
JACINT BASSO

D'<<ESPECTACIONS AL PORT>> A <<EL SOMNI>>: GIJNESI
I CONSOLIDACIO DE TOMAS GARCES

Pocs poetes han viscut una entrada tan felic en els cenacles literaris

de la seva epoca com la que tingue Tomas Garces a comencaments dels

anys vint. Si hem de guiar-nos per les croniques que ens han pervingut,

T. Garces es converti, als seus 19 anys, en el benjami del mon literati

de Barcelona, en el fill predilecte dels poetes del moment. Les seves

amistats, la seva activitat com a critic i traductor i els seus primers

poemaris avalen a bastament aquesta joventut eniluernadora que, amb

Cl temps, hauria de produir una lirica forca peculiar i personal.

La seva primera aventura poetica data del 1919, any en que s'inicia

at periodisme com a director de la revista <<Mar Vella> ; segons mani-

fests el mateix Garces, d'aquell any daten <les meves Espectacions al

port, poemes en prosa, que va il-lustrar Bastardas, i el manuscrit dels

quals, amb dibuixos i tot, es va perdre no se quan ni com. Aquest fou,

en rigor, el meu primer llibre...> ' Als vint anys exerceix de critic a

<<La Publicidado; d'aquesta activitat, Domenec Guanse en destaca,

a part la brevetat, la claredat i la gracia, una potencia creadora que,

molt sovint, superava la de i'autor criticat 2 El 1922 surt impres el seu

<<primer>> poemari, Vint cantons, que provoca en els lectors <<el crit

d'admiracio, la sensacio de novetat>> de que parla Rafael Tasis.' Dos

1. T. GARCES, <Historia d'aquest Ilibre>>, proleg de l ' autor a Vint cantons,

dins Poesia completa ( Barcelona , Columna, 1986), p. 15. Sobre aquesta perdua,

tambe T. GARCES, Escrits amb data, <Els Marges > , num. 18 i 19 (gener - maig de

1980), p. 75.
2. D. GUANSE, Tomds Garces (1901), Abans d'ara (Barcelona , Ed. Ayma, 1966),

ps. 119-122.
3. R. Tnsls, Un segle de poesia catalana 1833-1953 ( Barcelona , Ed. Selecta,

1968), p. 128.
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anys despres, el segon, L'ombra del lledoner. Tot seguit collabora en
la «Revista de Poesia>>, on publica uns quants poemes, alguna traduccio
i un article titulat L'ombra de Job. Del 1926 data el Ilibre Paisatges i
lectures, un conglomerat de creacions en prosa, de <<paisatges>>, i de
critica literaria, de <lectures>>, que segella la joventut del poeta i dona
les claus de volta per comprendre la seva primera poetica. L'epoca
d'aprenentatge, en el sentit cronologic del mot, es clou.

Amb El somni, poemari del 1927, T. Garces inaugura una primers
etapa de maduresa que sera completada per Paradis (1931) i El senval
(1935). A mes d'altres activitats, collabora a la «Revista de Catalunya>>,
on publica una colla d'intervius amb diferents poetes i un article basic
per entendre la segona part d'El somni, El violi prodigies (Notes sobre
la poesia de Sant Francesc d'Assis). El 1933 apareix el segon Ilibre en
prosa, Notes sobre poesia, que combing lectures critiques amb certs
comentaris teorics sobre la creacio poetica. El 1935 actua com a funda-
dor de <Quaderns de Poesia>>.

Despres de la guerra civil escriu altres poemaris, llibres en prosa i
noves traduccions; aixo, pero, ultrapassa els limits d'aquestes notes,
que nomes pretenen resseguir la genesi i consolidacio de Tomas Garces
a traves dels tres primers poemaris: Vint cantons (1922), L'ombra del
lledoner (1924) i El somni (1927).

