
MARIA MANENT
EN UN CONTRAPUNT

per Montserrat Roig

Val a dir que en Marià Manent és el per
sonatge català que més he perseguit per 
a una conversa. En Joaquim Molas m’ha- 
via dit moltes vegades que calia fer-li una 
entrevista, i el fill d’en Marià Manent, 
l’Albert, m’havia suggerit: «per qué no li 
escrius i li ho demanes?». I vaig iniciar 
amb en Marià Manent un breu però cor- 
rectíssim epistolari. Em va donar carbassa 
un parell de vegades. La primera el 1972: 
i em va contestar que no li agradava d’es
tar in the públic eye, com diuen els angle
sos. El 1974 em va tornar a respondre una 
cosa semblant, «que no li agradava d’és
ser protagonista» dels meus escrits, i tot 
1 així en feia uns elogis no gens mesurats 
per venir d’un home la vida del qual sem
bla regida per la mesura en tot. Entremig, 
ens vam trobar un dia en una exposició 
d'homenatge a en Miró a la Sala Gaspar. 
Li ho vaig tomar a demanar: em va mirar 
amb els seus ulls petits de xinès pulcre 
i ponderat i em va dir que s’ho pensaria. 
A la fi, aquest any ha guanyat el premi

Josep Pla amb un dietari de la guerra ci
vil i sota el títol El vel de Maia; després 
de veure diverses entrevistes a periòdics 
barcelonins i a la televisió, vaig tornar a 
insistir. Em va contestar que sí, que po
díem fer l’entrevista, però qua li feia por 
l’aspecte gràfic «on el personatge es veu 
repetidament en diverses gesticulacions i 
positures». I m’hi afegia uns versos de 
Baudelaire:

Ó mon Dieu, donnez-moi la forcé et le 
[courage

de contempler mon àme et mon corps 
[sans dégoüt.

Així, vam quedar per a un dissabte a les 
quatre de la tarda. Mentre anava a casa 
seva, enmig del mullader de cotxes, de pols 
i de botzines que rodegen el barri de Vall- 
carca, anava pensant quins adjectius po
drien ésser els que més bé definirien el 
poeta Marià Manent. Al seu voltant sem
pre hi ha com un emboirat halo de mis

teri. En Marià Manent no és un home de 
tertúlies públiques, de conferències soro
lloses, de reunions «decisives» ni de cartes 
al director. És un home discret, de formes 
suaus, respectable i respectuós. És un ho
me de silencis plens i de converses rítmi
ques. Un home de passeigs solitaris, un 
home d'amistats indestructibles —com la 
d’en Carner o en Bofill i Ferro—, un home 
de paisatges suaus —en Pla diria, potser, 
femenins—, de caça menor, un home amant 
de la paraula precisa i de la seva bellesa. 
Transcric aquí un paràgraf d'A flor d’oblit 
que em sembla que —per l’elecció que ell 
hi ha fet de les paraules— el podria aju
dar a definir: «Parlàvem de Fifí, de la 
mort, d'unes amigues mortes al llindar de 
l’adolescència. Joana i Tecla dialogaven me- 
langiosament, amb compassió exquisida, 
amb reflexions tallades pel silenci. Era una 
sensació estranya i suavissima: la vida 
fresca, delicada, acostant-se a la mort, es
guardant-la amb ulls tristos i dolços, dins 
una onada grisa, però suau, de misteri».[217] 25



Fixeu-vos en la tria de paraules: «melan
gia», «exquisida», «silenci», «sensació», 
«suavissima», «delicada», «ulls tristos i dol
ços», «onada», «misteri», i, entremig dels 
mots, la idea de la mort. En Teixidor ha 
dit, referint-se al seu vers, que tot hi és 
«ponderat i exacte»; en Bofill i Ferro, que 
«ha sabut convertir en una cosa delicada
ment luxosa, pròxima a tot el que sembla, 
en la seva fragilitat i lleugeresa, frec a frec 
d’evaporar-se en ésser espiritual, com són 
ara les flors, els ocells o les cabelleres fe
menines». I en Joan Triadú ha escrit molt 
recentment que «Marià Manent ha traves
sat aquest munt de dificultats, amb algun

1922. Pel camí del Port de la Bonaigua.

«Em va 
mirar 
amb els 
seus ulls 
petits, 
de xinès 
pulcre i 
ponderat.» 
(Foto:
Pilar
Aymerich.)

