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IVIiquel iVleleiicireSj
poeta ae la mística i I épica
Francesc Gulraao

íí de desemhre de Í90S
Será només una facécia humana
iiéixer, ser viu i veure-hi i glatir?
Una radia de neu a la barana
del baleó, en obrir els ulls, romput el si
matern -dretura blanca per dianasolcava en norma el cel d'aquell matí.
Tot era fi d'una justesa sana,
tot era net al meu primer coixí.
Després, la vida. Fosa ja la neu
-corbes i torbs torturen la natura-,
ais meus ulls s'enfosquia la dretura.
Pero ningú n o esborra dintre m e u
l'espectre dol? d'aquella ratlla pura,
recta, inflexible, com el dit de D é u .
[Tardor {1963)]

MiQUHL MbLíiNDRES I RuÉ, amb aquesc poema, va
voler rememorar el seu naixcinent a Girona l'l 1 de
desembre dtl 1905, al carrer Ciucadans, número 6,
per una circumstancia de l'atzar. El seu pare, Eiidald,
nascut a Tarragona, era un bon niúsic. La seva niare,
Concepció, nascuda a Cerviá de les Garrigues, tenia
dos germans sacerdots, un deis quals ingressa en la
Companyia de Jesús i l'altre, mossén Miquel R u ó ,
fou nonienat mestre de capella a la Seu de Girona.
La familia Melendres-Rué es trasUada a la ciucac deis
quacre rius, on romangueren cinc anys, ja que el
pare es guanyava la vida com a professor de música i
piano; a mes, el seu talenc musical li valgué la direcció del prestigiat Orfeó Gironí. El nostre poeta va
dir a Los Siíios de Girona, el 15 de marf de 1964,
referint-se a l'atzar del seu naixement: «Por mi sangre paterna, debería haber nacido en Tarragona, ciudad. Por mi sangre materna, en Lleida
provincia (Cerviá de les Garrigues). Por
azar de los dos y p o r bendición del
l-'adre de los cielos y de la poesía, nací
en el paraíso de cuatro ríos que es Giro-
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n;i. I-..] Con estos nombres muchos otros ricos, tensos, vibrantes, de mi caro vernáculo tonificado de
Ampurda, que al cruzai'se con el tamconense de nii
padre y el leridano de mi madre hacía que inis labios
al hablar besaran casi toda Catalunya».
Miquel Melendres tenia 12 anys quan va ingressar al Seniinari de Girona, enipés per la seva incipient vocació i pels suggeriments del seu o n d e
mestre de capella catedralicia. Al Seminar] inicia els
primers tempteigs en la versificació i es desempallega de la por d'escriure poesies amb una certa
métrica. L'any 1918, en un concurs al mateix Seniinari, fon guardonat amb dos premis. Quan ja feia
tres cursos academics que hi era, el seu o n d e obtingué la responsabilitat de la capella musical de la
Catedral de Tarragona i aixó provoca un canvi de
residencia després de trenta anys de viure a Girona.
El 1925, el cardenal Vidal i üarraquer ordena
enviar-lo a Roma per estudiar a la Universitat Gregoriana, A la CÍLitat Eterna, concretament el gener de
1927, el poeta caigué posn-at en una greu inalaltia que
d mena a les portes de la mort. Circumscancies com el
fet d'estar lluny de la tlimília, amb 22 anys, recios en la
soledat d\in pavdló d'infecciosos dur^nt prop de quatre mesos i una Setniana Sanca viscuda intensament
marcaren pregonanient la se\M poesia de caire mísdc.
Una vegada a Tarragona va baver de fer llargues estades a llocs niuntaiiyencs, com Prades, Camprodon.
Cardó o Capafonts, on d contacte amb la natura li
proporcionava elements d'inspiració. D'aquests
entorns naturals cal fer espedal esment de Camprodon, on d va sorprendre la iwolta d d juliol del 1936,
que H forní Targument autobiográfk de les «memóries
indines de cinc setmanes soca la revolució espaiiyola» a
l'übm B niartin de no ser mcndr (1955), redactada duraiit
d seu exili a l'abadia de Monteca.ssino. L'obra succeeix
a Camprodon, on passava l'estiu com altres anys, i
esporadicament hi surt Figueres i Termita d d Coral.
quan travessa la frontera per Prats de Molió.
Mossén Miquel arriba de Texili a
Tarragona el mes de febrer de 1939 i
s'incorporá a les tasques especifiques d d
seu sacerdoci. El 1945 d cardenal de

Miquel Melendres {1905-1974).

