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VI. deis Angels Vayrea 

memoria i l i leralura 
« A n n a M. Velai 

M
dels Angels Vayreda i Trullol va néixer a Liado el 

ISdejul iolde 1910. En la nissaga deis Vayre

da hi havia artistes i científics de renom, entre 

• eisquaisdestacaven el pintor Joaqulm Vayreda 

i Vila, l'escriptor Marian Vayreda i el botánic Estanisiau Vayreda, 

germá deis anteriors i avi de M. deis Angels. L'oncle d'aquesta, 

Pere Vayreda i Olivas, va publicardiversostreballs histories, folkló-

rics i llteraris, Joaquim, germá de l'anterior i pare de l'escriptora, tot 

i que també practica la pintura i l'escultura, es va dedicar a l'exerci-

cl de la professio de perit agrónom i al conreu de les seves terres. 

Aproximado biobibliográfica 

A la llar deis Vayreda-Trullol les arts i les lletres ocupaven un lloc 

destacat; no és gens estrany, dones, que alguns deis filis -en van 

néixer onze- seguissln la tradició de la familia: M. deis Angels i 

Montserrat, des de ben joves, van mostrar inclinació per la literatu

ra i Lluís, un deis germans, perla pintura. 

Per la banda materna, l'avi Sebastiá Trullol, poeta assidu 

deis Jocs Floráis, crítlc teatral i amic de Verdaguer, va ser decisiu 

en la dedicado de les seves nétes a la poesía. El gust musical els 

va ser transmés per la mare, Josepa Trullol, una dona especial-

ment dotada per a la música i el cant, que va exercitar les seves 

filies en l'art del lieü. Vers i melodía es fonien a la llar familiar 

mentre transcorrien les llargues vetllades de la seva infantesa I 

adolescencia. El pare, li va llegar l'atracció per la naturalesa más 

propera: el camp i la muntanya, els conreus, el bosc i l'horta... 

Mes tard, ella explora intensament un altre espai, la marina 

empordanesa; el cel i el mar, la gavina. Tonada i la vela blanca 

es confonen en la seva poesía, la quaí recull, també, la liumino-

sitat, el cromatisme i la vivesa d'aquest paisatge. 

Durant l'adolescéncia, M. deis Angels va estudiar uns anys a 

Barcelona, en una institució religiosa, com les altres germanes. 

per tal de completar la seva formado. El 1931 es va casar amb 

elfarmacéuticfiguerencJoanXirau i Paiau, germá del filósof Joa

quim Xirau. El matrimoní va teñir dues filies, María 1 Adela. Quan 

M. dds Angels Vayn'áa (!9 líl-1977) ai la sa'ú jovcnrul. 
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Amb les sevtsfilies. D'esquena a dreta: Marta Xiran, M. dck Angch Vayreda i Adela Xirau. 

esclatá la guerra civil va haver de passar la frontera ¡ emprendre 

el camíde l'exili. La seva germana Montserrat resumeix aquest 

període de la vida de j'escriptora: «En la seva noveMa Encara no 

sé com sóc ha narrat molt fidelment el pas a Franga, la difícil 

estada a París, el trasllat del seu marit a Méxic i el retorn d'ella a 

Catalunya entrant-hi a peu perla muntanya. Hi passá tota mena 

de contrahetats fins que, acompanyada de les dues filies, molt 

petites encara, travessa l'Atlántic i va a l'encontre del marit, Resi-

delxen a Méxic fins que decideixen retornar a Catalunya per que-

dar-s'lii definitivament».fl) 

A Méxic, Joan Xirau pogué exercir com a professor universiíari i 

ella comengá a publicar poemes i contes a La Nostra Revista, diri

gida per AveMÍ Artís. A l'exili mexicá es gestaren El testament 

d'Amélia, poema en tretze cants i un epíleg i la noveMa Encara no 

sé com sóc, obres que no es publicaren fins mofts anys mes tard 

(el primer, l'any 1964 i I3 novel-la, que guanyá posteriorment el 

premi Fastenrath, el 1970). 

