
EN LA MORT DE 
MANUEL BERTRAN 

I ORIOLA
per Osvald Cardona

Juny de 1945, 
Bertran ¡ Oriola llegeix 

uns versos a la font del desmai, 
en un acte commemoratiu 

de la naixença de Jacint Verdaguer.

Quan ens vam conèixer encara no havia 
publicat cap llibre. Aleshores cercàvem en 
Manuel Bertran i Oriola com a lector de 
poemes, d’ell i dels altres. En els seus ver-
sos, semblava reforçar amb el to càlid de 
la veu el valor del text I de la sinceritat 
humana, cristiana i intemporal. Tenia el 
prestigi de poeta afirmat al seu primer pre-
mi als Jocs Florals de Barcelona de 1934 
i refermat el 1936 amb un himne exultant 
a sant Jordi. Les privacions del cristià fer-
vorós durant els anys de la guerra, però, 
II emmotllaren la inspiració dins les secre-
tes vivències d'aquells dies, que ens torna-
ven, emotivament evocades en tantes lec-
tures catalanes, dins una altra clandesti-
nitat.
L'any 1934 Pompeu Fabra havia presidit els 
Jocs Florals de Barcelona; el premi a Ma-
nuel Bertran s’esqueia damunt un deis poe-
tes que han servat una més estricta orto-
dòxia envers els postulats gramaticals del 
Mestre —la recta construcció, un cert hu-
mor, si convenia, en les recerques dels 
sons—, unificant tanmateix en un tot un 
to franc i personalíssim que estreny el 
lligam dels versos, el ritme i les consonàn-
cies exigents, sense fer-les mai ostentoses. 
Tot això, com un ofici, ho posava al servei 
de la fe, passant per les lectures dels mes-
tres, dels pensadors més propers —com 
Cardó— i sobretot dels lírics cristians 
d'antany —Llull, sant Joan de la Creu i fra 
Luis de León—, fins a la dicció senzilla 
de Jacint Verdaguer. Cap altre poeta no ha 
sabut limitar-se volgudament a la creació 
estricta de versos com en Bertran. No li 
coneixem escrits en prosa —tret del prò-
leg a la seva Antologia Eucarística (1952) — 
ni llargs poemes de volada aparent: sabé 
cenyir-se a la brevetat del moment lúcid 
d’una percepció lírica procedent de la seva

1962. Bertran i Oriola, entre Osvald Cardona 
—a la seva dreta— i J. M. Rovira Artigues.

pràctica devota, refeta i estilitzada amb 
les experiències de poeta i de lector.
El seu primer llibre [Comunió, 1945) era 
un recull de petits poemes eucarístics; 
l'eucaristia també és el motiu de la brevis-
sima Cantata de Nadal (1947); el tercer 
[Quaresma, 1949), recull els poemes ja 
al·ludits que enfortiren la seva fama abans 
de publicar-los; al darrer [Ciutat de Déu, 
1955, que fa honor al premi Ciutat de Bar-
celona) veiem com la vehemència dels 
anys juvenils es va aprofundint en modès-
tia i s'endinsa en la devoció personal I, 
per fi, s’atenua amb la sofrença física. 
Sembla que anà desistint de projectes an-
tics més ambiciosos; la seva sinceritat 
humana, però, no els hi demanava. El mes-
tratge de Verdaguer se centrà en l’esperit

franciscà, de què tan lleialment participava 
pel que fa a la capacitat d'admirar i de 
sofrir.
Hom recercaria en els seus versos una 
puresa d'expressió i de sentiment: sembla 
que es disminueixi, però els seus íntims 
hi veien créixer la dimensió cristiana de la 
seva fe, segura i inquieta, com ho proven 
■—tret estilístic— les moltes frases inter-
rogatives que introdueix als poemes. Final-
ment, els anys 1971 i 1974, obtingué als 
Jocs Florals de Barcelona les dues joies 
que li mancaven per assolir el mestratge 
en el gal saber. El gest humil amb què va 
rebre el premi, i l'abraçada amb què l’hi 
conferien, deia prou clarament que ell no 
s’adonava que era el reconeixement me-
rescut per un poeta que sabia l'ofici dels 
versos: d'escriure'ls i de llegir-los.
Ho va expressar volgudament amb un sin-
cer sentiment poètic, lliurat a la vida espi-
ritual. Testimoni d’uns anys i sense espe-
rança en el més enllà, després de la terra. 
Potser els darrers temps no han estat gaire 
propicis al to íntim de la seva poesia; ell, 
però, el sabé conservar íntegre, en la un-
ció, en el llenguatge, en la fidelitat i el 
fervor. Enfront de la Inquietud d'ara, servà 
la persistència d'una fe immanent, confiada 
en aquells «ressons de Déu» que pressentí, 
ambiciosos, el 1936, i que es van anar tor-
nant harmonia dins la conformitat del seu 
viure: en la fidelitat als amics —que sem-
pre lloava— i al Senyor— que tantes vega-
des designà Amor—, el qual l’anà afinant 
i enfortint fins a l’hora d’emportar-se'l, gai-
rebé insensiblement, una jornada en què 
la gent estava en renou per altres senti-
ments que ell també compartia. I era així 
com li ho havia demanat feia anys: «Amor 
(...) obre’m les portes / a l'alta deslliu- 
rança de la mort.»
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