
la [MK^ia (!<> IViv Quart
per Joaquim Molas

Per a poder comprendre la figura i 
l'obra de Pere Quart, diria que cal tenir 
molt en compte dos fets: la seva ex-
tracció social i el context històric on 
ha hagut de realitzar-se. En efecte: el 
poeta és fill d’una de les famílies més 
poderoses de l’alta burgesia industrial 
catalana del vuit-cents. El seu besavi 
patern, Pere Oliver, fou un propietari 
rural del Vallès que fundà la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell; el seu avi ma-
tern, Joan Sallares i Pla, fou un dels 
grans capitans d'indústria del país, po-
lític i teòric de l’economia, que assolí 
de fer triomfar a la Península els prin-
cipis del Proteccionisme. D’altra banda, 
Pere Quart, nascut el 1899, es formà en 
uns anys i en un medi on els esquemes 
d’acció i de cultura creats per la bur-
gesia vuitcentista feien crisi. Recordem- 
ne, ni que sigui molt sumàriament, 
aquells fets més significatius: l’esfon-
drament de la «belle époque» arran de 
la guerra del 14; la Revolució d’Octu-
bre; la crisi de la Borsa de Nova York, 
el 1929; l’accés al póder de Hitler, el 
1933, etc. I en el camp de la cultu-
ra, l’aparició violenta del Cubisme i el 
Dadaisme, els dos manifestos de Bre-
ton, el I Congrés d’escriptors soviètics, 
les primeres avantguardes de l'Existen-
cialisme, etc. El poble pugnava per tal 
de fer sentir la seva veu de fam i d’an-
goixa, i un equip d’escriptors joves, 
com Brecht, Aragon, Spender i d'altres, 
assajaven de trobar un codis ideològics 
i estètics que en reproduïssin i, alhora, 
ajudessin a satisfer-ne les inquietuds. 
Doncs bé: Pere Quart, d’extracció i for-
mació burgeses, fou un dels nostres 
pocs escriptors que trencà amb els es-
quemes de la seva classe i que, fent-se 
eco de les tensions dels seus temps, 
intentà de proposar pel seu compte 
unes normes generals de conducta.

CONCEPTE DE POESIA
En el primer dels seus llibres, aparegut 
l’any 34, Pere Quart pren posició contra 
el Superrealisme (cf. composicions 
XXII, XXIII), quan aquest moviment 
constituïa la punta de llança de l’esno-
bisme artístic del país. A Bestiari, pu-
blicat poc temps després, trobem més 
o menys explícitament la crítica de la 
Poesia clàssica («Bou») i de les deixa-
lles romàntiques refugiades en el clos 
Paleolític dels Jocs Florals («Arna»1), 
hxem-nos-hi: el poeta sotmet a crítica 
els tres grans corrents de la poesia ca-
talana de l’època. ¿Quina és, doncs la 
Seva actitud?
Eere Quart, molt influït pels moralistes 
trancesos del Grand Siècle, assajava

,(■ .ere ònart, tot i que, després del 39, par- 
eeleh ?spor**dicament en alguns dels Jocs Florals 
sevaFats. a Pest>anger, no abandonà mai aquesta 
«jftpcaJ$ltud C1'itica; cf., per exemple, el poema 

s Morals» dins Obra de Pere Quart, 285.

uanyatJor deis Jocs Florals a Santiago de Xile, el 1943.Joan Oliver,

, una nova forma de poesia que, per tra- 
' duir les inquietuds dels temps, anava 
a coincidir amb tot el moviment de re-
forma encetat per Brecht i d’altres. No
sé si Pere Quart n’era massa conscient; 
no posseïm papers teòrics d’aquesta 
època i només podem jutjar pels resul-
tats: els poemes. Ara: molts anys des-
prés, quan escriví un pròleg entre pro-
gramàtic i crític per a la Poesia de Pere 
Quart de la casa Aymà, el poeta es re-
ferí als propòsits d’aquests anys i ho 
féu amb termes prou eloqüents. «La 
poesia —ens hi diu— és, per damunt