El 1951 retornaren a Catalunya i s'establiren a Figueres, M. 

delsÁngeIs no podia deixard'escriure; l'escriptura l'havia acom-

panyat en els moments difíciis de l'exili i ho continua fent quan 

-s i mes no momentániament- podia gaudir d'una certa 

tranquil'litat, voltada deis seus familiars i del seu paisatge. Com 

feien altres escriptors I escriptores en aquells moments d'absolu-

ta grisor cultural, presenta, en diverses ocasions, les seves obres 

al Jocs Floráis de Perpinyá. En plena dictadura franquista era una 

de les úniques oportunitats de fer sentir la seva veu; hi obtingué 

el Premi deTeatreambl'obra Entre boires. Del'Académia Rosse-

llonesa de La Ginesta d'Or rebé el títol de Mestre en Gai Saber. 

Quan feia deu anys del seu retorn de l'exili va haver de suportar 

el pitjor deis sofriments: el 1961 morí, en plena joventut, la seva filia 

Adela. L'aíegria i el vitalisme que caracteritzaven la nostra escriptora 

s'anaren diluint en una immensa tristesa, el Ilibre de poemes La boira 

ais uiis, publicat póstumament, reflecteix aquell seníiment. IMariá 

rvlanent escriu el próleg: «Hi ha, és cert, en els poemes de María deis 

Ángeís Vayreda el fred i la por, l'angoixosa pregunta, el dubte que ve a 

torbar la nit, la tristesa que en tot regalima: Tot degota tristesa... Pero 

la mateixa simplícitat i quotídianitat del seu estil enclou sovint una vir-

tut asserenadora í eficag, una innegable catarsi».(2) 

El contacte amb la naturalesa era com un bálsam que alleiija-

va aquell patíment interior. Segons explica la seva gemnana Mont

serrat: «el mar o la muntanya la rejovenia, li feia oblidar ni que fos 

per unes hores, l'ombra de la mort, de l'enyorament que la punyia. 

Escoltar les onades batent contra les roques, la remor deis brancs 

d'una fageda, o la veu de la font que s'engruna entre les alzines del 

seu mas d'Avinyonet, li donava vida, la incorporava al món de les 

coses estables, reconfortants».(3) 
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El Corpus literari de M, deis Ángels Vayreda es va publicar 

entre la década deis seixanía i l'any 1980, pero algunes obres 

s'havien gestat, recordem-ho, durant el seu exili a Méxic. En vida 

va veure publicat el Ilibre de poetnes El testament d'Amélia, basat 

en la cangó popular del mateixnom, i lasevaobra mésconeguda, 

Encara no sé com sóc, que sovint ha estat valorada com a docu-

mentde la tragedia de la guerra i de les vicissituds de l'exiii, Al pró-

leg de la noveMa Caries Fages de Climent escriu: «jo no dubto a 

considerar la millor, un cop teta la grandiosa excepció de Solitud, 

entre totes les que han nascuten aquelles comarques i queentot 

o en part s'hi inspiren". Altres consideracions del poeta empor-

danés aporten dades sobre raspéete de la ficció en la noveMa: 

Mes que una noveMa és «la vida d'una dona del nostre país I del 

nostre temps», i amb aixó no volem pas dir de cap manera que 

siguí autobiográfica. Seria un greu error interpretar-1 a com unes 

memories [,..1 En alguns passatges ü'Encara no sé com sóc hi ha, 

de tota evidencia, un caliu encara tebi de coses directamentviscu-

des; teñen, diríem, el dring de confessions depurados per l'art; 

alguns episodis amaguen una arrel viva molt fonda, que fa que 

sobrepassin per la seva nua i de vegades crua veracitat la pura fic

ció; pero l'autora hi ha sabut barrejar, diríem amb astucia, la histo

ria i la fantasía de tal manera que, embrollados les pistes, el lector 

no potdestriar-les amb certesa en cap moment>'.(4) 

