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1. Introducció 

 

No tindria sentit començar aquest treball d’una altra manera: Carme Guasch era la 

meva àvia. La meva àvia materna. Va morir l’any 1998, quan jo tenia tan sols tres 

anys, i és per això que el record que en guardo és pràcticament inexistent. A la 

memòria hi tinc algunes imatges gravades, cada cop més difuminades, i ja no puc 

diferenciar aquelles escenes que realment vaig viure d’aquelles que m’han explicat 

els meus pares i els meus tiets tantes i tantes vegades. Segurament, tot és fruit de 

la meva imaginació, que, al llarg dels anys, ha anat dibuixant dins el meu cap tots 

aquests moments que se suposa que vaig compartir amb ella, però jo prefereixo 

creure que aquestes instants que conservo a la memòria sí que són records i no pas 

invencions meves; vull creure que realment em va agafar pels braços al menjador 

de casa seva i em va fer volar al compàs d’El Danubi blau. Sigui com sigui, 

podríem dir que, de fet, no la vaig arribar a conèixer. I és d’aquí d’on neix, 

precisament, aquest treball. Neix de la meva curiositat per descobrir com va ser la 

meva àvia, com va viure, com va estimar. I és que, si bé l’atzar no m’ha permès 

parlar mai amb ella ni tastar el seu mític estofat, he tingut la sort de poder 

disposar de la font més fiable: allò que va escriure. Així doncs, aquest treball de 

recerca és, essencialment, això: el meu intent d’acostar-me a la meva àvia a partir 

de la seva obra literària, que no és res més que el seu testimoni immortalitzat amb 

tinta. 

Quan, fa un temps, vaig començar a fullejar la seva poesia –devia tenir catorze o 

quinze anys-, vaig quedar parat del paper fonamental que hi tenia la figura del 

meu avi, tant en els poemes que va escriure quan aquest era viu com, sobretot, en 

els que va escriure quan ja no hi era. Vaig pensar que devia ser un home 

excepcional, o bé que ella l’estimava d’una manera extraordinària –o totes dues 

coses alhora. Ara, amb aquest treball, he volgut reconstruir, a partir del seu propi 

testimoni –la seva literatura- i del d’amics, familiars i coneguts, els fets més 

rellevants de la vida de la meva àvia i, sobretot, els trets més importants de la seva 

personalitat, per tal de comprendre millor la seva poesia i de poder entendre 

aquest protagonisme gairebé exclusiu que hi té el meu avi. 
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Així doncs, la primera part del treball, la biografia, que he fet basant-me, com he 

dit, en el seu propi testimoni –sobretot el del llibre Trena de cendra, pel seu 

caràcter autobiogràfic- i en el de familiars i amics -principalment el dels seus fills, 

per raons òbvies- l’he escrita amb l’objectiu d’acostar-me a la seva obra. 

D’altra banda, la segona part del treball, l’anàlisi de la seva poesia, és, 

precisament, un intent d’acostar-me a la seva vida i a la seva manera de ser. 

Perquè, com veurem a continuació, és a partir dels seus versos, que estan 

carregats dels seus sentiments i les seves emocions, que –un cop hem conegut allò 

més bàsic de la seva vida i del seu caràcter- podem anar fins a la seva essència i 

podem resoldre les preguntes que fa tants anys em vaig plantejar, quan vaig llegir 

per primer cop la seva obra poètica: per què tenia un paper tan absolutament 

fonamental, el meu avi, en la vida de la meva àvia, i, per tant, en la seva poesia? 

Fins a quin punt va ser transcendent en el conjunt de la seva obra el fet que el meu 

avi morís? Què és el que va fer que el seu amor fos tan profund i anés més enllà de 

la mort? Com es tradueix, tot això, en els seus versos? Fins a quin punt, llegint els 

seus llibres, puc arribar a conèixer-la i a conèixer el meu avi?  

Per altra banda, també he volgut analitzar de quina manera la meva àvia va viure 

el dol per la pèrdua del meu avi. Com veurem més endavant, no només va ser més 

llarg del normal –tan llarg, que, probablement, no es va acabar mai- sinó que, a 

més a més, va tenir unes característiques especials. El que intentaré estudiar, 

doncs, és això: per un costat, els motius d’aquesta singularitat, i, per l’altre, en 

quins aspectes de la seva poesia és palpable l’evolució que el procés de dol va patir 

al llarg dels anys. 

Finalment, vull aclarir que, tot i que Carme Guasch era la meva àvia i que, per 

tant, aquest treball, per a mi, té una importància que va més enllà d'allò 

estrictament acadèmic, he procurat abstreure’m temporalment de la meva 

condició de nét per tal de fer un estudi objectiu i rigorós, en el qual el més 

important no és, ni molt menys, la seva faceta d’àvia, sinó la d’escriptora i 

poetessa.  
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2. Primera part: la vida 
 

 

 

 

 

Carme Guasch i Darné (1928-1998) 
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Carme Guasch i Darné va néixer el 3 d’octubre de 1928 a Figueres. Filla de Carme 

Darné i Aldrich (1897-1980), modista de barrets de senyora, i d’Antoni Guasch i 

Teigell (1890-1971), mestre de carrera i empresari de professió – tenia una botiga 

de vins i durant uns anys va llogar el teatre municipal de Figueres- va tenir una 

infància relativament còmoda, marcada per la guerra, que va viure, com veurem, 

com una gran aventura, i per una educació estricta, tant a casa, a causa del 

caràcter sever i dominant del seu pare, com a l’escola, d’acord amb la rígida moral 

imperant a l’època. La seva mare era una dona de família humil, sense estudis, que 

va treballar d’ajudant al taller de barrets de Felipa Domènech i Ferrés, veïna seva 

del carrer Monturiol i mare del cèlebre pintor Salvador Dalí -de fet, de joveneta va 

acompanyar molts matins a l’escola el futur geni del surrealisme-. La seva 

personalitat dèbil es va accentuar per culpa de dos grans traumes: la mort 

prematura del seu primogènit, Antoni Guasch i Darné, l’any 1921 -és a dir, set anys 

abans del naixement de Carme Guasch- per culpa de l’abandó de la dida que 

l’havia de cuidar; i la Guerra Civil Espanyola, que va viure amb especial angoixa a 

causa del seu tarannà patidor. Potser per això, Carme Guasch explica a la seva 

novel·la Trena de cendra -que va escriure just després de la mort del seu marit i 

que recull bona part de la seva vida, motiu pel qual serà citada en aquest treball 

amb una certa freqüència- que la seva mare “va ingressar en una mena de religió-

ocupació i no faltava mai a missa, resava llarguíssims rosaris i feia prometences a 

tort i a dret (...) Ella mateixa va fabricar-se aquesta mena de fe com a substitut de 

totes les coses que havia anat perdent al llarg de la seva vida, i també perquè, 

desconfiada com era, cercava d’una manera obscura i primària una ajuda més 

elevada que no pogués fallar-li”1.  El seu caràcter tímid i poruc contrastava amb el 

del seu marit, un home de Riudecanyes (Tarragona), dotat d’una forta personalitat 

i una gran capacitat d’iniciativa. Catalanista, anticlerical i autoritari, va educar 

d’una manera ben exigent la seva filla, la qual l’estimava amb una barreja 

d’admiració i respecte. És també en la novel·la Trena de cendra que Carme 

Guasch transcriu les paraules que va adreçar-li el seu pare just abans d’entrar a 

l’Institut: “No et demano que siguis la primera, però en cap cas consentiré que 

siguis dels últims”2.  

                                                 
1. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 89. 

 2. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 105. 
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El caràcter fort i inconformista que Antoni Guasch demostrava en l’àmbit familiar 

també tenia una vessant pública. I és que va participar activament en el 

desenvolupament cultural de la ciutat de Figueres. De fet, no és cap exageració dir 

que, durant aquells anys, va ser un dels homes més destacats de la ciutat. 