I

Amb dos anys de diferencia, Tomas Garces publica els seus primers
poemaris, Vint can(:ons i L'ombra del lledoner, llibres que comparteixen
una colla de caracteristiques i semblances prou important perque es
pugui parlar d'una primera etapa en la poesia d'aquest autor.

La critica rebe molt favorablement aquests volums. Aixi, Manuel
de Montoliu, en una ressenya de Vint cantons, parla d'<<una ansia de
renovacio», d'un intent de <donar una vibracio nova a la nostra lirica>>
amb 1'6s de les formes populars; segons ell, l'obra respira una <<combi-
nacio de poesia popular i de sensualisme impressionista>> que no arriba
a una fusio perfecta: <<en la poesia d'En Garces, el to cs 1'6nic popular;
]a sensacio es tota moderna, refinada i adhuc morbosa. Un cas d'atrevi-
dissim culteranisme que juga amb un registre de sensacions exotiques,
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emmotllades violentament en la tonalitat ingenua de la poesia popu-

lar> .` Sens dubte, pero, el critic que fila mes prim fou Caries Riba, que,

1'any 1923, feu el proleg a la tercera edicio del volumct. I Lila prim

per dues raons principals, una perque sabe descobrir en el llibre I'acti-

tud idillica que explica tot el poemari, 1'altra perque s'avanca a tota la

critica posterior i, fins i tot , al mateix Garces parlant d'una <<illa de fres-

ca i daurada poesia>>, d'<<un dole somni personal , vida limitada, entorn

per 1'art> . Per a Caries Riba Vint cantons es <<un bell With d'expertes

melodies jugades en senzills instruments populars>>; Ilenguatge, ritmes

i continguts es posen d'acord per reflectir la bonanca del mon i la feli-

citat del poeta.s Tomas Garces, en un autoproleg a la quarta edicio del

Ilibre, evidencia els encerts de C. Riba: <<A casa, a l'Ateneu sobretot,

al grat de 1'enyoranca i del somni, amb el desig, es cert, de fondre

creacio personal i formes populars en una poesia nova, vaig anar creant

els meus versos».6

Davant de la produccio literaria del moment, dominada sobretot

per una poesia intellectual i pels torrents avantguardistes europeus que

s'anaven estenent per Catalunya, T. Garces, juntament amb Josep Maria

de Sagarra i, en part, Josep Garner, opta per un tipus de poesia que en

gran mesura es defineix per I'us de les formes populars i molt concre-

tament de la canto. El poemari Vint cantons es, basicament, aixo: vint

cantons. La primera, <Canco de la nit de Sant Joan>>, poema que segueix

com el titulat <<Balada> temes del canconer popular, manifesta , encara

que molt veladament, la intencio del llibre:

Pcryue es nit de Sant Joan

hem ences una foguera.

La gent hi dansa a 1'entorn,

se sent olor de ginesta,

hi ha l'eco d'una canto

que s'allarga a la verneda.

4. M. DL MONTOLtu, Tomas Garces: vint cantons, Breviari critic 1923-24

( Barcelona , Llibreria Catalonia, 1926), ps. 15-18.

5. C. RIBA, <<Proleg> a T. GARCES, Vint cantons ( Barcelona , Ed. Lira, 1923),

ps. 7-13; in., Vint cantons de Tomas Garces, dins Obres completes, is (Barcelona,

Ed. 62, 1967), ps. 311-313.

6. T. GARCES, < Historia d'aquest llibre>, dins op . cit., p. 15.
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La flama, sonora, riu
talment un doll d'aigua fresca,
tan alta que no 1'apaguen
amb els seus ploys les estrelles,

Deena de bon dematf
irem a missa primera.
Passarem pels carrerons
fregant les closes finestres,
hi haura un ventijol suau
i una hum de primavera.
I direm, potser, direm
sense recordar ]a cendra:
Ai, el goig d'esser immortals
com la canto i la foguera!

