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amb el seu "Tríptic Marià», que una amiga poeta de Figueres ha
enviat a concurs sense que ella ho sàpiga, El 25 de novembre
d'aquell mateix any Vida Catòlica publica aquesta obra i un article titulat "Maria Castanyer 0 el triunfo de la discreción", a la secció "Luz en el celemín», que destaca «la gràcia de su sabor verdagueriano, lleno de suavidad» i s'alegra de la seva consagració
pública com a poeta.(5) És aleshores quan comencen les seves
col·laboracions més 0 menys habituals en publicacions de la ciutat i la seva participació en diversos Jocs Florals.

VIURE I ESCRIURE A BARCELONA

Giroihi, jo l'csiiíiio iliíiiiv cli iiiisiu
del mai aniií; i cti eh iraiiqiiilí vitíHi^cs
_l,'mi t7 ("ii/i vers loJoniui dd icn íi\;iic.
T'csliíuo lluny ilc mi... pvr cnyordi-ic!

Aconsellada pels escriptors Josep Lòpez-Picó -que ha conegut a
Girona durant un recital de la seva darrera obra-, Octavi Saltor
Míiría Casranycr a Sati Fraiidsco,
Califòrnia, els anys sclaiila.

-guanyador de la Flor Natural als Jocs Florals d'Olot de 1 9 5 1 ,
durant els quals ella també és premiada- i Tomàs Roig i Llop, decideix traslladar-se a Barcelona per donar més impuls a la seva
carrera literària. Després d'un temps en una pensió i diverses fei-

de la Maria -pèrdua de pes, cama ulcerada, un focus de tuberculosi

nes precàries, troba una certa estabilitat laboral i es trasllada a un

pulmonar, del qua! comença a recuperar-se acollida per les gemia-

estudi-àtic de Consell de Cent. En l'endemig, publica el seu primer

nes Monasterio a Palol-. Els problemes de salut l'obliguen a anar

llibre. Cançons del color del temps, a Girona a final de 1949.(6)

sovint al metge a Barcelona. En una d'aquestes anades coneix un

Segons Narcís-Jordi Aragó,(7) es tracta del primer llibre «de crea-

noi d'origen alemany amb el qual la uneix una relació d'intensa
amistat que dura uns dos anys, fins que el noi es fa capellà i se'n va
a Alemanya, Poc després, desitjosa de més alenades d'aire fresc,
decideix inscriure's a un curset de mufiequería que dura nou mesos i
que es fa a Madrid: servirà com a servei social però sense obligar-la
a ser membre de la Sección Femenina. Com que el curs només li
ocupa els matins, les tardes les passa seguint les classes de l'Escuela de Periodisme. A Madrid, hi fa bones amistats, i amb elles fa algunes sortides per Castella i passa una feria de abril entre Cadis i Sevilla. Toma a Girona, obre de nou el seu taller de costura -Corte y Confección- i comença a escriure. Uegeix molt -Sagarra, Carner, Maragall, Lòpez-Picó, Foix i Espriu-, passa temporades a Sant Feliu de
Pallerols i Arbúcies i els dolors de la cama se li agreugen. Amb fermesa i amb el consell dels doctors Ribot i Mascaró, pren una decisió
dràstica: amputar la cama malalta. L'operació, duta a ternne amb
èxit, va seguida d'un temps de convalescència durant el qual continua escrivint. Més endavant, una cama artificial li fa més fàcils els
desplaçaments. El dia de Sant Narcís de 1946 publica a los Sitíos
la «Cançó de la menta», i des d'aquesta mateixa tribuna Jaime Pol
Girbal, esmentant el seu "Sonet del color del temps», la saluda com
una "poetisa excelente» amagada "bajo una maravillosa y admirable modèstia».(4) Dos anys més tard, guanya la Viola d'Argent
als Jocs Florals de Girona, celebrats durant la setmana de Fires,