L'escriptor empordanés destaca la naturalitat, el tacte i el 

sentitdel'elegáncia amb qué la protagonista «sap desgranar totes 

les seves confessions», mérit que creu comparable a "l'audácia 

correcta» que Baudelaire proposava com a norma». Pbstumament 

es publicaren el Ilibre de poemes esmentat. La boira ais 

ulís(l971), la novel-la Els defraudáis (1980)(5) -que «estava 

refent i corregint poc abans de morir>'(6)- premi Pous i Pagés, ator-

gata Figueres l'octubre del 1977. Oswaid Cardona escriu al próleg 

que aquesta era la «veritable primera noveMa», escrita, dones, 

abans ú'Encara no sé com sóc. La meva masía (1978), l'altre Ili

bre publicat pbstumament, és un recull de preses, sobre les quals 

M.ÁngelsAnglada escriu en un, també, magnífic próleg: «l'aparent 

romanticisme de la relació amb les coses naturals és graciosa-

ment esvanit per un realismo sovint detallista, que no oblida en 

cap moment l'época actual: el pastor no duu un flabiol ni una 

barretina, sino un transistor, la lluna ha estat petjada per l'home 

[...lElsullsitotselsaltressentitsdel'escriptora han copsatávida-

menttot un món de sensacions que venen de la térra, deis camps 

ben conreats, del rierol que s'escapa sota els arbres, de les pedrés 

emmelades de la vella masia».(7) 

De la noveMa Encara no sé com sóc se'n van fer diverses edi-

cions i avui és segurament, l'obra mes coneguda i potser rúnica 

que el lector pottrobar fácilment a les Ilibreries; la resta no ha estat 

reeditada o bé román Inédita, com el poema Iris i l'amor. 

M. deis Ángels Vayreda va morir a Figueres el 25 de maig del 

1977, laciutatenquéhavia viscutbona part de la seva vida i onera 

molt valorada en els cercles intellectuals. La seva obra, tan 

estretament Hígada al seu país i al paisatge que ella havia acon-

seguit de descriure amb mestrla, va propiciar que el seu record 

romangués viu durant un temps. Avui temem que, a causa de la 

manca de reedicions deis seus Ilibres, el record de M. deis 

Ángels Vayreda es vagi difuminant cada cop mes i fins pugui arri

bar a caure en l'oblit la veu ben personal d'una escriptora de 

valúa, que hauria d'ocupar, pels mérits guanyats a pols i per la 

dedicado al país i a la seva gent, el lloc que es mereix en el com-

plex món de la nostra literatura. 

Les veus d'una escriptora 

Si bona part l'obra literaria de M. deis Ángels Vayreda reflecteix 

la seva experiencia vital, també hi ressona una veu col-lectiva, la 

de tota una generado d'homes i dones, marcats com ella per un 

doble sofriment: el de la guerra civil i el de l'exiii. La noveMa 

Encara no sé com sóc és paradigmática d'aquest abeurament en 

lacircumstáncia personal i sodal. Al llargde l'obra vayrediana es 

percep una veu literaria a voltes adolorida pero mal retuda. La 

gosadia i la forga amb qué l'escrlptora ha de plantar cara a les 

dificultats de la vida, li infon la necessitat de perpetuar-la a tra

vés de la literatura. El fil que separa vida de literatura pot sem-

blarténuesobretoten la narrativa de la nostríi escriptora, que no 

ha triatprecisamentdejugarplenamentamb íes mascares de la 

ficció per dissimular una veu amarada de sinctTitat i de realitat. 

M. Angcls Vayreda vista 
perjosep Minhtnü. 
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Tanmateix, el temps transcorregut entre els fets i l'escriptura ha 

teixit un tel només penetrable a través de la memoria, del record. 

Aquest disíanciament actúa com un element objectivador 1, en 

qualsevol cas, en benefici de l'obra. 