El cant i el foc son dos elements immortals, vius, pero a la vcgada
joiosos, que expressen una certa felicitat. Aleshores la canto permet
reflectir uns cleterminats estats d'anim, aquells que es defineixen, prin-
cipalment, per una actitud alegre davant la vida. Aixo no significa que
qualsevol esdeveniment sigui felic, hi ha l'amor fugisser, «Canco de
1'amor que passa>>, o la malenconia, «Canco d'enyoranca», pero semprc
domina en el poeta una manera gaia i joiosa de voler afrontar el mon
que, d'altra banda, determina 1'expansi6 firica de Garces.

La majoria de les compositions parlen de 1'amor i, per tans, de
l'estimada. Aquesta estimada es, al mateix temps, varia i una; varia
perque apareix en histories distanciades i inconnexes, una perque en
totes elles es manifesta com l'amor ideal, pur, somniat. Gairebe tots
els poemes expressen una situacio espacial que es concreta en tres possi-
bles decorats: la ciutat o la vila, el camp o la muntanya i el mar o el
port. A traves d'aquests paisatges el poeta comunica uns estats d'anim
i, en darrer terme, harmonitza uns sentiments interiors amb ones sensa-
cions que son fruit de ]a percepcio. Amb tot, potser caldria establir una
distincio entre aquelles cantons que presenten un paisatoe terrestre de
les que el presenten mari; mentre que les primeres reflecteixen mcs
aviat una situacio, les segones tenen un caracter mes narratiu.

El llenguatge ha de transparentar la mesura i l'harmonia que el
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poeta respira. fs per aixo que Garces acota pulcrament el lexic que
configura el seu mon Uric, 1exic que to un referent explicit en la realitat
geografica de Catalunya, sobretot en l'Alt Emporda.' La <<Canco d'enyo-
ranca>>, exposicio d'imatges reals evocades des del record, n'es l'exemple
mes clay:

Enyoro la vela lleugera,
el cbdol blavfs i fluent,
la vinya, la cala planera,
el nfvol, la boira i el vent;
la corba suau de la platja
i la marinada frescal,
la barca que fuig de 1'oratge
i aquell gallaret en el pal.

Enyoro la font amagada,
la branca menuda del pi,
la nuesa de la collada,
les herbes primes del cami,
els esbarzers i la caseta,
el degotis del rossinyol
i aquella costa dura i dreta
que va assecant-se sota el sol.

Enyoro el mar i la muntanya,
la feixa verda, Perm grogos,
el remoreig de cada canya
en el cami silencios,

i aquella veu tan tebia i clara
i els ulls tan purs dins de la nit,
que fan el cel mes ample encara
i mes estelada la nit.

L'estructura metrica de Vint cantons es fidel als esquemes de la
poesia popular. A part de tres poemes, <Canco de grumet> , <Canco de
l'arnor primer* i <Canco de la nit d'agost>>, on utilitza versos d'art

7. De fet, T. Garces no fou 1'6nic escriptor a qui enlluerna aquest paisatge;
des de J. M. de Sagarra fins a Josep Pla, tot passant per J. V. Foix i tants d'altres,
1'Alt Emporda es converti en un escenari real-ideal de la literatura catalana.
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major, Garces usa versos curts de sis, set o vuit sillabes, pero hi pre-

dominen a bastament els de set. El nombre de versos de les estrofes

varia des de la <Canco de la fira>, que es de quatre, fins a la <<Bal Ida

del mariner> , que es de dotze; el nombre d'estrofes va de tres a sis.

Moltes de les compositions porten, seguint 1'esquema de la canto o la

balada, una tornada. Les estrofes combinen els versos :guts amb els

plans i adhuc els esdruixols, i hi ha una tendencia general cap a l'asso-

nancia. Tot plegat fa que el ritme de les vint cantons sigui variat, a

voltes dringant, a voltes pausat, pero sempre resta Iluny del martelleig

incessant que sovintegen certs poetes popularistes.