María Castanyer a la processó de la divina pastora d'Olot,
l'any 1917, poc abans de la polioineliíis.
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ció en català editat a Girona després de la guerra» í «l'obra és una
confessió íntima i sincera de les seves frustracions i dels seus
anhels». El gener de 1950 Los Sitios se'n fa ressò almenys dues
vegades: Valeriano Simón{8) el qualifica de «revelación insospechada" i en destaca com "la poetisa ha calado hondo en su pròpia
sensibilidad, buceando sin compasión en sus sentimientos y, con
ello, ha logrado encajar las ideas en el cauce de la sutilidad y el
aliento poético»; i Gerión, a la seva secció "Angulo de la Ciudad»,(9) diu que és «como la duice confidència de una alma femenina para quien los días y las horas van dejando la impronta en su
sensibilidad". A Barcelona coneix escriptors com Aurora Bertrana,
Marià Manent i Tomàs Garcés, i artistes plàstics com Vicenç Caraltó i Josep M, Subirachs. Publica algunes col·laboracions en castellà a la revista Destino i en català als pocs diaris i revistes que
gosen fer-ho i, a partir dels anys seixanta, també a Tele-Estel i a
Presència. Ei 1953 edita a Barcelona un breu llibre de poemes en
castellà, Muríendo en silencio, d'un tiratge limitat i que aviat
L'escriptori} a la seva casa
de Girona, l'any 1942.

s'exhaureix.(lO) La dolorosa sensació d'íntima soledat que el travessa només es veu trencada al final amb el poema "Simón de
Cirene» -una mostra més de la seva abundant obra de temàtica
religiosa- i un poema en català, delicat i sensible: «Nupcial». Cinc

E N T R E BLANES I CALIFÒRNIA

anys més tard surt també a Barcelona el seu darrer recull poètic
editat, Retrobar-me en la terra. Tomàs Roig i Llop escriu al «Pòrtic»
que «la seva poesia és intimista, sense concessió a qualsevol projecció objectiva que l'allunyi del seu món interior, intens, intensíssim, sense perdre mai, però, l'essencial condició de la claredat», i
destaca la presència obsessiva de la mort que travessa el recull, i
que ja s'havia pogut Intuir en els poemes en castellà.(11) El 1959

Com una dona ardent, peifuiíiadií i iiiadnra,
III 'aaillí soliiv el leii pit d'ii^iiorades .':eiuors.
••

»

»

Jo voldria adoriiiir-iiic iil balcnt de la mar
nua nit molt traiiijiii!-hi.
Decideix deixar la feina -els seixanta anys ja s'acosten-, maixar de