M. deis Ángeis Vayreda va assajar, també, una altra vía, 

mes simbólica, que li permetia, a través del discurs poétic, arri

bar a una major essencialització de rexperiéncia. Va utilitzar un 

genere que li agradava i dominava, i que, en definitiva, li oferia la 

possibilitat de jugar amb les eines llegades per la tradició litera

ria. El poema dramátic Iris i l'amor, n'és el resultat. A Encara no 

sé com sóc apareixen ressons d'alguns aspectes d'/r/s... que va 

ser escrit, significativament, abans de la novel-la. 

Podem preguntar-nos: per qué M. deis Ángeis Vayreda es 

compiau a bastir un llarg poema dramátic? Senzillament, perqué 

reprén el fil d'una tradició que per a i'autora no s'ha trencat. A 

Méxic, recordem-ho, ja íiavia comengat a escriure El testament 

d'Amélia, llarg poema també en decasíhiabs. El verb lliscant de 

Josep M. de Sagarra, l'estil i la veu del Maragall de Nausica, el 

lirisme i l'espontaneítat d'ApeMes Mestres, endemés de la poe

sía romántica assimilada des de Tadolescéncia, ressonen en 

aquesta nova poesía sensitiva, fresca i personal, impregnada 

d'originalitat i de forga. En el poema Iris i íamor batega una veu 

poética, recurrent en l'univers literari vayredia, en la qual con-

flueixen vida i literatura. 

Irísiíamor, un poema inédit 

Iris i ¡'amor és un poema líric, dramaticosimbólic, estructurat en 8 

cants i format per más de dos mil versos; concretament, versos 

estramps -decasíl-labs sense rima i acabats sempre en páranla 

plana. Aquest vers no rimat, utilitzat per autors anteriors com Verda-

guer, Maragall o Sagarra, agilitza el discurs i és apropiat al carácter 

dramátic i discursiu de la composició. Amb tot, les cangons interca-

lades introdueixen un canvi lleugeren l'estructura métrica del 

poema. N'hi ha tres: la cangó del mariner ¡ la d'lris al cant II, i la 

cangó de la mare al cant VI. Aqüestes cangons, formadas també 

per decasíl-labs, alternen versos masculins i femenins i contenen 

algunes rimes assonants, com és tradicional en el genere. 

L'estructura d'/r/s / ¡'amor reposa en els diálegs deis perso-

natges, que son sis: Iris, Margarida -l'amiga-, el pare, la mare, el 

savi i el mariner, els quals graviten al voltant de la circumstáncia 

vital i sentimental de la protagonista. Linteres del poema prové 

tant del seu valor poétic com de la tensió dramática, que pro-

gressa gradualment cap al desenllag. Iris i ¡'amor és una obra 

simbólica per la intemporalitat deis fets relatáis, per la funció 

d'alguns personatges -especialment, el mariner o el savi-, i peí 

sentitqueprenl'espaiiía nit, el mar, la platja, 

El text mecanografiat que he analitzat no conté cap data, 

pero, segons Montserrat Vayreda, va ser escrit després ti'EI testa-

M. dds Angds Vayreda, í'any 1950. 

mer)t d'Amélia i abans d'Encara no sé com sóc. dones, molt pro-

bablement, a Méxic. 

El poema explica la historia d'una sedúcelo; una aventura 

amorosa que altera la vida de la protagonista, filia de pescadors, 

nascuda a la barca, en alta mar. Iris ha crescut a la sorra de la plat

ja gronxada per les onades i emmorenida pe! so!, en l'harmonia de 

la naturad'unBernardíndeSaint-PierreodeJ.J. Rousseau. 

El marit d'lris, el savi, «Thome de talent que l'acompanya / 

i la duu per la vida amb má segura», amb qui els pares l'havien 

casat, li concedeix espais de llibertat com la que teñen els 

petits animalons i les plantes que ell investiga abstret i recios a 

la torre -el seu laboratori- «des d'on contempla el giravolt deis 
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astres». Una Ilibertatfonamentada en la indiferencia, és la que 

ella exerceix quan deambula sola per la platja el vespre que 

coneixel mariner. 