President del Casino Menestral (1954-1964), la institució cultural més important 

de Figueres, va impulsar diverses iniciatives, com ara la Festa de la Poesia -

activitat en què, uns anys després, com veurem, Carme Guasch participaria en 

diverses ocasions-, la Fira de Dibuix i Pintura, dirigida pel pintor empordanès 

Joan Sibecas Cabañó, i l’Escola de Música, dirigida per Camil·la Lloret. El Casino 

Menestral va ser fundat l’any 1856 amb l’objectiu d’impulsar la cultura popular de 

Figueres, i encara actualment continua al servei de la ciutat. Sembla, doncs, que la 

profunda implicació que Carme Guasch tenia amb la ciutat de Figueres era cosa de 

família.  

Antoni Guasch també va impulsar la cultura de la ciutat a partir del teatre. 

Empresari com era, va llogar el teatre municipal de Figueres -que, en l’actualitat, 

és la seu del Teatre Museu Dalí- per un període de cinc anys (1935-1939). Durant 

aquella època, tota la família assistia a les representacions cada diumenge, i va ser 

gràcies a aquest costum que, ja des de ben petita, Carme Guasch va començar a 

descobrir un món totalment desconegut, totalment estrany i, alhora, totalment 

estimulant, més enllà de les escoles de monges i les famílies convencionals com la 

seva: “Comprovava amb sorpresa que les senyores tenien dos pits que no 

amagaven pudorosament com la meva mare o altres dones “normals”, i que duien 

pantalons. (...) Observava que d’altres nens, més o menys de la meva edat, enlloc 

d’anar a l’escola com jo, “treballaven” com la gent gran, enfilant-se a la corda 

fluixa, ballant un xotis o fent El niño Judío fins a fer-nos saltar les llàgrimes”3. En 

aquesta experiència, probablement, hem de buscar-hi la base -o, com a mínim, és 

un dels factors- de la seva mentalitat oberta i el seu esperit crític, que en diverses 

ocasions, com veurem, l’enfrontarien amb la moral establerta.  

A tot això, però, cal dir que, si bé Carme Guasch admirava el seu pare pel seu 

caràcter inquiet i emprenedor -qualitats que ella mateixa adquiriria de gran- i per 

la seva dedicació a la ciutat que ella començava a estimar, sovint va saber-se 

                                                                                                                                                   
3. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 66. 

 



 11 

mancada d’afecte i d’atenció. El seu pare l’estimava molt, sí, però no estava tan 

predisposat als jocs i a les moixaines com voldria una nena de tan curta edat. 

Aquest buit el va omplir la figura d’Amadeu, el “mosso” de la casa, un noi jove i 

divertit que va estimar-se la Carme com la seva pròpia filla i li va procurar totes les 

atencions: “Amb un pare sovint encaparrat pel negoci i poc propici als jocs i  a les 

preguntes d’una nena, l’Amadeu va ocupar molt sovint el lloc i l’afecte del pare”4.  

Molts anys després, dins el recull de poesies “Autobiopoètica” -una petita 

autobiografia en vers que va escriure juts abans de morir i que va ser publicada 

pòstumament pels seus fills dins el llibre “Poesia completa”- Carme Guasch 

tindria un record per qui va ser una de les persones que més va estimar i que més 

va marcar la seva infantesa, tant per l’afecte mutu que van tenir-se sempre com 

per la tràgica mort que se l’endugué, a mans dels feixistes.  

 

Vas ocupar sovint el lloc del pare, 

i del germà (que va engolir l’oblit) 

i de l’amic i l’avi, i més encara: 

el de l’amor primer, sols pressentit.5 

 

 

Podem dir, doncs, que Guasch es va criar en un ambient ple de contradiccions. A 

casa, el seu pare i la seva mare representaven dues maneres oposades de viure, fet 

que es va evidenciar encara més després que el bàndol nacional guanyés la Guerra 

Civil Espanyola: mentre que ella, que sempre havia estat poruga i patidora de 

mena, es va resignar al franquisme perquè havia acabat amb la guerra, ell va 

mantenir intactes els seus ideals. El seu caràcter ambiciós i vitalista es 

contraposava absolutament amb el de la seva dona, i, tot i que durant els anys més 

intensos de la dictadura, va haver de reservar-se les crítiques al règim pel 

menjador de casa, de seguida que va poder -a partir dels anys 50- va començar a 

treballar per promoure la cultura i la llengua catalanes, per mitjà de diverses 

iniciatives com les que ja hem comentat.  

 

                                                 
4.


 GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 69. 

5. GUASCH, Carme. Autobiopoètica, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 153 

(“L’Amadeu”). 
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De tota manera, va decidir quedar-se en un segon terme pel que fa l’educació 

religiosa de la seva filla, potser perquè considerava que era paper de la seva dona, 

o potser perquè, ateu com era, no volia destacar enmig de la marea catòlica que 

seguia el franquisme Carme Guasch, pertant, va créixer d’acord amb la moral, els 

costums i l’ensenyament propis del catolicisme. A partir de llavors, la religió va 

esdevenir una part molt important de la seva vida -i, en conseqüència, de la seva 

obra literària-, tot i que, com veurem, més endavant es va situar a la banda més 

oberta i progressista de l’Església.  

 

 

 

Carme Guasch (la segona per l’esquerra) i els seus pares, a la dreta 

 

 

“Sempre he compadit els nens que no han conegut una guerra”6. D’aquesta 

manera comença el capítol en què Carme Guasch, dins la novel·la Trena de 

cendra, recorda els fets de la Guerra Civil Espanyola des de la seva perspectiva. 

Encara que pugui resultar una afirmació totalment paradoxal, no ho és tant si ens 

posem en la pell d’una nena de vuit anys innocent i fantasiosa que no entenia res 

del que passava –i que, per tant, no tenia por-, que va tenir la sort de  no ser 

víctima de la mort de cap ésser estimat i que no va passar mai gana  -perquè 

sempre havia menjat molt poc, no perquè a casa seva hi sobrés el menjar-.  

                                                                                                                                                   
 

 6. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 71. 
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Figueres va ser una ciutat especialment perillosa durant aquells tres anys; com 

que era una ciutat estratègica –pel fet d’estar tan a prop de la frontera, perquè 

tenia l’última estació de tren abans d’arribar a França i perquè  hi havia una gran 

fàbrica d’armament, anomenada “Can Fita”- rebia atacs aeris amb molta 

freqüència. Tot i això, Carme Guasch va tenir la sort de no patir cap desgràcia en 

primera persona i, per tant, la guerra no va tenir per a ella la transcendència que 

hauria pogut adquirir si hi hagués perdut el pare o la mare. Tanmateix, és obvi que 

una vivència tan potent com aquella condicionaria per força la seva manera de 

veure la vida, i, per tant, segurament, la seva manera d’escriure.  

Quan va esclatar el conflicte Carme Guasch va seguir fent la vida que feia fins 

aleshores, i el seu dia a dia no va patir cap sobresalt a excepció d’algun 

bombardeig nocturn. Durant els primers mesos va seguir anant al teatre cada 

diumenge, i va continuar assistint a l’escola privada del senyor Cuadras, un home 

que preparava els nens i nenes de la ciutat per a l’ensenyament secundari i al qual 

els pares de Carme Guasch havien hagut de recórrer perquè la seva filla no havia 

volgut anar de cap manera a l’escola de monges. No va ser fins al bombardeig del 

Parc que els seus pares no van decidir que havien de portar-la fora de la ciutat per 

allunyar-la dels perills de la guerra. Carme Guasch era prop del Parc quan es va 

produir l’atac, i va anar de molt poc que no s’afegís el seu nom a la llarga llista de 

víctimes. Aquest succés no només va impactar els seus pares, sinó que ella mateixa 

en quedà molt impressionada; tal i com explica la seva segona filla, Sílvia Soler 

Guasch: “pocs anys abans de morir encara explicava que l’endemà del bombardeig 

s’havia trobat el cap d’una nena a dalt d’un arbre del parc”7. De fet, sobre aquest 

accident en va escriure un poema titulat “Bombardeig”, que va incloure dins el 

recull Autobiopoètica: 

 

Un vell, tot  sol, llegeix en el seu banc. 