1949, a Tossa.

de tot, un art d’intel·ligència que es no-
dreix de paraules intel·ligibles, l’ordena-
ment de les quals presideix la raó poè-
tica». És a dir: amb mots del mateix 
poeta, «la poesia lírica no pot ser altra 
cosa que la traducció visible, aproxima-
da i bella de certes formes de pensa-
ment. I el pensament, com la imagina-
ció, no arriba a ser-ho fins que ha cris-
tal·litzat, fins que ha adquirit un estat 
intel·ligible i ’’real”.» «L’art, com el seu 
nom en certa manera ja indica, no té 
altre camí que la realitat.» I a tot plegat 
afegeix que la pròpia poesia «és el re-
sultat d'un seguit d’experiències acumu-
lades i ’’oblidades”», «és sobretot asèp-
tica», «feta d’eliminacions i d’estalvis». 
En definitiva, la «passió pel concret, 
per les figures cairades, per les paraules 
substancioses i denses, és potser el tret 
més característic» del seu estil.
Més endavant, en completar aquest es-
bós a l'Obra de Pere Quart de l’Edito-
rial Fontanella, ens diu d’una manera 
explícita que ha trencat «les cadenes 
de la formalitat». I segueix: l’«allibera- 
ment fou [...] un acte de força, fill 
d’una desesperació, esmorteïda, ben en-
tès, per pudícies atàviques. De fet, les 
idees que el poeta pretenia d’expressar 
no trobaven ajust en l’ortopèdia habi-
tual de la bona retòrica: sonaven as-
prament, eren poc elaborades i a penes 
poètiques; no tenien ni haurien pogut 
tenir res a veure amb les "miraculoses 
estalactites” que Mallarmé conjumina-
va amb els mots, en un "clima inhu-
mà”». L’impuls d’aquest trencament fou 
múltiple: «necessitat de confessions ín-
times, ressentiments concrets o difusos, 
resquícies d’una enveja sempre aferris-
sadament combatuda, consciència d’un 
fracàs just i injust alhora, dolor per-
sonal, vergonya i ràbia per compte pro-
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pi i per compte d’altri, desengany còs-
mic a escala d’home». I afegeix poc 
després que el poeta, «pel que sembla, 
prefereix avui — i també en poesia — 
el desordre creador i la dolorosa in-
quietud esperançada. La seva fe —ple-
na com mai de clivelles— ja no s’aco-
moda; ’’grinyola, es desajusta”. I en 
poesia — com en la resta — rebutja sen-
zillament les evasions, les componen- 
des, els tapabruts, les tupinades».
Per a Pere Quart, doncs, la poesia és 
un art racionalista que neix üe les ex-
periències personals alhora que de les 
col·lectives, que opera amb una matèria 
històrica concreta i que l'objectiva a 
través d'una forma narrativa lliure, 
asèptica, plena d'elements populars. 
Que lluny no ens trobem d'un Foix o 
d'un Ribal

