIA DE VERSOS
Entre el material lliurat a la
Universitat de Barcelona per
la família Miquel també hi ha
una antologia de versos de
Salvat traduïts al castellà, així
com diversos llibres que van
publicar els germans Sal-
vat-Papasseit a l’editorial Lli-
breria Nacional Catalana. Són
primeres edicions de Josep
Maria de Sucre, Xavier No-
gués, Tomàs Garcés, López-Pi-
có i Francesc Pujols. Tota
aquesta documentació lliura-
da a la universitat no fa més
que confirmar la personalitat
literària de Salvat i el seu ta-
rannà d’home entusiasta.
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Una idea per a Catalunya
D O L O R S M I Q U E L

E
n aquests temps que
corren, en què els
catalans ens comen-
cem a veure les ore-
lles i allò que escol-

tem (entengui’s l’espanyol),
no ens agrada gaire, se m’ha
acudit una idea per tal que tot
retorni a la normalitat. L’ex-
poso en aquests pàgines de
l’AVUI, conscient que no seran
llegides pels espanyols, la qual
cosa guardarà aquest secret
entre nosaltres. Animo els ca-
talans que la llegeixin que si-
guin solidaris amb els seus
germans catalans, analfabets
o amb problemes lectors en la
pròpia llengua, per causes
d’una espanyolització mons-
truosa, que els llegeixin l’arti-
cle sense males cares o retrets
amagats en l’entonació. Em
penso que aquesta sortida que
proposaré serà una sortida
molt digna al nostre problema
actual, tan incòmode, poc po-
lit, desagradable, al qual ben
pocs saben com afrontar-s’hi.
Em refereixo al fet que, ja que

la invasió espanyola sembla
imparable (però d’una mane-
ra real i efectiva no com certa
poesia catalana que sua el
mateix adjectiu), se m’ha pas-
sat pel cap la idea, potser a
primer cop d’ull esbojarrada,
però no per això poc efectiva,
que tots els catalans arreple-
guem els nostres paquets, ve-
nem les nostres possessions,
agafem la Moreneta i triem
algun lloc especial per instal-
lar-nos.

CAMÍ DE SALAMANCA
De llocs en sobren. Podríem,
per exemple, traslladar-nos a
Salamanca (que de seguida
anomenaríem Salamanc),
amb la qual cosa no caldria ja
reclamar més arxius; o a León

(que de seguida anomenaríem
Lleó). Un cop allí, els 5 o 6
milions de catalans que que-
dem faríem patxoca tots junts.
Als més rics els enviaríem als
barris de luxe de Salamanc,
per tal que el seu diner fos
motiu suficient per doblegar
l’esperit dels salamancons i
anessin aconseguint a poc a
poc l’economia local, tot po-
sant de moda per a les festes
de societat la xarxa catalana
per a les comtesses i d’altres
riques senyores, i el faixó roig
per als barons i prínceps i ri-
cassos. La resta de catalans,
instal·lats en guetos, tal com
van fer els espanyols que vin-
gueren aquí, per tal de no ser
contaminats per costums im-
pures, menjaríem olla barre-

jada i pa amb tomàquet amb
pernil, cantaríem el som i se-
rem, cremaríem fogueres per
Sant Joan, celebraríem el dia
de Nadal amb un bon pollas-
tre farcit, ballaríem sardanes,
celebraríem balls de diables i
Jocs Florals, organitzaríem
2.000 concursos literaris i
mataríem potser algun porc
que es passegés enmig de les
nostres gallines.

La gran afluència de catalans
faria que el mateix batlle de
Salamanc i fins el rector de la
universitat de Salamanc, vin-
guessin a l’aplec de Salamanc
per tal de no perdre vots o fer-se
sospitosos que no ens volen.

En fi, que tot serien maneres
diplomàtiques de fer-los acot-
xar el morro, sense besar més

sang que la del porc que es
menjaríem a l’aplec o la de la
gallina que acabaríem endra-
pant per Nadal. D’aquesta ma-
nera mataríem dos pardals
d’un tret, ja que així els espa-
nyols que viuen a Catalunya
deixarien finalment de sentir-se
discriminats i esdevindrien
amos i senyors del lloc, tal com
ja fa alguns seglets desitgen.

MOLTES ALTRES OPCIONS
Si ens abelleixen més zones
properes al mar, les opcions es
disparen: podríem anar a Cadis
(que de seguida anomenaríen
Cadill) o a Màlaga (que anome-
naríem Malfaga) o a Sant Lucar
de Barrameda (que amb difi-
cultat anomenaríen Sant Lluc
de Marramèu) o entrar cap a
Sevilla (immediatament trans-
formada en Sivella) o al puerto
de Palos (que diríem de manera
molt natural Pals) i on podríem
fer universal el ball de bastons...
En fi, que hi ha on escollir. Que
no ens desanimem. Que Cata-
lunya té futur.