cataclisme "històric” entremig, armat amb 
una actitud que cal qualificar d’antuvi com 
d'extrema puresa i de pura fidelitat a ell 
mateix». Així, sembla que els termes deli
cat, ponderació, exactitud, -fragilitat, lleu
geresa, espiritualitat, puresa i fidelitat li 
escauen prou bé. Però, en tot això, cal 
comptar amb el seu deler per la caça i per 
la poesia xinesa. Dos pols que no s’oposen: 
la poesia xinesa, suau i tan delicada com 
vulgueu, no deixa mai d’acaronar, gaire
bé amb voluptuositat, els temes de la mort 
i la violència. El mateix clima que sembla 
que es desprèn del seu dietari El vel de 
Maia: «Recordo que escrivia el dietari en 
una petita cambra molt freda, sota la llum 
d’un quinqué. El resultat és una obra on 
van estretament lligats els temes de la guer
ra i del paisatge del Montseny. El plàcid 
discórrer de les estacions contemplat des 
d’aquella naturalesa meravellosa té com a 
contrapunt la por i la tremenda angoixa 
que ens produïen els esdeveniments bèl- 
lics», ha dit en una entrevista recent. Ma
rià Manent sembla haver viscut en un difí
cil i subtil contrapunt.
Tot això pensava mentre m’acostava a casa 
seva, situada al carrer Craywinckel. Així 
que entres a la seva porteria sembla que 
el temps es comenci a alentir. És una es
cala més aviat fosca i humida, amb parets 
guarnides d’ornamentacions florals. L’as- 
cènsor és d'aquests ascensors de cases ve
lles que sembla que no serveixen per a 
cap altra cosa que per a la meditació lenta 
i mesurada. El d’en Marià Manent et re
corda, a més, un parsimoniós i indolent 
taüt modernista.
Va obrir-me la porta del pis una dona alta 
i d’ulls greus. La dona em va fer passar 
a una saleta fosca on hi havia un piano 
de color clar, alt i estret, una cadira que 
semblava una partitura, figures modernis
tes d’aire trencadís i tot de butaques co
bertes amb funda blanca. La dona em va 
mirar, enmig dels tràfecs de treure una de 
les fundes, i aleshores vaig adonar-me que 
tenia la mateixa cara que TAlbert Manent.

Devia ésser, doncs, l’esposa d’en Marià 
Manent. Vaig esperar una breu estona en
tre silencis. A la fi s'acostà una ombra 
molt suau: era en Marià Manent que em 
rebia amb un somriure. Vam travessar el 
rebedor, un passadís, un menjador, fins 
arribar en una saleta. Tot entre mobles de 
fusta bona i de colors austers, sota bom
betes de molt poca potència i sostres de 
guix ornamental. En algun tros de paret 
o retall de sostre, hi vaig entreveure una 
mica d’humitat. Tot el pis desprenia una 
mena de flaire rància; no tenia res a veure 
amb els sorolls i la pols del carrer Cray
winckel. Semblava que el temps hi hagués 
agafat la forma més suau i deliquescent 
d'immobilitat.
—De la meva infantesa tinc records més 
aviat amables. Jo era fill únic, una mica 
consentit pels pares. Passava els estius en
tre el Maresme i Samalús. Hi havia una 
tia, l’Alberta —per això el meu fill se'n 
diu, d'Albert—, que m'estimava com una 
mare. Amb ella passava temporades molt 
agradables a Samalús, on vaig conèixer en 
Batista i Roca, propietari d’una de les ma
sies on nosaltres ens hostatjàvem. Ell va 
ser qui em va donar un dels primers es
tímuls de caràcter literari. Tenia catorze 
anys, jo, i un dia m’ensenyà un fascicle de 
l’Institut d’Etnografia i Folklore de Cata
lunya on ell havia publicat unes traduc
cions de Rabindranath Tagoré. El meu pare 
havia portat una vida molt diferent de la 
meva. Jo he dut una vida reposada. Ell 
de molt jove anà a Amèrica. Va dirigir al 
Gran Chaco una explotació de boscos i 
sempre explicava anècdotes d'aquella èpo
ca, quan tenia indis a les seves ordres i 
dormia entre mosquiteres. Es va casar for
ça jove amb una noia del mateix poble, 
de Sant Pere de Premià. La meva mare te
nia avantpassats que eren fabricants a Man
resa. El meu pare després de casar-se es 
va quedar aquí i va tenir negocis menys 
aventurers. Però en parlava molt, del Gran 
Chaco, on havia sentit bramular el puma... 
L’estada a l’Argentina li devia haver anat 
bastant bé perquè sé que, amb un oncle, 
tenia cases al centre mateix de Buenos 
Aires, al carrer de Chacabuco.

