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La  xerrada  commemoratjva
de!  centenarj  de! naixement  del
poeta  surienc,  que  es va  fer  dis
sabte  a  la fit  a la sala d’actes de!
banc  San  Paolo,  es va haver  de
celebrar  sense l’assistència,  per
motius  de  salut,  d’un  dels  dos
conferenciants,  el periodista bar
ce!onf  Josep  M.  LIadé,  que  va
enviar  a l’Ajuntament  surienc un
resum  escrit  de! que hauria  estat
la  seva xerrada.  La regidora  de
Cultura,  Mercè  Casahuga,  el va
l!egir  al  pCiblic. A  l’acte,  amb
motiu  del  quai  el  recinte  es  va
omplir,  hi va assistir l’amic perso
na!  de! poeta,  Ramon  Fàbrega,
que  va perfilar  la vida i obra  de
Perarnau,  conegut  sobretot  per
la  seva poesia infanti!.

La  glossa  de  L!adô,  que  va
tractar  sobre  el  poeta  surienc
durant  els anys en  què va viure  a
!a  ciutat  comtal, incidia especial
ment  en  !es terté!ies  per mitjà de
les  quais  va  conèixer  Perarnau
—4’any  1928, en temps de la dic
tadura  del general Primo de Rive
ra». La Ilibreria Ariel i l’Espafio!a
—redacciô  de! popular  setmana
ri  d’esquerra  l’Esquella  de  la
Torratxa,  en què «col.laboràvem i
on  assistéem per escoltar Santiago
Rusiiioi»—  i  especia!ment  e!
Cafè  de  la  Ramb!a  van  ser  els
punts  de  trobada  de  tota  una
colla  de gent  diversa —Sa!vador
Dali,  Elios Gémez, Marti  Liaura
dor,  Xavier  Regàs  i, cl  1935,  la
Pasionaria—  que coincidien  en
la  necessitat  de «posarfi  a la dic
tadura  i a la monarquia que l’ha
via permesa».  Tot  i ser reunions
«polétiques»,  Salvador Perarnau
«ens  delectava amb la lectura dels
seus poemes inèdits i ilegia els seus
versos,  tant  per a la nostra satis
facci6  com per despistar la policia
secreta  quan ens adonàvem de la
seva presència». Lladô va descriu
re  Perarnan  com  «rnolt humà  j
gran  amic  dels infants,  un gran
poeta,  d’unafaciiitat  extraordjnà
ria,  insubornabie ideolôgicament i
sincer.  L’hà bit de dialogar era una
de  les seves virtuts».

Per  la  seva  banda,  Ramon
Fàbrega  va dibuixar, sobretot,  la
personalitat  dcl poeta  surienc  a
través  del record de les converses
que  van mantenir  un cop Perar
nan  va  tornar  a  la  seva  vila
nadiua,  i mitjançant una  entrevis-
ta  feta  per  ell  mateix  el  1964.
Fàbrega  va  distingir  dues  èpo
ques  clau del poeta:  la de  màxi
ma  espiendor,  del  1931 al 1935, i
la  tornada  de l’exili, e! 1948, qua
lificada  pel  periodista  surienc
com  de «travessia del desert, fitxat
per  la policia i en l’oblit». «Oveila
negra de lafamulia Perarnau» per
haver  abandonat  la feina  j tenir
una  vida  bohèmia,  republicà,

creient  en  Déu  perô  no en l’Es
glésia  —va abandonar  el semina
ri  de  Vic després  de vuit anys—,
Fàbrega  va definir Perarnau  com
un  home  «sensible, profund;  tos
sut,  humil  perà  orgullôs,  humà,
rebel,  cataià  i  sarienc  cent per
cent».  Entre  esbossos  de la vida j
!‘obra  de  Perarnau,  Fàbrega  va
inserir  anècdotes  que  «retrataven
eipersonatge»,  com ara  per què
e!  poeta  era  anomenat  «Perar
nau,  e! poeta  de! c!avell al tram>:
«amb  15  eèntims  a  la  butxaca,
s’estimava  més comprar-se un cla
ve!! vermeil que un lionguet».