Toledo, Enric Pía i Deniel, el nomena sotsdirector
d^EcIcsií! (el director estava exiliat), portaveu oficial
d'Acció Católica Espanyola i una de les poques
publicacions que no tenien censura oficial. Els seus
editorials foren, moltes vegades, punyents amb el
Regim, i un fou reproduit per la premsa deis EUA,
la qual cosa provoca un greu frec entre el regim i
l'Església que porta com a conseqiiencia que al cap
d'un temps Mn. Miquel fou destitu'íc. pero no per
aixó deixa de coMaborar amb la revista.
El 1952. amb motiu del Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona, fou convocat un certamen literari que tingué com a mantenidor el poeta francés Paul
Claudel. En aquest certamen el noscre
poeta obtingué el segon premi. Durant
fany 1954 va i-e;ilitzar un Uarg viatge per
Portugal, Brasil, Argentina, Paraguai... a
bord del transatiándc Santa María, L'any
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següent, en el maceix vaixell, va viatjar per Angola,
Madagascar i Mo^anibic. Fruit d'aquests viacges foren
un centenar llarg d'articles, poemes i la inspiració per a
la magna epopeia L'Esposa de l'Auydl. Cal esnientar
que el dia 13 de man; de 1960 al Palau de la Música
Catalana, amb la intervenció de l'Orquestra Ciutat de
Barcelona, dirigida peí niestre Altisenc, fou interprctat
el seu Poema de la Rcíuirccdó, musicat peí niateLx niestre. I cambé que el 1966 L¡i Estafeta Litcrariú demana la
seva coMaboració i la de Salvador Espriu per conuiiemorar el centenari de Rubén Darío.
El poeta continuava publicant la seva obra
literaria en cátala, pero l'época ja no era la niateixa
que abans del 1939. C o m moltes altres figures cabdals de la literatura catalana, amb la persecució de
la Mengua i la cultura catalanes, el seu flitur esdevingué fose, difícil i complicat. Malgrat les circumstáncies polítiques no perdia el dolí poétic, i els
crítics no dubcaven a considerar-lo un segon Verdaguer. El 10 de febrer del 1974, sota les volees de la
Seu Primada, després de dir la niissa del diumenge
al matí, dins la sagristia i quan encara anava revestit
amb els ornaments, morí d'un atac de cor.

Trets literaris generáis
Articulista
Poques vegades, en presentar Tobra d'un poeta
honi es troba amb la interessant sorpresa que l'autor
era, a la vegada, un reconeguc arriculista l'opinió del
qual va teñir un ampli ressó a la societat catalana i a
Tespanyola de Tepoca. Miquel Melendres va mantenir
durant mes de cinquanta anys una presencia intensa a
la premsa escrita (prop de 2.5{)() coMaboracions), cosa
que convertí la seva signatura en una lectura necessaria. Les seves coMaboracions foren gairebé diáries
abans del 1936 i setnianals després del 1939, amb dos
o mes articles per aJs lectons de La Cruz, La Vcu de
Tarragona, El Matí, Edaia, El Correo Cata,. ^
lán i E¡ Diario de Barcelona. El primer
árdele el trobeni el dia 23 de gener de
1921 í\ U Cruz i el darrer fou Tarticle
poí! íiioncni que ii va publicar el 12 de