Reptant un nen rebel, la mainadera 

talla el matí d’hivern cridant: “Espera!” 

mentre sacseja, grassa, l’ample flanc 

 

 

                                                 

 7. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (01/08/12) 
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entre la gent. De cop, fendeix el fang 

un tro funest, i un xiscle reverbera 

entre llampecs i mort i polseguera: 

el Passeig Nou és tot un esvoranc. 

 

Damunt del groc, ditades d’aspre sang 

han dibuixat al sòl una bandera. 

Darrere el crit, el pànic s’arrecera. 

Lívid, el sol és com un ull tot blanc. 

 

Com una fruita d’horrible primavera, 

un cap d’infant floreix damunt d’un branc.8 

 

 

Així doncs, els seus pares van optar per treure-la de Figueres i portar-la a un lloc 

més segur. Inexplicablement, però, van decidir portar-la a casa del capellà d’un 

poble proper, Castelló d’Empúries. Si tenim en compte que Castelló d’Empúries 

era considerat un dels pobles més “rojos” de la comarca i que, per tant, el capellà 

era el centre dels odis de tots els milicians de la contrada, resulta difícil d’entendre 

per què van decidir de portar-la allà. De fet, fins i tot ella mateixa tota la vida ho va 

considerar un misteri. Com també és un misteri, òbviament, quina mena de 

relació podien tenir un anticlerical com el seu pare i un vell rector de poble. 

En qualsevol cas, els seus pares la hi van enviar, juntament amb la seva àvia 

materna, Emília Aldrich Pi, i la seva tieta, germana de la seva mare i filla d’Emília, 

“Angelita” Darné Aldrich. Carme Darné, la mare de Carme Guasch, havia decidit 

fer-se’n responsable perquè totes dues havien perdut el marit en aquella època no 

hi havia pensions de viduïtat; a més, l’única persona que se’n podia haver fet 

càrrec, l’altre fill d’Emília Aldrich -Enric Darné Aldrich-, s’havia fugat amb els 

diners que la seva mare havia estat estalviant per evitar que fes el servei militar. 

Carme Guasch tenia molt mal record de la vida a Castelló d’Empúries. Com que el 

rector s’havia d’amagar dels milicians del poble, pràcticament no sortien de casa; 

vivien en estat d’alerta constant, i cada petit soroll els feia pensar el pitjor.  

                                                                                                                                                   
8. GUASCH, Carme.  Autobiopoètica, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 154 

(“Bombardeig”). 
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Carme Guasch explicava que matava el temps trencant les fulles seques del geranis 

que hi havia al petit jardí adjacent a la casa, i és per això que, segons Sílvia Soler, 

“de gran no va voler mai geranis a casa”9.  

Quan la vida en aquella casa ja començava a ser insofrible, Antoni Guasch va 

decidir portar la seva filla, la seva cunyada i la seva sogra a un altre poble, a Lladó. 

Allà viurien a l’antiga casa pairal de l’Amadeu, el mosso de la família, que aquest 

havia cedit perquè hi visquessin famílies fragmentades per culpa de la guerra, ja 

fos perquè el pare de la família era al front o bé perquè, com en el cas de Carme 

Guasch, s’havia quedat a Figueres per regentar el negoci familiar. En aquella casa 

hi regnava un ambient de solidaritat entre les diverses famílies, ja que tothom es 

trobava en la mateixa situació; Carme Guasch recordava que cada nit s’asseien tots 

al voltant de la ràdio i, tot escoltant les males notícies que arribaven, es consolaven 

els uns als altres. No obstant, a mesura que van anar passant els dies la 

convivència va fer-se més complicada, i van començar a ser freqüents les disputes 

entre mares per alimentar bé els fills respectius.  

Va ser durant el període més àlgid de bombardejos –un altre fet que, aparentment, 

no té una explicació massa lògica- a Figueres quan Antoni Guasch i Carme Darné 

van decidir fer tornar la seva filla a la ciutat, juntament amb la seva àvia Emília i la 

seva tieta “Angelita”. Els atacs aeris que rebia la ciutat gairebé cada nit van fer que 

la família Guasch-Darné fes del refugi de sota l’escala, que compartia amb la resta 

de veïns, la seva segona casa. Molts anys després, Carme Guasch, a la novel·la 

Trena de cendra, faria una molt bona descripció de l’horror que provocaven 

aquells bombardejos i de la situació de pànic que significava amagar-se al refugi:  

 

“Quan sentíem el sinistre xiulet de la bomba que queia la por s’apoderava 
d’algunes persones, entre elles la meva mare, que es posava a xisclar 
histèricament –espectacle que a mi m’espantava més que el mateix bombardeig-. 
Llavors, un dels veïns, invariablement, cridava ben fort: “Serenitat, serenitat!” 
amb un to de veu tan esglaiat que els efectes que el consell produïa en tots 
nosaltres eren, precisament, els contraris d’allò que perseguia. El meu pare, en 
canvi, cloïa els punys i, alguna vegada, els alçava enlaire tot maleint els avions 
assassins i invisibles.  
 
 
 

                                                 

 9. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (01/08/12) 
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Les bombes queien entorn nostre i tots sabíem que en cas de fer blanc res no ens 
salvaria, ni el formigó de les parets, d’una mort segura; confiàvem, simplement, 
en la nostra bona sort. Jo, a més a més, confiava en els meus pares: no podia 
imaginar que em pogués passar res estant ells al meu costat”. 
 
 
 
 

 

 

Cara i creu d’una postal enviada per Carme Guasch als seus pares a l’època escolar 
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A l’edat de deu anys, Carme Guasch va ser matriculada a l’Institut Ramon 

Muntaner de Figueres -que va ser fundat l’any 1839 i encara existeix-, que 

aleshores estava desplaçat a un petit poble molt proper a la ciutat, Vilafant, per tal 

de protegir els alumnes dels atacs aeris. Tal i com ella mateixa explicava, de tant 

en tant les classes s’havien d’interrompre perquè el soroll de les bombes caient a la 

ciutat era eixordador, i tots els alumnes sortien al jardí a contemplar aquell 

espectacle macabre: “intuïa foscament que tal vegada en aquell precís instant una 

bomba podia deixar-me òrfena, pobra, sola al món: tota la meva família era a 

Figueres”10. El més perillós de tot, però, era el trajecte que Carme Guasch i la resta 

d’alumnes de l’institut havien de fer cada cap a Vilafant des de casa seva; hi 

anaven a peu, o en bicicleta, o en carro, i pel camí sovint els avions apareixien per 

damunt dels seus caps. Aleshores s’estiraven a les cunetes i s’estaven quiets fins 

que desapareixia el perill. 

Quan va arribar l’hivern, veient el perill que suposava per la seva filla el fet d’anar 

cada dia a l’institut, Antoni Guasch i Carme Darné van decidir que seria millor que 

es quedés a casa -“van decidir que, en tot cas, valia més que moríssim plegats”11-. 

Durant el mes de gener, anaven cada matí a un olivet prop de Vilafant i hi 

passaven tot el dia, per tal d’allunyar-se de les bombes el màxim temps possible. 

A tot això, la nit del set de febrer, el set de febrer de l’any 1939, els van avisar que 

els nacionals eren molt a prop de la ciutat, així que Carme Guasch i tota la seva 

família –acompanyats d’un grup de veïns- van haver de fugir cap als afores de la 

ciutat. Caminant van arribar a Can Torres, el mas d’uns amics de la família que 

acollia a tots aquells que fugien dels franquistes i que, per tant, era ple de gent de 

gom a gom. Tot i l’ambient tètric i desolador que, naturalment, es respirava en 

l’ambient, Carme Guasch –que era només una nena- no era capaç d’entendre la 

magnitud de la tragèdia que estava vivint, i, tal i com ella mateixa explicava, tenia 

més aviat la sensació d’estar en una casa de colònies.  