DOS TEMES: LA DECAPITACIÓ I EL 
DESPLAÇAMENT
Vers 1923, començà a formar-se a Sa-
badell un grup d escriptors que és co-
negut amb ei nom d'Escola Humorís-
tica de Sabadell o, per raó de l'editorial 
que fundaren, de «na Mirada». Era for-
mat per una sèrie de nois de casa bona, 
catalanistes i cosmopolites, intel·ligents 
i cultes, que traslladaven a un pla d'hu-
mor metafísic allò que, d’altra manera, 
no hauria estat sinó oci inútil d’uns 
fills de família. Aquest grup es dissol-
gué vers 1930, quan les circumstàncies 
personals de cada un d'elis els dugue-
ren a la dispersió. Els uns es casaren; 
altres abandonaren Saoadeii; eis de 
més relleu iniciaren pròpiament la seva 
carrera literària que fou brillant i rà-
pida i, en un cas, el de Pere Quart, im-
pensada de tan lògica i implacable.
Els actes que organitzaren a Sabadell 
foren ben diversos: assalt al diari, or-
ganització de conferències i concursos, 
tertúlies. Insatisfets i mossegaires, in-
tentaven de reduir la vida burgesa de 
cada dia a l’absurd a través d un hu-
mor enginyós i detonant que tendia a 
colpir la beneiteria grisa i la vanitat 
alacurta d’aquesta fauna. Per exemple: 
l’exquisit Josep M. Junoy és invitat a 
fer una conferència; la fa, és cert, en 
un local esplèndid, perfectament ade-
quat a la seva delicadíssima sensibili-
tat, però, això sí, al costat d’un cavall 
que, des d’unes hores abans, ha anat 
embrutant-se amb parsimònia i gene-
rositat. En un altre cas, el grup orga-
nitza un concurs perfectament cotitzat 
i, com és lògic, tria els autors premiats 
per endavant: els poetes més famosos. 
No cal dir que un d’ells fou Josep Car-
ner, l’humorista oficial, a qui, també 
és lògic, no paguen amb bitllets de banc 
sinó amb retalls de diari. Un humorista 
que s’estimi ha d'admetre l’humor dels 
altres, i el grup sabadellenc explota 
aquest principi elemental. Tanmateix, 
deixant de banda les anècdotes, el grup 
féu dos actes col·lectius de veritable re-
percussió: la confecció del llibre L’any 
que ve, només publicat en segona edi-
ció, i les publicacions de «La Mirada»: 
una de les col·leccions més selectes, ti- 
pogràficament i literàriament, de la mo-
derna poesia catalana.
Pere Quart fou un dels elements més 
actius del grup. Des del primer mo-
ment, però, el seu joc humorístic pren-

gué un matís peculiar: la insatisfacció, 
la crítica, la caricatura. El seu no fou 
mai un joc pel joc, sinó un joc cóm a 
expressió d'una crisi. «L’humor d’a-
quest poeta —i torno a citar el pròleg 
de l'edició Aymà— [es] un humor que, 
a despit de les aparences, mai no hau-
ria de ser acusat de gratuït, per tal 
com obeeix a una llei entranyada en el 
seu caràcter. Pere Quart planta cara 
com pot a les idees negres que el ron-
den i prova de combatre l’angoixa que 
l'afeixuga: a la seva manera fa la guer-
ra al pecat i al desordre. El joc esdevé 
finalment trist i desesperat. La facècia 
o la paradoxa, amorals i cruels, denun-
cien, amb modèstia i ràbia disfressada, 
aspectes variats del fracàs universal.»
Pere Quart era, ni més ni menys, un re-
bel i, per tant, un desplaçat dins la seva 
classe. D’aquí que, en la producció d'a-
quests anys, adquirissin relleu dos te-
mes: el del desplaçat i el de la decapi-
tació, és a dir, l’humor rebel i el sar-
casme. Tal volta la peça teatral Allò 
que tal vegada s'esdevingué n’és l'exem-
ple més eloqüent: Caïm, el protagonis-
ta, és l’home desplaçat dins el seu medi 
social i, alhora, l'esperit inquiet i rebel 
que postula un trencament amb les for-
mes de vida establertes. I Caïm, cal dir- 
ho, no fa sinó traduir unes ambicions 
i uns problemes estrictament personals.

LA POESIA DELS ANYS TRENTES
L'any 1934, després d’un llarg aprenen-
tatge, Pere Quart publica el seu primer 
llibre de versos: Les decapitacions, que

Al Tibidabo, en una foto al minut de l’any 
1949, amb Eulàlia, la seva muller.