Una bona part d'aquestes caracteristiques continuen conformant les

poesies de L'ombra del lledoner, poemari publicat l'any 1924. En 1'apar-

tat <<Els llibres» de <<La Revista>>, Octavi Saltor apunta que <<en aquest

segon llibre, Tomas Garces repren el cami de les Vint cantons, matisant

mes el contingut i donant dins aquesta represa el to de balada, amb un

aire altament liric i personal [ ... ] Cada canto, efectivament, diu fidel-

ment i intima la sensacio d'un estat d'esperit que hi es vessat. Cada una

suggereix un germa paisatge, expressat esquematicament, on les evoca-

cions preferides hi son gramaticalment singularitzades per mes guany

de precisi6».8 El llibre tambe fou comentat per M. de Montoliu, el qual

afirma que malgrat certes diferencies <<segueix caracteritzant fart d'En

Garces una certa grata incoherencia mental, resultat de la juxtaposicio

simple i descarnada de sensations independents unides solament pel fil

d'un mateix estat d'anima. La poesia d'En Garces es un interessant

problema de sensibilitat. )Ss una sensibilitat fixa, invariable, limitada,

de pots registres>> 9 Finalment, Rafael Tasis i Domenec Guanse extra-

gueren d'ambdos poemaris, aquest i 1'anterior, una mateixa i principal

caracteristica: la diferencia existent entre la vena popular de J. M. de

Sagarra i la de T. Garces; mentre que el primer incorpora a la seva

lirica el nombre mes elevat possible d'elements, el segon limita tothora

8. 0. S. [0. SALTOR I, Els llibres, dins <<La Revista» ( gener-mare de 1924),

xvi (Barcelona), p. 57.
9. M. DE MONTOLIU, Tomas Garces: L'ombra del Iledoner , Breviari critic

1923-24, ps. 18-21.
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el seu camp liric; Sagarra segueix un metode d'inclusions, d'incorpora-
cio constant, Garces de delimitacions.10

A L'ombra del lledoner, deixant a part <Tres nocturns> , no hi ha
elements dissonants; sembla com si Garces volgues perfeccionar el ilibre
anterior. Aquest desig de superacio es plasma clarament en la recreacio
que sofreixen alguns temes: torna a apareixer la <<Canco de grumet>>, el
tema de 1'acomiadament a <<Canq6 de comiat> , que abans havia cantat
a <<Canq6 del caminant>>, o 1'enyor, abans <<Canq6 d'enyoranca> , ara <<El
record. Tots els poemes expressen aquella dualitat a partir de la qual
s'organitza el text: el mon natural i els sentiments interiors compar-
teixen un camp magnetic on les relacions mai no son unidireccionals:

Canyes altes del cami:,
deixeu que es faci de dia.
Fugiran el grill ences
i l'estrelleta que brilla.
Damunt les aigiies del mar
s'obriran alba i gavines
i el cami us demanara
si ara la riera us crida.
La riera us corferi.
Quin ale de melangia:
olor mullada dels horts!

Com en el primer poemari, adopta temes de la lirica popular; ]a
<<Canco de bressol>> n'es el cas mes evident, pero tambe la canto de fer

cami, <<Canco de cami>>, o la ja esmentada <<Canq6 de grumet>>, que es
recrea en un romans popular catala, <<El grumet».11

Al costat, pero, d'aquestes peces, T. Garces escriu els <<Tres noc-
turns>>, tres composicions llargues en vers lliure que anuncien una colla
de canvis. La natura ja no es unicament descrita, sing que ara es trans-
figurada a traves de la interpretacio del poeta, el qual dona vida als
paisatges que l'envolten. <<Tres nocturns» es el Pont cap a aventures
posteriors.