En Marià Manent m’ha fet seure davant 
una taula baixa i de forma ovalada. Ell 
s'ha assegut a l’altre cantó, amb el cos just 
en la positura intermèdia de repòs i d’aten
ció. Som en una sala de proporcions re
duïdes. Hi ha llibres pertot arreu, damunt 
d’un sofà, en una taula-escriptori, als pres
tatges... Sembla que no hi hagi prou espai 
per als llibres. Veig un gros volum sobre 
Goya, un altre sobre Henry Moore, diaris, 
fitxes simètricament ben col·locades. En un 
cantó, una vella salamandra de llenya. Hi 
ha molt poca llum, sols una tènue claror 
que entra pel balcó que dóna a una galeria 
amb geranis i troncs de llenya. Damunt 
l’escriptori, gairebé amagat pels llibres, en
devino un gerro amb un pom de boixacs. 
Les parets, despintades, insinuen formes 
ombrívoles i bellugadisses. A l’altre cantó 
veig una litografia d’en Miró i, damunt 
d'un prestatge, un retrat d'en Carner. 
A penes veig aquell somriure que va con
servar, sembla, fins al final. Aquell som
riure pacífic, irònic i sorneguer. I aquells 
ulls del darrer temps, que oscil·laven en
tre l’absència i la lucidesa.
—Primer vaig estudiar en un parvulari del 
carrer Consell de Cent; hi anava també un 
parent llunyà meu, en Josep M. Casabó,26 [218]



Girona, 1921.

que després, fou secretari d’en Cambó. Més 
tard vaig estudiar comerç i idiomes en un 
col·legi dels Germans de les Escoles Cris
tianes. Hi havia un germà que tenia un 
nom una mica estrambòtic, el Frère Se- 
condaire. Era molt afeccionat a la litera
tura i m'hi estimulà molt. Ens comentava 
La Fontaine d'una manera molt graciosa. 
També hi vaig tenir un professor d’anglès 
des de molt aviat, i després vaig millorar 
aquesta llengua amb classes particulars.. Ja

1922. Al Port de Benasc, davant la gelera de la Maladetta.

casat, vaig voler estudiar l'alemany amb 
un anglès que es deia Newton, fins que em 
vaig adonar que aquell senyor no en sabia, 
d’alemany.

En Marià Manent és més aviat prim, de 
pell delicada, entre rosada i blanca. El ros
tre és oval i tots els trets hi són poc pro
nunciats, llevat del front, ample fins als 
cabells, molt blancs i ben clenxinats. Les 
celles se li aixequen, sobretot quan vol

pensar-se les respostes. El seu parlar és 
lent sense ésser monòton. Els ulls se li 
empetiteixen de tal manera que de vegades 
té tot l’aspecte d’un cavaller xinès. Els lla
vis són prims i els tanca amb fermesa. 
Per a parlar repenja el cap damunt una 
mà. En Marià Manent té la conversa agra
dable i l’amaneix amb subtilitats, ironies 
i un bri d’humorisme. Vesteix amb colors 
foscos, pulcre i molt net. Però d’una nete
dat que no exaspera. Al començament em 
produïa una certa timidesa. Però la seva 
manera de dur la conversa em va anar 
calmant. En Manent és refinat i assenyat 
en la tria de les paraules, però no té l’or
gull d’alguns dels seus amics, d’aquells 
que et miren amb el nas enlaire des de 
les seves sublims i emmelades posicions. 
Estic segura que moltes de les declaracions 
que jo he fet no li han agradat gens. Però 
té la gràcia d'evitar-les. En això és molt 
britànic: no ignora el principi elemental, 
per a una bona conversa, d’anar eliminant 
amb suavitat però amb molta fermesa 
aquells temes que poden enfrontar els qui 
dialoguen.
—Us dol no haver tingut una formació uni
versitària?

—No crec que cap educació sigui completa 
del tot. Potser em sap greu no haver fet 
filosofia; hauria estat una educació més 
densa. La vaig haver de suplir amb auto- 
didactisme i lectures.

—Per què vau fer comerç? Trobo que no 
s'adiu al vostre tarannà.

—Pel meu estament m’havia de dedicar 
als negocis. El meu pare era fabricant 
d’objectes d’escriptori. Potser els joves 
d’aleshores no teníem una vocació tan mar
cada com els d'ara. He de dir que vaig pas
sar per una vaga vel·leïtat per la carrera 
diplomàtica. [219] 27



Temps 
de festeig. 
L’Aleixar, 
1929.

—De la vostra joventut, quins foren els ho
mes que us deixaren una empremta més 
forta?
—En primer lloc en Carner. El vaig conèi
xer a través d’un amic comú, en Jaume 
Bofill i Ferro, que va ésser com un germà 
per a mi. En Carner era una figura fasci
nadora. Ja era a Gènova, i quan venia a 
Barcelona es convertia en un meteor irre
sistible. I recordo en Carles Soldevila, en 
Ramon Sunyer, l'orfebre, que havia esti
mulat moltes coses catalanes, en Francesc 
Sitjà i Pineda. Tots plegats vam fundar els 
«Amics de la Poesia».

