POEMES AMB DATA

Tenim la data de composició de ben pocs poemes de Gabriel Ferrater, i si la tenim és
perquè ell la va deixar escrita en algun document que se’ns ha conservat. Naturalment, la data pot
ser tot just indicativa del fet al qual es refereix el poema més que no pas de l’escriptura dels
versos (per exemple en el cas de «Punta de dia», que ens remet a l’alba de la diada de Sant Pere, o
en el cas de «Paisatge amb figures», que ens remet al diumenge en què es va produir una trobada
d’amics), però és en qualsevol cas una data que dóna Ferrater mateix. A continuació reproduïm
els documents relatius a aquests set poemes:
1.—«On mating», 15.1.1958: autògraf a l’exemplar de Les dones i els dies que l’autor va regalar a
Júlia Samaranch el 1969.
2.—«Punta de dia», 29.6.58: mecanoscrit amb anotacions autògrafes, conservat a l’Arxiu Ferrater.
3.—«Paisatge amb figures», Valls, 15.3.1959: mecanoscrit conservat al Fons Joan Vinyoli
Pladevall de l’Arxiu Comarcal de la Selva (ACSE).
4.—«Dues amigues», 19.8.60: manuscrit en una postal adreçada a Roser Petit el 20.8.60, que es
conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya.
5.—«Furtiu», 1.8.62: mecanoscrit amb correccions autògrafes enviat a Helena Valentí, que es
conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya. A Teoria dels cossos (i a Les dones i els dies) el
poema es va titular «Esparver».
6.—«El lector», 15.11.62: mecanoscrit enviat a Helena Valentí, amb una noteta autògrafa en
llapis; es conserva al Fons Valentí de la Biblioteca de Catalunya.
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7.—«Per a José María Valverde», 2.9.65: mecanoscrit firmat, que l’autor va donar dins un sobre al
destinatari i es conserva al Fons José María Valverde de la Universitat de Barcelona, al Pavelló de
la República.
A part d’aquests set documents que copien set poemes i hi posen data, en tenim vuit més
de datats en una llista que també reproduïm, continguda en un altre document conservat al Fons
Valentí de la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d’una carta (inèdita) a Helena Valentí, escrita entre
un diumenge i un dilluns que han de ser per força el 14 i el 15 d’octubre del 1962 perquè la data
del matasegells, al sobre, coincideix amb aquesta última data (i ens indica, de passada, l’origen de
la tramesa: Calafell). La carta està escrita mig a mà mig a màquina sobre diferents papers
aprofitats, numerats (a mà) de l’1 a 6; Ferrater hi parla de Manuel Machado i, després, de les
inundacions del 62 i la picaresca de les indemnitzacions. A part dels sis fulls numerats, n’hi ha un
altre en què va copiar, a màquina i de memòria, el poema «En la muerte de José Palomo Amaya»,
de Manuel Machado; és un full de llibreta quadriculada que contenia una llista de vuit poemes
(recollits després a Menja’t una cama), amb les dates de composició i el còmput dels versos;
Ferrater va ratllar la llista en aprofitar el paper per mecanografiar-hi el poema, però la informació
es pot llegir amb tota nitidesa. Les dates que ens proporciona són les següents:
—«Els miralls», 8.12.60
—«Els polls», 10.1.61
—«El lleopard», 12.1.61
—«Els innocents», 15.3.61
—«Societas Pandari», 22.3.61
—«Matèries», 29.4.61
—«Naixença», 3.5.61
—«L’Oncle», 10.5.61

Jordi Cornudella
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