Entre  d’a!tres  curiositats,
Fàbrega  també va  explicar  !‘ene
mistat  de  Perarnau  amb  Josep
Maria  de  Sagarra  —segons
Perarnau,  «nofeia poesia profun
da,  només pixava poesia»—  per
mitjà  d’una  anècdota  que  va
estar  a punt  de costar ai poeta  de
Séria  la Flor  Natural  dels  Jocs
Florals  de  Barcelona  de  1935:
«Sagarra  es va oposar a la resta
de! jurat  perquè no volia que con
cedissin  aipoeta  surienc  la Flor
Natural  si no treia de! seu poema
un  vers que  feia  referència  ais
excrements  de gailina». Perarnau
va  eliminar  cl vers per no disgus
tar  la seva dona,  que ja  ho tenia
tot  preparat  per  ser la Reina  de

Per  mitjà d’anècdotes,
Ramon Fàbrega, amic
dcl  poeta, va perfilar
dissabté la vida j obra
de Salvador Perarnau

la  Festa.  Després  dc  l’exili  a
França,  on va publicar  Du fons
du  coeur, Pcrarnau  va poder tor
nar  a Catalunya  pcrquè,  segons
•Fàbrcga,  «al principi de la guerra
va  evitar que els ‘faiieros’ cremes
sin  la catedrai de Barceiona. Aixà
e!  va salvar».

L’acte  dc dissabte va finalftzar
amb  una  recitacié  dc  dos  poe
mes  de  Pcrarnau  a  càrrec  dc
Dolors  Agut,  Séria  i Roses mor
tes.

S(iria vol rescatar de
l’oblit  l’obra de Perarnau

Rcconèixcr  la  vàlua  d’una
obra  poètica  i rescatar  de l’obhit
Salvador  Perarnau  és la intenciô
dcl  consistori  dc  Séria,  que  ha
proclamat  cl  1995 l’Any Perar
nau  per rctrc  homenatge  al poc

ta  surienc,  mort  el  1971.  Per
aquest  motiu,  la poblacié  bagen
ca  ha  dedicat parcialment  les fes
tes  de Sant Sebasti.à a recuperar
la  figura dcl poeta  per mitjà d’un
muntatge  escènic  —Salvador
Perarnau,  el poeta  del  claveil al
trau—  i  de  diverses  xerrades
com  la de  dissabte.  E! consistori
surienc,  entre  d’altres actes com
memoratius,  té  previst  la reedi
ciô  per Sant  Jordi  d’un l!ibre de
poemes  infantils  dci poeta,  pos
sibiement  Plantes  j Cuques  de
hum  (1966).

A  banda  d’aixà,  l’Any Perar
nau  es traslladarà  a les  escoles i
els  estudiants  suriencs  li dedica
ran  la setmana  cultural. També,  j
adreçat  al  poble  en  general,
durant  cl mes de març,  l’Ajunta
ment  ha pronlogut  un monogrà
fic  sobre cl poeta  dintre  dels cur
sos  «Vols conèixer  Catalunya?»,
que  organitza  la Generalitat  de
Catalunya.  I entre  els  actes cen
traIs  que  se celebraran  al llarg
d’aquest  any, cl  mes de  març,  la
sala  la Cova dcl Drac  de  Barce
lona  acollirà unes  sessions poèti
co-musicals  sobre  Pcrarnau,  a
iniciativa  de! consistori  surjenc  i
dci  deixeble predilecte  dcl  poe
ta,  Josep  Colet, que  va presentar
l’any  dcl centenari  de  Perarnau
cl  14 de gener passat.;1]
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•  MANRESA
—Atlàntida 1(87455 66)
FRANKENSTEIN
Direccié:  Kcnncth  Branagh.
Intèrprets:  Robert dc Niro, Ken
neth  Branagh,  Hclcna  Bon
ham-Carter.  El doctor Waldan
instrueix l’estudiant de Medicina
Frankenstein  en la reanimacié
dels cossos morts.
Fins dijous.
16.00-18.15-20.30-22 45 h.
—Atlàntida 2
SOLO TU
-Direccié:  Norman  Jewison.
Intèrprets:  Marisa  Tomci,
Robert  Downcy  Jr.  Comèdia
romàntica  a  mig  camf  entre
Hechizo  de  luna  i Algo  para
rccordar, ambientada a Itàlia.
—Atlàntida 3
JUNIOR
Direcciô:  Ivan Rcitman.  Intèr
prets:  Schwarzeneggcr,  Danny
de  Vito. Emma Thompson. Dos
cicntifics  descobreixen  una droga
que  en deixa embarassat un.
Fins  dijous,
16.00-18.15-20.30-22.45 h.
—Atlàntida 4
PULP FICTION     -