produí, pel to i per la presentació són 
mots de Joan Teixidor, desorientació 
[...] sorpresa [...] i [una] mica d’escàn’ 
dol».2 La crítica, però, no advertí tota 
l'originalitat del llibre, i només en re 
marcà l’humor, la sàtira i la presentació 
insòlita en els hàbits editorials de l’èpo 
ca. D’altra banda, compararà els seus 
versos amb les Sàtires, molt recents en-
cara, de Guerau de Liost. I, no obstant 
això hi havia un abisme entre ambdós 
llibres.3 En efecte: la sàtira de Guerau 
és estrictament moral i típica; és feta 
des de la burgesia creient contra els 
seus vicis i deficiències. És, per tant 
una sàtira ahistòrica: no intenta dialèc-
ticament de descobrir les falles i injus-
tícies dels mecanismes socials en fun-
cions, sinó, tot simplement, vicis gene-
rals de la humanitat, la correcció dels 
quals no faria trontollar les seves es-
tructures. El llibre, preciosista i treba-
llat, esquerp i més aviat incòmode, re-
solt segons els codis més ortodoxos de 
l’estètica arbitrària, ofereix dos tipus 
ben clars de sàtira: una d’abstracta 
contra vicis morals i una altra, més 
abundant i incisiva, contra tipus i acti-
tuds freqüents en el món político-social 
de la Barcelona burgesa dels primers 
30 anys del segle. Les decapitacions 
són tota una altra cosa: ben cert que 
hi ha un joc més o menys de virtuós, 
però, sota aquesta aparença hi ha la sà-
tira feridora i, sobretot, històrica. En 
tenguem-nos, però; tant Les decapi-
tacions com el Bestiari són dos llibres 
més aviat morals i abstractes que, mal-
grat el to corrosiu, traeixen encara 
molts dels hàbits de la poesia de l’èpo-
ca; ara: molts d’aquests hàbits ja són 
presos caricaturescament, els poemes 
ja prenen posicions davant el curs de la 
història. Recordem, per exemple, la 
condemna de la matança de jueus de-
cretada per Herr Hitler:

Avia per telèfon una rialla trista 
de pur estil marxista.

Bloch l’anomenen els estranys: jo, Sara. 
Qui no la desempara?

¿Per segar roses la destral us cal, 
Adolf, brètol total?

Volava el cap de ma companya 
pel cel dels crematoris d’Alemanya.

Els dos llibres, potser no del tot cons-
cientment, constitueixen una ruptura 
posicional i formal amb les actituds 
burgeses i postsimbolistes de l’època, 
podem detectar-hi reminiscències de 
Carner o de Guerau, però, en-conjunt, 
ja són una altra cosa: el verslliurisme 
sincopat, el narrativisme, l’asèpsia i 
la amusicalitat coincideixen, mes o 
menys, amb els esforços que la nova 
poesia europea realitzava per tal de tra-
duir, i transformar, el món angoixa 
d’entreguerres.
El mes de juliol de 1936 es produí la 
revolució, i la poesia, com tot ’ 
hagué de prendre posicions. Aleshoi ,

JOAN TEIXIDOR, Des decapitacions, «La 
dtat», 4-7-1934. _
Aquest epígraf reprodueix uns Par“^,ra 
g redactar per al llibre Poesia catalana

xx, lleugerament retocats.
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alguns dels nostres escriptors intenta-
ren de fer de la poesia i, més en gene-
ral de la cultura, un instrument eficaç 
^’propaganda. Altres, molts pocs, in-
tentaren de crear una nova poesia que, 
per les actituds i les tècniques, traduís 
la conjuntura revolucionària o, més mo-
destos, que recollís les angoixes de la 
guerra- Pere Quart, tot i participar de-
cisivament en la utilització de la cultura 
com a instrument de propaganda, fou 
qui, per les intencions i les qualitats, 
reeixí a crear una poesia nova més 
punyent. I era lògic: tot el món d’insa-
tisfaccions, de crítica i de revolta que 
hem vist fins ara havia de desembocar 
en l’Oda a Barcelona: cant a la revolució 
i a totes les liquidacions i afirmacions 
que aquesta comportava. El poema, 
nràcticament desconegut fins ara, ha 
estat objecte en el transcurs dels anys 
de diverses reelaboracions: la primera 
versió, publicada l’any 36 i reproduïda 
poc desnrés a «Mirador» i a l’«Hora de 
Es^anva», és la més contundent: la 
segona, apareguda a Buenos Aires el 
1946, rectificà alguns entusiasmes i in-
troduí uns certs matisos que, a la terce-
ra, publicada a Barcelona l’any 1963, ha 
accentuat. A despit d’aquestes reelabo-
racions, que traeixen, més que evolu-
cions estètiques, d’altres d’ideològiques, 
\’Óda a Barcelona constitueix el trenca-
ment més clar de les tradicions mentals 
del país: hi trobem encara un cert 
virtuosisme idiomàtic, una elaboració 
més aviat intel·lectualitzant, però el 
poema es realitza, fet i fet, per uns 
camins tot nous: vers lliure, esquema-
tisme, simplicitat de recursos, tècniques 
narratives, expressió directa, eficaç.
Així mateix, Pere Quart, en el transcurs 
dels tres anys tràgics de guerra, tot al-
ternant el periodisme i el teatre amb 
la poesia, en reflectí les evolucions i els 
atzars més remarcables: algunes obres 
en són testimoni, entre altres, algunes 
cançons populars i el poema «Terol», 
cap dels quals no ha estat encara re-
collit en volum.

