REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS

Josep Maria de Sagarra. Un cànon
Narcís Garolera
Poesia
Cançons de rem i de vela, 1923
El comte Arnau, 1928
La rosa de cristall, 1933
Àncores i estrelles, 1936
Prosa
Vida privada, 1932
La ruta blava, 1964 [1937]
L'aperitiu, 1947
Memòries, 1954

Teatre
El foc de les ginesteres, 1923
La filla del Carmesí, 1929
La corona d'espines, 1930
L'Hostal de la Glòria, 1931
El Cafè de la Marina, 1933
La Rambla de les floristes,1935
Traduccions
La Divina Comèdia, 1950

LA FILLA DEL CARMESÍ
POEMA EN TRES ACTES
PERSONATGES
LA FILLA DEL CARMESÍ, criatura de setze anys, dansarina de fira i de taverna.
FRANCISCA DELICADA, servidora i amistançada de Guillem de cal Bandoler. Dona de vint-i-set anys,
amarga i poc graciosa.
MARTA, dida de Guillem, gata maula i que va a la seva; és més a la vora dels setanta que dels seixanta anys.
L’HOSTALERA, amiga dels homes i de cercar raons; dona alegre i sense cap mena de sentiment; encara és ben fresca i amaga molt bé la quarantena.
LA PINSANA, pobra i vella.
LA ROSA DEL PERDUT, mossa de la vida.
CALÀNDRIA, mossa de la vida, fresca i llampant com l’altra, amb la qual segueix les fires de la comarca.
GUILLEM DE CAL BANDOLER, hereu de la plana de Vic; valent, brètol, decidit i home de paraula
quan li convé. Barreja d’home del camp i de capità de lladres. Té trenta-cinc anys i és fort com un roure.
EL PASTOR, un pastor vell, com tots els pastors de les històries.
EL CARMESÍ, saltimbanqui carregat de misèria, d’astúcia i de poca vergonya; no se sap els anys que té
ni la terra que l’ha vist néixer.
BOCAMOLL, marxant de bestiar, home de dones i de mala sang, molt fatxenda, però covard.
EL CAVALLER DE RUPIÀ, noble rural, gras, grotesc, sense un clau, carregat de vicis i de poca-solta,
però completament inofensiu.
SALABRET, nyeu-nyeu i covard, prim i escanyolit, fadrí extern sense ofici ni benefici. Ell i el Cavaller
de Rupià són dos paràsits de Guillem, si fa no fa de la mateixa edat.
GUINARDELL, cap d’una partida de bandolers a sou, gran amic de Guillem; home valent i lleial, que
deu tenir uns trenta anys. És d’aire esprimatxat fort, i de gest i mirada sense segones intencions.
PERE DE L’HOSTAL, home madur, vint anys més vell que la seva dona, que porta les banyes i totes
les penes d’aquest món amb una santa resignació i un greix que enamora.
FRA SEBASTIANET, frare vell, sense convent ni misses, que fa la viu-viu i menja del que pot.
L’EMBRUIXAT DE CAMPINS, pobre tolit i vell.
Època i lloc del poema: darreries del segle XVII, a plana de Vic.
* No cal dir que aquesta selecció obeeix a criteris personals, i no pretén pas “fixar” la vasta i multiforme
producció literària de l’escriptor. L’edició crítica de l’Obra completa està en curs de publicació a Tres i
Quatre.
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