—Què us proposàveu amb els «Amics de 
la Poesia»?

—Interessar l’alta burgesia catalana pels 
fenòmens de la nostra literatura. Ho vam 
aconseguir potser perquè, al fons, no érem 
tan elitistes com els joves d’ara. Tenia un 
caràcter esnob: per exemple, vam organit
zar una vetllada al Ritz de melodies autèn
tiques provençals cantades per la Conxita 
Badia; els poemes eren traduits per en 
Bofill i Ferro. També hi venia gent de la 
classe mitjana. I moltes senyores: la Mercè 
Llorach, amiga d’en Cambó; la Glòria Bul- 
bena, que feia molt de goig; la s.enyora 
Perellada de Ferrer-Vidal... Tingues en 
compte que és el tipus de catalanisme que 
portava aleshores la Lliga.

Amb 
Jaume Bofill 

i Ferro 
(el que duu 

capell) i 
Xarrié. 
Premià

de Dalt,
1922.

—Quins llibres llegíeu en aquella època?
—Llegia molta poesia anglesa, Keats... Molt 
Carner, naturalment, i literatura francesa, 
Claudel, Mallarmé, Valéry, Francis Jammes. 
En prosa, novel·les angleses, Hardy, Conrad. 
Crítica de literatura, com les coses de Co- 
leridge, els seus estudis sobre Shakespeare, 
Blake... poca novel·la francesa. Ah! i la 
Virginia Woolf. Molt posteriorment, vaig 
ser una mica caçador i recordo que mentre 
esperava les perdius al bosc llegia The 
Waves.
—El Noucentisme ha fet solc en la vostra 
vida.
—Indubtablement. Aleshores els joves lle
gíem cada dia en Xènius. Els seus eslògans 
d'ordre, classicisme i seny ens havien de 
penetrar poc o molt. Jo hi tenia un cert 
contacte perquè es va casar amb una pa
renta llunyana meva, la Maria Pérez.
—Tinc la sensació que la devia fer patir 
molt...
—Ell a ella o a l’inrevés?... Ella, de jove, 
adorava el seu marit. De vegades, quan 
l'anàvem a veure a casa seva, a la Diago
nal, ens deia que no ens. podia rebre: «El 
Mestre dorm», afegia.
—-Això em recorda un escriptor que ha tor
nat fa poc de l'exili i que diu a la seva 
dona: «El Poeta vol una truita».

—En Xènius era un home que -feia molt 
de goig. Quan es van casar, la familia d’ella 
li va dir: «Te casas con un desgraciado, 
un periodista, un hombre que no tiene di
nero». Perqué ella era de molt bona so
cietat.
—No entenc la fascinació de la gent de la 
vostra època per en Xènius.
—Aleshores representava una obertura cap 
a Europa, cap al món.
—Penso ara en com el dibuixa Josep Pla, 
i a mi, vist des del temps, em sembla més 
aviat un ensarronador.
—Potser sí... Però cal dir que tenia una 
màgia personal, fascinant... Una mica afec
tat, potser, per la influencia de la mare 
sud-americana. La primera vegada que ma
nifestà aquella fonética afectada, un per
sonatge, senzill i planer, li va dir alguna 
cosa així: «Felicitacions, Xènius, llàstima 
d’aquesta pronúncia de Buenos Aires!». 
I això no li va fer gaire gràcia. De ve
gades, però, era profund i m’agradava 
per la seva tendència al paral·lelisme 
cultural històric... S’havia voltat d’una 
aurèola de Pantarca, de pontífex de la 
cultura catalana; rodejat de noies catala
nes. que probablement se n’havien enamo
rat, i ell nedava en un mar de satisfacció 
i de joia. Cal dir que no tot era façana. 
Tenia grans qualitats indubtables, bon 
gust, i sabia diversos idiomes. Era, a més, 
un encoratjador de la gent jove.
En Marià Manent, a més d’ésser un crea
dor, és molt conegut per les seves traduc
cions —o reelaboracions— de poesia an
glesa.
—He conegut escriptors anglesos personal
ment, com l’Eliot i en Campbell; aquest 
darrer durant la guerra va ser a la zona 
«franquista» i després va anar al Congrés 
de Poesia de Segòvia. S’embriagava i era 
molt divertit. Es quedava embadalit pel 
paisatge castellà, davant d’aquelles immen
ses. planes que s’estenien sota les daurades 
postes de sol. L'havia vist agenollar-se i 
besar la terra castellana. També coneixia 
en Stephen Spender, que després fou cor-28 [220]