Iris vivia una existencia solitaria i monótona, angoixada per 

la tibiada d'un amor sensual; el savi se l'estima com un pare i 

ella li professa una mena d'amorfilial: 

«I mentrejo em recremo, el pobre savi 

contempla extasiat com l'herba puja 

i segueix el camí de cada insecte. 

Perqué maig no em pregunta el que desitjo 

Ni em llegeix en el fons de la mirada?» 

(Cantil) 

El comportament del savi fa pensar en el d'un personatge de 

la novel'la Encara no sé com sóc, el marit de la protagonista, 

l'Albert: «A casa sovint es tancava al seu despatx, on es passava 

hores i hores entre els seus Ilibres com si jo no fos al món'i.(8) 

A la platja, «en sortir del mar cobertura d'algues / sota la seda 

d'aquella nit banyada per la lluna» tindrá lloc la seva descoberta 

de l'amor físic, Arnb tota la plenitud de la seva joventut, marcada 

per la soledat i privada de l'amor sensual amb qué somia, Iris es 

Iliura de pie a l'univers de sensacions que li ofereixel mariner: 

"Després, ens vam ajeure ran de platja 

amb la Itum, la nit i una gavina 

quevatrencaretsilenci amb un llargxiscle» 

(Cantil) 

Per no creure que tot ha estat un miratge només li queda el 

ctotquehandeixatfilsseuscossosa la platja: 

"Al cel, ni rastreja de cap estrella; 

el mar, sense vaixell, la platja nua 

i vora meu ún altre clot, la sorra, 

l'empremta del seu eos tenia encara» 

(Cantil) 

Quan el mariner retorna al vaixell i a la mar d'on havia vingut. 

Iris se submergeix en l'enyorament i la tristesa: 

«mentre la solitud, com una espina 

em travessava el cor. Sobre les ones 

navegava el vaixell, i sobre el somni 

el seu record, estela i glop d'escuma» 

(Cantil) 

Iris confia la seva angoixa a la seva amiga Margarida, la qual 

l'adverteix sobre la versatilitat de l'amor deis homes: 

"El seu amor, sovint és una aresta 

que s'enfonsa a la pell i en desclavar-la 

veiem que sempre ens sagna la ferida» 

(Cantil) 

Pero un vespre el vaixell torna i en un marc semblant al de la primera 

trobada, Iris retroba el marinar i esdecideixa seguir-lo per sempre. 

"Allá on em portis jo estaré segura 

com si el vaixell fos un palau de roca 

on s'estrellin follies i tempestes. 

I en el teu pit, hi vull trobar la platja 

amb les arenes tébies de tendresa» 

(CantlV) 

La fúgida i consegüent abandó de la llar sumirá els pares i el 

savi en una angoixa permanent. La mare retraurá al savi la falta 

d'atenció envers la jove esposa. I al pare d'lrls, la manca de com-

prensió vers l'actitud de la filia. 

La mare copsava la infelicitat d'lris i es penedia d'haver acce-

dit a casar-la amb el savi, tal com havia disposat el seu home. La 

mare, el personatge complex que contrasta amb la llnealitat del 

pare, reflexiona sobre la situado de la filia. En el capteniment d'lris 

haurien actuat les torces irrefrenables del destí, el pes de la fatali-

tat que "Com un mal signe / va posar en el cel un negre núvol». La 

imprevisibilitat d'aquest destí impossibilita tota reacció humana i, 

per tant.pot disculpar qualsevolacció. 

"Tot es fa rápid com un grop que arriba 

i quan menys ho pensem, Tescull, la roca 

sorgeixfins a desferla ñau más frágil. 

