
MRALLS de Joan Llacuna

L’excessiva modèstia de Joan Llacuna (1905-1974) —que no li permetia 
que la seva poesia s'esbravés— i el seu pairalisme igualadí han donat 
poc relleu a un llegat que oportunament Rosselló-Pòrcel i Espriu, entre 
altres, han situat en el punt just. Si aquest darrer considera que el 
lèxic fràgil, sumptuós, ponderadíssim constitueix la conquesta més 
personal i indiscutible de Llacuna, no és menys cert que, rera el 
to melangiós del poeta, s'hi amaga el tremp del qui sap copsar la 
noblesa d'un univers desaparegut però no pas del tot absent.

En vida, Joan Llacuna edità només dos reculls: Ònix i níquel i Aurora 
de l'Aragall. Però la seva producció, en gran part inèdita, està a punt de 
veure la llum amb el títol Obra poètica a la «Biblioteca Serra d'Or» 
de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. L'espècimen que trans-
crivim, fins ara no divulgat, pertany encara a la primera època, la més 
treballada i d'horitzons més amplis, abans de la producció de la post-
guerra, gairebé reduida a la poesia mística. — BERNABÉ DALMAU.

I

Quadrilàters de blat tendre 
bressen els meus somnis verges, 
el baf de pèl calcinós, 
les muntanyetes d’argila.
Quina frescor de cristall 
tenen les cases i els arbres!

Retrobo el mateix alè 
de quan em menjava les 
ungles.
Per què em nodreixo només 
del meu respir maculat?

I si llençava un sospir 
al cor impol·lut de la 
lluna?
Tan blanca com és i verge, 
no vessaria blancor 
per la meva carn malalta? 
(L’esperaré fins que vingui 
ornada amb pèplum de níquel.)

Ara una rata-pinyada 
dibuixa el meu monograma 
al pit d’un núvol pennat.

II

No! No esperaré la lluna!

Descalç 
aniré a la ribera, 
lluenta de llum vespral,

i occiré el núvol pennat 
amb palets de riera.

Un palet cuat, coccini, 
ai 1— li ha esvorat la sina

flàccida (esvoletega, 
lívid!) per on brollen, oh!—

lumíniques bombolles de 
sang borrissolada.

(No sé per què 
no he punit 
la infesta rata-pinyada!)

CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES
SERRA D’OR fa una crida als escriptors que no tinguin més de trenta anys i els invita a col·laborar a la revista 
amb articles sobre un aspecte de l'obra o de la vida d’una personalitat catalana del segle XX.
Els originals (d'una extensió de 5 a 7 fulls holandesos mecanografiats a doble espai) hauran d’ésser enviats 
amb tres còpies signades, amb el nom i l’adreça de l’autor a cadascuna, a «Serra d'Or», Apartat 121, Barcelona, 
abans del 31 d’octubre. Entre els originals presentats un jurat —compost per Joan-Anton Benach, Josep M. 
Cadena, Max Cahner, Xavier Fàbregas, Albert Manent, Josep Massot i Jordi Sarsanedas— en triarà tres, que 
«Serra d’Or» publicarà ï pagarà a raó de 12.000 pessetes el primer, 7.000 el segon i 5.000 el tercer. També 
podrà aconsellar la publicació d'altres originals. La seva tria serà feta conèixer dins el número de desembre de 
«Serra d’Or». La revista agrairà als autors que acompanyin llurs escrits amb material gràfic adient per a il·lus-
trar-los.
Amb l’expressió «un aspecte de l’obra o de la vida» pretenem donar un abast molt ample i lliure a la definició 
del tema fixat per als articles. Així, per exemple, hi poden entrar la història d’una polèmica o d’una empresa 
en la qual la personalitat escollida hagi tingut un paper important o bé l’estudi d’un llibre, un quadre o un edi-
fici del qual sigui l’autor, etc.
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