
A les darreries del segle passat, a Reus, 
el negoci del vi va prendre un relleu im-
portant dins l’ordre econòmic de la ciutat. 
Alguns boters van decidir embrancar-se en 
el negoci vinícola i varen construir esplèn-
dids magatzems. A França, la fil·loxera arra-
sava les vinyes i el vi cada tres o quatre 
anys experimentava un fort augment. EI 
negoci era, en aparença, molt simple: es 
tractava d’emmagatzemar vi a baix preu 
i estar a l’aguait de la puja.
L’avi de Gabriel Ferrater fou un d’aquests 
vinaters i el seu negoci, ja de sòlid prestigi 
comercial, «va prosperar molt gràcies a la 
guerra de 1914-1918».1 Els seus fills, Gabriel, 
Joan, Ricard i Amadeu, continuaren el ne-
goci. Ricard Ferraté, el pare de Gabriel Fer-
rater, no va portar l’empresa familiar fins 
més tard. Inicialment va estudiar per a 
enòleg —fou de la primera promoció de 
l’escola de Viticultura i Enologia de Reus—, 
però no va acabar els estudis i sí, en canvi, 
la carrera de Dret, encara que mai no va 
exercir. Quan Gabriel Ferrater va néixer, 
el vint de maig de mil nou-cents vint-i-dos, 
els seus pares vivien a Reus en un pis de 
la casa dels Ornosa, a la cantonada del 
Raval de Santa Anna amb la plaça de Ca-
talunya. En aquest edifici, hi varen residir 
poc temps. Els amics de Gabriel més avjat 
el recorden vivint a la casa Ferraté, al ma-
teix Raval, a uns cent metres de la plaça 
de Prim, el centre vital de Reus al llarg 
daquest segle. Els Ferraté habitaven dos 
Pisos de la casa. Al de baix, hi havia «una 
biblioteca extensa i sempre al dia»2 i el 
billar, on esporàdicament algun company 
d estudis de Ferrater anava a jugar. Al pis 
de dalt, hi feien vida.
pels germans Ferraté Soler —Gabriel, Joan 
i Amàlia—, en tingué cura, durant un 
temps, una senyoreta alemanya, jueva, co-
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Gabriel Ferrater quan feia el primer curs 
de batxillerat a l'Institut Gaudí, de Reus.

neguda per ells amb el renom de «La Faro-
la», deformació de «Fraülein». Fugia d’Ale-
manya, d’on havia escapat l’any trenta-tres, 
i va estar amb la família Ferraté cosa d'un 
any. Junt amb «La Farola» també van tre-
ballar a casa dels Ferraté «L'Esclava» i 
«El Terremoto». «Esclava» era el malnom 
de Francisca, dida de Gabriel i masovera 
del Picarany, «una masia voltada de pins 
prop d’Almoster, als primers turons de les 
serres que tanquen per darrera el Camp 
de Tarragona»3 que féu construir Ricard 

3. Ga b r ie l  Fe r r a t e r , Esbós d’una autobiografia, 
loc. cit.

Ferraté quan el seu fill Gabriel tenia dos 
o tres anys. «Terremoto» era el malnom 
que aplicaven al xofer de la família, un 
xofer d’uniforme que conduïa el luxós 
«Chrysler» del pare Ferraté.
Gabriel Ferrater no anà a l’escola fins que 
va tenir deu anys. «Les raons per les quals 
el pare no volia que anés al col·legi eren 
que, a Reus, només se’n coneixia un de més 
o menys potable, el que se’n deia dels Pa- 
dres, de Sant Pere Apòstol, i com que ell 
hi havia anat de petit i sabia que no rut-
llava, doncs, per això, no m’hi va portar.» * 
Hi va haver projectes de dur-lo a escoles 
diferents, al Blanquerna i a l’Institut Tèc-
nic Eulàlia, de Barcelona, o fins i tot a 
pensionats suïssos. «Aleshores venia allò de 
demanar catàlegs cada estiu i de repensar- 
s'hi al setembre perquè pujava molts di-
ners.»5
El mes d’octubre de 1932, Gabriel Ferrater 
va ingressar al col·legi de Sant Pere Apòs-
tol. «Aquest col·legi era una escola d’una 
molt trista condició pedagògica. Els pobres 
homes que l’acomboiaven em sembla que 
tenien molt poca idea del que portaven en-
tre mans. Però era l’única escola privada 
per a nois que hi havia a Reus amb una 
mica d’àmbit; hi havia un parell de patis 
per a jugar a futbol i les aules resultaven 
relativament espaioses i ventilades.» 6 * * * * Quan 
Gabriel Ferrater va anar al col·legi ja sabia 
llegir. N’havia après a casa, sense mestres, 
només amb indicacions del seu pare. El 
retard a assistir a l’escola, d’una banda, i 
l’haver après les beceroles de lectura de 
manera solitària i anàrquica, de l’altra, són 
a l’inici del desordre acadèmic, de l’auto- 
didactisme i també de l’excel·lent capacitat 
d’aprenentatge que el caracteritzà.