A mercé de la mar, de la tempesta 

sura un eos innocent, que sois delira 

per aferrar-se ais bragos miserables 

del que ha estat roca, esculi, grop i tempesta» 

(CantVl) 

MARÍA ANGELS VAYREDA 

EL TESTAMENT 
D'AMÉLIA 

poema 

Í A K c R i o w A 
1%4 
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Iris tornará retuda i afligida per la constancia i el desamor del 

mariner, que l'ha abandonada. 

"Cadadia ungoignou, un noudesfici; 

en els meus llavis ell trobava fruites 

i jo en els seus el sol que les madura. 

Pero s'anavaapropant la indiferencia, 

que és una pluja espessa i tan compacta 

que sense saber on vas, veus només cendra» 

(CantVIl) 

En el moment del seu retorn a la platja, en el matelx marc en 

qué s'havia produit l'amor, Iris és emparada per Margarida, 

Tamiga i confldent, que la mena cap a la casa deis pares, on és 

acollida. Al darrer cant, les emocions s'intensiflquen en el retroba-

ment d'iris amb els seus progenitors. Tot i que ais dos darrers 

cants -molt encertadament- no apareix el savi, el seu perdó s'ha 

fet palés, ja abans, al cant VI, en qué ell confessa ais pares d'iris 

la historia trista del seu passat, amarg, causa del seu aíllament i 

reclusió en ia ciencia. A Iris, com a una fllla, ell li ha donat «amor i 

seny [...] i Tesperit que aviva / alió que no mor mai perqué ens 

eleva / perdamuntde la carn térbola i minsa». Aquesta confessió 

humanitza el personatge i prepara al desenllag final. 

El retorn d'iris a la llar será definitiu, perqué comporta la inte

grado al paisatge que l'ha vist néixer: «seré un element mes seré 

una roca«. 

«Ja poden passar naus, i vents i onades, 

que extática i tranquilla veuré sempre, 

com si no fos de carn, rodar la lluna, 

caure la nit i despertar ralbada» 

(CantVIl) 

El poema acaba amb la veu amarada de tendresa de la mare, 

que anuncia el retrobament d'iris amb la seva térra com a prova 

concloentd'un retorn permanent. 

«i ettomará el vermell damunt la gaita, 

quan aspiris l'aroma de les herbes, 

la de l'espígol, delata rigola, 

i la del remaní, que no s'oblida 

perqué es porta a la sang des de menuda» 

(Cant VIII) 

La tensió entre la idealitat i la vida 

El poema Iris i ¡'amor presenta i'abisme existent entre el somni i la 

realitati l'etern combatcontra lateixuguesadetotallóquetenalla 

l'indivjdu: el tedi, la monotonía, la quotidianitat, la tensió existent 

entre l'Spleen contraposat a l'ldéal per representar-ho en termes 

baudelairians. La fúgida amb el mariner significa, pera Iris, Tacom-

pliment del seu desig de plenitud amorosa, metáfora del viatge 

cap a la idealitat 

L'estat d'insatisfacció permanent en raspéete afectiu 

empeny la protagonista cap alió que l'allunya de la seva reali-

tat, que li suscita una illusió de nova vida. Estracta d'un senti-

ment ambigú, mes marcat per la passió que per la rao; podrí-

em dir que en Iris es concentren -establint una comparado 

úti l-, tüts els efectes del bovarisme. La fúgida romántica, la 

forga de la imaginació, el somni que hom viu despert, son pre-

sents en ella com en els personatges flaubertians. Després 

d'una clara ascensió cap a l'ideal i el somni s'esdevé ia dava-

llada cap a la mes dura realitat. 

