
un poeta olotí: Josep M. de Garganta

Olot és un terra d’artistes, ja ho sabem. 
N’hi ha hagut molts, i d’il·lustres, des que 
un barceloní i un mataron!, Ramon Ama-
deu i Joan-Carles Panyó, s’hi instal·laren i 
hi promogueren l’interès per les arts plàs-
tiques que ha continuat durant aquests dos 
últims segles. Aquesta continuïtat no seria 
tan esponerosa en el camp de la poesia. 
Els refilets renaixentistes de Pau Estorch i 
Sigués, «Lo tamboriner del Fluvià», inicien 
una marxa més aviat trencada i inconnexa. 
De tota manera, ara mateix celebrem el 
centenari de dos poetes que per naixement 
o per vida es vinculen a Olot. Em refe-
reixo a Guerau de Liost i a Josep M. de 
Garganta. Del primer, se n’ha parlat exten-
sament al número de maig de «Serra d’Or». 
Del segon, em sembla oportú fer-ho ara.

Josep M. de Garganta va néixer a Sant Fe-
liu de Pallerols, on va passar la infantesa. 
Els Garganta, mort el pare, es trasllada-
ren a Olot, però els pocs anys de noi en 
la petita vila no poden ésser negligits en 
un recompte d’estímuls que hauran de fruc-
tificar. Alguns dels millors versos del poeta 
ens donaran compte, més tard, del pas d’a- 
quelles hores clares.

De la vida de Josep M. de Garganta a 
Olot, on va morir l’any 1928, a cinquanta 
anys, en dóna una visió molt viva un altre 
olotí selecte, Josep M. Capdevila, al prò-
leg del llibre Poesies de Josep Maria de 
Garganta, publicat per l’Editorial Barcino 
l’any 1968. Una vida plàcida que s’expli-
ca en part pel seu temperament, però tam-
bé per una salut precària que exigeix una 
atenció constant per part de la dona i dels 
fills. Vida interior, d’home de lletres i de 
lectures. Ens diu Capdevila: «Els estudis 
històrics compartien amb els literaris les 
seves preferències. S’havia endinsat en l’he- 
ràldica afavorit per la seva prodigiosa re-
tentiva de noms i de dates. Llegia amb de-
lícia gramàtiques i diccionaris i passava ho-
res amb els Almanacs de Gotha, que sem-
pre tenia damunt de la taula.» Així, aquell 
home enfeinat o somiós, dins el seu petit 
despatx atapeït de llibres, escrivint a amics 
literats distants —a Juan Valera, a Miquel 
Costa i Llobera, a erudits italians o fran-
cesos— ens dóna una imatge com d’un se-
gle XVIII rerassagat, quan no existien con-