UNA RECTIFICACIÓ: «SALÓ 
DE TARDOR»
L’anv 39 acabà la guerra, i Pere Quart, 
amb molts d’altres, «tramuntà la care-
na, / lentament, sense dir re...» i es tro-
bà sol i desemparat, abocat a l’exili en 
®a Europa esquarterada:

A Catalunya deixi
d dia de ma partida
nitia vida condormida;
Ultra meitat vingué amb mi 
Per no deixar-me sens vida.

I aleshores començà per a ells uns anys 
de pelegrinatge: França i després Amè-
rica, per acabar fixant-se a Xile. A San- 
Uugo, després de deu any llargs de si-
lenci, publicà el quart dels seus llibres 
ue versos: Saló de tardor. La guerra lo- 
cal i, més tard, la internacional, l’exili, 
ntarquen poderosament les evolucions 
,e la seva poesia. Saló de tardor ja no 
es un llibre humorístic o satíric, un lli- 
yC ple dels entusiasmes revolucionaris 
uel moment, sinó un llibre amarg, car-
regat d’enyorances, més subjectiu i re- 
or|c, més líric en definitiva. «Els frag-

ments lírics i els de pur enginy dels 
seus dos llibres, anteriors al recull Sa-
ló de tardor —diu Joan Triadú—, es 
concreten en aquest amb tota l’exten-
sió i la transcendència d'un poeta líric, 
generalment elegíac, amb la veu de la 
sang més insistent que mai per la llu-
nyania i el dolor de tanta sang abando-
nada,»4 La sàtira hi esdevé elegia; la 
revolta, renúncia i resignació. De fet, 
bona part dels poemes del recull són 
més o menys esteticistes5; d’altres en-
cara tradueixen les ambicions civils 
dels anys precedents (cf. les seccions 
IV i V), fins i tot amb un cert opti-
misme:
I els somnis a vegades traeixen el -futur.

Ara, uns temes nous comencen a insi- 
nuar-s’hi; l’enyorança del perdut, la

A la plaça de Gal·la Placídia, de Barcelona, 
l’any 1957, amb la seva filla Sileta i els 

séus dos gossos.

Un gest de Joan Oliver durant l’entrevista 
que, per a «Serra d’Or», li féu Baltasar 
Porcel.

mort, un incipient desengany còsmic 
«a escala d’home», diríem amb mots 
del mateix poeta. Les tècniques d’ex-
pressió han sofert, per dir-ho així, una 
regressió: Saló de tardor és el llibre 
de Pere Quart més vinculat a les mo-
dalitats postsimbolistes.

EL RETORN A LA PÀTRIA
Al cap de deu anys d’exili, el poeta re-
tornà a Europa i, més concretament, a 
Barcelona. L’Epístola d’alta mar ens

i. JOAN TRIADO, Antologia de la poesia cata-
lana (1900-1950), Barcelona 1951, pàg. 248.
5. Tanmateix, cal dir que alguns dels poemes 
aplegats a Saló de tardor foren escrits abans del 
39 (cf., per exemple, Sis nits, «Revista de Catalu-
nya», XVI, 1988, 543-549).

descriu el viatge humorísticament, pe-
rò també melangiosament:

Que costa arribar a terra! 
Mariners, un esforç!

