
ARXIU MONTSERRAT PUJOL. Nadal del 2001

En felicitar-vos de tot cor aquest Nadal 2001, volem recordar així mateix que l’any vinent, el 2002, que 
aviat començarem i que que us desitgem ple de pau i prosperitat, és el centenari del traspàs de Mn. Jacint 
Verdaguer, príncep dels poetes catalans, del qual Montserrat Pujol era gran admiradora, com palesa bona 
part de la seva producció literària i concretament Recull d’homenatge a Verdaguer (Molins de Rei, 1977).

N A D A L E S

En la pols de la sandàlia
hi hem trobat aquest matí, 
entre els pètals d’una dàlia
de color tot carmesí,
         pols d’or fi.

               (1962)

No volem un Nadal gris
sense les palles daurades,
amb muntanyes enrunades
omplint-nos de desencís.
Volem un Nadal brillant,
ple de molsa verda i flonja,
amb un cel color taronja
i l’alegria d’un cant.
                                      (1968)

Un ramell de flors boscanes
oferim-li al Redemptor;
un ramell de flors boscanes
i les alegries sanes
d’un amor i una cançó.

                                 (1962)

CEMENTIRI DE SUBIRATS

Cementiri, niu pietós,
tu has trobat les mans amables
que t’han apartat obstacles
i t’han fet bell i agradós.

Elles són qui t’han posat
dos ocells damunt la reixa;
impàvids sense una queixa,
escudant la creu de grat.

Ells vetllen entre taüts,
enmig roques mil·lenàries,
a plantes amb lluminàries
i a sers per la mort vençuts.
           MONTSERRAT PUJOL

Oh si poguessin parlar
els qui de temps s’adormiren!;
ai, veuríem com sospiren
i dirien, net i clar:

“Us agraïm, de debò,
l’empresa tan acabada.
No us ha aturat la volada,
ni l’emboirament, ni el tro.

Vosaltres, sempre endavant,
heu fet la costa planera,
per poder amb passa lleugera
entonar fervents un cant.
(01-06-77)

Els qui pugin a aquests cims,
de bons cristians donant mos-
tra,
ens resin un parenostre
entre sentors de raïms.”

Nosaltres diem de cor,
en visitar vostra estada:
“Doneu-nos una alenada
d’aquella fe que no mor.”

I no deixem l’oració,
ja que és nostra millor ofrena,
sentint-nos l’ànima plena
de cants de resurrecció.

UN DO INNAT
M’he entretingut llegint les nadales de la teva àvia. Com més va més em convenço que tenia un do innat —i 
de segur que refermat per les lectures— per a la llengua.

                    Andreu Rossinyol (04-01-01)
TEXTOS INÈDITS
Amb motiu del centenari, us oferim els tres textos inèdits que coneixem de Montserrat Pujol sobre Verda-
guer. Les introduccions que dos d’ells porten són de la mateixa autora.



 Contemplant un autògraf de Verdaguer en el llibre Sant Francesc amb el qual obsequià al Dr. Euge-
ni Jaques, el qual el visità en aquells temps de tragèdia. El doctor era oculista.

VERDAGUER

La vostra mà voladora
té tremp d’estel i d’aurora
i ressons d’una cançó,
signant la dedicatòria
que forma part de la història
d’un intensíssim dolor.

Amb la vostra bonhomia
encomaneu l’alegria
a qui escorcollant els ulls
ha esborrat, sense mentida,
de vostra ànima afligida
un munt de dolors i embulls.

Prompte cantareu de joia
puix que la marcida toia
poc a poc s’ha revifat.
Ja ses flors renovellades
porten de nou alenades
de pau i serenitat.   (1977)

---------------------------------------------
També el cor enjoia,
i no oblida mai,
la flairosa toia:
nostre “Virolai”.

Les Verges morenes
l’accepten de grat;
les Verges morenes...
ran de l’espadat.

Em plau la cloenda
que ara us vaig a fer:
Guardem bé la hisenda
del gran Verdaguer!

---------------------------------------------

La tomba de Verdaguer deserta en el dia que feia cinquanta anys de la seva mort.

Per què l’oblit segueix rera la glòria?,
ens preguntem els que enyorant plorem
númens gegants que ens ha deixat la història,
on seguim pas a pas sa trajectòria
i els ulls, humits, ens diuen que estimem?

Passen brunzents els dies i les hores
i amb pressa els anys s’apilen un a un;
i entre quietud, ben soles, es desfloren
les flors del dol, que entre rosada ploren,
veient el fred que regna al seu damunt.

              Juny del 1952.

*   *   *   *   *   *   *   *   *

MONTSERRAT PUJOL CELEBRA 50 ANYS DE MATRIMONI
El passat 24 de setembre s’esqueien els 50 anys de matrimoni de la neboda homònima de la nostra autora (de 
Montserrat Pujol i Tort amb Francesc Garriga i Vallsorgues), que en aquella ocasió va dedicar als nuvis un 
bell poema (el trobareu a les p. 276-278 de Sempre en actiu); amb aquest motiu, com a felicitació de família, 
“rebin, tots junts, aquest regal senzill”.

2001, L’ANY DE LA GLOBALITZACIÓ DE L’11 DE SETEMBRE
No tant per sort com per desgràcia, al cap de 287 anys de la instauració militar i política d’una mena de te-
rrorisme constant, la data de l’11 de setembre ha esdevingut un referent històric del terrorisme internacional. 
Atenció al que segueix.

Catalunya avui plora adolorida,
plena de fortitud;
l’esperança al seu cor no ha fet    
fallida,
car Déu li ha fet d’escut.

  M.P. 06-1034

Ocells que escupen foc, ales         
feixugues
planant sobre els mortals com    
un estigma
de dol i crueltat; cruixir                 
metàl·lic.                         1960     

Contra atemptats: pregàries,  
notes belles,
obres gentils que apartin els    
embulls.
Que a l’home ingrat se li obrin 
les parpelles        [esculls.  1981
per treure el món de tants i tants 