Direccié:  Quentin  Tarantino.
Intèrprets:  John  Travolta,
Samuel  L. Jackson, Urna Thur
man.  Les  rclacions  entre  un
mafiés  ionqui, la xicota dcl seu
cap,  un boxador i un personatge
dels baixos fons.
Fins  dijous,
16.30-19.30-22.30 h.
R  SOLSONA          -

—Paris  (97348 02 77)
EL REY LEON
Direccié:  Ron Minkoff i Roger
Allers.  Mufasa,  el rei  dc la  selva,
és  assassinat pci seu propi germà
j  Simba ha de viure a l’exili.
Avui,  22.15 h.
R  PUIGCERDÀ
—Avinguda  (972 88 0476)
VUELVEN LOS MEJORES
Dircccié:  Sam Weisman. Intèr
prets:  Emilio Estévcz, Michaci
Tucker.  Estévez  repeteix  fent
d’entrenador  d’un equip  d’ho
quei  sobre gel.
Avui,  20.00 h.
ENTREVISTA  CON EL  -

VAMPIRO
Direccié:  Neil  Jordan.  Intèr
prets:  Tom  Cruise,  Brad Pitt,
Banderas.  Final  segle  XVIII.
Louis  de Pointe Du Lacés  con
vertit  en vampir per Lestat.
Avui,  22.20 h.

•  LA SEU D’URGELL  -

—Guiu (973 35 01 66)
AGARRALO  COMO PUEDAS
Direcciô: Peter Sega!.. Intèrprets:
Leslie  Nielscn, Priscilla Prcsley.
Tercer Iliurament de la sèrie.
Avui,  22.15 h.
LOS PEORES AI4OS DE
NUESTRA VIDA
Direccié:  Martfnez  Lâzaro.
Intèrprets:  Gabino Diego, Jorge
Sanz  i Ariadna Gil. Dos germans
s’enamoren d’una pintora.
Dimarts,  22.15 h.;1]
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Liadé recorda per escrit l’època que
va viure amb Perarnau a Barcelona

SUSANA  PAZ
Sûria

I.    L’AGENDA

BIOGRAFIA

Lavocaciô
poètica  d’un

ex-seminarista
Salvador  Pcramau  neix cl

13  de  dcsembre  de  1895 a
Séria,  al barri  Fusteret.  Ais
10  anys ingressa al seminari
de  Vic, fins ais 18 anys. Ais
23  anys  se’n  va a viure  a la
ciutat  comtal,  on  contacta
amb  els  ambients  literaris.
L’any  1929 guanya  L’En
glantina  (Pàtria)  ais  Jocs
Florals  de  Barcelona  amb
L’hereu  de les muntanyes.
El  1932 es casa amb Bcnvin
guda  Col! i cl  1935 obté  la
Flor  Natural (Amor)  al Jocs
Florais  amb Mimosa, for  de
febrer.  S’cxiiia a França  en
acabar  la  Guerra  Civil
Espanyola  i retorna  a  Cata
lunya  cl 1948 per  treballar
com  a profcssor  dc francès,
llatf  i grec. AIs Jocs  Flo rais
de  la  Llengua  Catalana
(1965)  celebrats  aParfs,  ès
premiat  amb  la Viola  d’Or
(Fe)  amb.el pocma  Oraciô.
Es  prochamat  Mestre  en
Gai  Saber  a  la  Sorbona.
MoraSériacl  1971.

Salvador Perarnau. El poeta va néixer a Siiria el 1895 j hi va morir el 1971

R  MANRESA
Avui,  a l’Escola Municipal d’Arts
j  Oficis, s’inaugura a les 7 dc la
tarda  l’exposicié Retrats,  de la
pintora  retratista Nota Maffiot
te.  La mostra es podrà visitar fins
al  17 de fcbrer.