responsat de les tropes republicanes, en 
Roland Bottrall i en John Pudney —més 
o menys de la meva edat. Aquest darrer 
va venir aquí pel viatge de noces. La seva 
muller era una de les noies més, boni
ques que hagi vist mai. Amb en Long- 
don-Davies vaig tenir una gran amistat. 
Durant la guerra va venir aquí i ell va 
preveure els fets de maig. Em va dir que 
hi hauria un enfrontament entre la CNT i 
el POUM per un costat i la UGT i la Gene
ralitat per l’altre. I també em va dir qui 
hi guanyaria. Quan hi va haver la gran es
cassetat, va voler ajudar els escriptors ca
talans, Va fer una recapta al seu país i 
cada quinze dies enviava menjar en abun
dància a escriptors de diverses tendències. 
Hi havia l’Obiols, en Feliu Elias, en Riba, 
en Junoy, en Ruyra, en Bofill i Ferro, pot
ser en Pompeu Fabra. Mai no li ho agrai
rem prou.

Tot això em diu en Manent que ho explica 
al seu llibre El vel de Maia. L’escriptor 
està segur que el dietari suscitarà moltes 
polèmiques. Veurem. Jo no l’he llegit i no 
en puc dir res. Però sí que vull fer constar 
que no em fan cap mena de por les im
pressions d’un poeta com en Marià Manent 
sobre la guerra civil. La seva actitud no 
pot enganyar ningú. La guerra civil —em 
diu—, per a la gent de les meves idees, fou 
una cosa terrible. A la banda republicana 
hi havia un sector que defensava coses que 
jo estimava molt i un altre que les ataca
va. En aquest sentit fou una petita tragè
dia. En Marià Manent és un home catòlic 
d'idees i d’actitud. Un home que fou de la 
Lliga, que després passà a l’Acció Catalana 
perquè hi anava en Bofill i Mates i que 
després tomava a la Lliga perquè hi tor
nava en Bofill i Mates. És un home de 
fidelitats, com hem vist que el definia en 
Joan Triadú. I em fa l’efecte que és més 
aviat un home de fidelitats concretes: als 
amics, a una determinada actitud cívica... 
Què se li pot retreure, doncs? Avui, que 
estan tant de moda els llibres de memòries 
i de records sobre la guerra civil, hem d’a
grair la visió d'un catòlic que no va passar- 
se a l'altre bàndol subjugat per l’esperit 
dels vencedors. Si ell ens pinta una visió 
de la guerra civil en contrapunt permanent, 
entre els refilets dels rossinyols i els hor
rors i els desastres d’una Barcelona que 
naufragava, és perquè aquesta era la seva 
visió de la guerra. No podia descriure els 
morts de la Serra de Pàndols perquè no 
els veia. És clar que també es podria 
adduir que no els volia veure... I que la 
seva actitud davant la guerra civil fou 
massa individual. Molts, això no obstant, 
els han oblidats, aquests morts. D’altres 
ens han dibuixat el seu bàndol com si 
fos ple de retardats mentals. Han volgut 
afluixar i han començat a crear una mena 
de literatura difusa i confusionària que 
en podríem dir «del penediment». Pe
nedir-te de què? Reconèixer errors histò
rics no vol dir altra cosa sinó que et man
tens en una posició racionalment triada. 
En aquesta qüestió no hi valen jocs ni 
filigranes literàries. Per això, repeteixo, em 
sembla menys confusa la posició de poetes 
com en Marià Manent. Ell mateix em con
fessa que anys més tard, quan li demana
ren —a ell, a en Foix i a en Riba— de 
Participar al Congrés de Poesia de Segòvia, 
1 any 1952, va dubtar molt i fins i tot va 
demanar consell als seus amics «polítics». 
Ell estava amb els republicans però no 
h agradava ni acceptava certes coses que

