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Camll Geis,
un noucentlsta popular
fSarcís-Jorcli Ai-a^ó
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Dh C A M I L G E I S PARiíAGUtiíAS (Girona 1 9 0 2 -

Sabadell 1986) es poc dir q u e va ser sacerdot,
músic, filóleg, escriptor, poeta, cátala í gironí. Cada
un d'iiquescs acributs nioscra un tret de ki seva fesoniia i anib tots junts p o t trai;ar-se el perfd i el
voluní de la seva personalitat.
Elsacerdot
FUI del barber del Pont Major, Camil Geis va
estudiar com a alumne extern al Seininari de Girona; durant onze anys consecucius va fer i desfer
cada dia el llarg canií entre el centre docent i el seu
barri: el carrer de Pedret, que li proporcionava,
segons deia, «la millor visió del nión»*.
Ordenat sacerdot Tany 1925, el seu primer destí
va ser Sant Fcliu de Guíxols, on fon durant dos anys
organista de la parroquia i hi funda una capclla
polifónica. Després va passar dos anys a la
Cellera de Ter, on també va dirigir una
coral. Uany 1929 va guanyar per oposició la plai^a d'orgauista de la parroquia
arxiprestal de Sant Feliu de Sabadell i

va anar a viure a la que seria la seva ciuLac d'adopció.
Alterna les funcions d'organista i niestre de capella
amb múltiples activitats espirituals i de signe pastoral
a THospital, a la Casa de Beneficencia, a l'Acció
Católica i a diverses coníraries. Va acabar essent ecónom de la parroquia, i uu referent a la ciutat per la
quantitat de persones a les quals va comprendre,
allii^onar i ajudar. Jordi Doménech Soteras el recorda
així: «Era fonanieiitalment bo. Quan anavem a confessar-nos del pecat (de ríinic pecac que hi havia), ell
s'bo passava niés malament que nosaltres».('l)
Geis va alternar les tasques pastorals amb les de
proFessor de religió i nioml a TEscola Industrial d'Arts
i Oficis, a rinstitut Laboral, a TEscola de Formació
Social i altres. El sacerdoci va impregnar del tot la seva
vida i la seva activitat com a músic, escriptor i poeta.
El m ú s i c
La f o r m a c i ó musical r e b u d a al
Seminari de Girona la va completar
Geis a Barcelona amb estudis d'orgue i
de composició. A mes d'organista i
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mestrt' de cíLpelhi, v;i ser un compositor prolífic
d'obrts per ;i orgue, per a caiUs litúrgics i per a
can^ons populars i representacions teatrals. Va
dedicar una especial atenció ais goigs d'arrel popular, per ais quals va compondré alliora la nuisica i la
lleCra. Una part de Tobni musical -niisses, motets,
hinmcs i cantics- es croba recoUida en el disc Música i páranla.
El

filóleg

Des deis anys d'estudiant al Seminari, Geis va
coMaborar a l'elaboració del Dicciotuní CatalaValenciá'Balcar á'Alcovf^r-MoW, tal coni ho acredita la correspondencia mantinguda amb els seus
a u t o r s . Les seves Narracioiis cxtravaí^afiís son
esmentades en el Diccionari coni a fons d'informació lexicográfica. D'altra banda, el seu Uihre de
rondaltes populars va ser escollit peí pedagog Alexandre Galí per a la lectura d'iiifants a TEscola
B l a n q u e r n a . Aquest c o n e i x e n i e n t p r o f u n d de
l'idioma va ser decisiu per consolidar el seu estil,
en el qual les páranles savies conviuen harmónicam e n t amb els niots d'arret popular.
Duraiit la Guerra Civil, va cursar esti.idis de filologia románica i estudis superiors de llengiia i literatura firanceses a la Facultat Católica de Llecres de Lió.
Va publicar a Avinyó la seva evocació deis primei-s
mesQs de guerra, L'ciifcy íur h tmv et Dicn partouí.
L'escriptor
Camil deis va viure les primeres experiéncies
literáries en plena adolescencia, a les pagines de la
revista del Pont Major L'Escott. L'Académia de la
Congregació Mariana del Seminari va propiciar la
seva activitat creadora; durant els anys d'estudiant
va participar en les penyes literáries gironines i va
ser premiat en diversos Jocs Floráis.
Durant Testada a Sant Feliu de Guíxols, Geis va
coMaborar a la revista L'Aui Muné, i així
va comentar la seva vastíssima prodúcelo en prosa, apareguda en tribunes i
mitjans molt diversos de Girona. Olot,
Figueres i, sobretot, Sabadell, on va ser

Camil Geis (1902-1986) en un oli de Joaquim Busquéis
i a sota, caricatura d'Emiii Hierro.
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De primavera a reravera, Ed. Torrell de Reus,
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Prosa
Uibre de rondalles populars, Lllb. i Tip. Católica,
Barcelona, 1935.