 

 

 

                                                 

 10. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 83. 

  11. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 84. 
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L’endemà, però, s’adonaria que estava passant una cosa greu; o, més ben dit, 

transcendent. Quan, finalment, els soldats franquistes van arribar a la ciutat, la 

gent va sortir a rebre’ls com autèntics herois, perquè havien acabat amb la guerra.  

Tant era qui n’hagués resultat vencedor; ja no hi hauria més bombes, ni més gana. 

Entre aquesta gent hi havia la seva mare. Antoni Guasch, en canvi, es va quedar 

dins el mas, totalment compungit, juntament amb altres homes que, com ell, es 

van negar a rebre els feixistes. Aquesta situació va desconcertar totalment Carme 

Guasch; no podia entendre que una cosa pogués provocar tanta alegria a la seva 

mare i, alhora, tanta pena al seu pare. “A ella –tal i com explica la seva filla 

primera, Blanca Soler Guasch- veure el seu pare, que sempre havia estat exemple 

d’enteresa i coratge, absolutament desfet, plorant com un nen petit, va colpir-la 

amb molta intensitat. Sempre deia que era l’única vegada que havia vist plorar un 

home”12. I és que, a partir d’aquell moment, Carme Guasch va començar a adonar-

se que “quelcom diferent dels bombardeigs i de la gana, dels sobresalts i la por, 

però tant destructor o més i sobretot molt més encobert”13 acabava d’obrir-se 

davant seu i amenaçava tot el seu futur.  

 

 

 

Carme Guasch a l’edat de deu anys 

 

                                                 

 12. Conversa amb Blanca Soler Guasch (19/07/12) 

  13. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 87. 
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Quan la Guerra Civil Espanyola es va haver acabat del tot, Carme Guasch tenia 

onze anys. Els seus pares, doncs, van decidir que havia de reprendre els estudis i 

van matricular-la al mateix institut on havia anat abans de la guerra –i que s’havia 

instal·lat un altre cop a la ciutat de Figueres- perquè comencés el segon dels set 

cursos que aleshores tenia el batxillerat. Aleshores el batxillerat durava set anys -

des dels deu fins als disset- i acabava amb una prova homòloga a  les actuals 

Proves d’Accés a la Universtitat, anomenada “Examen d’Estat”.  

L’etapa de l’institut va ser molt important per a Carme Guasch, ja que hi va 

descobrir tres aspectes que, en tant que serien dels més importants de la seva vida, 

formarien part dels eixos fonamentals de la seva obra literària: l’estudi, la religió i 

l’amor. Durant la setmana, estudiava unes assignatures que cada cop trobava més 

interessants -així ho reflecteixen les seves notes- i només es relacionava amb la 

gent de l’institut. A poc a poc es va anar convertint en una noia realment 

estudiosa, i no van tardar a arribar les primeres matrícules d’honor. Això, 

naturalment, la va fer molt feliç -sobretot pel fet de satisfer les expectatives del seu 

pare-, però també va ser, en certs moments, motiu de preocupació: a més de 

sentir-se petita i lletja al costat de les seves companyes de classe -que, segons ella, 

eren ja “unes dones fetes i atractives”14-, va començar a agafar el complex de ser la 

noia estudiosa de la classe. Tal i com ella mateixa explicava i com veurem més 

endavant, mai no va poder desempallegar-se del tot d’aquests complexos 

d’inferioritat. 

 

                                                 
14. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 106. 
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Quadern de notes de Carme Guasch (1942, quart curs) 
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Quan arribava el cap de setmana, però, es trobava amb una colla de nois i noies 

que no feien el batxillerat  i amb els quals es coneixia pel simple fet de ser veïns del 

barri. Tots plegats es trobaven en un local situat darrere el Parc, el Patronat de la 

Catequística Parroquial, conegut col·loquialment a Figueres com la “Cate”. Era un 

centre on s’hi representaven obres de teatre i que era el lloc de trobada de molts 

joves i famílies de la ciutat. Actors i públic hi podien gaudir cada cap de setmana 

d’un ambient familiar i conservador que tenia com a pal de paller la moral 

catòlica. A més a més de ser l’espai en què, durant aquella època, Carme Guasch 

dedicava el seu temps d’oci, la “Cate” va ser molt important per ella -més ben dit, 

transcendental- perquè que hi va conèixer l’home de la seva vida, l’Antoni Soler 

Bos, un dels joves actors de la catequística. De fet, Carme Guasch reconeix a la 

novel·la Trena de Cendra que l’assiduïtat amb què acudia a les representacions  de 

la “Cate” es devia principalment al seu enamorament; un enamorament que, 

segons explica, va sorgir, al contrari que les anteriors vegades, per motius 

diferents de l’aspecte físic o el tarannà del noi: “T’havia vist només una vegada i no 

sabia qui eres. Anaves amb els amics de la Cate, però tenies un aire seriós i callat. 

Amb prou feines em vas dirigir una mirada. (...) Et deies com el meu pare i 

aquesta casualitat va semblar-me una premonició. <És lleig, però m’agrada>, vaig 

dir, gairebé per mi mateixa. Tenies misteri. Eres el meu, havies de ser el meu 

home”15. Tan bon punt es van conèixer es van fer amics de seguida, i ben aviat van 

començar a passar moltes estones junts, al marge de la resta de la colla. A més a 

més, sembla que l’atracció que Carme Guasch sentia per l’Antoni era recíproca; si 

més no, ell va començar a recollir-la a la porta de l’església quan s’acabava la 

missa i a acompanyar-la cap a casa seva -moment que aprofitaven per parlar de les 

seves coses, tots dos sols-, i, per altra banda, tal i com explica Josep Maria 

Gumbau -membre de la companyia teatral de la “Cate”-, solia anar a veure Carme 

Guasch a casa seva pretextant una visita a la cosina del seu pare, Llogàlia Basco 

Soler, que vivia al carrer Galligans, molt a prop del carrer Lausaca, on vivien els 

Guasch16.   

 

 

                                                 

 15. . GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 108. 

  16. Conversa a través del correu electrònic amb Josep Maria Gumbau (24/08/12). 
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La visita era d’amagat, òbviament, per diferents raons: primer, perquè en aquella 

època no era ben vist que un noi i una noia es veiessin si és que la cosa no havia 

d’acabar en casament; i, en segon lloc, per altres motius que analitzarem una mica 

més endavant.  

És evident, doncs, que entre tots dos començava a construir-se un vincle especial, 

tot i que no va ser fins després de l’estada de Carme Guasch a la Residència de les 

Teresianes de Barcelona, durant l’època universitària, que la relació va esdevenir 

estrictament amorosa, com veurem més endavant. En qualsevol cas, Maria Masó 

Fontdecaba -esposa de Josep Maria Gumbau i membre, també, de la companyia 

teatral de la “Cate”- explica que va ser precisament en l’època durant la qual 

Antoni Soler i Carme Guasch començaven a “entendre’s”, com diria la gent 

d’aquells anys, que l’elenc femení de la companyia, dirigit per l’Antoni, va estrenar 

la primera obra escrita per Carme Guasch, Lo que no vuelve, cosa que demostra, si 

més no, la complicitat que hi havia entre tots dos. Maria Masó n’era la 

protagonista.   

 

 

 

 

 

Cartell de propaganda de l’obra teatral Lo que no vuelve (1949) 
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Mentrestant, Carme Guasch ja havia descobert la Fe. Quan es va acabar la Guerra 

Civil, la seva àvia paterna, Maria Teigell Nolla, va adonar-se que la seva néta ja 

tenia edat d’haver fet la comunió, i va portar-la a combregar per primera vegada. 

Aquesta àvia era molt religiosa i va ser la que va encomanar directament a Carme 

Guasch la passió per Déu. És una coneguda anècdota familiar que el seu home –és 

a dir, l’avi de Carme Guasch-, Josep Guasch Solé, quan era alcalde de 

Riudecanyes, va iniciar el projecte de la reforma del sostre de l’església  

simplement perquè sabia que la seva dona hi passava tot el dia dins. Carme 

Guasch en va parlar en un poema dins el recull Autobiopoètica:  

 

(...) 