aquests defensaven. I bé: si no ho nega, 
quin mal hi ha? Si és un home profunda
ment atret per la naturalesa, si sentia can
tar un ocell en temps de primavera i això 
el fascinava, per què havia de defugir-ne 
l’encís? No crec que deixés de banda, tan
mateix, els desastres d’una guerra que pot
ser no acabava d’entendre. Em va fer una 
descripció dels dies finals, quan l’exèrcit 
d’en Lister fugia i els tractà correctament, 
a en Marià Manent i als seus, i quan sentia 
els bramuls salvatges dels moros al voltant 
de les fogueres a la seva estimada «mun
tanya d'ametistes». Em van sorprende les 
reticències d'en Baltasar Porcel a «Desti
no». Estic d’acord que especifiqui que no 
comparteix la ideologia d'en Marià Ma
nent. Tampoc jo no la comparteixo. Però 
cal acceptar que partim d'uns certs pres
supostos ètics que, si volem, ens poden 
ajuntar. Després, ell ho ha demostrat. Un 
exemple: la carta que signà, juntament 
amb altres catòlics, protestant per les pa
llisses que van rebre uns quants capellans 
l'any 1966. D’altra banda el títol, El vel de 
Maia, ho deixa ben clar. Es refereix al «vel 
de Maia» dels seguidors del brahmanisme: 
l’enganyosa irrealitat d’un Univers fet d’a
parences, d’un torrent de movedisses qui
meres. Caldrà llegir el llibre per saber on 
el poeta situa aquestes aparences i move
disses quimeres.
—I quins van ser els resultats d’aquesta 
guerra per a gent com vós?
—No ho podem comentar gaire. Al meu 
dietari explico una cosa que va escandalit
zar en Baltasar Porcel. Quan jo baixava a 
Barcelona, durant la guerra, tot estava fosc 
i si topaves amb una dona només ho no
taves per l’olor que desprenien els seus 
cabells, femenins. Però quan les tropes d’en 
Franco hi van entrar, hi tornava a haver 
llums. Jo vaig escriure que «Barcelona 
m’havia semblat una reina guarnida amb 
mil diamants...». Però jo assaboria la pau 
gairebé en abstracte i, al final, hi afegia: 
«... era una pau que tenia un gust ben 
amarg; cor endins hi havia una altra mena 
de fosca». Vam patir molt durant la güera. 
Al final espigolàvem els camps per treu
re’n grans de sègol i en fèiem sopes des
prés de moldre'ls en un molinet de cafè.
—Vós heu estat un poeta «actiu». Amb en 
Millàs-Raurell vau representar el PEN Club 
català al Congrés d’Edimburg del 1934. En 
quin sentit us va afectar la guerra des del 
punt de vista de creador?
—Després de la guerra vaig estar, crec, 
molt de temps sense escriure. Continuava 
fent les meves notes al dietari, això sí. 
Per a guanyar-me la vida traduïa prosa 
anglesa al castellà. Ens ho pagava en Ja
nés; era com una mena de mecenatge in
directe. També pagà a en Riba. Per apro
fundir les traduccions vaig aprendre pràc
ticament el castellà. Agafava, per exemple, 
un llibre d’en Gabriel Miró —que tenia un

De dalt a baix:
Amb John Langdon-Davies. 

Premià de Dalt, 1959.
Marià Manent amb la seva muller,

Josefina Segimon (a la dreta del lector), 
i la muller del poeta J. A. Valente.

Sion, Suïssa, 1960.
Amb la seva muller i el seu primer nét, 

Dominique. Mas de Segimon, l’Aleixar, 1965.
Amb Albert Manent, a l’esquerra, 

i l’editor Lluís Zendrera, Perpinyà, 1972. [221] 29



«Un home d’amistat indestructible, com la d’en Carner o en Bofill i Ferro...» 
(Foto: Pilar Aymerich.)

sentit de la llengua extraordinari— i una 
llibreta al costat on apuntava paraules 
que desconeixia. Ho vaig fer amb El 
humo dormido. Era reaprendre una llen
gua estilísticament. Sembla una mica pe
dant, oi? Em va complaure molt que un 
dia, a Madrid, en Leopoldo Panero em fes 
un elogi de les meves traduccions. Jo li'n 
vaig parlar amb una certa timidesa i ell 
em va contestar: «Es que a usted la lengua 
no se le rebela».
—A propòsit del llibre vostre recent. Poe
mes de Dylan Thomas, em sembla que hi 
parleu del reflex de les coses en la poe
sia. Quin fóra aquest reflex en la vostra?
—El reflex de les coses que han passat 
molt per l’experiència, per vivències, que

Amb
Frederic
Martínez.
Mas de
Segimon,
l'Aleixar,
1959.

es destaquen en la vida del poeta. No sim
plement les de cada dia, sinó les que es 
des.taquen revestides d’un halo emotiu i 
poètic.
—En Riba deia que la vostra poesia era 
una «poesia d'estats d’ànim»...
—Sí, per exemple al llibre L’ombra hi ha 
un poema titulat Folk song que diu:

Cinc tarongers fan perfum 
vora la torre quadrada...

Aquests cinc tarongers no són els que jo 
veia cada dia sinó que hi són transfiguráis 
per l’emoció lírica.
—Què us estimula a crear?
—Una press.ió concreta d'un moment més