El desenllag final amb la tornada d'lhs a la llar pressuposa, 

certament, el retorn a la «pau» deis sentits amb la renuncia a 

l'aventura i a Terotisme, el retorn a la norma establerta, al redós 

familiar com el fill pródig. Amb tot, persobre de qualsevol moralttat 

present en aquest final, la veu del protagonista domina en el 

poema i en aquesta veu ressona, com en un cor polifónic, la de 

totes les dones sotmeses al pes de l'autoritat patriarcal o marital i 

al judici de la societat, jutge implacable amb les «transgressions» 

comeses per la dona. Certament, Iris va escoltar les raons del cor 

más que no pas les de la rao i va fracassar, i en el seu desengany 

trobem la metáfora de la dificultat -o la imposslbilitat- d'assolir la 

felicitaten la relació amorosa. 

El sentit simbólic del poema ja es prefigura en el tftol: iris i 

l'amor. Lagénesidel nomdela noia remetal seu naixementdins la 

mar després d'una tempesta, «quan l'arc de Sant Martí signava el 

cel / i de bressol la nostra barca feia». Recorda el passatge mitoló-

gicd'Afrodita emergentdel mar: «la batejá Tonada i l'escumeigde 

les cimeres blanques». L'abast de la paraula amortranscendeix la 

simple anécdota amorosa per connotar l'esséncia d'aquest senti-

ment, en el seu vessant mes sensual. 
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L'cscriptora, en vh anys de maduraa. 

Iris és una enamorada de l'amor abans que del mariner, a qui 

coneix atzarosatnent. Eli és la comparsa per a apaivagar el deslg 

que angunieja la protagonista: 

El mar és un espai simbólic de goig i sofriment. Iris hi neix 

a la vida. La joia i el dolor que emanen de tot naixement s'inicia 

en el mar, lloc on s'esdevindrá el seu descobriment de l'amor, 

amb els consegüents plaer i patiment, també. L'espai sugge-

rent que envolta el mar, presidit per l'escuma de Tonada i la 

sorra, l'espurneig d'estrelles blaves, elsxiscles de gavina, les 

algues, el cel de la nitl la puresa de l'aigua, será el marcpropi-

ci per a la unió deis amants, 

«i mentre el! em parlava en la nit closa 

amb una veu Hígada tots els ritmes, 

un estrany sentiment se'm desvetllava» 

[..-1 
Vaig sentir-metan seva, com Testrella 

ho és de la nit, i tota esgarrifada 

em sentía Iligada en el misteri 

de l'univers, perduda en el seu ritme» 

(Cantil) 

En «resgarrifanga d'lris davant del misteri i el ritme de l'uni-

vers" hi ha el ressó del Baudelaire de Les Flors del mal. L'angoi-

xa existencial que sent la protagonista no és altra que el gouftre 

baudelairlá, és a dir, l'abisme tant present a Iris i ¡'amor, embol-

callat, aixó sí, en aquesta obra, en una veu poética senzilla, diá

fana, com l'emoció que pretén transmetre. 

A Iris i l'amor, els personatges no teñen nom propi -llevat 

de la protagonista i Margarida- i son designats peí genéric. I tot i 

que responen a una carácter!tzació 1 s'hi apunten unes psicolo-

gies, aqüestes responen, mes que no pas a una voluntat indivi-

dualitzadora, a una tipificado d'actituds masculines o femeni

nos i també d'actituds moráis. El paternalisme, la intransigencia 

i la duresa del pare contrasten amb la benvolenga i la compren-

sió de la mare, paradigma d'unes actituds suposadament 

«femenines». En la caracterització de les dones, cap element 

negatiu no apareix: Iris és l'encamacló de la innocencia i la pas-

sió alhora, una passió neta, virginal, per dir-ho amb paraules 

emmotllables a l'ambientdel poema. 

En Margarida, amiga i consellera d'lris, confluelxen totes 

les qualitats amicals elevades al máxim exponent: la tendresa, 

el seny, la generositat... La mare encarna la comprensió incon

dicional, Tamorsense límitsenvers la seva filia, i alhora la dona 

forta que gosa reprendre el savi: 

«I tot per culpa vostra, que ignoráveu 

el que passava dins de la seva ánima 

que ni tan sois heu intentat comprendre. 