Es diu que essent alcalde, la gent va notar un dia 

que el sostre de l’església mostrava greus perills. 

“Cuiteu i que l’adobin!” –el batlle responia- 

que hi tinc resant tothora la mare dels meus fills! 

(...)17 

 

Tot i que no es va celebrar cap cerimònia especial, Carme Guasch va viure aquella 

primera experiència religiosa com un gran canvi dins la seva vida. I no era per 

menys, ja que a partir de llavors va començar a anar a missa sola cada diumenge, i 

la seva confiança en Déu va esdevenir tan gran que es podria dir que, 

pràcticament, al cap de pocs mesos, la seva vida va començar a orbitar entorn 

d’Ell: “Em despertava i donava gràcies a Déu pel do de la vida (...). Quan aprovava 

un examen, quan se’m solucionava un problema, quan el noi que m’agradava em 

feia objecte de la seva atenció; tot això era un do gratuït de l’Altíssim”18. Molt 

temps després, però –com ja s’ha comentat amb anterioritat- la  seva mentalitat 

oberta i crítica farien que se situés al cantó de l’Església més obert i progressista, i 

que, fins i tot,  al cap de molts anys, arribés a qüestionar-se els dogmes més 

fonamentals arran de la mort del seu marit.  

 

 

                                                 

 17. GUASCH, Carme. Autobiopoètica, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 139 (“Els       

avis, els pares”). 

  18. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 93. 
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Acabat el batxillerat, l’any 1945 –és a dir, quan tenia disset anys-, Carme Guasch 

va entrar a la universitat, després d’haver aprovat l’Examen d’Estat. Sempre es va 

mostrar agraïda amb els seus pares pel fet que li permetessin satisfer la seva 

vocació de cursar els estudis superiors, ja que, en aquella època, que una noia 

entrés a la universitat era vist, més aviat, com un caprici innecessari o, si més no, 

com una excentricitat, i la gran majoria de pares preferien, simplement, 

emparellar les filles amb un noi de bona família. 

Així doncs, es va matricular a la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de 

Barcelona. Els primers mesos a la ciutat comtal van ser absolutament estimulants 

per a Carme Guasch, tant per les classes a què assistia –la carrera comptava amb 

alguns professors eminents, com el doctor Blecua o el doctor Vilanova- com per la 

ciutat en sí: “Barcelona va ésser com un gran, com un constant enlluernament 

durant els primers cursos de la carrera. Em semblava que no seria a temps de 

veure-ho tot, d’anar per tot”19. D’altra banda, va poder gaudir d’una llibertat que 

un temps enrere no hauria pogut arribar a imaginar (“Tastava, oh, sí, tastava / el 

gust de sentir-me lliure”20): de sobte, podia caminar sola pels carrers de la ciutat, 

podia xerrar amb els companys de classe en qualsevol bar, podia assistir als 

concerts i a les conferències que volgués... “De vegades, abstreta com estava en la 

contemplació de la ciutat que començava d’estimar, em passava l’hora d’anar a 

classe. Llavors em sentia culpable i em semblava que havia perdut quelcom 

important per no res, però ara penso que sovint era precisament a l’inrevés. La 

classe era allò: els carrers, les places, la gent, la meva pròpia llibertat acabada 

d’estrenar”21.  

 

 

 

                                                 

 19. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 119. 

  20.  GUASCH, Carme. Autobiopoètica, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 156 (“La 

universitat”). 

  21. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 120. 
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Tarjeta d’idenditat del Col·legi Oficial de Doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres 

 i en Ciències (1958) 

 

 

 

No obstant, la llibertat que Carme Guasch podia palpar pels carrers de la ciutat 

desapareixia tan bon punt entrava per la porta de la residència en què els seus 

pares havien decidit que s’allotgés, les Teresianes del Passatge Mercader. Tot i que 

eren unes monges relativament modernes –anaven vestides de carrer i assistien a 

concerts i altres actes públics- les teresianes exercien sobre les internes una 

vigilància estricta i una tutela espiritual molt marcada. Si bé Carme Guasch estava 

feliç d’estar en un lloc on tothom, companyes i monges, participava d’aquella 

manera de viure –la religiosa- sovint va trobar excessiu el control a què estava 

exposada i massa rígida la manera que tenien les monges d’entendre la moral 

catòlica. I és que les teresianes seguien les universitàries quan sortien de la 

residència, i expulsaven totes aquelles que tinguessin el mínim contacte amb un 

noi. De fet, Carme Guasch explica a la novel·la Trena de cendra que una noia “que 

tenia la cintura molt estreta i se’n sentia d’allò més orgullosa es veié obligada a 

posar-se una tovallola sota el vestit a fi que la seva silueta no resultés tan 

<<provocativa>>”22.  

  

 

                                                 

 22. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 102. 
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Tot i que anys més tard, tal i com  explica la seva filla Sílvia, es mostraria molt 

crítica amb les actuacions d’aquest tipus per part de les teresianes, en aquell 

moment Carme Guasch va acceptar aquesta situació sense protestar, potser 

perquè ja hi estava acostumada o potser perquè, tal i com diria molt temps després 

en el poema La universitat del recull Autobiopoètica: 

 

“Què voleu! Era tan fàcil 

que algú pensés per nosaltres 

i no haver de decidir 

 entre el bé i el mal, com ara!”23 

 

Però la gran preocupació de Carme Guasch durant l’època universitària no va ser 

la repressió de les teresianes. El problema era dins seu. Tot i que tenia una gran 

set d’afecte i es delia per integrar-se en un grup d’amigues, el seu caràcter fort i 

extremadament susceptible li ho impedien. Per una banda tenia moltes ganes 

d’estimar i de ser estimada, però per l’altra tenia moltes dificultats per conviure 

amb les que voldria que fossin les seves amigues. És per això que les  primeres 

cartes d’Antoni Soler van arribar com per art de màgia, en el moment oportú, 

omplint el buit d’amor que Carme Guasch sentia dins seu. I és per això, 

probablement, -entre d’altres motius- que la jove poetessa va enamorar-se’n d’una 

manera tan profunda, tot i que, com hem vist abans, ja havia sentit alguna cosa 

per ell mentre anava l’insitut, quan ell l’acompanyava a casa després de missa. I és 

que, al començament de l’estada a les Teresianes, juntament amb les viandes que 

li enviaven els seus pares -perquè, segons ella mateixa, a la residència el menjar 

era realment escàs- Carme Guasch va començar a rebre cartes amistoses d’Antoni 

Soler. Malgrat que llavors eren cartes amistoses i prou, Carme Guasch hi buscava 

qualsevol demostració d’un amor més enllà de l’amistat –moguda per les seves 

ànsies d’estimar- i sentia que aquell que aleshores era el seu amic -un amic que en 

cada carta la transportava de nou a la Rambla de Figueres i li proporcionava una 

estona de pau interior- podia ser algun dia la persona que “donés equilibri i sentit 

a la seva vida”24.  

                                                 

 23. GUASCH, Carme. Autobiopoètica, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 156 (“La 

universitat”). 

24. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 117.  
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Carme Guasch amb algunes companyes de la Residència de les Teresianes, el dia de carnestoltes 

de l’any 1947 

 

 

 

Després de moltes cartes, que cada cop s’havien anat tornant més afectuoses, la 

jove parella va començar a trobar-se a Figueres els caps de setmana. Carme 

Guasch explicava que ni ells mateixos no havien definit quin tipus de relació 

mantenien; simplement, tenien ganes d’estar junts, de parlar molta estona, i ho 

feien. Tanmateix, en un lloc com Figueres, on tothom es coneixia, resultava 

impossible que un noi i una noia es veiessin cada cap de setmana i la ciutat no 

n’anés plena. Dins la colla d’amics de la “Cate” s’havien començat a formar 

parelles, i semblava que Carme Guasch i Antoni Soler en formaven una -tot i que, 

com s’ha dit, ells encara no havien decidit ser-ho explícitament-. És per això que 

els dos joves van topar de seguida amb l’oposició dels pares de Carme Guasch, que 

no veien amb bons ulls una relació tan poc definida i tan poc ortodoxa. A més a 

més,  no van acceptar que la seva filla festegés amb un jove sense estudis i 

provinent d’una família humil; Antoni Soler era fill d’un carter -Joaquim Soler 
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Municoi, 1899- i d’una mestressa de casa -Maria Bos Sais, 1884- i havia hagut de 

prescindir dels estudis de batxillerat per aportar diners a l’economia familiar, 

entrant a treballar molt jove a la sucursal d’un banc, com a grum. El pare de 

Carme Guasch era empresari, formava part de la petita burgesia, i creia que la seva 

filla havia d’aparellar-se amb algú de classe benestant. De fet, Carme Guasch 

explica a la novel·la Trena de Cendra que el dilluns de Pasqua d’aquell mateix any 

la van convidar a una festa a casa d’uns amics, i quan els seus pares van 

assabentar-se que l’Antoni també hi era van aparèixer i se la van endur d’una 

revolada. En referència a la relació que a partir d’aquell fet va mantenir amb els 

seus pares, Carme Guasch va escriure: “Quelcom molt fràgil va trencar-se per 

primera vegada entre ells i jo. (...) Sempre va quedar obert aquest parèntesi en les 

nostres relacions”25. 

Tanmateix, la gran personalitat de l’Antoni va fer que Carme Guasch no fes cas de 

les indicacions dels seus pares i perseverés en el seu enamorament. Cal que ens en 

fem cinc cèntims, doncs, de qui era Antoni Soler, de qui era aquell que va captivar 

totalment la jove Carme Guasch i va fer que es rebel·lés per primera vegada davant 

dels seus pares, per tal d’entendre millor l’amor incondicional que la poetessa va 

sentir tota la seva vida cap a ell.   

Segons la Montserrat Miralles, la visió idealitzada que Carme Guasch oferia als 

poemes del seu marit no era pas –en certes ocasions- una idealització, sinó, 

simplement, una descripció; aquesta afirmació és compartida per tots els familiars 

i amics dels matrimoni, i això -tot i que les fonts són inevitablement subjectives- 

és força indicatiu. I és que tothom coincideix a descriure l’Antoni com un home 

humil, generós, honest i fidel, que actuava sempre pensant en el proïsme i no pas 

en ell mateix, que ajudava als altres amb sinceritat, és a dir, perquè veritablement 

ho desitjava, i que sempre estava disposat a descobrir el costat bo de tothom, a 

posar-se en la pell de qualsevol persona.  

 

 

 

 

 

                                                 

 25. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 
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Just i solidari, s’oposava fermament a qualsevol indici d’injustícia o abús de poder,  

i és per això que era un socialista convençut -encara que Carme Guasch afirmava 

que “el teu era un socialisme no pas teòric, sinó humanista, d’arrel cristiana. Per 

això algú va dir-te que no se sentia prou bo per a ser-ho al teu estil”26- cosa que 

sovint resultava contradictòria amb la professió que exercia.  

La seva escala de valors era d’una puresa malauradament inusual; no coneixia 

l’enveja, ni la venjança, i res no el feia tan feliç com la proximitat i l’amor de la 

seva família i dels seus amics. Per altra banda, també tenia un gran sentit de 

l’humor, un humor “amable”, tal i com diu Carme Guasch. “Eres irònic amb una 

punta de cinisme, però mai no queies en el sarcasme sagnant”27. 

Antoni Soler, a més, sovint constituïa el contrapunt perfecte per Carme Guasch: 

ella era xerraire, apassionada, vehement en l’amor i en l’odi; ell, en canvi, era 

tranquil, silenciós, d’una introspecció misteriosa, i era capaç d’enfrontar els 

problemes -la seva malaltia, per exemple-, d’una manera serena i valenta, 

aparcant l’autocompassió  i reservant-se per sí mateix els temors i les angoixes, 

sempre pendent de no fer sofrir la seva família.  

D’aquest manera, idealitzada o simplement descriptiva, Carme Guasch en parla a 

la novel·la Trena de cendra: “Et lliuraves a la vida com t’has lliurat després de la 

mort: íntegrament, sense escamotejar cap part de tu. Et lliuraves com un infant, 

perquè la malícia t’era desconeguda. Tu dignificaves l’acte de l’amor”28.  Sabent tot 

això, resulta molt més comprensible que l’Antoni Soler -o, com a mínim, la visió 

que Carme Guasch i el seu entorn tenien sobre ell- fos capaç d’enamorar la 

poetessa d’una manera tan profunda. 

Per tot això, doncs, Carme Guasch no va deixar d’estimar l’Antoni –més aviat al 

contrari- i l’afecte que els dos joves sentien l’un per l’altre va convertir-se amb el 

temps en un amor sincer. Malgrat la ferma oposició dels seus pares a la relació, 

van seguir veient-se cada cap de setmana. A Barcelona, això sí; i d’amagat.  

Aquestes trobades esporàdiques van convertir-se en veritables oasis per a tots 

dos; ocults en algun carreró poc transitat s’explicaven com els havia anat la 

setmana, i es consolaven mútuament pels dies que els quedaven per davant, sense 

                                                 

26. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 29. 

27. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 193. 

28. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 142. 
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veure’s. Tal i com explicava la mateixa Carme Guasch, tan bon punt l’Antoni 

pujava al tren ja començava a enyorar-lo, i és així com a poc a poc es va anar 

consolidant un amor que duraria tota la vida.  

Tot i així, la ment complexa de Carme Guasch, que sovint la feia pensar més enllà 

de la realitat evident –amb conseqüències positives i negatives- en aquest cas li va 

jugar una mala passada. I és que, tot i que Antoni Soler li demostrava en cada 

carta que se l’estimava molt, ella no podia deixar de pensar que potser li ho deia 

per compassió. Encara arrossegava els complexos d’inferioritat nascuts a l’època 

de l’institut, i li costava de creure que algú pogués estimar-la de veritat. De fet, 

quan el jove va declarar-se-li, Carme Guasch va considerar la possibilitat que ho 

fes, simplement, per llàstima. A Trena de cendra diu que, recordant aquest 

episodi, sovint pensava en una frase de la protagonista d’una novel·la d’Ignasi 

Agustí, Mariona Rebull: “Què és més fàcil: fingir tota una vida que hom estima o 

estimar tota una vida de debò?”.  

A poc a poc, però, Carme Guasch va començar a creure de veritat que aquell amor 

era real i recíproc, i és així com, després de moltes trobades clandestines a la ciutat 

comtal, va arribar el primer petó. Un primer petó que, com no podia ser d’altra 

manera, va desencadenar molts conflictes interiors en la jove i catòlica poetessa; 

convençuda que el simple fet de besar ja era un “pecat”, els dies que van seguir 

aquella primera experiència amorosa van ser un autèntic debat moral intern: per 

una banda, l’educació rebuda que li xiuxiuejava a l’orella que l’amor no era allò, 

que calia quedar-se en l’espiritual i no sucumbir als instints carnals; per l’altra, les 

ganes d’estimar i d’ésser estimada, l’entusiasme d’haver descobert una altra 

dimensió de l’amor i de la vida, la coherència intel·lectual que li feia entendre que 

no hi podia haver res de dolent en un petó.  

A mesura que va anar passant el temps, Carme Guasch va anar superant aquestes 

qüestions, en part gràcies a la figura d’Antoni Soler, que, tot i haver estat educat 

sota la mateixa moral estricta, va ser capaç de convèncer-la que l’amor no podia 

ser pecat, de cap de les maneres. De fet, anys després –com ja s’ha esmentat en 

diverses ocasions- Carme Guasch criticaria vehementment aquesta faceta de la 

religió catòlica: “Condemno, des de la perspectiva que em donen els anys i 

l’experiència viscuda, el rigor i l’arbitrarietat d’una moral hipòcrita en nom de la 
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qual vam estar a punt de sucumbir i que sovint va posar en perill la durabilitat de 

les nostres relacions amoroses”29. 