10. R. TASis, op. Cit., p. 129; i D. GUANSE, op. Cit., p. 121.
11. «El grumet», Romancer catala, text establert per Manuel MII.A r FONTA-

NALS (Barcelona, Ed. 62 i <<La Caixa>>, <<MOLC», 47, 1980), p. 99.
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Amb tot, es 1'adopci6 d'una colla de temes i tecniques propis de la

poesia tradicional allo que caracteritza en alt grau la poesia dels dos

primers poemaris de Tomas Garces. El resultat, pero, es un popularisme

culte i personal, aixo es, fiitrat pel bagatge literari de l'autor i per la

seva particular condicio de poeta.

11

El tercer poemari de T. Garces, El somni, data de 1'any 1927.

D. Guanse comenta aquest nou conjunt de poemes a la uRevista de

Catalunya» amb una certa imprecisio.'Z Ws afortunat fou el proleg

de Maurici Serrahima a la segona edicio del volumet l'any 1949; segons

el critic, en els origens T. Garces havia utilitzat la canto popular no

corn <<a proposit poetic, sing en tant que mitja», es a dir, com a forma

poetica que deslliurava la seva materia literaria de l'armadura del llen-

guatge logic. Pero aquest allenguatge poetic de la canto popular, que

tambe havia servit les seves primeres etapes, esdevenia insufficient, se li

anava tornant, davant del que ell tenia per dir, un mer llenguatge

discursiu. Les formes retoriques massa elementals, la simple elilipsi, no

alliberaven ja prou les paraules dels lligams logics. Calia una forma

nova. Fou en aquest moment quan publica El somni>>." Aquest canvi,

que ja havia estat albirat per M. tie Montoliu a proposit dels «Tres noc-

turns>> de L'ombra del lledoner,14 fou confirmat en comentaris posteriors

de Josep S. Pons, Maria Villangomcz, Maria Manent, Joan Triad6, Do-

menec Guanse, etc.15

12. D. GUANSE, Les Iletres (Crbniyues catalanes), «Revista de Catalunya»,

num. 33 (mare de 1927), ps. 305-306.

13. M. SERRAHIMA, uProleg> a T. GARC1S, El somni (Barcelona 1949), ps.

10-14.
14. M. DE MONTOLIU, Tomas Garces: L'ombra del lledoner, op. cit., ps. 20-21.

15. J. S. PONS, La poesia de Torras Garces, dins T. GARCES, Obra poetica

(Barcelona, Ed. Selecta, 1961), ps. 5-20; M. Vu.LANC6MEz, L'obra poetica de

Tomas Garces, <Serra d'Or>>, any in, num. 10 (octubre de 1961), ps. 32-34; M. MA-

NENT, La poesia de Tomas Garces, dins Poesia, llenguatge, forma (Barcelona, Edi-

cions 62, 1973), ps. 136-145; J. TRIADU, Paradis, de Tomas Garces, dins Llegir

com viure (Barcelona, Fontanella, 1963), ps. 54-60; D. GUANSE, Tomas Garces

(1910), op. cit., ps. 119-122.
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El somni consta de quinze composicions; les deu primeres pertanyen

a la primera part del llibre, <<La rosa i el llorer», i les restants a la

segona, <<El vel morat>>. Els dos primers poemes del Ilibre donen el to

de la primera part del poemari. El primer, que Aorta el nom del llibre,

<<El somni>>, explica el proces poetic en T. Garces: ]a poesia neix del

conflicte que s'estableix entre el desig i la recanca quan hom vol assolir

on ideal de beutat; la poesia, doncs, pot ser aquest somni que per mo-

ments fa present la bellesa. A «Canyar floritn

Canyar florit, oh selva dels meus somnis!

Tota la nit tremola dolcament

en el fullatge que la lluna lliga
amb teranyines pallides d'argent.

Fresc ombradiu, Ilisquent riera clara;
melangia: sentor
de terra molla; herbei gemat. Les canyes
fan un sostre de somni travessat de claror.