L’INGRÉS A L’INSTITUT
A onze anys Gabriel Ferrater va ser admès 
a l’Institut d’Ensenyament Mitjà de Reus, ’

4. Ll u ïs Pa s q u a l , Gabriel Ferrater, poeta de 
l'home i la vida, «Revista del Centro de Lectura», 
núm. 220, Reus, desembre de 1970, pàg. 940.
5. Ibidem.
6. Xa v ie r  Amo r ó s , El Gabriel Ferrater de Reus,
loc. cit.
1. Gabriel Ferrater es refereix a aquest Institut
en el poema «In Memoriam», Les dones i els dies,
Edicions 62, Barcelona, 1968, pàg. 14.

[393] 33



Durant una 
excursió pels 
voltants 
d'Almoster.
Gabriel 
Ferrater 
al mig 
del grup, 
assegut.

en obtenir un aprovat a l’examen d’ingrés 
del primer de juny de 1933. L’octubre del 
mateix any hi va iniciar el primer curs. 
Gabriel Ferrater i tres companys de classe, 
l’Agustí, l’Albert i el «Pitu»,8 formaven el 
Club dels Quatre, la idea del qual se’ls va 
ocórrer en veure unes pel·lícules de la sèrie 
Fumanchú.
Els professors de l’Institut consideraven 
Gabriel Ferrater com un mal alumne. Mos-
trava una incapacitat absoluta per a l’es- 
tudi de les matemàtiques, i sorprengué els 
seus companys que en acabar el batxillerat 
decidís iniciar estudis de Ciències Exactes. 
A partir del segon curs de batxillerat tin-
gué dificultats serioses en l’assignatura de 
dibuix. Sembla que els repetits fracassos 
en aquesta assignatura no foren deguts a 
la seva incapacitat, sinó al fet que mai no 
assistia a classe. És més, li agradava de 
dibuixar: en temps de vacances, amb el 
«Pitu», modelava figures de fang que por-
tava a coure al forn de la fàbrica de mo-
saics del Llevat. Aquestes foren les prime-
res obres artístiques que Gabriel Ferrater 
va elaborar, entre onze i tretze anys. Des-
prés, abandonà qualsevulla activitat artís-
tica fins als anys 1948-1949, quan, reclòs al 
Picarany, es dedicà seriosament a pintar. 
La vida ciutadana de Gabriel Ferrater, du-
rant els tres primers cursos de batxiller, 
es trencava a l’estiu, quan passava llargues 
temporades al camp, al mas que el seu 
pare havia construït en un pujol del terme 
d’Almoster. Abans que Ricard Ferraté el 
fes construir, la família de la seva dona ja 
posseïa una finca en aquell terme: el mas 
del Víctor. «Quan Ferrater va entrar en 
una societat de coetanis seus, ja s’havia 
acostumat a no ésser-hi, i a més la hi ha-
vien denigrada profusament. Des d’alesho-
res, Ferrater mai no hi ha estat tot. D’altra