intens que els altres. Per això he escrit tan 
pocs poemes, perquè sempre tenen com a 
punt de partida un d'aquests moments ex
cepcionals. No puc escriure un poema com 
aquell qui resol un problema d’escacs.
—Vós, que sou un poeta tan lligat al camp 
i als seus silencis, quina lírica voleu treure 
del món d’avui, de les grans ciutats?
—Si per món d’avui entenem el de les grans 
ciutats, cap. Perquè la meva és nascuda 
especialment al camp, del silenci rústic. 
Així i tot, un poeta amb imaginació pot 
trobar en una gran ciutat racons encara 
amb una mica de puresa.
—Voleu dir? Com hi podeu sentir, vós que 
hi sou tan afeccionat, el cant dels ocells?
—A la part alta de la ciutat encara es 
poden sentir, a la primavera, els merlots. 
I els rossinyols també.
—Per què us heu sentit sempre atret per 
la poesia xinesa?
—Per dues raons: primera perquè brota 
en el món camperol i, segona, perquè a 
desgrat d’això no és d'evasió. No va lligada 
amb la pura contingència històrica però 
tampoc no refusa la història. No sols m’a
gradava a mi, sinó també a gent com l’A
pel·les Mestres i en Carner. Confesso que 
m’ha inflüit. Les traduccions, sempre les 
he fetes al camp: L'aire daurat al Maresme 
i Com un núvol lleuger al Camp de Tar
ragona.
—Creieu que quant a elaboració del llen
guatge poètic podem tornar a l’època dau
rada? Vull dir a la d’en Carner, Guerau 
de Liost o Riba?
—Sí, penso en Bru de Sala o en Pinyol, 
que parteixen d’Ausiàs March i tenen un 
embadaliment per en Carner i un lenguat- 
ge depurat. Potser la preocupació per la 
poesia compromesa ha fet oblidar, durant 
un cert temps, la preocupació per la forma. 
L’anomenat «realisme històric» conferí a la 
poesia una missió diguem-ne política, la de 
contribuir a la transformació de la socie
tat. Però, com digué Guido Piovene en una 
conferència que donà a Barcelona l’any 
1970, últimament hi ha hagut escriptors 
que tendeixen a considerar els problemes 
de l’home no pas com únicament lligats 
a la contingència històrica —sistemes so
cials o polítics, etc.—, sinó que se’ls veu 
originats per la condició humana mateixa. 
La poesia pot tenir una actitud contempla
tiva, estètica. És poc excusable que s’oblidi 
la importància de la forma, del llenguatge.
—No és aquest el cas de poetes com Pablo 
Neruda.
—Tens raó. El seu poema sobre el Ma
cha Picha parla del sofriment de l’indi 
amb una elevació extraordinària i amb 
unes metàfores que no s,ón pas la llengua 
de cada dia...
—Recordo que al festival de poesia que es 
va fer fa uns quants anys al Price vaig 
sentir com algú deia que vós no havíeu 
volgut participar-hi «per no rebaixar-vos 
en aquest tipus de fets públics».
—No, res d’això. Jo era a la Garriga amb 
en Carner i havíem quedat amb la seva 
dona que hi aniríem junts. Era després de 
sopar i ja ens esperava el cotxe a fora. La 
seva dona, l’Émilie, li va dir: «Josep, il 
faut partir pour Barcelone». I en Carner 
li va contestar que no tenia cap ganes d'a-30 [222]



nar a Anglaterra. No hi va haver manera 
de treure’l d’aquesta idea. Per això no hi 
vaig anar. En Carner patia moments d'am
nèsia, encara que, en aquest seu darrer 
viatge, hi va haver moments de gran luci
desa. Ja press.entia la mort.
—Què és el que no us agrada de l’època 
actual?
—El que més me’n desagrada és l'extensió 
universal de la violència i la inseguretat. 
Abans de la guerra del catorze hi havia 
molta més estabilitat. Encara que a Bar
celona era l’època de les bombes. Ara el 
que em vexa i m’angoixa més és aquesta 
sensació d'interinitat, coses que han de ve
nir i no estan definides. Tinc la sensació 
de viure en una casa en ple trasllat de mo
bles. Això va lligat a una accentuació dels 
fanatismes.
—Em sembla que us oblideu del nazisme.
—No, no parlo del període d'entreguerres. 
I el feixisme italià comparat amb el nazis
me fou una cosa de novel·la rosa. En Mus- 
solini era d'una teatralitat buida. Era 
d’annunzià; recordo que deia que el feixis
me era una verità solare. En canvi era 
escruixidor sentir en Hitler, els seus crits,, 
i aquella multitud enfollida, meravellada, 
esclavitzada. Jo he viscut dues grans guer
res, una guerra civil, una revolució molt 
mal portada...
—Mal portada? Per qui?
—Pels anarquistes. Però deixem-ho, perquè 
al llibre ja en parlo prou.
—D’acord. Quina és la vostra idea de Ca
talunya?
—La d'un poble lliure, creador, i que faci 
sempre honor a Vequïlibri mediterrani.
—Això és la Catalunya ideal, però, i la 
realitat?
—És un país que va tastar lleugerament la 
llibertat i la va perdre. Aquesta ferida his
tòrica l’ha deixat marcat durant molt de 
temps. Però ho superarà, perquè ha con
servat la vitalitat.
—Veig que us sentiu optimista.
—Sí, i una de les coses que més m’ha com
plagut ha estat el renaixement de la poesia 
catalana.
—Creieu que Catalunya arribarà a contro
lar el seu propi destí?
—Sí, ho crec. Crec que ara arribem al final 
del cicle històric negatiu, de sofriment i de 
frustració.
—Quins són els vostres polítics catalans?
—En Prat de la Riba, el primer que creà 
un nucli de país que en molts aspectes 
s’auto governava. Va tenir la virtut d’enfo
car la política en un esperit de solidaritat 
nacional. Dins la cultura buscava la gent 
pels seus mèrits. Era molt eclèctic i ho 
supeditava tot a l’esperit nacional. També 
m’agradava en Macià, un home molt hàbil, 
encara que hi havia qui creia que no tocava 
de peus a terra. I en Cambó, que, a despit 
de les crítiques, era un home de govern 
amb una gran personalitat d’estadista. 
J, tot i que era un conservador, va ésser 
un rebel: creà una assemblea de parla
mentaris a Catalunya, cosa molt subversi
va aleshores perquè n’hi havia una altra 
a Madrid. Edità clandestinament «La Veu 
de Catalunya» quan fou prohibida: es deia 
«La Costa de Llevant», i jo l'havia repar
tida quan tenia divuit anys.

