
"

Hi ha personesde les quals una vegada ja ens han den.:at, convé
avivar el record, Una d'aquestes persones és l'Oriol. Si badem,
lesgeneracionss'oblidaran d'ell. Per parlar d'ell.cap IIoc ve més
a postaque a la revista «FOMENT».

Quan I'any 1947 vaig entrar en contacte amb el Foment Vlla-
noví, amb la «taula deis savís» que en déiem, la pri mera persona a
qui vaig estrényer la rná, fou l'Oriol Puig a qui no coneixia. Des-
prés fou Magí Mestres, Antoni Anguera, Jaume Muntaner,
Roigi Monterde i alquns altres. La «Taula deis Savis» no tenia res
de particular. No n'hi havla cap que s'hi tingués per «savl».

Jo, almenys, us asseoure que m'hi trobava bé i les esperava tota
la setrnanaaqueues vetlles sabatines. La conversa hi era sempre
interessant i els silencis, meditacions, de "Cara,de front o a sota
mateixde les obres immortals, defs grans M ir, cabanyes, Ricart i
Torrents, encara més. •

Magí Mestres presidia la taula. ÁI'-seu costat, -s'hl asseia
'l'Antoni Anguera (valgui a per ell un bon record, ara que passa,
per cosesde salut, un ma] trariYol). A I'altre costat rn'hl asseia jo'
junt amb l'Oriol. Val la pena' recordar-no petqué de la tertúlia
sorgiren alguns fets. Grácíes a Magi Mestres fou possible !'edició
de l'obra «Vilanova i la Geltrú. Estampes de la. g~utat i de la
Comarca»d'Albert Virella, la qual, publicada I'any 1~9, la gesta-
vem des del 1947, precisament a í'esmentada «taula deis savls».
En aquella mateixa tauta tlencárern al carrer, sempre en catará
(i penseuen els temps en que ho féiem) I 'Oriol Puig.

Home

~; f

Altres amics anaven i venien per aquella Taula i hi havia dis:
sabtes que féiem uns plens meravellosos. Un dissabte o altre '~'hi
veia passar tot el bo i millor de la Vila amb neguit íntel.leetual.
Hi vaig conélxer en Cabanyes, Ricart, Martí Torrents, Pau Roig;
Salvador Masana, Albert Ferrer i tants d'altres. ' ; : .1 \:'

Els Vilanovins forañs i els qui residien a I'estranger, cuan.'
podien arribar-se a Vilanova, no es deixaven perdre mai la-visita,
al Foment Vilanoví i indefectiblement queien a la «tauta deis
savls». Si us en conteria d'anécdotes, si us en diria de nornsds-

'. - . .~

vilanovins il.¡Jstres i de grans personalitats uterártes i delmón
artístic catalá i fins i tot castellá que passaven per allí i que f~i~ri "
petar la xerrada! Aquesta «tauta» era aglutinadora de vilanovisme '
puro Tots els vilanovins capaces de.ter quelcom per Vilanova, en :
aquells temps i que pensessin amo Catalunya, allí s'hi sentien bé.

'Arnb l'Oriol Puig i Almirall va formar-se aviat una amistat
d'aquelles que arriben a la més íntima compenetració, a la intimi-
tat més fonda.

L'Oriol era un xicot de vida interior. Les seves qualitats, els seus
sentiments encara no els ha valorat ningú. Costava molt fer-lí'
exterioritzar els seus sentiments. EII, autor teatral, era tan poc
teatral!

Era impenetrable. Era refractari a I'exteriorització. Estlc segur
Queaixóli ho donava el fet que estava convencut de la incompren-
sió i de la Indlferéncia de la gent, pels problemes I les Intimes,
inquietuds del próxlm.
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La gent sabia d'ell només algunes coses. Sabíem, per exemple,
que tenia una meravellosa col.lecció filatélica i que hi era molt

entes.
Peró, en canvi, eren pocs els qui coneixien la seva afecció a la

poesia. Li feia por manifestar-se com a poeta. I ho era de debo,
en el sentit més pie de la paraula. Tot ell era poesia pura, concen-

trada. Era un poeta nat.
En aquesta qüestió no em va costar gaire trencar el qlac amb ell.

Casualment havia Ilegit uns versos seus dedicats a una criatura

que aquell any havia fet la seva Primera Comunió. Un dissabte a la
nit, li vaig dir que m 'havia agradat molt. Ens entonsárern en el
tema. Coincidírem en la manera de concebre el que és realment
poesia. Coincidírem fins a tal punt que el dissabte següent va

dur-rne uns íulls íntims, bo i preqant-rne 'que' li' diqués el meu

parer.
Els meus comentaris francs i espontanis, una mica alats, com és

elmeu taranna, li varen agradar molt.

Us parlo de finals de 1940. Em va preguntar si em podia encar-
regar de I'edició d'un recull de les seves poesies. Per a mí, editar
un Ilibre vilanoví i en catalá era quelcom que m'arravatava i era
aquí (entre altres coses) on feia la meya petita resistencia humil,

diaria i continua.
A la fi vaig aconseguir que un bon amic meu, impressor mig

clandestí, de tendéncies nacionalistes com les meves, m'imprimís

el primer Ilibre publicat de l'Oriol: «Proses Rimades» (Poesia

Natural), amb proemi meu i portada d~ Pau Roig i Estradé. Sortia
I'any 1950.