8. Es tracta d’Agustí Solé-Barberà, Albert Ro-
mero i Josep Massó. Dels dos primers, en parla 
a «In Memoriam», Les dones i els dies, ed. cit., 
pàgines 16 i 18. 

banda, la seva mare tenia idees d'higiene, 
que van operar en el mateix sentit; Ferra-
ter es va acostumar a passar més de la 
meitat de cada any al camp...» 9 Al Picarany, 
també conegut pel Mas Ferraté, la mare de 
Gabriel, Amàlia Soler i Rosselló, «una dona 
bella i elegant, amb una conversa plena 
d'agudesa i de substancioses mordacitats»,10 
organitzava algunes festes socials per als 
amics; Joan Ferraté hi guarí unes lesions 
pulmonars (1948-1949) i Gabriel Ferrater, pel 
maig de 1958, hi inicià l'elaboració dels poe-
mes que va recollir al seu primer llibre de 
poesia, Da nuces pueris (1960).

QUAN VA ESCLATAR LA GUERRA
Quan va esclatar la guerra, Gabriel Ferra-
ter havia acabat el tercer curs de batxillerat 
i «la gent de la meva edat, gràcies a aquell 
desordre col·lectiu, a catorze anys ja vam 
tenir la reacció —i en aquell poema meu 
In memoriam ho dic o ho insinuo clara-
ment— de menyspreu davant els nostres 
pares que havien fabricat aquell merder. 
Ja ni ens els vam prendre seriosament en 
cap sentit. I això, a un xicot, li treu un 
pes de sobre».11
El dia 21 de juliol de 1936 va ser cremat el 
col·legi dels pares de la Sagrada Família. 
Gabriel Ferrater, amb els seus amics Agus-
tí, Ramon i Santiago, ho va anar a veure. 
A l'escola els havia fet de professor de 
gimnàstica en Guiu, ex-sergent de la caserna 
de cavalleria de Reus. Aquest home, consi-
derat pels seus deixebles com no massa in-
tel·ligent, va participar amb el tinent d’ín- 
tendència Fermin Cuervo i el carií Alfonso 
Navarro en el Alzamiento Nacional del 18 de 
juliol de 1936. A Reus, el moviment fracassà 
i els tres facciosos foren tancats a la pre-

9. Ga b r ie l  Fe r r a t e r , Esbós d'una autobiografia, 
loc. cit.
10. Xa v ie r  Amo r ó s , El Gabriel Ferrater de Reus, 
loc. cit.
11. Ba l t a s a r  Po r c e l , In memoriam, «Serra d’Or», 
XIV, núm. 153, 1972, pàgs. 384-385. 