Fullatge verd teixit amb lluna,

oh recer car

al pcu dansaire de les fades roses

i al ventijol del mar!

juguen les fades en la terra molla;

]a terra apaga el lieu anar i venir.

El ventijol besa les fulles

i la menta oblidada del cami.

Recer divi. Trenat de verd i lluna;

palpita l'ombra clara del record

com la gavina blanca

damunt l'aigua quieta i dormida del port.

Canyar florit de lluna, oh xarxa dels meus somnis!

Fullatge prim lligat amb fits d'argent!

No enyores la lluor de 1'estelada,
ni el llambrar de les aigiies ni l'abrivall del vent:

Zserves encar la recordanca

de I'esguard clay i el llavi ardent?
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T. Garces crea un escenari-paisatge per a aquest somni; el resultat es
un univers sensible, timidament paradisiac, embolcallat d'una claror
de pleniluni, on regna la beutat. En els llibres anteriors pintava tins
paisatges que tenien un clar referent en la realitat; ara, malgrat que
usa els mateixos elements, en crea un de nou, aquell que s'adiu mes a
les seves necessitats liriques. Aquest univers fictici nomes es possible
a partir de la transfiguracio de la realitat en somni. La poesia es, doncs,
un acte intim i d'evasio.tb A El somni la realitat sembla evaporar-se en un
mon fantastic i felic on to cabuda el joc, <<Les tres besades>> i <<Joe d'in-
fant>>, 1'amor incommensorable de <<Passera sobre el mar>>, la metamor-
fosi del paisatge concret en un paisatge on no hi ha limits i tot es
desmaia en la concordia i placidesa mes absolutes del <<Ponte Vecchio>>,
en una natura que acompleix els sews deures segons una harmonia total,
ideal. El darter poema d'aquesta primera part, <<El riu>>, simbolitza la
creacio d'aquest univers ideal que fins i tot foragita la idea d'una mort
massa crua, aixo es, real. Malgrat el desti segur de les aigues que, a mes,
declaren amb llur exemple la fi de l'ocell i de ]a for, el poeta, mitjan-
cant el cant, es rebella contra aquest missatge pessimista, contra ]a
<humana miseria> , i crea un espai suprareal, vivificador, regit per un
somni de beatitud. Si la poesia, doncs, ha de reflectir aquest cosmos
superior es Yogic pensar que els poemes, de retop, ban d'expressar les
sensacions que provoca aquesta nova natura on tot es relaciona; d'aqui
les habituals referencies a la Hum, els colors, els sorolls, les olors, etc.,
com si Garces volgues posar en funcionament tots els sentits del lector.

Aquest canvi general cal relacionar-lo amb el simbolisme. Tots
aquells elements que en els poemaris anteriors posseien un valor per
ells mateixos, ara s'han convertit en un simbol autonom; tota la materia

16. Aquesta dimensio de la poesia fou llargament comentada per M. de Mon-
toliu en l'assaig Poesia com somni, dins Llenguatge i poesia (Barcelona, Publica-
cions de <<La Revista>>, 1929), ps. 129-158. A la pagina 135 escriu: <<La poesia Ifrica
es el reialme encantat del Somni en el qual el poeta veu i viu la realitat transfi-
gurada, sublimada i espiritualitzada en l'ambient de la pura Hum de 1'ideal, i alhora
veu i viu per moments les visions del seu mon ideal tornades per miracle una tan-
gible i evident realitat. La poesia es per al poeta la suprema realitat; i a 1'ensems
la realitat es per ell la mateixa poesia.>> Vid., tambe, J. M. CASTELLET i J. MOLAS,

<<La canto i el somni>>, dins Poesia catalana del segle XX (Barcelona, Ed. 62, 19805),
ps. 71-72.
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que usa el poeta expressa una altra realitat, una realitat distant de

1'originaria. La poesia de T. Garces passa aixi de la descripcio popula-

rista al simbolisme gairebe sense que hom se n'adoni; altrament, i aixb

ho sabia l'autor de Vint cantons i L'ombra del lledoner, hauria caigut

en la repeticio i l'encarcarament.