niembre Lictiu de TAssociació de h Premsa. Aquest
nintcrial ingent va ser recoilic en els volums Pas i
irpns, amb obres que Octavi Saltor divideix en
«narratives, periodísciques, refiexives, apologeti^
ques. p o l é n i i q u e s , dialectiques o reniejiioi'atives».(2) Leandre Amigó diu que son pagines «escrites amb exactitud i claredat, amb una prosa alegre,
precisament per ser senzilla)>;(3) Miquel Dol^ coincidcix a afirmar que el scu estÜ proporciona «una
Jlifó de serenitat, netedat i maduresa».(4) Fer a Climent Forner, la producció en prosa de Geis és «una
obra classica, en el sentit tradicional del moc:
bumana, molt humana, per mes que sembli freda
per la contenció, Telegancia i l'equilibri anib que
ha estat concebuda». Forner arriba a fer-se aquesta
pregunta; «I si resultes que, tot i ser un bon poeta,
Geis fos encara un millor prosista?». (5)
Dü l'obra en prosa de Gei.s mereix una ateució
especial d recull de retraes biografíes Els que he !iohat peí camíy publicats durant molts anys com a serie
a la Revista de Giroita, i recoUics póstuniament en
un Ilibre que és un valuós documeut informatiu de
primera ma sobre cent cinquanta personatges rellevants del seu cemps.

G/ossari de p/efaí, Imp. Joan Sallent, Sabadel!, 1935.
L'enfersurla terre etDíeu partout, Maison
Aubanel Pierre, Avínyó, 1939.
Fesíes assenyalades, ímp. Joan Sallent,
Sabadell, 1950.
Honorable senectut, Imp. Joan Sallent,
Sabadell, 1956.

El p o e t a
El Geis poeta, forniat en l'epoca del n o u c e n cisme, és hereu albora de Verdaguer i de Carner.
Admirava molt Francis Jammes, amb qui s'assenibla per la t e m á t i c a , la simplicitat i la frescor
popular. Segons Maurici Serrahima, el seu liris-

L'ermita deSamalús, Imp. Altes, Barcelona, 1971.

m e personal prové de la font verdagueriana «pero

Pasirepás, Ed.Quadern, Sabadell, 1981.

posada al to literari del temps»,(6) grácies a laja

Bnostrepa de cada festa, Gráf. Canuda,

esnientada condició de filóleg, a la riquesa del

Barcelona, 1985.
Els que he trobatpel camí. Ed. Ausa, Sabadell, 1986,

seu léxic i al coneixement profund del llenguatge
del poblé.
Geis treballa els seus poemes amb una perfec-

Teatre
L'esteld'Orient, Biblioteca lluro, Mataró, 1928.

ció d'orfebre que és típica deis noucentistes. Saltor
el considera un mestre en tots els aspee-

Els taujans, Biblioteca lluro. Mataró, 1931.

tes formáis: «la dicció, la precisió, la

Elsabaterde Vallmoll, Imp. Fispert,

respiració, la metafórica, els aforismes,

Sabadell, 1935.

la perfecció estrófica, l'aju.st rítmic, el
r i g o r deis c o n s o n a n t s i les a s s o -
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naiUs».(7) A AlbcrC MLIMCIU tnnibé el sorprenen
«rarrodonimeiu de ¡'estrofa, la seguretat deis acabatsi>.(8) Pero aqiiest rigor d'arcesa no és mai el
resultat fred de la técnica i de l'ofici, sino el c o m plenienc obligac de la inspiració, de la magia subtil
de la poesía que, per a Geis, és «una teranyina de
boira lluniinosa que enibolcalla les coses, que realitza el misteri i irrealitza la realitat».
En els ccnCenars de poemes escrits per Camil
Geis al llarg de la seva vida, aplegats en el volum
De pritUiU-'era a tryain-i'ii, la riquesa temática i la
varietat estilística es troben poCenciades per una
enlluernadora bellesa formal. Son obres irrepetibles en les quals les millors virtuts de l'beréncia
noucencista es conjuguen amb els mes alts valors
de la lírica popular.
Aquesta obra poética va ser distingida a m b
incomptables guardons i va rebre alguns reconeixements importants: l'any 1^33, la Viola d ' O r
deis Jocs Floráis c o m m c m o r a t i u s de la R e n a i xenga; el 1961, el Premi Ciutat de Barcelona al
Bcstiari ha^^^iii^^rqfir, el 1971, el tito) de Mestre en
Gay Saber en els Jocs Floráis de Barcelona, acorgat per primera vegada des de 1936.
El poeta, l'any 1981.