febrer de 1974 el Diario de Barcelona, títulat «Réquiem
por un filólogo», dedicat a Tinvestigador Griera, Com
a exemple del fet que era un articulista tingut en
compte, el novembre del 1951 esclata una polémica a
diferents niitjans de comunicació sobre la xerrada que
Salvador Dalí va donar al teatre María Guerrero de
Madrid, on va parlar sobre «Dalí y Picasso». El nostre
poeta publica un article titulat «Surrealismo y otros
"ismos"» a Eclesia, que el dia 13-11-51 repraduia el
diari Madrid i el dia 15 La Vaii^uardia on es dcfcnsava
el fons creatiu de la pintura daliniana, pero no les
manifestacions exteriors de la personalitat daliniana.
Popularisme
El popularisme que trobem moltes vegades a
Tobra de Miquel Melendres és definit peí mateix
autor en la seva obra inédita Sota la crossa de tres cardeiials, quan ens diu: <iTan encisera com la flom, la música terral, que el meu oncle salvava, amb avidesa de
relíquies, recollint-les en boca de la gent vella; majordomes, fadrínes del voltant de la seu i, sobretot, pagesos i pageses que, amb ampies cistelies d'ous o de
pollets penjats al bra^ per una ansa de víniets, venien a
Girona, des deis pobles ve'ins, ais mercats deis dissabtes. Alguns d'aquests cantaires eren araus vivents de
can^ons populars de la vellúria, i consentien a romandre a casa del senyor oncle. Un duret i la vida per jornada, mentre ragessin lletres i canc^ons, no era poc,
aquell temps». Aquest popularisme viscut peí poeta
des de molt jovenet ana surant a la seva obra com glopades fresques de la matinada, El poeta emprá les lletres populars de tres formes: quan tota la carneó li servia d'element argument;)!; quan la tornada de la cani;:ó
popular li servia de reflexió i quan utilitzava l'estructura básica de la can^ó tot canviant-ne la semántica.

Poesia mística
Cal admetre que Texperiéncia mística pot actuar
com un impuls deterniinat que penetra en
^

el poema, en el cant o en la prosa, no ja
com un record d'alguna cosa passada,
sino com a vivencia present que es va
foneiit amb la déria de la creació poéri-
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ca. L'inteMecte sol no és capa? d'absorbir toes els
aspectes connotatius d'un llengiiatge per al qual no
existcixen realment temes ni paraules, sino vagues
sinibologies i mecáfores sorprenencs que nienen a la
iiietabilitat. Aquests trets niístks es donen plenaiiient
en certes parts de Tobra literaria de Miquel Melendres. Nombrosos crítics de la poética melendresiana
han coincidic a palesar aquesta característica, com el
canonge Caries Cardó al próleg de U mutUauyd tic h
mirra, Magí Valls a El Maú, Manuel de Montoliu a Ui
Ven de Cafaiunya, Octavi Saltor a E¡ Din, la revista
Catahim o Caries SoldevUa a Diario de Barcelona.
Amb el benentés que l'experiéncia mística aparcix de sobte en moltes obres del poeta, entcncm
que les dues obres niés reeixides son La ruta il-luwinada (1935) i L'cs^nard mcm'eUat (1943). La primera
és un recull de poemes que Miquel Melendres
havia anat coniponent durant els tres anys de la
seva greu malaltia. C o n t é una poesía mística,
abrandada peí xoc afectiu de Iliuraments i d'oblits,
amb referencies a la malaltia i a la mort. És una
poesía trasbalsada, molt cruament sincera, dins la
línia de la mística clássica i alguns poenies son clarament autobiográfics. U mió perfecta és un sonet
que recull tots els trecs esnientats, on es mostra que
només la mort li pot donar Tallada per «veure mes
bella r o b r a de TArtista)). Manuel de M o n t o l i u
digüé de robra: «és un Uibre de versos, i en ell el
poeta místic s'ofereix franc i sincer al nostre judici
en una etapa ja avant^ada d'evolució [...] La poesía
mística de Miquel Melendres és una glossa imatjada
i dramáticament emotiva de tota una serie d'idees i
d'estats d'anima que crobem minuciosament descríes i anaÜtzacs pels escriptors místics».
La segona obra de forc enlairament místic,
L'esguard merauellat, representa un recull de poesía
escrita abans del 1939, durant les seves escades
estiuenques a Caniprodon i a l'exili a Montecassino.
Lobra presenta trets explícitament luMians,

