Una nit amb
Laurea Dalmau
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Laurea Díi/tiiíiii í Pía

(1886-1969),
7Jiftgc, L'scrípíor
i poh'iic.
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n l'homenatge anual que ía Nir de Poetes de la Cort-Reial de Girona dedica ais seus
veíns mes il-lustres -comensal fa dos anys amb Fidel Aguijar i continual amb Mique! de
Palol-, riii ha tocat el lom cnguany a Laurea Dalmau (1886-1969), residen! quasi tota la
vida al carrer de Carreras Peralta, a tocar la pla^a de TOli.
Laurea Dalmau i Pía, nielge. escriptor i polític, era ñll del l'orner d"Agullana i, com va dir
mossén Camil Geis. «acreditava la fieca pairal, perqué era bo com el pa». De jovenet vingué a viure
a Girona: en [res anys va enlleslir el batxillerat i ana a estudiar Medicina a Barcelona. Ais 22 anys
leia de molge a Vilajuíga i ais 26 es va establir a Girona. L"escriplor Jaume Ministral va donar testimoni de les visites que li feia quan eslava malali: «Era un home bo. amable, d'una delicadesa poc
corrent. La seva barba em tela pessigolles quan m"auscullava el pit. pero els seus ulls em donaven
confianca». Pero aquell metge reconegut era, a mes, un lletraferit impeniíent. Ais 16 anys ja havia
guanyal un accéssit ais Jocs Floráis de Badalona i ais 25 la Flor Natural deis d'Hostafranchs. Va
teñir també premis repetils ais Jocs de Girona i al Certamen Lilcrari d"01ot. Ais 32 anys va estrenar
al Tealre Principal gironí el drama El Sachlegi. en un acte i en vers. Amb Miquel de Paiol va publicar el setmanari Caíalaiütat. que després dirigirla Prudenci Bertrana. Poc a poc. abandona les llelres
per dcdicar-se a la política. República i nacionalista, l'any 1931 fou elegil ponent de l'Estatut de
Nuria i, el 1932. dipulat al Pai'lament de Catalunya, on va deixar Tempremla d'una lerma acluació.
La guerra de 1936 va partir en dues. com una destral, la vida de Laurea Dalmau. L'any 1939 va
deixar la familia i va aníu* tot sol cap a Texili. No va poder tornar fins al cap de deu anys, pero aleshores va topar amb una ciutat difícil, plena d ' e g o i s m e s . d"incomp r e n s i u n s i de r e v e n g e s . Fruit
d'aquella amarga experiencia es el
seu poema A Girona, paral-lel a
\'0(la a Girona de M i q u e l de
Palol. escrita en idénliques circumsláncies. El poema de Palo! va
ser publicat. í'inalment. l'any 1977.
i indos després en el volum de la
seva obra poélica: el de Dalmau.
menys afortunat. ha romas inédií
l'ins avui;
«Pubra Girona. la ciutat sofcrta!/ Quanls anys perduts endins
d'aquell turmeni!/ Tants anys perduts. i en la ferida obertíi/ encara
avui no hi sents el guarimentV Encara avui el dols de tanta espera/ i
et dol encara d'esperar l'ahir;/ fins
tot resant et trobes forastera:/ no
tens senyera ni tampoc destí».
Latu'ea Dalmau va morir ais 83
anys. «creient en la Resurrecció de
la carn i en la de Catalunya», tal
com havia anunciat per carta al seu
amic Tharrats. L'Ajuntament va
dedicar-li un carrer a la muntanya
de Monljuic. Ara ha estai recordat
en l'ambit fugisser d'una nit, pero
la seva figura i la seva obra mereixerien un reconeixemenl mes solid
i mes alt.
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