La segona part d'El somni, <<El vel morat», enceta un nou camp

tematic, el de la beatitud i benauranga religioses. Un <Himne>>, una

<<Oracio», una «Elegia» i dos poemes de tema francisca clouen el poe-

mari. L'<<Himne>> es un cant joins al misteri divi de l'encarnacio a la

manera de Jacint Verdaguer; 1'<<Oraci6»

Oh Verge de 1'Infant i la rosa espellida! ,

ens guiareu del paradfs estant?

Que si collim les roses de la vida

no punxin les espines a 1'Infant!

reflecteix, pietosament, el conflicte existent entre els plaers del men

terrenal i la rigidesa dels dogmes religiosos; <<Elegia>> es, dins de tot

el poemari, la peca rues pessimista i apagada, caracteristiques, pero, que

Iliguen amb aquest genere.

Finalment <<El cami de Siena> i <Assis» descobreixen una altra de

les venes que alimenten la poesia de T. Garces, el franciscanisme. El

mateix 1927 Garces publica un article titulat El violi prodigies (Notes

sobre la poesia de Sant Francesc d'Assis)," en el qual feia una apologia

d'alguns trets del sant. Segons T. Garces, l'artista to un fi principal:

crear beutat; aquesta creacio de bellesa, pero, es veu acompanyada en

el sant d'Assis per un amor constant vers Deu i la Natura. Els dos

poemes son un homenatge al sant; el primer, <<El cami de Siena>>, recrea

una de Les floretes de Sant Francesc;18 «Assis» plasma 1'admiraci6 que

el poeta sent pel Pobrisso mitjancant la projeccio intemporal d'una

amistat.19

17. T. GARCES, El violi prodigies (Notes sobre la poesia de Sant Francesc

d'Assis), <<Revista de Catalunya>>, num. 35 (maig de 1927), ps. 504-513.

18. <<Corn sant Francesc va fer donar moltes voltes a fra Masseo per a conei-

xer el cami per on calia anar>>, dins Les floretes de Sant Francesc (Barcelona, Cen-

tre d'Orientacio Vocacional Franciscana, 1979), ps. 50-53.

19. I. GOBRY, en un estudi sobre Sant Francesc d'Assis i 1'esperit francisca

(Publications de 1'Abadia de Montserrat, 1979), exposa aquelles caracteristiques que
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Si Paisatges i lectures explica en prosa la poesia de la primera epoca
de T. Garces, Notes sobre poesia, el segon llibre en prosa del poeta
publicat l'any 1933 acompanya aquesta segona etapa. Hi destaquen dos
articles: per una Banda, Eternitat de la poesia, on es delimita el camp
tematic de la poesia i se n'exposa la genesi a partir del xoc desig-recan-
ca o, corn dira a proposit de L'ombra de M. Manent, <<Pideal que
s'esmuny, pero el desig que el suplanta>>; 20 per l'altra, Versos somniats,
que fa referencia a Particle ja esmentat de M. de Montoliu Poesia com
somni: «Somni, en aquest sentit mes vast de la paraula, es desig o
recanca, es a dir, poesia. El man exterior i l'interior, indistintament,
hi son recreats.>> 21 La resta del llibre recull una colla de lectures sobre
la produccio d'altres poetes del seu temps; parla constantment del mon
fictici d'imatges que el poeta ha de crear-se, del franciscanisme, del somni
que tot ho transfigura, del lirisme subjectiu i mon objectiu, de la supe-
racio de la realitat visible, de poesia pura, d'evasio, de felicitat, etc.; es
a dir, de moltes d'aquelles idees que forneixen la poesia d'El somni.

