EL POEMA DE NADAL
Si el fies i g deis bornes és continuar vivint en el record
de la gem, després de la mort, aquest home extraordinari que fou Josep Maria de Sagarra continúa vivint en
el cor del nostre poblé.
" Sagarra representa un deis prestigis internacionals de
la literatura catalana. Escriptor, autor teatral en vers i
en prosa, traductor, ornitóleg i articulista, Fautor de «La
feridá Hüminosá» guarda, entre altres mérits, el prestigi
d'ésser el poeta mes llegit de la nostra parla.
I en aquest any que acaba, any 1961, en qué hem perdut
al nostre poeta, podem dir que Sagarra és ben nostre.
L'Horne que tan tes coses ha fet i que tantes coses ha donat a la nostra tena, adquireix un ,nou títol i una nova
dimensió i entra de pie en la galería de Ies figures de
máxim interés de la Historia.
Molts son els que saben que Sagarra era poeta de molt
jove, pero no tots saben que la vocació d'escriure versos
anés Hígada al temps de la seva remota infantesa. Com
ell mateix ens explica en les valuoses motes del próleg de
la seva «Obra poética» (1912-1937); aquesta vocació prematura es manifesta en plena infantesa.
«Es pot dir que ais vuit anys vaig comentar a escriure
versos. Els meus primers exercícis foren adaptar al catala
poesies espan yoles. especialment faules. Ais deu anys. indistíntament en catalá i en castellá, amb la mes irresponsable puerilitat, escrivia églogues pastorils, romansos heroics i peces que volien ésser teatrals.»
La poesía de Sagarra és poesía oberta, accesible, comunicativa, i ens diu que tot s'ha de mirar de donar ais
altres, i que si Déu ha donat a alguns, aquest do, que és
el de fer poesia. no és perque el tanquin estérilment en
elucubracions obtuses i personáis, si.no perqué es comunitjui amb joia i amb llenguatge inteHigible. Peí que fa
a l'estil, a la forma, la poesia de Sagarra és poesia d'in.fluéncies contradictorios, sovint retorica, pero no sense
certa eficacia lírica.
Intentarem glossar en aquest petít espai la seva obra
«El poema de Nadal». Podem dir que en aquesta obra el
seu autor va assolir una meravellosa síntesi. Poema senzill i gran, pie de versos bellíssims, d'un ritme sense' delecte, plens de gracia escultórica i d'una rara i espontania musicalitat. L'idioma és impecable, d'una saviesa vigilant. Poesia fácil i diáfana. Sagarra és un poeta sincer
que ens diu les coses, Ies seves coses, amb veu senzilla,
pero emocionada. Glossa el misteri de Nadal, recorda el
fet mes meravellós que ha presencial la Hümanitat. la
naixenga de Déu com a Home, i alhora deixa constancia

i que sentirá; perque hauiá salvat coses molt més importarás...
Isabel. — Jo erec que exigeixes massa de mí, f ¡II meu; si
si jo pogués comprendre Ies coses com tú!...
P. Molins.
Comprendre* aixó, comprendre! Un pelit
esforc per comprendre! L'Evangeli, mare nieva, és una
comprensió colossal de totes les misériee, i en el fons
d'aquesta gran comprensió hi trobarás sempre la Caritat...
Es una vertadera llástima haver de parlar en tan limilat espai, d'un valor tan gran de les nostres lletres, pero
so tesim altre remei que el de posar fi al nostre modest
comentari, tot recordará que la darrera vegada que varem teñir el goig de parlar amb tan ilustre com enyorat

de la perennitat del Nadal i s'encara amb preocupacions
i problemes vitáis que planteja en el seu poema d'una
manera personalíssima i original.
El mateix poeta, en l'esmentat próleg de la seva «Obra
poética», ens explica que el «Poema de Nadal», escrit a
1 any 1930 i publicat a l'any següent, fou recitat públicainent al Palau de la Música.
«Aquest curt "Poema de Nadal» fou en el seu temps
i cree que encara ho és avui dia, llegit a bastament per
les lamines catalanes, dins i fora del nostre país, quan
solen celebrar-se els dies nadalencs.
»Jo el vaig escriure en molt poques hores i per encárrec del meu amic Claúsells, que era secretari de l'Associacio de Música de Camera, i fou assassinat I'octubre
del 1936; va demanar-me que escrivís un poema de tema
nadalenc i de suficient dimensió perque j o mateix podes
ilegir-lo al Palau en el temps que sol durar un concert.
A la nieva lectura s'hí afegire.n iHustracions coráis, i una
graciosa escenografía de Xavier Nogués.
»Així es va fer, i la vetllada aconseguí un gran éxit.
tant, que varem haver de repetir-la.
«M'interessa fer constar que una obra que avui día encara commou bastantes persones, fou escrita per encárrec
i en quatre esgarrapades, com aquell qui diu. Aixo demostra que de vegades les coses fetes per encárrec i amb
un peu foreat, tenen més eficácia — contra el que el
correrá opina — que aquelles pensades espontániament
i treballades sincerament. Tothom sap que Hacine va escriure "Esther" sota la petició d'unes monges i per a
una festa innocent de llurs collegiales. Jo sé que certs
autors. que j o conec. han escrit obres, per íntima explosió, i pensará gratar l'eternitat. Ies quals no han fet altre
soroll que el del fracás.»
El missatge de Sagarra está ineravellosament
gut i expressat en la darrera estrofa del poema:

contin-

Procurem ven una mica criatures
amorosint el baladréis raspós.
i diguem "GUria a Déu en les altures"
amb aquell lo que ho deien els pastor*.
I si tot l'any la mesquinesa ens fibla,
i Vorgull de la nostra soledat,
álmenys aquesta nit, fem el possible.
per ser homes de. bona voluntat!
Meditem-ho bé, i fem-nos dignes del seu missatge.
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Marcel Miralles Casas
amic, fou precisament a la seva casa i en vigílies de quedar-se al Hit, del que ja no n'havia de sortir en vida; la
seva conversa, sempre tan agradable com interessant, acusava pero algún pressentiment inquietará; no obstant.
pero, ningú no sospitava que es trobava ferit de mort.
Ara que la seva vida s'ha extingit per sempre, ara és
quan hem de pensar més que mai en l'exemplaritat de
la seva obra, i com deia el Pare Aguilar de «La ferida
lluminosa», diguem també: «Ara el seu esperit está més
present que mai!... Ara viu més que mai!...»
I si les despulles mortals del poeta, es van extingint
brego/ades per Ies can§ons d'aquest mar que tan bella
ment havia estat cantat per la sé va gloriosa lira, no s'extingirá pas el perfum de la seva poesía, perque és precisament aquest prodigios sentiment poétic, la flama que
iHumina els pobles, i per quan s'acabi l'alé d'aquesta
vida terrena, els fa Ilum pels eamiñs de l'immortaíitat...
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