El cátala
Quan va csclatar la Guerra Civil, niossén Geis
es va baver d'amagar i al cap d'un temps va poder
passar la frontera; a Frani;:a va escriure el seu niemorial sobre «dcu mesos de sacerdoci dins la Catalunya
roja». Tot i aixó, quan va poder tornar, l'any 1939,
no es va pas sendr cómode entre els vencedors de la
giierra. C o m diu Jordi Doménech, «es movia amb
prudencia entre la xusma feixista» perqué «d'alguna
manera, ell també era veni^ut: venia d'un e.xili i va
condnuar visquent en un altre».(9) També ho diu el
seu aniic R a m ó n Guardiola: «No entenia aquells
entusiasmes de la victoria. Estava content de tornar,
pero semblava que parlava un altre llenguatgei>.(l()) El parlava en el sendt mes
literal de Tcxprcssió: va experimentar
des del p r i m e r m o m e n t vcrgonya i
indignado davant la proscripció de la

I
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La catalanitat de Camil Cíeis va assolir el cim
Pany 1943, quan va escriure Bu hi iiiorf <!vl amlohil
Vidal i Barmqiter, un sonet que no pogué ptiblicar
fins molt mes tard i que acaba amb aquests versos:
<d^ia vindrá que drei^arem la testa! /El Dics ¡rae
sonara a protesta /quan podrein dur-vos al pairal
repós. /I la patria nostra, feta a trossos, /quan pugui
donar térra ais vostres ossos /tornara a prendre ima
ánima i un eos».

El gironí
Des de inolt jove. Geis va ser conegtit a Catalunya com un escriptor gironí. Com a tal fou presentat l'any 1923 en la página literaria «Noucents»
del diari FJ Día de Terrassa, i el 1925 Octavi Saltor
parla d'ell a Barcelona com «l'hereu de Girona»,
perqué venia a substituir Joan Badia, m o r t quan
havia esdevingut el poeta ciutadá per exceMéncia.(i 1) També el seu primer llibre poétic, Baladas i
caínvus, van dir que era «típicament gironí» i «de
regust gironí», r e s p e c t i v a m e n t , Lluís G. Pin i
R a m ó n \\.oca Puig.(l2)
llengUii cacalaiKi. En Liquesc piiiit es va. nioscrLir
intransigent; va liaver d'escriiire en castella en prosa,
pero mai no hi escriví ni ];i ratlla d\in VLTS. A ell, a
mes, li és deguda la tímida represa del catata en
aquells anys diílcils.
Aprofitant l'escletxa d'iin buit legal, va acónseguir de publicar, l'any 1942, ei primer IJibre en
cátala aparegut legalmenc a Catalunya després de
la guerra. La complicada peripecia, que després
explica amb molta gracia en un article, va culminar íelii^ment gracies a la conjunció de diverses
circumscáncies: el genere poétic, el tema religiós,
l'estil verdagueria i el títol bilingüe: Roía mística.
Fins i tot el primer poema del llibrc era també
b i l i n g ü e : « O h , g l o r i o s a r e g i n a / d e la celeste
patria, /la cristiana prole /guia a la gran
victoria |...l». Aquesta experiencia la
va repetir en els Poeincs eucarístics i en
unes estampes editades per l'Abadia \
de Montserrat.

El cas és que Geis no va oblidar mai la ciutat
deis scus pares i va manteiiir sempre viva la vinculació sentimental i literaria amb les seves arreJs. Va
t e ñ i r m ú l t i p l e s o c a s i o n s p e r e x e r c i t a r - h i : les
coMaboracions a Reuistü de Girona, a Vida católica, la
participació en els programes de Setniana Santa, de
Fires, de la Festa Major del Pont...
Els escenaris gironins van ser per a ell una font
d'inspiració inesgotable: la catedral, la Dovesa, el
Pont Major. el Ter, les muralles, les imatges marianes... I també els records personáis: els Dies Sants,
el Corpus, l'estiu, la tardor i l'hivern. Eis poenies
gironins expressen l'enyor perpetu -«Ai, melangia,
tu restes!»- de la ciutat on va néixer i la imstalgia
deis anys en q u é va rebre de prop «el seu alé
immortal». És l'autor de Paiguafort Portal de Sam
Cristqfol, que desmitifica les gestes históriques i glorifica la vida quotídiana, i
de Girotia a ¡'Uiveru, p o e m a q u e
ÍVlanuel de Montoliu va triar peí" a una
antología «com a mostra acabada de la
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Tres moments de la vida de Camil Geis.

complexíi qiuilicat lírica del poet;T».{13) Va escriure,

Notes

sobrecoc, Oda n Giiviuu un deis niillors clogis poétics que la ciutat ha rebuc en el decurs de! segle
X X . Aquesta niostra de devoció filial i d'exigéncia
cívica inscriu definitivanieiu el noni de Camil Geis
en el cens deis gironins mes iMustres.
L'any l'J29, qium cot just abandonava les terres
gironines, Lluís G. Pía denunciava que era «un deis
honies mes poc compresos o mes rudimentáriaiiient negligits» del grup de literats de la ciutat.(14)
Aquest descoiieixemeuc va créixer amb la distancia
i ha continuat fins ara niateix en els cercles literaris
i en les inscitucions ciutadanes. L'Ajuntaínenc íranquista li va concedir els «Veros de la Ciudad» i el
consiscon democratic li va dedicar una pla(;a al seu
barri, pero el centenari del seu naixement es va
escolar sense cap mena de memoria o homenatge.
A Sabadeil, en canvi, feia anys que Diavien proclamac Fill Adoptiu i li havieii atorgac la
Medalla d ' O r de la ciutat,
Narcís-JordiAragó
¿s pcríodisht.
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