«EI poeta de les imatges em mira entre les ombres de la tarda desvetllades.» 
(Foto: Pilar Aymerich.)

—I dels homes d’ara?
—Tinc molta confiança en el sentit polític 
de TAndreu Abelló. I en el d’en Josep Be
net, que és un home d'un gran realisme. 
—Com us considereu políticament?
—En termes, ideals, vull dir en una Cata
lunya normal, potser seria un home de 
centre-esquerra. Ara sóc més d’esquerres 
que abans.
—Però vós havíeu estat de la Lliga, de la 
«dreta civilitzada» catalana. Per què no 
dieu obertament que sou de dretes?
—La dreta a Espanya és tan dreta que la 
dreta normal hi és una mica estjuerra.

—Com a catòlic, com us heu enfrontat a la 
crisi actual de l'Església?
—Una vegada Albert Béguin, l’eminent crí
tic suís, que fou director d’«Esprit», quan 
en Riba va preguntar-li si era catòlic, con
testà: «Je suis catholique quoique indigne». 
Jo també. Potser és una crisi més de les 
que l’Església ha anat superant. Ara hi ha 
un fenomen de vivacitat i de participació 
col·lectiva que no hi era abans de la guerra. 
—No heu passat per cap crisi de fe?
—Newton deia que la fe és una cosa en 
elaboració constant. Però una crisi profun
da, gràcies a Déu, no The passada mai. En 
Riba admirava molt un vers d’en López 
Picó que jo, poèticament, no acabava de 
capir: «Tu que treballes Déu com un con
reu...».
—Com us definiríeu vós mateix?
—Recordo que en Guido Piovene va dir 
que «L’artista és misteriós per a ell ma
teix».

—Us fa por morir?
—A tots els homes els fa por. Però l’Emily 
Dickinson deia una cosa molt bonica: «mo
rir no fa mal, més mal ens fa la vida». Als 
qui hem estat educats en col·legis de pro
fessors creients ens han acostumat al pen
sament de la mort...

—No tots, senyor Manent, no tots...
S'ha fet fosc del tot. En Marià Manent s’a
dona que gairebé no hi ha llum quan entra 
el seu fill, l’Albert. La conversa s'ha esco
lat com si el temps no comptés. Com aquell 
poema del xinès Li Po, que traduí el poe
ta: «On comença el passat i el present? 
Qui els separa?/Milers i milers d’anys la 
ventada ha marcit». El poeta de les imat
ges em mira entre les ombres de la tarda 
desvetllades. Si fem cas de la tòpica frase 
«l'estil és l'home», crec que hauríem d'atu- 
rar-nos en l'estil poètic d’en Marià Manent 
per a comprendre’l. Ell ha fet cas dels ro
màntics quan creuen que «la millor poesia 
reposa ben a prop de nosaltres». Com els 
poetes anglesos que ell estima, ha mirat 
els lents i menuts batecs del món:

Trèmula llum, olor de vinyes, flabiol 
d’un rossinyol ardent, que es lamenta i

loblida.
Casta entre els arbres com una verge ador- 

Imida,
una línia de blats ondula en el pujol.

Això diu en Marià Manent a La collita en 
la boira. Deixem la saleta en penombres. 
Al menjador, la seva dona plega roba i l’a
pila damunt la taula. Hi ha diverses piles 
de roba neta ben plegada. El poeta m'a
companya fins a la porta i la tanca a poc 
a poc. — MONTSERRAT ROIG. [223] 31


