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Durant el període de temps transcorregut

entre 1923 i 1936, coincidint amb tres eta

pes de la historia d'Espanya -Dictadura del

General Primo de Rivera (1923-193 1), Se

gona República i Guerra Civil Espanyola

(1931-1936)- tingueren protagonisme a

Catalunya un grup de poetes, anomenats

per motius obvis, la Generació de la Dic
tadura. Nascuts la majoria a les darreries

del segle XIX i els primers anys del xx, es

donaren a conéixer al final de la segona

década i sobretot en els anys trenta. Tots

ells formats en les idees d'Eugeni d'Ors i

molt marcats per la poesia de Josep Camer.

S'inclouen en aquesta generació poética el

rossellonés Josep Sebastio Pons, Maria
Manent, Agustí Esclasans, Josep Fol
guera i Tomas Garcés. Durant aquests

anys es va consolidar la incorporació del

Simbolisme en la poesía catalana; entenent

ELCAt;ADOR

La vinya enveja el verd deis castanyers,
la mar perd son color sota la boira,
s'apaga I'or torrat de la perdiu,
en I'aire hi ha tendreses moridores.
L'estiu se'n va. I un ca~ador cansat,
amb una breu escopetada,
trenca a bocins el vid re ciar del cel
i sobre el món les flors del cel escampa
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per simbolisme, qualsevol forma d'ex

pressió que en Iloc de referir-se directa

ment a una cosa, ho fa de manera indirecta

a través de la utilització de comparacions

entenedores, a base d'imatges més o

menys concretes. En aquesta época exis

tien fonamentalment tres plataformes li

teraries: La Revista (1915-1936), fundada i

dirigida per Josep M. López Picó, La Re
vista de Poesia (1925- 1927), dirigida per

Maria Manent i finalment entre 1935

1936, els anomenats Quaderns de Poe

sia, fundats i dirigits per J. V. Foix, Tomas
Garcés, Maria Manent, Caries Ribo i

Joan Teixidor. Precisamentfullejant els fac

símils deis esmentats Quaderns de Poe
sia, en el núm. 5 corresponent al mes de

desembre de 1935, vaig descobrir un poe

ma de Tamos Garcés titulat El Cac;adar,
que tot seguit repradueixa:

EL CAZADOR

La viña envidia el verde de los castaños,
la mar pierde su color bajo la niebla,
se apaga el dorado tostado de la perdiz,
en el aire hay ternuras moribundas.
El verano se va. Y un cazador cansado,
con un breve escopetazo,
hace añicos el cristal claro del cielo
y esparce sobre el mundo las flores del cielo.



Tomas Goreés i Mirabet (Barcelona

1901-1993), estudia Dret i Filosofia i L1e

tres a la Universitat de Barcelona. Des de

molt jove s'inieia en el periodisme, col'labo

rant com a erítie literari en La Publieitot,
sota el pseudonim Ship-Boy. L'any 1919

funda i dirigí en el seu barri, la Barceloneta,

la revista Mar Vello que s'autodefinia com

«revista nacionalista de joventuts»; malaura

dament, la publicació no pogué passar del

número 4, del desembre de 1919. Redac

tor de la Revista de Poesio, va publicar a la

Revista de Cotolunyo i assíduament a Ser
ra d'Or. El seu primer Ilibre, Vint can
<;ons (1922) prologat per Caries Ribo, va

obtenir un gran exit i va arribar rapidament

a les tres edicions, obrint, segons Maria
Manent, una altra via al simbolisme catala

que aleshores es movia en el noucentisme

de Comer i Ribo. Segueix aquesta línia en

L'ombra del lIedoner (1924), El somni
(1927) i Poradís (193 1) obres que evo

quen un món líric i intimista.

Exiliat a Fran<;a I'any ¡'936, on va treballar

de lector a la Universitat de Tolosa, en tor

nar va reprendre la seva obra. Fou el 1947

quan va publicar El Co<;odor, títol del pri

mer poema inclos en elllibre, que no és al

tre que aquell que abans he esmentat, tro

bat el 1935 en un Quodern de Poesio. En

el proleg, Goreés, que no era ca<;ador,

dones mai havia disparat un tret -segons

una fiable informació familiar- ens desco

breix el simbolisme del poema. L'autor re

memora una vivencia de la infantesa de la

seva mare durant una sessió de magia. el

prestidigitador amb un tret trencava en bo

cins un mirall i amb un segon tret el refeia;

amb un mot magic omplia les faldes de les

dones d'oloroses fiors "de veritat, fresques i

tendres", que desapareixien sobtadament

en pronunciar un altre encanteri. Penso

que queda ciar que en El Co<;odor la cace

ra no ha estat element d'inspiració poetica,

sinó únicament vehicle al'legoric d'unes

imatges simboliques.

Posteriorment presenta La nit de Sont
Joon (1951), Grevol i molsa (1953), re

copilació de les nadales que cada any acos

tumava a enviar als amics, Viatge d'octu
bre (1955), Quoderns de la Selva

(1962), proses poetiques sobre els paisat

ges de la Selva de Mar i el Port de la Selva i

Plee de poemes (1971). És també autor

d'assaigs com Paisotges i leetures (1926),

Notes sobre poesio (1933) i Sobre Sol
vat-Paposseit i oltres escrits (1972), en

els quals realitza una crítica aeurada i posa

de manifest les preferencies estetiques.

Després de quinze anys de silenci va publi

car un extens dietari, El temps que fuig

(1984) i un recull de poemes, Escrit a ter
ra (1985), que el 1986 va incloure's en la

seva Poesia Completa. Són d'indubtable

valor les traduccions d'obres de Stendhol i

de Frederie Mistral, així com d'alguns

poetes gallees (De u poemes gallees,
1954) i italians (Cinc poetes itolions,
1951). L'any 1985 va rebre el Premi Ciu

tat de Barcelona, el 1992 se li atorga la

Medalla d'Or del Merit Artístic de la Ciutat

de Barcelona i el 1993 el preuat Premi

d'Honor de les L1etres Catalanes.

Els dibuixos que acompanyen I'article són originals de Ramon Casas i roren realitzats per il-Iustrar el monóleg de Santiago Rusiñol Lo bon ca,ador. publicat en l'Almanac

de "1'Esquella de la Torratxa" (1892)
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