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MARTA PESSARRODONA
Escriptora

UN ERROR TiPOgRàfic? O UNA MAgDAlENA A lA MEvA TASSA? 
A PROPòSiT DE «viNc DEl MAR i l'ESTiMO»

Sense proposar-m’ho, al llarg de la meva vida, la poètica inclosa, crec haver retut homenatge als/les 
poetes que m’agraden. I ho he fet dins dels meus poemes. El cas és, però, que fins fa relativament 
poc –pensant en termes històrics–, no m’he adonat que un dels meus homenatges més explícits a Joan 
Maragall es perdia totalment. En especial, per a qualsevol maragallià de pro. Intentaré explicar-me, 
amb ganes d’arrecerar-me a l’ombra del gran amic del poeta: Josep Pijoan. D’aquí la terrible temptació 
de dir i, pitjor, escriure, «El meu Joan Maragall». (Com es pot veure, he resistit la temptació impúdica en 
aquest «un texte», que diuen els francesos, quan no saben què dir d’un escrit).

A la vegada, penso que cal una anotació biogràfica i personal. Com a tota persona nascuda en plena 
guerra (mundial) i postguerra (espanyola), els meus estudis van ser, del primer al darrer ensenyament, 
és a dir, al darrer dia universitari, en llengua castellana. Per adobar-ho, els meus pares havien perdut 
la guerra (l’espanyola), cosa la qual impedia que traspués en la meva formació el seu republicanisme 
català. Tot i així, la meva mare em va ensinistrar, durant un estiueig adolescent a la Segarra, i en una 
festa d’estiuejants vaig recitar «La vaca cega»! A més a més, des dels tretze anys fins a entrar a la uni-
versitat, vaig cursar estudis en un institut de Barcelona (a Terrassa, on vaig néixer i on vivia, no hi havia 
instituts en aquella època i, sembla, els meus pares van decidir per a mi una educació republicana, no 
pas mongil, que era l'única possibilitat d’ensenyament secundari). Per tant, l’institut barceloní on vaig 
cursar estudis a partir del tercer curs de batxillerat, el d’aleshores, que és l’actual Poeta Maragall es 
deia Instituto Maragall i tenia himne propi: «En el campo de las letras / brilla un nombre, Maragall / que 
es la fe de Cataluña / y es orgullo nacional», si recordo bé la lletra. (Per cert, conservo més bon record 
del segon ensenyament que de l’universitari, encara que poc maragallanisme em van insuflar al carrer 
Provença de Barcelona).

De tota manera, en algun moment adolescent, que no puc datar, em vaig comprar (gràcies als meus 
pares vaig ser una compradora precoç) dos volums de llibre vell de Poesies de Joan Maragall. És l’edi-
ció d’Obres Completes de 1912, amb el segell de Gustau Gili, Editor. Crec que se’n diu l'Edició dels 
Fills. Naturalment, encara els tinc i per més que he ampliat i molt el meu repertori bibliogràfic pel que 
fa a Maragall, sempre hi torno. També, en data indeterminada vaig aconseguir, amb peu editorial Sala 
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Parés Llibreria, Epistolari I (1930), amb pròleg de Carles Soldevila;  Epistolari II (1931), amb pròleg de 
Carles Rahola; i, last but not least, Discursos i pròlegs (1935), amb pròleg de Josep Carner. Confesso 
que els dos volums de l’Obra Completa maragalliana d’Editorial Selecta (1960) em van arribar escan-
dalosament tard a casa. Cap als anys noranta del segle passat i, encara, per la profunda generositat 
de Glòria Capellas. 

Segurament els dos volums de poesies de 1912, de Joan Maragall,  als quals m’he referit,  no em van 
fer una  experta en el poeta. Em van donar i encara em donen, però, molt plaer de lectora corrent de la 
seva obra. Un plaer que, amb els anys, va desembocar en un poema , «Vinc del mar i t’estimo», inclòs 
al meu llibre Memòria i (Lumen, 1979). Un poema que, curiosament, no figura  a les dues antologies de 
la meva poesia, que he publicat fins ara: Tria de poemes (Columna, 1994) i Poemes 1969-1974. Anto-
logia (Meteora, 2007). En canvi sí que consta al volum Poemes 1969-1981 (Edicions del Mall, 1984). 
I hi figura perquè no és un volum antològic, ans l’edició en un volum dels meus primers quatre llibres.

Fins aquí, confio que l’eventual lector ja s’haurà adonat que manllevava el títol del primer vers de l’es-
trofa quarta de l'«Oda nova a Barcelona». El cas és, però, que en l'Edició dels Fills, la de 1912, que tant 
he rellegit, figura com «Vinc del mar i t’estimo», com es pot comprovar. Avui, relllegint el meu poema, 
veig –segurament ja ho sabia– que el meu homenatge maragallià no es limitava al títol.  Aporto proves:

 

«Vinc del mar i t’estimo»
(exercici dolorós de fal·làcia patètica)

 
Els mestres m’han parlat sovint

d’aquesta ciutat teva.