Miquei Melendres, sa la dreta
ais claustres de Tabadia de Montecasino.

bcllesa de la Creació, i la font d'inspiració n u en la
propia realitat interior per micja de la incrospecció. Es
una obra poética on el títoi és pie de simbolisme, perqué la contemplació niísrica fa meravellar el poeta. En
aquesta obra la poesía mística es mostra joiosa i palesamenc amb feni optiniisme, fora deis moments d'aniarga separació amb TAniat. Així, al sonet En el retoru
d'iií) aiUrramcut trcu importancia al fet de l'amor que
se'n va perqué el record li sostindra la vida.
Davant aqüestes actitiids de les primcres obres, es
copsa Tamarg sofriment de la poesía mística a Tardar
(1963) i a Eschit (1964). Aquesta diferencia de prop
de trenta anys entre unes obres i les altres comporta
una diferent situació mística. A Tardor i a Esdaf la
poesía mística sera Texpressió de la recordan^a per
les uníons tingudes amb D é u . Malgrat

c o n t m u dins els difcrents Cernes de

aíxó, no será un sofriment trasbalsat.
sino coiitingut, i sobretot encoratjat,

robra. La idea central és l'ínrima relació

perqué s'apropa Thora de la more i de la

de Tanima amb Déu envoltada per la

trobada eterna amb TAiuat.