Quant a les formes, T. Garces tambe ha evolucionat cap una Iirica
mes personal sense apartar-se del tot, pero, dels motlies populars. Al
costat de la canto i la balada, que encara persisteixen, <<Canco de la
rosa>>, <<Orenetes d'abril>>, <<El rossinyol> , hi ha un tipus de composicio
que es va estenent parallelisticament en tres etapes, <<Joc d'infant>> i
<<Les tres besades>>:

defineixen el franciscanisme : adhesio al Crist, esperit d'amor, esperit d'infantesa,

esperit de despreniment, esperit de joia i esperit cosmic. L'espai no permet ara de

cercar aquests trets en la poesia de T. Garces. Nomes dues observacions: recordar,

primer, que al llarg dels tres llibres el poeta pren davant el mon una actitud felic,

guiada per la bondat humana i sostinguda, tothora, per una bella confianca d'cxistir,

fruit, tot plegat, d'una reconciliacio total amb la Natura. Citar, despres, un fragment

de M. de Montoliu de l'assaig Poesia com somni: <<La poesia lirica pura 6s, Bones,

la revelacio d'una passio cosmica que tendeix a dissoldre l'oposicio entre el subjecte

i 1'objecte mitjancant 1'espiritualitzaci6 de la natura i la naturitzacio de 1'esperit; es
la revelacio d'una emotivitat extraordinariament sensible a les mes lleus vibracions

de la vida universal )> (p. 154).

20. T. GARCLS, L'ombra de M. Manertt, dins Notes sobre poesia ( Barcelona,
Llibreria Catalonia, 1933), p. 127.

21. I bid., p. 12.
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Si el teu front pogues besar
(poc a poquet les ombres creixien)

un cinyell t'iria fent
amb murtra i roses la posta.

Si goses besar-te els As
(poc a poquet 1'estel decantava's)

et duria el rossinyol

un brotet de tarongina.

Si al teu llavi poso el meu
(poc a poquet venia la Iluna)
brandarien en la nit
diamants les oliveres.

Tambe hi ha poesies que segueixen una metrica mes lliure, encara que
no desordenada <<El somni>>, aCanyar florit>>), que s'acobla millor a la
suggestio de les peces; a la segona part del Ilibre adopta tres generes
nous, 1'elegia i, pertanyents a la poesia religiosa, l'himne i l'oracio.

El ritme de totes aquestes compositions collabora estretament en
1'elaboraci6 d'aquell univers fictici. Sense desmereixer les rimes con-
sonants, T. Garces prefereix l'assonancia o, paradoxalment, la repeticio
d'un mateix mot a final de vets; aquesta repeticio no significa en cap
cas una manca de recursos, sing la voluntat explicita, per un costat, de
crear una melodia suau que fomenti I'assossegament i, per 1'altre, con-
fegir un mon uric des de la depuracio i, per tant, la simplicitat. La
manta general d'encavallaments i, encara, l'tis d'una sintaxi que mai no
desencadena construccions llargues o complicades acaben per contenir
tot el poemari dins un clima placid i sere.

Claredat, continencia, sincretisme, simplicitat, placidesa, ordre, me-
sura i harmonia son mots que defineixen la lirica de Tomas Garces, una
lirica que amb El somni esdeve mes personal i culta. De la poetica mes
o menys descriptiva dels dos primers poemaris passa a una interrogacio
Utica de les cores que l'envolten per tal de construir el seu propi cosmos
i apropar-se, d'alguna manera, a allo que hom ha denominat «poesia
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pura>>; 22 El paradis, publicat l'any 1931 , em sembla que no ho des-

mentiria.

22. A proposit d'un ilibre de J. Agelet i Garriga, Garces escriu: <<Poesia pura,

si, intensa, insinuant, dita a mitja veu, precisada per la rima, Iliure per l'assonan-

cia. Un men prodigies s'hi anima. Som, tambe, a la confluencia del temporal i de

1'eterm> (T. GARCCS, 'Votes sobre poesia, ps. 118-119).