só del carrer del Roser. En Guiu saltà la 
tàpia de la presó i es va escapar. Quan bus-
cava protecció, disfressat de dona, en un pis 
del Raval de Robuster, fou descobert per la 
portera de la casa, la qual el denuncià. El 
detingueren altra vegada i el conduïren 
a l'Ajuntament, instal·lat provisionalment 
—l’edifici de la plaça del Mercat estava en 
obres— a l’Institut d’Ensenyament Mitjà. 
D’allí, en Guiu tornà a escapar-se, però en 
la seva fugida, quan donava el tomb pels 
escorredors de Sant Francesc, fou mort a 
trets.12
Aquell estiu, Gabriel Ferrater i els seus 
companys van agafar la fal·lera de les bici-
cletes. Poc temps després d’iniciades les 
vacances, un vaixell va embarrancar a Tor-
redembarra. Van voler anar-lo a veure. 
Aquell dia tota la colla disposava de bici-
cleta, menys Gabriel. Pensaven llogar-ne 
una a cal Pàmies, a la plaça de Catalunya, 
però l’establiment estava tancat. Gabriel va 
iniciar una tanda de puntades de peu i 
cops de puny a la porta fins que va aconse-
guir d’obrir-la i així va poder agafar la bi-
cicleta que necessitava. Pel camí cap a Tor-
redembarra va perdre el timbre i la manxa. 
A Tarragona, abans d’arribar a les platges 
de Torredembarra, van girar enrera. De re-
torn, el vent els venia de cara. Prop del 
camp d’aviació —a mig camí entre Reus i 
Tarragona—, Agustí i Gabriel es van ajeure 
a la cuneta de la carretera a reposar un 
moment. Aleshores els periòdics parlaven 
d’engrandir el camp mig quilòmetre per 
banda a fi de convertir-lo en un aeròdrom 
militar. A Biel, arrecerat a la cuneta, li re-
sultava impossible comprendre —li ho deia 
a l’Agustí— com es podria ampliar el camp 
mig quilòmetre per banda sense que quedés 
fent una dent. A boca de fosc i amb molt 
d’esforç van fer cap a Reus i en arribar 
al camí de Tarragona —el carrer d’entrada 
a la ciutat— van entrar a casa d’un pastis-
ser i, com que tenien gana, es van posar 
a menjar uns pans que acabaven de treure 
del forn. Mentre eren a cal pastisser va 
entrar Pàmies i va dir: «Qui m’ha fotut 
la bicicleta?» «No patiu, demà passeu per 
casa, que la mare us la pagarà», digué 
Gabriel. A l’endemà, Amàlia Soler no sabia 
de què li parlava Pàmies quan insistia que 
volia cobrar la bicicleta que Gabriel Ferra-
ter havia usufructuat.13
A la fal·lera per les bicicletes seguí la des-
coberta dels prostíbuls. L’esclat de la guer-
ra havia produït entre els adolescents reu- 
sencs una explosió de llibertat. La colla del 
Biel començà a freqüentar els més coneguts 
prostíbuls locals: ca la Dida, al carrer del 
Túnel; ca la Sol, al carrer de Sant Miquel, 
on Isidre14 va agafar unes purgacions i Ga-
briel va passar el primer bombardeig de 
Reus, a finals de setembre de 1937; 15 * ca la 
Consuelo, darrera el camí de l’Aleixar. EI 
trencament moral, però, no es limitava a 
la vida nocturna. A ple dia, i com si es 
tractés d’una provocació al món dels adults, 
la Colla dels Quatre prenia l’aperitiu amb 
les prostitutes al cafè SolSis o berenaven 
entrepans de sobrassada al cafè París.