En qualsevol cas, els anys de la universitat seguien transcorrent i els dos joves 

seguien trobant-se d’amagat cada cap de setmana. Carme Guasch, tot i que, per tal 

de poder estar amb l’Antoni, va trobar la manera d’aprendre a mentir 

quotidianament, sovint se sentia trista i angoixada pel fet de no poder estar amb 

ell amb total llibertat, i també, òbviament, per la pressió de ser descoberta. Tal i 

com ella mateixa explica, les cartes d’Antoni van esdevenir el seu escut; malgrat 

totes les angoixes, estimar i saber-se estimada  a través d’aquells escrits va canviar 

la seva manera de veure les coses -tot era més alegre, més estimulant- i, fins i tot, 

va canviar la seva vida d’estudiant i de lectora: “vaig abandonar una mica els 

llibres de text, però devorava, en canvi, les lectures de narració, de poesia, 

d’assaig”30. Això, evidentment, condicionaria, més endavant, la seva manera 

d’escriure. 

Amb tot, quan Carme Guasch va acabar la carrera universitària –va llicenciar-se 

en Filosofia i Lletres l’any 1949 – l’amor que sentia per Antoni Soler –i el que ell 

sentia per ella- va acabar imposant-se amb tota la seva força, i els seus pares no 

van tenir més remei que acceptar la relació: quatre anys més tard, el 12 d’octubre 

de 1953, van casar-se a la capella del col·legi de la Presentació, on Carme Guasch 

donava classes, i en acabat van marxar a París de viatge de noces.  

 

 

Referència al casament de Carme Guasch i  
Antoni Soler en una revista local 
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Carme Guasch i el seu marit el dia del casament (12 d’octubre de 1953) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 29. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 103. 

  30. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 125. 
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La nit de noces, però, la van passar a Barcelona, a l’Hotel Duran, i va ser l’endemà 

quan van marxar cap a la capital francesa. Aquella nit tots dos junts van travessar 

una porta tancada, com deia la cançó; aquesta experiència la va marcar molt, i va 

suposar un gran canvi en la seva manera d’entendre l’amor, ja que encara no havia 

aconseguit desfer-se dels prejudicis que li havien inculcat quan era petita, i tot just 

llavors començava a desempallegar-se’n. D’aquell viatge a París, del qual sempre 

en va guardar molt bon record, en va escriure un poema titulat Cambra, inclòs 

dins el recull Interiors: 

 

París era una cambra. 

L’amor era una cambra 

amb papallones grogues 

damunt les parets 

pàl·lides. 

París era una pluja 

encobridora i lassa, 

omplint d’estels fugaços 

la nit desenllunada. 

L’amor era una pluja 

de mots que ens 

inventàvem 

i càlides tendreses 

sobre la pell extàtica.  

París era el vell somni 

esgarrapat a l’alba, 

amb mans com 

papallones 

inhàbils, que s’assajaven 

agosarats trajectes 

sobre la sang en flames.  

La nit era una cambra 

minúscula, perduda, 

enorme, desbordada, 

insomne, tremolosa, 

silent, extenuada. 

El món era una cambra. 

El món érem nosaltres31. 

 

 

 

 

 

 

 

Carme Guasch i el seu marit a París, 
durant el viatge de noces (1953). 

 

                                                 

 31. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 124 (“Cambra”). 
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A tot això, com s’ha dit en l’anterior paràgraf, abans de casar-se amb Antoni Soler 

i anar-se’n a viure amb ell en un pis de lloguer, Carme Guasch ja havia començat 

l’any 1950 a practicar la docència al col·legi de la Presentació del centre de 

Figueres, feina que compaginava amb algunes classes particulars. A partir de 

llavors, l’ensenyament –que ja des de jove, com hem vist, havia estat la seva 

vocació- va esdevenir una veritable passió; així ho explica en un poema inèdit que 

va dedicar a Marini De Cid, una gran amiga seva i catedràtica d’Història de l’Art: 

 

Totes dues hem fet de l’ensenyança 

més que ofici i treball, un goig constant 

tot veient en l’alumne l’esperança 

 

del projecte que anàvem conformant 

a partir d’aquells grans models de viure: 

Rafael, Boticelli, Foix o Dant. 

(...)32 

 

A tots els pobles on va viure –que, com veurem, van ser molts, a causa dels 

trasllats de la feina del seu marit- va practicar l’ofici, que va saber compaginar 

amb la seva altra passió: la poesia. Tal i com explica Àngels Alavedra, que va ser 

col·lega seva a l’Escola Vedruna de Terrassa (1976-1993), “Carme Guasch vivia 

l’ensenyament com una manera de treballar per Catalunya i pel català i com una 

oportunitat per transmetre els seus valors, que considerava que eren tan 

importants  i que defensava sempre”. Segons diu, “era una professora que no 

només donava nivell a la seva assignatura, sinó que també feia pujar un esglaó a 

l’escola on treballava; sempre es preocupava per portar escriptors als seus 

alumnes, i era molt innovadora. Era de les poques professores d’aleshores que no 

seguia el llibre de text al peu de la lletra”33. 

 

 

 

 

                                                 

 32. Poema inèdit, extret d’un document privat facilitat per Marini De Cid. 

  33. Conversa telefònica amb Àngels Alavedra (15/11/12). 
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I és que l’ensenyança no només era la seva professió, sinó que formava part del 

seu ADN; volia ensenyar a tot arreu on anava, en tots els àmbits de la vida, a totes 

les persones que tenia al seu voltant. Segons expliquen les seves filles, per 

exemple, va estar fent classes gratuïtes de català durant una bona temporada a un 

jove amb el qual va coincidir en una mesa electoral i que va manifestar les seves 

ganes d’aprendre’l. 

Per tot això, Carme Guasch va ser una que professora va deixar empremta en 

molts dels seus alumnes -la majoria dels quals encara la recorden- i per a alguns, 

com Josep Ramoneda, fins i tot va ser decisiva a l’hora de fer-los decidir el seu 

futur. Ell mateix ho explica: “Jo sempre havia dit que volia ser enginyer industrial, 

i va ser a partir de les seves classes que em va entrar la passió per les lletres. Si 

escric és gràcies a ella”34.  

 

 

 

Carme Guasch amb una alumna, durant una sortida. 

 

 

 

 

                                                 

 34. Conversa a través del correu electrònic amb Josep Ramoneda (02/09/12) 
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La primera de la llarga llista de destinacions laborals va ser Olot. Tres anys 

després del naixement de la seva filla, Maria Blanca, l’any 1954, el jove matrimoni 

va instal·lar-se a la capital de la Garrotxa. El pis de Figueres, però, no el van deixar 

pas: ja fos perquè s’estimaven molt la seva ciutat o bé perquè a Olot no acabaven 

de trobar-s’hi del tot còmodes –perquè, en paraules de Carme Guasch, “era una 

ciutat absolutament provinciana, freda, inhòspita, on la gent era tancada i poc 

acollidora”35- van continuar anant-hi els diumenges, amb el cotxe, i tots dos 

coincidien a pensar que aquelles escapades eren “com tornar-se a banyar de sol, de 

gent, de veus”36. Carme Guasch també va mantenir el contacte amb la seva ciutat a 

partir de la literatura. L’any 1960, per exemple, va participar activament en 

l’organització de la Festa de la Poesia de Figueres. Des de totes les ciutats on va 

viure sempre va continuar estant implicada amb el desenvolupament cultural de la 

seva ciutat natal –probablement, com s’ha esmentat anteriorment, gràcies a 

l’exemple que li havia donat el seu pare.  