Sí, teva, monòlit de traïcions,

trencacolls endomassats on caure.

Ben aconsellada, m’he apropat al mar

pidolant recer, i les aigües més brutes

i grises que mai, m’han dit:

torna-hi, no la deixis enrere!

M’he allunyat del mar,

per «l’amor que m’empeny...»

i he regirat, pacient, recons burgesos

on tan i tan sovint se te m’amagues.



(El temps no passa endebades: és una burgesa,

mesquina ara, generosa d’altres vegades,

que ningú no sap quins afanys, quins delers

li donen, sovint, l’encís que m’atrapa).

Amunt d’aquesta ciutat tan teva,

quan ja no veig el mar, sinó tan sols

la línia verdosa i ocre d’unes muntanyes

massa urbanes, fins i tot escapçades,

trobo els teus fills (com aquell matí, 

hores després de dir que m’estimaves), rossos,

innocents, amb la perversa amenaça d’ésser,

algun dia, la teva imatge duplicada.

La teva ciutat m’és el no-res si no hi ets,

si ja no té on reflectir-se. I tu ets lluny,

has estat lluny, i seràs lluny, potser,

quan tornis demà, perquè s’hi emmiralli. 

(Dins Memòria i, 1979)

Podria aportar més proves dels meus homenatges al poeta Maragall, com podria ser un poema, «Matí 
de tardor a la Font de Sant Patllari», amb el subtítol «Camprodon 1911», que formarà part d’un llibre 
meu futur, Geografies, que, de moment i segurament durant uns anys, és tan sols un work-in-progress. 

Ara mateix, però, la meva incògnita és si l’errata a l’edició de 1912 d'«Oda nova a Barcelona» va fer 
que el meu poema sigui com és. Personalment, no sóc partidària dels errors. Crec des de sempre que 
es pot dir tot i tot en un poema. En conseqüència, millor no incloure-hi errades informatives. Això no 
obstant, sé que el títol del poema que he reproduït té una errata, com la té l’edició de l'«Oda nova a 
Barcelona» de 1912. 
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Tot això m’ha fet pensar molt. Avui per avui, hi ha una història del meu estimat institut, convenientment 
prologada per la Consellera d’Ensenyament de torn. Una història que m’ha permès saber moltes coses 
que no vaig saber quan n’era alumne. Per exemple, que la senyora Clara Noble, al curs 1933-34,  quan 
l’institut des del 1929 va passar a dir-se Maragall (el nom primitiu era Infanta María Cristina; ai las, les 
infantes borbòniques i Barcelona!) va regalar una col·lecció de les obres completes del seu marit a la 
biblioteca del centre. Un llegat que devia incloure part dels volums que tinc i que he esmentat. Uns vo-
lums, els de l’obsequi «noble», que mai vaig veure a l’aleshores migrada biblioteca del meu institut, per 
cert. Havíem perdut la guerra! I, incipient poeta des de feia anys, jo volia ser García Lorca! Maragall no 
formava part de la meva geografia en aquell institut exclusivament per a noies, que es deia Maragall.

Amb el temps,  les meves incursions en els années noirs ibèrics m’han explicat, en part, perquè mai 
vaig creuar ni un mot català amb la meva estimada professora de llengua francesa, Adela Maria Trepat. 
Mereix, crec, una explicació.

Adela Maria Trepat Massó (1905-1964), que figura com a llatinista i traductora (Ovidi, a la Bernat Met-
ge), era col·laboradora molt estimada de Carles Riba. Un Riba al seu pis de l’avinguda República Ar-
gentina de Barcelona als anys del meus estudis a l’institut. Un «mestre»  tan allunyat de l’ensenyament 
com es vulgui o volia el franquisme. Per altra banda, tampoc crec haver creuat cap mot en el nostre 
llemosí amb l’extraordinària professora d’història, María Comas de Montañez (1903-1988), aleshores. 
En realitat era Maria Comas Ros, una estudiant que va participar en el famós creuer per la Mediterrà-
nia de 1933. Era amiga de Salvador Espriu, un altre participant en aquell creuer tan paradigmàtic? En 
qualsevol cas, mai vam creuar un mot català, per més que, segurament, en la meva tria d’història, com 
a especialitat, en aquells estudis de «Filosofía y Letras», ella hi va tenir molt a veure.

Tot plegat em determina a no modificar el títol del meu poema «Vinc del mar i t’estimo». Si reedito el 
llibre, Memòria i, on el vaig publicar fa tants anys, o l’incloc en una futura antologia de la meva poesia, 
em limitaré a treure’n les cometes, bo i pensant en l'Edició dels Fills Maragall. I tornaré a la Font de Sant 
Patllari de Camprodon. Com va dir Paul Valéry, on ne termine pas un poème, on l'abandonne.
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