12. Gabriel Ferrater refereix aquesta història a 
«In Memoriam», Les dones i els dies, ed. cit., 
pàgina 14.
13. Ap. «In memoriam», loc. cit., pàg. 16, on la 
conclusió de la història és diferent, a part de 
situar el derelicte a Tamarit, en lloc de Torre-
dembarra, on ocorregué.
14. Gabriel Ferrater es refereix a aquest coffl- 
pany —Isidre Pons— a «In Memoriam», loc. cit-, 
■íïgina 15.
15. Gabriel Ferrater es refereix a aquest bombar-
deig a «In Memoriam», loc. cit., pàg. 15.
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I amb la descoberta dels prostíbuls apare-
gué el plaer de robar.16 Els primers roba-
toris foren familiars. Quan Gabriel necessi-
tava diners, anava al magatzem dels Ferraté 
i prenia algunes ampolles de l’aperitiu 
FHER, que venia al cafè SolSis mateix. 
Més endavant, amb els seus companys, ro-
baven per demostrar-se els uns als altres 
qui era el més hàbil, el més capaç. Ho 
acostumaven a fer a la Fleca, d’on una 
tarda van sortir amb tres «pitilleras», o a 
cal Pijoan i a cal Subietes, d’on sostreien 
els eslips. Segons els seus companys, Ga-
briel passava per ser un especialista de 
robar llibres. Ho feia a la llibreria Nacional 
i Estrangera, al Raval de Santa Anna, o a 
cal Grau, on l'amo, un dia, el va enxampar 
amb la caçadora plena del que havia pres. 
Per a Gabriel, això també era un joc o una 
prova de força. En aquesta època de la 
seva biografia era més important el gest 
que es desprenia de l’acció, allò que aques-
ta acció pogués tenir de provocació d’un 
determinat ordre, que la conseqüència, que 
el profit que en pogués obtenir: Gabriel 
robava llibres, malgrat que a casa seva dis-
posava d’una biblioteca suficientment inte-
ressant per a satisfer les seves lectures 
inicials.
PRIMERES LECTURES
A tretze anys ja havia llegit Les fleurs du 
mal,17 i en deixà la seva edició a Ramon, 
afeccionat a la literatura. Diu Ramon que 
Gabriel llegia Flaubert i Stendhal i que a 
catorze anys, a ell, li havia recomanat el 
Despertar de Primavera de Wedekind. Es 
fa difícil, però, conèixer les lectures de Ga-
briel Ferrater en aquesta època, perquè els 
interessos d’ell i de la seva colla eren molt 
poc literaris. Potser Gabriel, el «Pitu» i el 
Ramon eren els que més tenien una certa 
afecció a la lectura. Però no anaven mai 
a la biblioteca local —la del Centre de Lec-
tura— i, si ho feien, llegien algun periòdic 
esportiu o fullejaven r«Illustred New Lon- 
don» i també el «D’Ací i d'Allà», del qual 
Gabriel deia que l’havia de subvencionar 
l’Estat, que d’altra forma no podia subsis-
tir per la manca de suport dels lectors 
catalans.
L'octubre de 1936, Gabriel Ferrater inicià 
el quart curs de batxillerat. Alguns profes-
sors li eren desconeguts, i d’entre ells pot-
ser Josep Cruset, professor de Literatura 
francesa,18 i Josefina Carabias, professora 
d'Història de l’art, foren els qui més l’in-
fluïren. Cruset, perquè li féu conèixer Ra- 
belais i Villon, autors que l’entusiasmaren; 
i Carabias, perquè li féu redactar un treball 
sobre el Renaixement, treball que Gabriel 
redactà en català i resolgué —a criteri de 
la professora i dels seus companys— de for-
ma magnífica. L’interès que Gabriel mostrà 
Per aquestes assignatures encaixa amb l’ini- 
CI de l’excel·lent coneixença que tingué de 
la poesia francesa, i també de la seva pos-
terior i esporàdica dedicació a la Història 
de l’art.
Gabriel Ferrater sortia molt poques vega-
des amb les noies del seu curs.19 De fet,

l6- -Gabriel Ferrater es refereix a aquesta activitat 
“ Memoriam», loc. cit., pàg. 17.
en i ab‘ ’el Ferrater es refereix a aquesta lectura 
va 11 Poema “In Memoriam». Al poema diu que 
■ jlr atluest llibre als catorze anys. Les dones 
]<, S.d,es’ Edicions 62, 1968, pàg. 13.
Va« Jo s e p Cr u s e t , Poesía histórica, «La
19 gpard!a Española», 20-V-1972.
ra't g aquita Casals, Enriqueta Pintaluba, Montser- 
done«r°SiSa' Gabriel Ferrater es refereix a aquestes 
Frlini a ,P°ema “Tornada», Les dones i els dies, r-dicions 62, 1968, pàg. 144.

Gabriel Ferrater, a deu anys.

per a les seves companyes era un desma-
negat i, en conseqüència, un mal ballador. 
A més, passava per ser un xicot brusc i de 
poca mà esquerra.
En acabar el curs, i al final de les vacances 
d’estiu, s’iniciaren a Reus els bombardeigs 
i la família Ferraté s’instal·là inicialment al 
Picarany, fins que el mes de març de 1938 
es traslladà a Barcelona. Gabriel, es pot dir 
que ni començà el curs.

