El naixement
d^un sonet
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exercici de la lírica troba sovínl en el sonet la seva prova mes dura. A mes d'una
forma estrófica integrada per catorze decasíl-labs, el sonet és una fórmula de lógica dialéctica; les seves regles internes, afegides a les externes, obliguen el
poeta a un esfor? considerable per resoldre els problemes que el poema origina.
L'accés ais papers privats de Laurea Dalmau amb motiu d"un homenatge re-

ceñí ens ha permés conéixer le.s interioritals de la confecció del seu sonet Girona,
publica! Tany 1959. El primer c]uanet el va extreure d'un poema mes llarg, encara inédit. Per al
segon quajtet i els dos tercets següents, va comcnt^ar a exercitar-se en el paper d'un sobre de
tramesa comercial d'uns laboratoris. Allá es pot seguir el rastre de les vaciMacions. els dubtes,
els canvis, les provatures, les innombrables possibilitats de solució del repte, els infniits camins
de la metáfora, la paciencia d'orfebre amb qué es trien o es rebutgen els mots i amb qué es van
encaixant els versos d'acord amb la triple regla de la lógica, la métrica i la rima. El jerogliTic de
la inspiració es resol a foc lent en el gresol de la técnica fins a assolir la gracia rutilant del resulta! final. Una confrontació com la que podem fer ara entre els esbossos previs i el sonet publicat
permet seguir amb emoció i amb sorpresa totes les fases del laboríos naixement del poema.
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Manuscrit
de Laurea Dalmau
amh les fases de gestado
del sonet "Gírona".
GIRÓN A
San! Fc'liii. GaiUgants. La Seu. Devesa.
Oityar i Montju'ic. El Ter. ais peiis.
Boira gñsenca sobre els riii.s eslesa.
Convenís. E! Giiell. Banys Árabs I Miiseus.
Ciulal d'enyors, on nia la doiccsa
del viurc qideí i de somorics veiis;
on tola l'anügor s'hafet bellesa
i s'hafet or la molsa deis carreas.

Ainh un relleix de salabrors marines
dainnnt l'Onyar vnleien les gavines
persignant-te en la ¡•rcicia del vol llis;
Un cmgel radianl lens per cimera,
i el veillen els destins i la drecera
Santa Afra, Sanl Feliii i Sant Narcís.
Laurea Dalmau
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