El Ilibre no porta cap peu d'autorització. Ens ho saltárern tot.
, No obstant, com nue l'Oriol Puig no admetia complicacions de

cap mena i acatava la Ilei encara que no li agradés, al final de Ilibre
I'impressor es comprometia, manifestant: «Aquest Ilibre s'ha
acabat d'estampar avui, diada de la Mare de Déu del Roser, en els
obradors tipogratics de Joan Jové, de Barcelona».

El Ilibre, com és natural, no tenia cap intencionalitat política.
Solament tenia carácter particular, íntim. No havia d 'ésser venut
al mercat i el seu autor corria amb les despeses senzillament com
a satisfacció íntima p~r'a fer-ne ofrena a les seves amistats.

Realment fou així. Aquest primer Ilibre de l'Oriol, no ha estat

O.riol Puig, amb Alexandre de Cabanyes i Enric C. Ricart.
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posat mai a la venta. Jo mateix, que n 'he tingut sempre més
dun exemplar, entre els quals hi ha el meu amb una dedicatória

irnponent, no solament no m'he atrevit mai a posar-lo als apara-

dors de la Ilibreria, sinó que quan a algú li en parlava i volia adqui-
rir-la, demanava permís a l'Oriol Puig, per a regalar-li, bo i pre-

gant-li que el dediqués. Fins ara no se n'ha venut cap. Suposo que
la vldua i till del bon amic, en tenen encara exemplars. Aquest

Ilibret de versos (prosa rimada que diu ell), va llencar-lo al camp
literari, a la seva veritable personalitat.

L'Oriol, fervent enarnorat i coneixedor del teatre en vers de
Josep M de Seqarra, amb el qual foren bons amics a tinals de.la
vida del gran poeta, vaveure el seu camí obert. Un bon dissabte
vingué al Foment amb un plec de papers, que no eren res més que
la seva primera obra teatral. Va dir-rne amb tota reserva que la
Ilegís.

El dissabte vinent, jo anava a la tertúlia mig animat, mig intran-
quil. Animat,perqué em semblava haver donat un bon pas per a

I 'obra teatral de I 'amic Oriol, intranquil, perqué havia deixat
expressarnent l'obra a Barcelona, i l'Oriol, que I'esperava i que
era tan exigent en la paraula donada, no sabia com s'no prendria,
perqué, de fet, no anava amb embuts. Sortosament ell, lIavors, ja

sabia que en mi tampoc no hi havia mala fe ni segones intencions.

L 'Oriol, impacient, encetá la conversa:

- Qué t'ha semblat alió? Que no m 'ha portes?
En aquella hora, invariablement, l'Oriol es menjava unes gale-

tes regades amb aigua. EII, que era persona important en una de

les millors cases de vins i licors de Vilafranca, era completament



abstemio A vegades em deia: «Avui rn'ne menjat una xatonada,
que hi cantaven els ánqels. O aquest migdia, he menjat un bull
de tunyina irnponent». I jo li deia: -Regat amb aigua? -«Natural-
ments.ern contestava. Jo no ho comprenia.

Li vaig contestar:
- Mira, m'ha agradat tant, pel vers i per la trama, que m'he

pres la Ilibertat d'agafar el teu original i ensenyar-Io al meu amic
Lluis Milla, l'editor de !a Biblioteca Escénlca «CATALUNYA

TEATRAL» que t~ la seva romántica Ilibreria al carrer de Sant
Pau, 21, de Barcelona. Com a home entes i que a mi no rn'en-
qanyará ni rn'anirá amb embuts, li he pregat que es Ilegís I'obra

i que dissabte vinent li passaré a recollir.
El vell Milla, amb el qual, com amb molts altres vells Ilibreters

de vell de Barcelona, téiern petar la xerada els dissabtes a la tarda,

em va prometre que em diria el seu parer.
L'Oriol. d'aquella manera que sabia ter-no, va renyar-rne pel

meu atreviment. Li vaig dir net i ciar que si li hagués demanat

autorització, m 'hauria posat tota mena de consideracions i que
rn'havia semblat oportú delxar-ho a mans d'en Milla, home, tal
vegada el més entes de Barcelona en publicació d 'obres de teatre.

Va quedar parat de la meya agosarada iniciativa. No va deixar
de ter-li certa gracia. A ell i a mi va deixar-nos en el neguit de la
incertesa, durant vuit dies molt Ilargs.

El dissabte vinent ja rn'esperava, neguitós. Penso que va
animar-se en veure que jo arribava somrient i francament eufórico

Va dir-rne per que no li duia els originals.
- Oriol, vaig dír-I], ha sento molt, peró si vals recuperar els

originals haurás d'anar-los a recollir al'Editorial. En Milla et

vol conéixer i parlar seriosament amb tu.