L’ANADA A FRANÇA
Ricard Ferraté, quan s’inicià la guerra, era 
d’Acció Catalana. Gràcies a l’amistat amb 
Serra Pàmies, del PSUC, comissari del Go-
vern de la Generalitat, aconseguí d’Àlvarez 
del Vayo ser nomenat cònsol d’Espanya a 
Bordeus.20
Abans de sortir cap a França, la família 
Ferraté residí un temps a Barcelona. Men-
tre durà l’estada en aquesta ciutat s’esta- 
bliren a l’Institut Tècnic Eulàlia, un col- 
legi de Sarrià propietat de Bartomeu Oliver, 
casat amb Dolors Jordana, filla d’un amic 
reusenc dels pares de Gabriel. En aquesta 
escola també s’allotjaven Jaume Aiguader 
i Miró i Josep Andreu Abelló, originaris de 
Reus i amics, també, de Ricard Ferraté.
El pare de Gabriel Ferrater se’n va anar 
cap a Bordeus el mes de maig de 1938, i la 
seva mare, Amàlia Soler, i els germans, 
Joan i Amàlia, ho van fer pel juliol de 1938. 
Gabriel, «aquell juny vaig negar-me a anar- 
me’n a França, perquè en plena batalla de 
l’Ebre, si em cridaven havia d’anar-hi i et-
cètera», 21 no va sortir de Barcelona fins el 
30 de setembre de 1938, el dia mateix que 
es firmà el pacte de Munic.

20. Poc temps després passà a ser canceller.
21. Ba l t a s a r  Po r c e l , In memoriam, «Serra d’Or», 
XIV, núm. 153, 1972, pàg. 386.

En arribar a França, la família Ferraté va 
residir un parell de mesos en un hotel, i 
després varen llogar un pis moblat que és 
on vivien quan Gabriel arribà a Bordeus. 
Pel novembre de 1938, tota la família es 
traslladà a Ceaudereau, als defores de Bor-
deus, on van llogar una casa amb jardí. 
A Ceaudereau, hi van passar l’hivern de 
1938-1939. Durant aquest temps, Gabriel Fer-
rater va fer la seconde al Lycée Michel 
Mountain de Bordeus, on el seu germà Joan 
feia la cinquième. «Llavors al Lycée de Bor-
deus mon germà i jo aconseguíem, per ca-
mins diferents, però per mitjà de la inver-
semblant picaresca ibèrica, tot el que vo-
líem. ¿Saps que allí vaig llegir Góngora per 
primera vegada? Vaig comprar-me les seves 
obres, en l’edició d’Aguilar, que sembla un 
llibre de missa, i dins la catedral de Bor-
deus vaig passar-me hores immortals lle-
gint don Francisco.» 22 Al Lycée, hi acudien 
com a pensionistes, i fou en acabar aquell 
curs quan la família —Ricard Ferraté ja 
havia deixat de ser canceller— es va tras-
lladar al Chàteau Peyreau a Saint-Emilion, 
prop de Livourne. Aquest castell posseïa un 
jardí-parc. No era una casa luxosa, però 
era gran. Els Ferraté la van compartir amb 
una altra família catalana, ex-cònsols de 
Veneçuela, amb dues filles de tretze a ca-
torze anys. L’ex-cònsol coneixia personal-
ment Riba i Carner, i en alguna ocasió, en 
família, recitava algun poema de memòria. 
Però les relacions de més importància per 
a Gabriel foren les que tingué amb la filla 
d’uns veïns seus, els Renaud. En aquesta 
família el pare era francès i la mare era 
jueva, i tenien una filla de l’edat de Ga-
briel, amb qui establí una bona amistat.23
A França, Gabriel Ferrater va llegir Mon- 
therlant i Pierre Jean Jouve. També va 
tenir relació epistolar amb Jòe Bousquet, 
un escriptor de segona fila que li enviava 
els seus llibres. Aquest autor era conscient 
de la literatura catalana. Gabriel diu: «vaig 
llegir La Nausée, vaig tenir correspondèn-
cia amb Sartre, escrivia un assaig sobre 
Lautréamont, feia poemes surrealistes en 
francès, etcètera».24 És possible que, La 
Nausee, ja l’hagués llegida el 1938, junt 
amb les lectures d’André Gide i Les Mé- 
moires del cardenal Daret. Mentre Joan 
llegia Balzac, Gabriel llegí Céline, i amb 
especial atenció Bagatelle per anasard.

Gabriel Ferrater va romandre a França fins 
el darrer dia de 1941, en què va retornar 
a Catalunya. Els cursos que havia estudiat a 
Reus durant la guerra, no li van ser consi-
derats vàlids. Per a obtenir la convalidació 
del quart curs de batxillerat s’examinà pel 
juny de 1942 i el mateix mes es presentà a 
l’examen final de cinquè curs. En ambdós 
exàmens obtingué la qualificació d’aprovat.