és l'any, perdir-ho d'alguna manera, de la seva consagració literà-

Barcelona i buscarun íntim recervora el mar. El troba en un hotelet

ria. A Ripoll, guanya la Flor Natural dels VI Jocs Florals amb el recull

familiar de la vila de Blanes on comparteix espai i vivències amb els

Estances de tot l'any;{12) a Girona, el «Premio de Poesia del Cer-

joves alumnes d'una escola americana. Aviat els consells i les afec-

tamen Histórico-Llterario, conmemorativodelCLaniversariodelos

tuoses correccions en matèria lingüística esdevenen classes regu-

Sitios de Gerona de 1808 y 1809» amb un llarg poema titulat

lars de castellà. Aquestes comparteixen el seu temps amb l'escrip-

"Immortal", mancat del retòric patriotisme abrandat que era

tura -el primer trimestre de 1974 la Revista de Gerona li publica un

d'esperar i ple d'amor per la ciutat, compassió per l'enemic i

recull de cinc poemes presentats per Joan Tarrés i Vives(16)- i

empatia pel sofriment dels civils i de lesdones;(13) í a París, obté

l'organització d'actes culturals, com ara el recitaf de poemes del

la Flor Natural dels Jocs Florals de la Llengua Catalana amb un

també dibuixant Joan Ferràndiz ei desembre de 1973. La relació

altre llarg poema que recrea el mite d'Endimió.(14) El viatge a

laboral dura alguns cursos, fins que l'escola ha de tornar als Estats

Pans per recollir el seu premi - I , de passada, el Fastenrath obtingut

Units, Li ofereixen seguirtreballantamb ells a Califòrnia, i amb sei-

per M. Assumpció Soler per la seva novel·la L'esco///í( 15)- és

xanta anys ja fets torna a fer les maletes. El 6 de juny de 1974 arri-

memorable, i no solament perquè Josep Carner en sigui el presi-

ba a San Francisco, i el setembre comença els cursos a Oakiand, al

dent i li llegeixi públicament el poema en l'acte de lliurament dels

Holly Names College. Allí segueix escrivint, coneix la vida de la

premis: la visita a la ciutat, les noves coneixences, el públic reco-

joventut americana més 0 menys hippy i descobreix una altra fornia

neixement de la seva vàlua literària fan que torni a Barcelona amb

de religiositat gràcies a un jove alumne mormó. Poc després es fa

ànims renovats. Retroba i'amor, viatja per Europa, segueix promo-

membre d'aquesta Església i comença a traduir el Llibre del

vent i participant en diverses activitats culturals. A la tomada d'un

Mormó. Al cap d'uns anys torna a Blanes, a un petit apartament

viatge de feina a Milà es troba malalt l'home que estima. La seva

vora el mar mantingut amb l'ajuda dels seus germans, però una

mort, al cap de pocs dies, afegeix més dolor al que ja li havia cau-

profunda crisi religiosa la fa tornar a Estats Units, aquest cop a Salt

sat la mort del pare uns anys abans, fa més gran el buit que sent i

Lake City, per provar d'aclarir les coses. Tot i que sap que renunciar

precipita un nou canvi.

a la fe dels mormons li suposarà perdre la feina que contribueix al
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seu manteniment econòmic, pren aquesta decisió i toma a Cata-

giós, el treball formal que a vegades l'aproxima a la poesia d'arrel

lunya. Viu uns anys en una residència a l'Espluga de Francolí, on fa

popular i a vegades es materialitza en aconseguits sonets o experi-

classes d'anglès als nois i noies de la vila i on amb l'ajuda d'un jove

menta amb poemes en vers lliure i sense rima. I caldria també dei-

capellà es retroba amb la fe dels seus pares. Enyorada del mar,

xar de banda la imatge de la jove desvalguda, traumatitzada per la

torna a Blanes i s'instal-la a l'Hospital-Asil de Sant Jaume. Allí

seva discapacitat, que es refugia en la inspiració poètica amb

segueix escrivint, i el 1993 edita un text en prosa que recull vuitanta

l'esperança que tingui efectes terapèutics en la seva vida difícil. En

anys d'experiències intensamentviscudes,Vocac;o de ™re.( 17)

una entrevista de 1991 al Diari de G/rons,(18) Joaquim Pla i Dalmau li preguntava quan i com escrivia. Ella responia: «Escric en pla
de treball. No crec en això que en diuen "inspiració". Crec que tot

T O T ALLÒ QUE RESTA

en la vida ens inspira d'una manera o d'una altra, però quan em
Així és la l'ida.Jcla de COÍCS ïiiiporiniiis
i í/i' peliles foteses, però tal plegui
fa cl coughiiicríii tl'iiiiii cxisiciicia.

Entre els papers deixats per l'autora en morir i que han pogut ser

poso a escriure, sempre és davant la màquina i sense saber el que
en sortirà. Un paper blanc és per a mi millor font d'inspiració. Hi
esmerço unes hores cada dia...». En aquesta mateixa entrevista
parlava d'un llibre de memòries -el ja esmentat Vocació de viure-,

consultats gràcies a la disponibilitat de la família -especialment la

d'un «llibre de vivències a Amènca» (poesies) i d'una «novel·la en

seva neboda Roser, gràcies a la qual aquestes pàgines van també

castellà que falta poc per acabar-la». És ben segur que rebuscant

il·lustrades amb excel·lents fotografies-, s'han trobat molts textos

entre els papers que encara guarda la família, trobaríem aquestes i

publicats de manera individual -«Girona i jo» {Programa de Fires

altres agradables sorpreses. Només cal trobar algú que pugui

de 1958), «Diàlegs» {Auca Comercial de Girona. 1959) i "El cant

dedicar-s'hi i acabar de donarà aquesta obra la dimensió i la difu-

de l'esposa» (Flor Natural de la Plaça de la Llana de Barcelona ef

sió que li escauen al costat d'altres noms com Carme Montorioí,

juny de 1965)-, dos quaderns manuscrits, datables entre 1945 i

Maria dels Àngels Vayreda o Carme Guasch.

1951, i nombrosos textos mecanografiats -una llarga sèrie de
nadales datades entre 1953 i 2 0 0 2 , «Diàlegs amb l'infinit»

Lluís Lucero Comas ésjtlòlcg.

(1966), "Això és el que jo sóc» (1976), "Figures de Passió» o "Pessebre vivent» (1998-99)-, Tots aquests materials, ben triats i gar-

NOTES

bellats, podrien ser dignes objectes d'una merescuda antologia
que fes palesa la vàlua d'una obra literària poc, o mal, coneguda.
Caldria destacar-ne la sinceritat en l'expressió de sentiments molt
íntims, la manera personal de compartir les vivències de caire reli-

Rccilai <Íc pocsiví dejouií fcniíndiz
a la Casa de Cultura de Blanes, l'aiiy 1973.
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