Vos ja sou vell; potserl'heu estimada 

com s'estimen els astres o les plantes» 

(CamVI) 

En la caracterització deis personatges masculins, en canvi, 

se subratllen les seves imperfeccions: el sav' és maldestre com 

a marit, el mariner és voluble com correspon al seductor de 

donzelles, al lladre d'amor; lliure com un ocell sois té un desig: 

"el de no fondejar la ñau a un port / mes de tres dies si he 

enllestit la feina». En aquest sentit, aquest pe'sonatge recull 

tretspresentstanta la cangó popular com a lesposteriorsreela-

boracions cuites neopopularitzants d'un Salvat Papasseit, per 

exemple. El pare és el mes arquetípic, representa robstinació i 

la incomprensió de les raons de la filia i la defensa del seu 

honor i la seva moral. 

En la literatura escrita per dones, en una mateixa época i 

en context semblant, bateguen unes constants que anem des-

cobrint amb l'analisi de les seves ficcions literaries i que eviden

cien les seves preocupacions iatents. És interessant de remar

car com la nostra escriptora introdueix situacions similars a les 

que d'altres escriptores havien reprodu'ít molt abans, a la déca

da deis 30. Les heroínes han de justificar la seva transgressió 

amorosa per una forga sobrenatural i irrefrenable que les 

empeny, i l'acte amorós s'ha de materialitzar en un paisatge, un 

locus amoenus, que propici'f i alhora disculpí racció. Val la pena 

observar la impressió d'lris al moment de conéixer el mariner i 

les comparacions que se'n deriven: 

«Eli com un Déu clavat damunt la sorra 

emvaestendre lesmansi vaigllengar-m'hi 

com ráncora que es clava a la ventura» 

(Cantil) 
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Caríeí Fagcs de Ctwient amb quairv escrípiorcí empordanescs: d'esqwtfü a drcui, Carme Guasch, M. Angcb Vayrcda, Montserrat Vayreda i filar ISüci^a. 

La identificació de l'home amb un déu clássic és present en 

altres autores: «qué pot una noia davant la forga d'atracció d'un 

déu?» -dirá una de les protagonistas de Carme Montoriol, per 

justificar la seva transgressió.(9) 

La culpabilització del desig femení per part de la societat és 

sovint present en la literatura escrita per les nostres escriptores. 

Paraules com mala dona, perduda, amoradúlter, pecat, céstig, for

men part -en boca deis personatges- del léxic que envolta la trans-

gressió d'lris, paraules inusuals davant el mateix acte comes per un 

home, que -com a molt- era titllat, en el mateix context, d'inconstant. 

Aquests eren els «pecats" gravíssims que la societat no perdonava a 

les dones, una societat que pedia fer eis ulls grossos -posem per cas-

davant l'extorsió o l'explotació en les seves múltiples facetes. 

Pero/f/s//'amores drega per sobre de tota altra considera-

ció com una magnífica mostra de poesia de tema amorós. En 

una felig conjunció de paraules i ritme, de lletra i melodía, hi 

apareix l'amor com a sentiment que, amb matisos diferents, 

sacseja cadascun deis personatges. Tanmateix és en l'exaltació 

de l'amor más sensual I Iliure que trobem una poesia mes sug-

gerent, impregnada de color, de sensacions táctiis, visuals, 

oifactives, transmeses amb el recurs de la sinestésia í amb unes 

imatges que demostren, una vegada mes, l'eficácia de la senzl-

llesa. La musicalitat de la composició prové no solament del 

ritme del vers blanc sino també deis sons de les paraules. De 

fots aquests components sorgeix la bellesa d'aquest poema, en 

el qual els ressons simbolistes s'amalgamen amb l'exaltació del 

sentiment romántic, que no ofega en cap moment ni la beliesa 

ni la gosadia de la composició. Alguns deis Cants son dignes de 

figuraren una antología déla millorpoesia amorosa. 

Anna M. Velaz Sicart és professara de literatura (atalana i francesa. 
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