EL SERVEI MILITAR

El seu pare i la seva mare continuaven a 
França. Ell vivia amb una minyona, la Fran-
cisca, i passava llargues temporades al Pi-
carany, sense baixar a Reus. L’abril de 1943 
va començar el servei militar a Tarragona. 
Poc temps després d’haver-lo iniciat, el van 
canviar de regió militar i anà a parar a 
Osca. Gabriel Ferrater pertanyia al 18 «Ba-
tallón de Montaña», encasernat a Barbas-

22. Ibidem.
23. Vegeu «Temps enrera», Les dones i els dies, 
ed. cit., pàg. 54.
24. Ba l t a s a r  Po r c e l , In Memoriam, «Serra d’Or», 
loc. cit., pàg. 387.
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El club dels quatre a les pistes de tennis del Reus Esportiu. Gabriel Ferrater amb l’Agustí. 
l'Albert i el «Pitu».

tre, on va servir trenta-quatre mesos, és a 
dir, que va començar el servei l’abril de 
1943 i el va acabar el febrer de 1946.
Gabriel, a Barbastre, es manifestà, davant 
la resta de companys, com a germanòfil. 
Això li era motiu d’acalorades discussions 
i, de tant en tant, abandonava el menjador 
—a mig dinar— avorrit per la discussió.25 
És possible que la seva germanofília fos 
resultat, d’una part, de la crítica a la ideo-
logia paterna —el món desfet del pare du-
rant la guerra civil i el desastre de Fran-
ça—, i, de l’altra, de la sensació de fàstic 
que sentia per la societat que l’envoltava. 
A Barbastre, Gabriel menjava i dormia a 
l’Hotel-Jardín, on també residien d’altres 
soldats amics d’ell —Agustí, Joan, Magí, 
Pau—, amb qui els dissabtes acostumava 
a baixar a Reus. Llavors «Ferrater va des-
cobrir que els seus articles de primera ne-
cessitat eren tres: l’alcohol, el tabac i els 
llibres. Només va tenir dificultats serioses 
per a procurar-se el tercer».26
En arribar a Reus, els dissabtes, «formava 
part d’un equip noctàmbul que, en aquells 
anys quaranta, angoixosos i sòrdids, devia 

25. Gabriel Ferrater fa referència a la seva acti-
tud en el «Poema Inacabat», Les dones i els dies, 
Edicions 62, 1968, pàgs, 115 i 116.
26. Ga b r ie l  Fe r r a t e r , Esbós d'una autobiografia, 
«Serra d’Or», Zoc. cit.

semblar com una mena de guerrilla urbana 
—per descomptat que inerme i despolitit- 
zada— amb ganes, senzillament, de respi-
rar; aquesta colla respirava de nit i amb 
una certa estridència però només era com-
batuda —i encara amb èxit pràcticament 
nul— pels vigilants i els municipals i per 
les mestresses dels establiments que han 
vingut a convertir-se en bars tolerats».27

RETORN A REUS

En tornar del servei militar, Gabriel Ferra-
ter continuà trobant-se amb el que Xavier 
Amorós anomena «equip noctàmbul». D’a-
quest equip, n’era convidat especial Floren- 
tino Castanos, professor de grec a l’Institut 
de Reus. Malgrat que els hàbits etílics de 
Gabriel Ferrater ja s’havien iniciat al pe-
ríode de guerra, tal com hem assenyalat, 
és possible que, durant la postguerra reu- 
senca, adquirissin una més remarcable im-
portància. Algunes de les disbauxes eròtico- 
etíliques acabaven en conflicte. Sembla ser 
que només un sol cop l’equip noctàmbul 
va anar a parar a la comissaria i, en aques-
ta ocasió, el «Milio», que segons Gabriel 
era espia alemany —potser perquè tenia la 
clau del local «Amistad hispano-germana» 
a Tarragona—, els en va deslliurar.

