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OPINIÓ

s sabuda la llarga tradició de joves poetes
morts en la literatura mundial. Són, per
norma general, uns tipus escardalencs i

angulosos, de mirada vidriosa i inquieta, tu-
berculosos per descomptat, que malviuen amb
una llauna de sardines i un braser somort a les
golfes ruïnoses d’alguna gran ciutat. Bartomeu
Rosselló-Pòrcel (1913-1938) era en efecte agui-
lenc, tuberculós, jove i poeta, però sentia pre-
dilecció per les habitacions endreçades i llu-
minoses. Hi tenia en realitat obsessió, perquè
va deixar un croquis anotat de com hauria
volgut el seu estudi: espaiós, de sostre baix,
llum indirecta i pis de fusta. La taula de treball
havia d’anar ancorada contra la paret, davant
mateix d’un ample finestral emmarcat de
prestatges atapeïts de llibres, i a prop, per re-
posar la vista i rebre les visites, dos sofàs no
pas còmodes, sinó «comodíssims». Hi detalla
fins i tot el lloc que ha d’ocupar-hi la màquina
d’escriure, al marge esquerre de la taula; espe-
cifica que les llibretes han de ser de mida an-
glesa, i desdenya els brasers i les estufes de lle-
nya, que atordeixen i encaparren, a favor de
l’eficient calefacció elèctrica. Amb només qua-
tre ratlles i un gargot, un sol document corre-
geix dos segles de nuvolades romàntiques.

He vist aquest paper, en una reproducció
que permet apreciar la lletra nerviosa i menu-
da de l’escriptor adolescent, en un llibre sobre
la Residència d’Estudiants de Catalunya que
acaba de publicar Maria Dolors Fulcarà. És un
treball interessant per moltes raons, una de les
quals és la falta d’hipèrbole de l’autora, d’estil
més aviat sumari i tallant, que dóna al text
una polidesa de paper timbrat que intensifica,
per la mateixa falta d’adorns, la curiositat pel
món que retrata i per la infinitat de portes que
obre i no franqueja. Però sobretot perquè des-
enterra una forma de vida culta ja extingida i
uns quants noms dignes d’un destí millor que
l’oblit. Un d’ells és el del mallorquí Rosselló-
Pòrcel, que va ingressar a la Residència el
1930, quan amb prou feines tenia disset anys.
No sembla que a la seva cambra disposés de
cap ampli finestral, però una fotografia cons-
tata la seva predilecció ja aleshores per l’angle
esquerre de la taula. A tots els retrats, es pre-
senta impecablement pentinat, massa i tot pel
gust d’avui, i amb la mirada tranquil·la i fon-
da, d’estudiant aplicat però amb un fulgor de
passió vigilant a dins, res a veure amb la infla-
mació ullerosa de l’artista terminal. De fet, en-
cara no havia emmalaltit, que va ser un procés
tan fulminant, que la majoria d’amics, i en te-
nia molts i bons, quan el van començar a veu-

É
re decaigut i anèmic van atribuir-ho a algun
refredat, com Salvador Espriu, que va vetllar-
lo la vigília que va morir, al sanatori del Brull,
igual que Eduard Valentí Fiol, Carles Riba i la
fidelíssima Amàlia Tineo, una altra d’aquestes
figures que el llibre de Fulcarà deixa just al
llindar d’una porta entreoberta perquè ens
vinguin més ganes de córrer a abraçar-la.

Tenia 24 anys i la cara encara coberta d’ac-
ne. Des de llavors, Rosselló-Pòrcel ha estat el
poeta mort, l’autor de no més de seixanta poe-
mes, la majoria dels quals recollits de manera
pòstuma a Imitació del foc, un llibret que conté

pedres precioses, una insolació de talent pre-
coç que ha enlluernat escriptors d’unes quan-
tes generacions, des del mateix Espriu o Joan
Teixidor (tots dos centenaris l’any vinent,
com el mateix Rosselló), fins a Palau i Fabre,
Blai Bonet, Bartomeu Fiol o Vicent Andrés Es-
tellés. Què tenia, el poeta malalt, a la seva ha-
bitació, que tants tornin a buscar-hi alguna
cosa? Un raspall de dents, indica el registre de
defunció del sanatori, un termòmetre, unes
quantes mudes, un pot de mel, el fred intens
d’aquell gener de 1938 i la ploma amb què ha-
via escrit «poques paraules surten de les bo-
ques en calma», «desvetlla’t en el vent de cada
fulla, com una flama perseguida d’aires».
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