ferències i congressos que ens porten d’ací 
d’allà, però els correus funcionaven i les 
cartes arribaven als seus destinataris esta-
blint una xarxa de relacions admirables en-
tre els llocs més distants. Josep M. de Gar-
ganta, sense moure’s, estava en contacte 
amb els millors esperits i vivia plenament 
el seu món intel·lectual.
En aquest despatx que ara evoquem el va 
conèixer Josep M. Capdevila. I ens ho des-
criu amb uns termes que gairebé són els 
mateixos que jo utilitzaria per a referir-me 
a la meva primera visita al poeta. Canvien 
els anys i les circumstàncies, però jo també 
acudia al poeta necessitat del seu consell 
i de la seva ajuda. Devia ésser un parell 
d’anys abans de la seva mort i jo era un 
nen que ja feia versos i estudiava el batxi-
llerat al mateix Col·legi dels Pares Escola-
pis d’Olot on quaranta anys abans ho havia 
fet Josep M. de Garganta. Parlàvem de lli-
bres, com és lògic, i ell m’obria finestres 
de curiositat citant-me Ronsard o Francis 
James, els llatins o els parnassians, Costa 
i Llobera i Carner.
L’obra de Josep M. de Garganta té dues 
vessants ben manifestes. Hi ha, primer, 
l’erudit, l’escorcollador de llibres, que sap 
mil coses disperses i hi juga a través de 
notes i fitxes. Però potser en aquestes ac-
tivitats el llegir li feia perdre l’escriure i a 
mesura que passen els anys l’erudició es 
converteix més en un tema de conversa que 
en una activitat professional. També hi juga 
la salut, segurament. Sigui com sigui, és en 
aquest joc més vague i lliure de la poesia 
que Josep M. de Garganta es va afinant i 
construint. Aquí ens trobem també amb una 
partió entre la seva obra de poeta traduc-
tor i la seva poesia original. Dic poeta tra-
ductor perquè, com és el cas d’altres poetes 
nostres que s’han aplicat en aquesta feina 
—penso en Josep Carner, en Carles Riba, 
en Marià Manent, en Josep M. de Sagar- 
ra—, la traducció és una autèntica recrea-
ció que posa en joc tota la sensibilitat d’a- 
quell que s’hi delecta. Tradueix poetes ita-
lians, francesos, anglesos i un poeta roma-
nès: Vasili Alecsandri. Romàntics i parnas-
sians —Alfred de Vigny, Manzoni, José M. 
de Heredia, Tennysson, Wordsworth, Long- 
fellow—, però també Joachim du Bellay, 
Pierre de Ronsard o Leopardi. Escull les 

formes més tallades i concretes, el vers que 
es descabdella sempre amb assossec, un rit-
me savi i suau.

La poesia original, és clar, no pretén res-
pondre als mateixos models, però de tota 
manera s’hi vincula sobretot en aquella part 
més decantada al segle passat, a un histo- 
ricisme romàntic i sentimental que ens fa 
pensar en l’intent evocador de Miquel dels 
Sants Oliver. Hi ha, però, un grup de poe-
sies més directes on l’erudit cedeix el lloc 
al pur record personal; llavors, com és lò-
gic, tot és més a la vora de tot i d’ell ma-
teix. Sense perdre mai el control prudent 
del vers, el gust per la forma perfecta, la 
impecable successió de l’estrofa, tot hi és 
més pròxim i franc, més arravatat i tendre:

I encar l'enyorament. És l’hora seva. 
Tornen tots els records de la família, 
els pares, els germans; els jocs placèvols, 
els deports de l'estiu, les fonts, les prades; 
l’afalac de les cares conegudes 
dels amics de la casa; les converses 
vora del foc, en l’ampla llar dels avis, 
quan el vent tardoral el bosc despulla;
i dins l’antiga casa, on les memòries 
del temps passat reviuen i aletegen, 
la vella i copiosa llibreria, 
que obri a mon esperit un món d’ensomni.

Josep M. de Garganta és un poeta de pro-
ducció escassa. Però ens ha deixat una obra 
impecable. I també tot allò que s’endevi-
na a través d’ella: la pau del seu cor, la 
seva fe immarcescible, l’exemple de bon 
ciutadà tan palès a les seves empreses cultu-
rals i, encara més, aquella capacitat de 
patriarca explícita en els seus fills. Parlo 
de Joan de Garganta (1902-1973), advocat, 
alcalde d’Olot durant la Segona República, 
exiliat, professor d’Història de la Cultura 
a la Universitat d’Antioquia de Colòmbia 
i mort a Medellín. Parlo de Miquel de 
Garganta (1903), botànic, que féu la tesi 
doctoral sobre un altre olotí important, 
Francesc de Bolòs, i que fou també pro-
fessor a Colòmbia, on descobrí espècies 
botàniques que duen el seu nom. I, final-
ment. de Josep M. de Garganta (1905), do-
minicà, teòleg, historiador de l’Església. Tots 
ells, pare i fills, constitueixen un llinatge 
exemplar. — JOAN TEIXIDOR.
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