27. Xa v ie r  Amo r ó s , El Gabriel Ferrater de Reus,
«Serra d’Or», loc. cit.

Mentrestant, Gabriel s’examinava dels dar-
rers cursos de batxillerat a l'Institut de 
Reus, on no aconseguia qualificacions gaire 
brillants. Així, els cursos 1942-1943 i 1943- 
1944, els hagué de repetir, i no obtingué el 
sisè curs fins pel juny de 1945, amb la qua-
lificació global d’aprovat, i el setè, fins pel 
juny de 1946, amb la de notable. Durant 
aquests cursos acostumava a passar gran 
part del temps al Picarany. Algun migdia 
baixava a Reus, on es trobava amb una 
colla, a cal Niepce, un negoci de fotografia, 
a la plaça de Prim, on parlaven de lite-
ratura francesa i de cinema. En alguna oca-
sió feia cap a la tertúlia Lluïsa Odena, pro-
fessora de Literatura, que fou un dels mes-
tres que Gabriel tingué per preparar el seu 
examen d’Estat.
Gabriel Ferrater preparà l’examen d’Estat 
(curs acadèmic 1946-1947) a l’Acadèmia Cis- 
neros, situada a la casa Tarrats, al carrer 
de Sant Joan. «Rebia classes de Llatí, de 
Teresa Miquel; de Literatura, de Lluïsa 
Odena, i de Matemàtiques, de Francesc 
Baró. Alternava la seva preparació, donant, 
a la mateixa Acadèmia, algunes lliçons d'a- 
lemany o d’anglès.» 28
Quan va anar a l’Acadèmia no sabia dividir 
en el nostre sistema. El divisor, el posava 
a l’esquerra, i el quocient, al damunt. Pas-
sava per ser un alumne que es jugava les 
classes amb facilitat, amb poca preparació, 
no gaire estudiós, però sí intuïtiu. Per a ell, 
allò que tenia valor era el concepte; per 
exemple, la trigonometria i l’àlgebra no 
eren problemes matemàtics, sinó aplica-
cions de principis matemàtics. Aquest in-
terès per les matemàtiques, sembla que l’hi 
despertà la lectura del llibre de Rey Pastor, 
que li va recomanar Francesc Baró.
Gabriel Ferrater va suspendre l'examen 
d’Estat a la convocatòria de juny i el va 
aprovar a la de setembre (1947). Pocs dies 
després féu un viatge a Madrid per a co-
nèixer el Museo del Prado i començà a 
interessar-se seriosament per la pintura. 
Tenia vint-i-cinc anys i es traslladà a Bar-
celona per estudiar a la Universitat. En 
certa manera podem considerar acabada 
aquí la seva etapa juvenil o, si voleu, l’eta- 
pa reusenca. A partir d’aquí la vinculació 
amb la seva ciutat natal serà esporàdica,” 
si bé, encara, passarà algunes llargues tem-
porades a la masia del Picarany.

RAMON GOMIS 
(Les quatre fotografies que il·lustren aquest arti-
cle han estat facilitades per Josep Massó. «Serra 
d’Or» en va publicar d’altres, igualment corres-
ponents a la infantesa i a la primera joventut de 
Gabriel Ferrater, dins el número de juny de 1972.'

28. Durant una classe en aquesta Acadèmia, es-
criví dues tankes. Publicades a: Tankas, «Revista 
del Centro de Lectura», IV època, núm. 257, abril 
de 1974, pàg. 1.528.
29. A Ricard Ferraté, la postguerra no li f°u 
favorable. Emprengué la creació d’un aparell per 
a l’elaboració del concentrat de vi, a baixes tem-
peratures, i en la seva invenció esmerçà una gran 
quantitat de diners, sense que per part de Fem- 
presa privada ni per part dels organismes oficia s 
tingués cap acceptació. Això, pel que significà de 
fracàs moral i sobretot econòmic, fou una forta 
sotragada en l’ànim del pare de Gabriel Ferrater, 
i és possible que constituís el motiu més impor-
tant que, dos anys més tard, cl portés al suïcidi.

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.

36 [396]