_. Mel /'1t'

L'arnic Oriol va esponjar-se, sobretot en veure que els conter-
tulians seguien la conversa amb un viu ínterés.

El vell i sirnpátlc Milla, tan bonás i que pels seu s avantpassats

tenia arrels vilanovines i que tantes coses de Vilanova i la Geltrú

m 'havia proporcionat, entre el les un títol de propietat de nínxol
del nostre cementiri municipal, em digué de bones a primeres,

que li havia agradat la trama i sobretot els versos d'«EI Retorn»

i que estava disposat a editar l'obra i va pregar-me que I'autor
l'anés a veure per tal d'entaular tractes.

Encara em sembla veure el vell Milla, i al seu costat el seu fill
que avui regenta la Ilibreria. Quan em veu, sempre indefectible-
ment, em parla emocionat d'aquells anys en qué I'amic Oriol era

un assidu contertulia d'aquella típica Ilibreria de vell barcelonina.

Em digué:
- Aquest xicot, Rius, és de bona pasta. Sembla talment arrencat

de la vella i qloriosa tradició teatral que feien drincar els versos
Amb una qracia tan immensa. Al teu amic no li falla la mesura del

vers i la consonant li surt sernpre perfecta.
L'Oriol no em creia. Era molt naturai. Em coneixia sobradament

i em sabia una mica exaltat i exagerat, sobretot en els elogis. Peró

ell, aquella setmana, carnes ajudeu-me feu cap a can Milla. Quan
el dissabte ens retrobárem a la penya del Foment, ens venia amb
la grata nava que en Milla li publicaria «El Hetorn», el seu poema

oramatíc en tres actes, en la seva col.lecció «CATALUNYA
TEATRAL». t.'obra fou publicada el 1954. Préviarnent havia estat

estrenat el9 de juny del 1953, al Teatre Bosc de la nostra Vila.
A partir de Ilavors, Oriol Puig, que havia trobat el seu centre

i que es velé compres per I'editor Milla, no para de produir obres
teatrals. No vaig intervenir absolutament més en les seves reta-

-LA PROMESA DEL BANOUER ••. Premi de teatre en els Jocs Florals ••Du Genét d'Or ••, 1962, del Rosselló. Estrenada al Teatre
del Bose la nlt del 2 d'abrll del 1963.
En escena:,Srta.:Vaqué, Sr. Caba, Sr. Barneda I Srta. Garcla.
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SENSE SUCRE

Farsa cómica en tres acres

PREMI EXTRAORDINARI DE TEATRE EN ELS

"11I JOeS FlORALS DE TlANA 1960"

... CATALUNY A TEATRAL (2.a Epoca) OBRA 68

20 pesseles

cions editor-autor. Sahld totes les novetats pel mateix Oriol i
pel mateix Milla.

A can Milla, l'Oriol entaulá bones amistats dins del món teatral.
Em consta que ja I'esperaven. EII no passava setmana que no s'hi
deixés caure. No li pujaren mai els fums al cap. Tocava, potser
massa,de peus aterra. •

Lesobres de l'Oriol, s'anaven succemt i, per obra i gracia del
FomentVilanoví, se li anaven representant.

Les representacions de les seves obres eren un vertader esde-
veniment dins de la nostra pobl~ció.JO solam~nt record o dos
grans esdeveniments meravellosos i.d 'auténtica nota caracte-
rística vilanovina i catalana d'aquells terñps foscos, par les coses
atenyents a la nostra llenqua ja la nostía cultura, que sofria una
tan terrible repressió: els concerts de l'O~questr~ Municipal
barcelonina dirigida pel Eduard Tolcrá i les' representacions
teatralsde l'Oriol Puig.. .

Els concerts de Toldrá i les representacions de l'Elriol foren en
primera línia per a la cultura vilanovina i catalana. s ,

L'Oriol no se sabia avenir de veure's festejat per tot el bo i millor
de la seva població que es vestia de gala per a assistir a una de les
representacions de les seves obres:

Em deixo aspectes .meravellosos d'ell. Us els esbossaré un
altre dia. Em deixo el gran aspecte de vilanoví auténtic, en tots
els seus aspectes, d'home depurat en el seu lIenguatge. Les obres
de filologia catalana són abundoses en la seva biblioteca i domina-
va la lIengua catalana com el primer.

Jo, al seu costat i al de Magí Mestres i Antoni Anguera, aviat
vaig acabar essent un íanátlc del vilanovisme. De tal manera,
que quan l'Oriol tingué el seu primer llibre imprés i jo li duia els
primers exemplars, n'aqatá un, el primer, i va posar-m'hi aquesta
de_dicatória, que em fa anar per Vilanova amb el cap ben alt:

«A l'arnic Joan Rius, ja més vilanoví que els propis vilanovins,
amb la simpatia i afecte que ens guanyen els qui estimen les nos-
tres coses i per I'agradable proemi d'aquest recull».

Val a dir que jo li he pagat sempre amb el mateix efecte i que
mentres visqui us parlaré d'ell, fins que assoleixi que realment el
poble de la Vilanova que ell estimava el recordi d'una manera total
i efectiva.

JOAN RIUS I VILA
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