El retorn, però, no donà al poeta el 
que aquest li demanava sinó tot al con-
trari: Pere Quart es trobà enfrontat 
amb un món hostil i caòtic, fins i tot 
amb aquells mateixos que una mínima 
previsió podia fer-li creure amics. Cada 
cop més sol, cada cop més a la deriva 
moralment i econòmicament, el nostre 
poeta s’anà trobant cada cop més abo-
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■Joan uiiver, a casa seva, en un edmci 
exemplarment modern d’abans del 36.

cat als abismes negres del desengany i 
l'amarguesa, de les indecisions, dels 
pessimismes còsmics. La seva terra era 
una Terra de naufragis, i el nou llibre 
que publicà, l’any 56, duu aquest títol. 
Els temes ja no són els de la decapitació 
o del desplaçament, sinó els del dolor 
de viure, la mort, el més enllà, la vacil- 
lació, la resignació més patètica:

Res no ha perdut,
que res no posséda
qui arribava invàlid i nu.

Però ha guanyat a poc a poc, de pressa, 
rovell d’enyors, peresa acovardida 
i una mesura rasa d’incerteses 
on cerca brins la desmenjada fe.

Tanmateix, aquest Pere Quart, objec-
tivat en el protagonista d’«Escena d’al-
cova» i en un personatge de Ball robat, 
també sent que els seus dubtes i de-
fallences són compartits per altres 
homes i per la comunitat que tots ple-
gats formen. I contrapunta l’elegia per-
sonal amb la col·lectiva.
«Noè», un dels millors poemes del re-
cull i tal volta un dels millors de l’au-

tor, tradueix el naufragi col·lectiu i, bé 
que tímidament, l’esperança d’un futur. 
Si Terra de naufragis és un aprofundi-
ment en la ruïna, és, al mateix temps, un 
progrés respecte a Saló de tardor: el 
poeta torna a les seves tècniques narra-
tives i col·loquials, accentua el realisme 
de situació i d’expressió. El contacte 
amb la vida quotidiana, gairebé únic 
en la poesia catalana d’aquells anys, 
salvarà el poeta i, amb el poeta, l’home.

REPRESA DE LA CONSCIÈNCIA 
HISTÒRICA
Un parell d’anys després, Pere Quart, 
fins aleshores pràcticament isolat, refà 
el contacte amb alguns grups d’escrip-
tors joves i, en estimular-los en llurs 
recerques i entusiasme, va retrobant-se 
a poc a poc ell mateix. Arriba fins i tot 
a sentir-se rejovenit i, sense abandonar 
els pessimismes còsmics i les indeci-
sions, torna a jugar fort: com a poeta i, 
sobretot, com a home. Recordem que 
aquells eren anys d’excitació a la Uni-
versitat i d’una incipient transformació 
de la base. La nova generació comen-
çava a fer-se sentir, i Pere Quart s’hi 
sentí identificat des del primer moment. 
Aleshores, començà a escriure Vacances 
pagades, llibre que, juntament amb La 
pell de brau, de Salvador Espriu, inau-
gurà, segons sembla, una nova època 
de la poesia catalana. Tota la revolució 
formal que el poeta havia insinuat a 
Les decapitacions i a Bestiari, que gai-
rebé havia resolt a VOda a Barcelona, 
que havia abandonat a Saló de tardor 
i que havia reprès tímidament a Terra 
de naufragis, adquireix la seva plenitud. 
Ben cert que Pere Quart continua in-
decís, temorós:

Fatigat de tanta espera 
he reprès el mal camí.
Deixo l’Esperança enrera, 
però la Fe em vol seguir.

A mitges li dic que sí.
Com si desfés el camí 
camino mirant enrera 
on l’Esperança m’espera 
amb els ulls contra el coixí.
La Fe em diu que no i que sí.