ja que el dialeg entre TAniic i l'Amat és

^

92 UoNl f- REVISTA DE G I Ü O N A •* NÚM. ii'-;

MAUÍ,^ - AHKII, 2 0 0 . Í

Poesía épica
L'única obra de Miquel Melendres que percany a
la poesía épica és la magiia epopeia ticiilada L'Esposa
de i'Atiyell. Aquesta obra va teñir dnes edicions: la
primera és del 1952, quan va sorrir el primer voluní,
i del 1954, quan n'aparegué el segon. La segona edició, ampliada i corregida, és del 1965 (I volum) i del
1972 (II volum). Aquest grandiós poema epicolíric
representa I'epopeia niés important que fins ara ha
tingut la literatura catalana. Si deixem de banda
l'estética de Tobra, ja prou enlairada per si, i fins i tot
el tema, amb tota ia seva grandária i magnificencia, i
ens fixeni només en les fredes xifi-es de Testadística,
trobem que aqüestes sobten i aclaparen: trenta anys
per basdr l'obra inconclusa; divuit mil set-cents trenta-vuit versos, repartits en XXIV cants; dues mil trescentes catorze notes i un centenar llarg de llibres
consultats, a mes de viatges transoceánics i europeos
en la recerca d'inspiració.
Mossén Miquel va pensar sempre en un gran
poema que bastís tota la historia de l'Església: des de
la creació fms al judici final Una obra tan extensa
suposa una gran riquesa de procediments que presenten els seus momeiits algids, com Tevocació
del colom simbólic de l'Esperit Sant amb
les seves immenses ales esteses sobre el
no-res priniitiu, que, covant la vida,
baten en el cosmos en camí de creació;
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la pintura, embeguda del mes su^esriu priniitivisme,
de Tescena de l'anunciació; l'evocació, vessant de tendresa, de l'arribada de sant Pau a Tarragona; la descripció al'lucinant deis illots deserts de les Balears, on canipen, envoltades en h borrasca i les tenebres, les hosts
de Satán; l'esgarrifanca de veure Tespectacle de! gran
mestre deis templéis cremac viu a París; la diabólica
can^ó de la Druda sobre el Pont d'Avinyó o Texóric
himne deis cinc mil sacerdots en l'hecatombe de
Technotitlan. Tots aquests passatges venen a ser etapes
en aquell extraordinari viatge que el lector, portat de
la niá peí poeta com un nou Dant, efectúa a través
d'uns feLs del passat, on Fautor, en una ostentació de
creació poética, barreja el tema escripturístic i la inspiració agustiniana o dantesca amb visions del nostre
món mediterrani en les quals vibra especialment el
goig de la sensorialitat i Timpacte del món físic. Els
eicniejits mítics o Uegendaris, els episodis que li ofereixen la historia i la geografía, una especial habilitat per
entrella^ar la gi-andiositat i alió popular donen a la lectura del poema nMicicnts indiscutibles.
Les característiques mes cabdals de la magna epopeia son el protagonisme del poeta; la recordanc^a de
Liull i Verdaguer; la presencia de Tarragona i Catalunya; el desenvolupament de la historia universal; els
constants diálegs; el cant a la natura; els brots de miscicisnie i la presencia del popularisme. I peí que fa ais
trets formáis cal assenyalar que ais cants introductoris
empra Talexandrí en homenatge a Verdaguer i les
tercines en homenatge a Dant, pero des del cant VIII
el vers fonamental de l'esglesiada és l'hexámetre trasplantat al cátala, que deixara a partir del cant XVIX
perqué, segons el mateix poeta, «tenint com teñen les
modernes literatures una gran riquesa de versificacions, sembla normal recórrer-hi ajustant-les a l'esporit deis temps i deis temes cantats, que han d'abrai^ar
la historia del pensament i el sentiment humans a través de TEsposa, amb el guany no menyspreable de fer
de I'epopeia una antología plástica de les
formes poétiques mes representatíves».
Concloure que UEsposa de l'AnycH
és la magna epopeia catalana deis darrers
temps demana explicar el fet que gaire-
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bé sigui dcsconeguda. Per a nosaltres noiiiés hi ha
una possible cxplicació: l'obra fou editada durant una
época en qué la cultura catalana era sisteniáticamenc
perseguida i bandejada. Així, la primera edició es
realicza gracies a l'esfor? de Teditor Casulleres, amb
p o a exemplars, durant la década deis cinquanta. La
segona edició va ser un Ilarg pelegrinatge fins que la
Dipucaciá de Tarragona la publica el 1965 i el 1972,
cambé anib un nombre reduit d'exemplars. Podeni
suposar amb certesa que durant el franquisme se
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bocins del bell cántir rompnt, i el foll enamorat
que, ais diaris incendis deis crcpuscles, afegia les
terribles, delicioses, fogueres de PAmor implacable.
[...| Q u i sap de Tamor que peí Beat j o sentó,
omplira la nieva obra de sentors JiiMiajies, d'oreigs
de "vinya i fonollar". 1 els nieus poemes —vers o
prosa— prediquen la beilesa —encara que en t'co
címid i infidel- del nostre Mestre que parlava de la
"natura mestre". Del poema de Táninia de l'orat de
Mallorques s'enlluernaren certament, des de la
meva infancia literaria, el nieu esperit sabent-ho jo,
i els meus versos veienc-ho mes aviat els altres».
La publicació de la primera obra del poeta, titulada La niuíitanya de la tuina (1933) fou rebuda per la
crítica de l'época com l'aparició, a les Lictrcs Catalancí, d'un nou Verdaguer. La publicació de les obres,
Ptvtíadcs (Dictari d'iinatíics ¡nístiqucs) (1934), LÍJ ruta
il-tuminada (1935), El LHbre de la Marc de Déu (Gloses
Mariah sobre textos bíbiks) (1936), L'cs^i^uard incim-'cllat
(1943), Pocuws d'aUa mav (1956), Taráor (1963), Esdat
(1964) i la magna epopeia L'Esposa de ¡'Aiiycll (I
1965/11 1972) confirmen aquella expectació inicial i
sitúen el nostre poeta com Thereu literari de mossén
Cinto Verdaguer en tot alió que es refereix al popularisme, al franciscanisme, al misticisme i a l'épica.

silencia la magna epopeia tant com es va poder perqué era redactada en cátala, tot i que Tautor, ens
consta, va rebre «suggerinients» i pressions perqué la

Francesc Guirado Pagés és Ilicctiáat cuj^!ohgilt oví¡l<wi,i.
íloaov atj¡hh}<ia liis¡7(jiim, profcssorjubÜal de !,¡ LJim>críííat Rovira i l'^t¡^ili.

Uengua emprada fos el castellá. Tampoc no va caure
gens bé al R é g i m el fet que el primer volum de
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