Decideixo tornar enrera 
i em detura no sé qui: 
és la Fe que m’esparvera 
perquè ia no sap què dir.
Ara es lleva, lluny de mi, 
l’Esperança ploranera.
No és aquesta la manera, 
certament! de fer camí.

Ara: el conjunt del llibre constitueix, 
són paraules de Sergi Beser, «una de-
núncia, una acusació del món. Destruir 
les falsedats, els mites, els ídols de fang 
creats per Thome per tal de defensar 
la seva comoditat, els seus privilegis, 
el seu egoisme: tal és la força motriu 
d’aquests poemes. La mentida, l’engany 
són presentats com el punt de recol-
zament de tota la nostra societat»6.
Vacances pagades és un dels grans lli-
bres de Pere Quart: no sols perquè 
clausura molts camins, sinó també per-

6. S. BESER, «Insula», núms. 188-188 (1962), 20.

què n’obre molts d’altres. I decisiva-
ment.
Des d’aleshores, Pere Quart només ha 
publicat un breu recull de poemes: Dot-
ze aiguaforts de Granyer, llibre d’encàr-
rec que reprèn certs aspectes del Bes-
tiari, però molt més lligats a la dinà-
mica històrica. Alguns dels poemes tra-
dueixen clarament la presa de conscièn-
cia de l’autor i, alhora, la seva penetra-
ció sarcàstica: «Un colom passa la 
maroma amb un brot d’olivera al bec» 
o «Un ase considera un globus terra- 
qüi», on podem llegir:

Ja és hora de saber-ho, això: 
cort i pastura de tothom 
és la Terra, germans; 
i l’estatge, de tots els estadants.
Amb asenades tanmateix 
mai no ens en sortiríem, de segur; 
parem bé les orelles, doncs; 
fem-nos tots coneixents.

Aleshores el nombre 
farà la força de debò.

Altrament, VObra de Pere Quart, publi-
cada per l’Editorial Fontanella, recull 
una vintena de poemes dispersos, o 
inèdits, amb els títols genèrics d’Altres 
poemes i Versos de circumstàncies i 
cançonetes de carrer. Són de diverses 
èpoques i, per consegüent, traeixen di-
versos asnectes de Tevolució que hem 
intentat d'esbossar. Entre els primers, 
cal destacar l’«Ària del diumenge», es-
crit l'estiu del 1962 sota la impressió 
dels esdeveniments ~ue vivíem; aquest 
poema, juntament amb «Ja no serà una 
illa», publicat a España canta a Cuba 
i no recollit en el volum de Fontanella, 
extrema els camins oberts per les Va-
cances: ideològicament i estèticament.
Els Versos de circumstàncies i canço-
netes de carrer ens mostren una altra 
faceta de la figura poètica de Pere 
Quart: el comentarista mordaç i en-
ginyós de les diverses circumstàncies 
de la vida oficial o privada del nostre 
petit món, o l’autor nopular de la mag-
nífica versió de «Si n’eren tres ger-
mans» que tots els de la meva genera-
ció poguérem cantar, en els anys tris-
tos de la guerra, quan no sabíem què 
cantàvem ni qui havia escrit allò que 
cantàvem.

FINAL
Aquesta és, en resum, l’obra de Pere 
Quart: una obra que és un dipòsit dels 
humors i les actituds personals de l’au; 
tor i, alhora, el ressò honestament i 
coratjosament crític de la seva con-
juntura històrica. «L'œuvre d’un vrai 
poète —ha escrit recentment Ievtui- 
xenko—, c’est l’image vivante, respi-
rant, marchant et parlant de son temps. 
Mais c'est aussi son autoportrait per-
manent et total»7. I amb aquesta rara 
coincidència d’actitud, d’un home de 
l’Oest nascut l’any 99 i un altre de 1 Lst 
nascut el 33, però tots dos grans poete 
del nostre temps, voldria acabar aques 
paper’ JOAQUIM MOLAS

7. EUGÈNE EVTOUCHENKO , AutobiograpW 
précoce, traduït du russe et préface pa 
Karol, Paris 1963, pàg. 18.
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