Tot això va ajudar a construir una idea literària de Figueres, que amb el temps -i a 

base de molts viatges, de molta enyorança- va esdevenir un autèntic refugi 

emocional per a marit i muller, però sobretot per a Carme Guasch, que, com es pot 

observar en els seus versos, va idealitzar la seva ciutat i el conjunt de l’Empordà 

d’una manera que hom podria titllar d’exagerada. Enmig d’una vida errant i 

d’enyorament continu, la idea d’anar a viure al seu pis de Figueres quan es 

jubilessin constituïa per a tots dos la llum al final del túnel, i l’Empordà es va 

convertir per ells en una mena d’Ítaca particular. I és que, com ella mateixa 

explica, la suma de tots els trasllats que van dur a terme al llarg de la vida va 

significar per Carme Guasch una vida d’enyorança crònica: “(...) Tota la vida he 

patit de la mateixa malaltia. M’he enyorat sempre de tot i de tothom; he enyorat, 

sobretot, el meu país amb un sentiment desesperant i obsessiu, constant: he estat 

malalta d’enyorament. He enyorat una per una les cases on hem viscut, els 

quadres que hem canviat de lloc, els jardins on hem passejat o on han jugat els 

meus fills... (...)”37.  

 

 

                                                 

 35. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 19. 

 36. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 19. 
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Tanmateix, aquesta vida ambulant va proporcionar al matrimoni una gran 

quantitat d’amistats, que probablement no haurien pogut fer si no haguessin 

viscut a tants pobles i ciutats diferents, cosa que ella mateixa valorava moltíssim, 

tal i com veurem més endavant reflectit en algun poema. 

Finalment, Carme Guasch i Antoni Soler van acabar fent-se un lloc a la ciutat 

d’Olot i van acabar fent-se-la també seva –aquesta era una de les grans habilitats 

de la parella, la d’integrar-se ràpidament a tot arreu-; hi van fer molts bons amics, 

com la Manuela Plana, col·lega de Carme Guasch a les Escolàpies, i el seu marit. 

Anys més tard, a més, van seguir mantenint el contacte amb la ciutat a partir dels 

estiueigs al casal de Can-Xel, uns apartaments situats entre Santa Pau i Olot on 

passaven tots els juliols, i van acabar estimant la Garrotxa com la seva segona 

terra, fet que també es reflecteix en alguns dels poemes de Carme Guasch.  I és 

que, “Can-Xel no era solament un lloc d’esbarjo i de repòs, un contacte més directe 

amb la natura que ens era escamotejada durant tot l’hivern, sinó també un 

encontre familiar més íntim, que ens permetia de conèixer-nos millor, de 

participar en les mateixes coses, de saber-nos, enterament, la família que érem i 

que el neguit de la feina i d’una vida agitada, molt diferent de la que hauríem 

volgut menar, ens feia oblidar sovint”38. Respecte a la vinculació amb el paisatge 

de la Garrotxa, va escriure: “(...) Enamorats especialment dels grans boscos, la 

fageda, sobretot, havia esdevingut el pelegrinatge obligat de tots els nostres 

estiueigs: li coneixíem tots els colors i totes les facetes. Havíem viscut estones 

delicioses a la “deslliurant presó” on semblava passejar-se encara l’ombra de 

Maragall, mentre vèiem córrer i cridar els nostres fills per entre les branques 

horitzontals que tenen aquell verd de mar endins”39. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
37. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 75. 

38. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 170. 

39. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 170. 
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Al menjador de Can-Xel, ben emmarcat, hi penja un poema inèdit que Carme 

Guasch va escriure el 1985: 

 

 

Un castanyer l’ombreja tot fent de sentinella 

entre l’ull de la porta i el camí de la Cot; 

Santa Pau la vigila amb la plaça més bella 

i als seus peus per catifa se li adorm tot Olot. 

 

L’embolcalla el silenci que en el prat s’enrosella 

I en el vidre de l’aigua s’emmiralla, si pot, 

amb la flaire entranyable de la cuina més vella 

que té la saviesa de tot el que és remot. 

 

És la llar que ens convoca amb la veu d’una amiga, 

és una illa de calma que de pau ens abriga 

en les hores més dolces i en les hores de fel. 

 

Perquè sap acollir-nos i ens vol fer companyia, 

que la sort protegeixi el seu nom cada dia, 

que la sort protegeixi el casal de Can Xel. 40 

 

 

 

 

A més a més, Carme Guasch i Antoni Soler van fer-se molt amics de les famílies 

que, com ells, cada any decidien passar el juliol a Can-Xel, entre les quals hi havia 

la de Marini De Cid, i tots junts van anar formant una inseparable colla que es 

retrobava cada estiu, la “colla de Can-Xel”, a la qual Carme Guasch dedicaria, 

també, un poema inèdit:  

 

 

 

                                                 

 40. Poema inèdit, extret del mateix quadre que hi ha penjat al menjador de Can-Xel. 
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(...) 

Que a Can-Xel no s’encaparrin, 

que som sempre els més fidels 

els de sempre, els addictes, 

som la colla de Can Xel. 41  

 

 

És per tot això que han passat moltes dècades i els fills i els néts d’aquesta “colla 

de Can Xel” segueixen anant-hi cada juliol, sense excepció. 

 

 

 

Carme Guasch i la seva amiga Marini de Cid en una terrassa de Can-Xel. 

 

 

 

 

                                                 

 41. Poema inèdit, extret d’un document privat facilitat per Marini De Cid. 
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L’any 1963, dos anys després del naixement de la segona filla, Sílvia -que va ser a 

Figueres, ja que Carme Guasch i Antoni Soler volien que el seus fills  fossin 

empordanesos com ells: “no els volíem privar d’aquest privilegi”42-, van traslladar-

se a Calella de la Costa. Mentre vivien allà, època durant la qual Carme Guasch 

treballava a una escola de monges de Malgrat de Mar, va néixer el tercer i últim 

dels tres fills del matrimoni Soler-Guasch, Toni –també a Figueres, per 

descomptat-.  

Arribats a aquest punt, seria interessant parlar de la faceta maternal de Carme 

Guasch, ja que és evident que, d’una manera o altra, el fet de tenir fills va 

condicionar la seva obra, o, com a mínim, va “limitar substancialment la seva 

producció literària”43, tal i com diuen els seus fills, Blanca, Sílvia i Toni, al pròleg 

del volum de Poesia Completa de Carme Guasch, publicat a l’Editorial Columna a 

cura de tots tres. 

El caràcter fort, ambiciós i apassionat de Carme Guasch es va reflectir directament 

en la manera com va educar els seus fills i en la mena de relació que hi va tenir: 

l’amor incondicional que sentia per ells, barrejat amb la seva manera 

inconformista d’entendre la vida, van fer que Carme Guasch fos una mare molt 

exigent i fins i tot controladora, cosa que, per als seus fills –tot i que reconeixen 

que els empenyia a progressar i que va fer-los millorar en molts aspectes- va 

resultar en certs moments “un pes difícil de suportar, sobretot durant 

l’adolescència”, tal i com assenyala la seva filla Sílvia. Per altra banda, però, 

aquesta figura maternal omnipresent –que, com hem vist, sovint era viscuda a 

casa com una presència asfixiant- va  convertir-se en una mena d’assegurança per 

als seus tres fills. Vitalista com era, Carme Guasch va ser una mare absolutament 

polifacètica, que era a tot arreu i en tot ajudava, i amb la qual “hi podies comptar 

sempre, sense excepcions”44, segons Sílvia.  

 

 

                                                 

42. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 19 

43. GUASCH, Carme. Poesia completa: Barcelona, Columna, 2005: pàg. 14 (al pròleg, a càrrec dels seus 

fills: Blanca, Sílvia i Toni Soler). 

44. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (02/11/12). 
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El seu control va ser especialment insistent pel que fa a la formació acadèmica dels 

fills, ja que, probablement, en paraules de la seva filla Blanca, “mai no va saber 

deixar la feina de docent a l’escola”45. Ja fos per això o bé perquè, simplement, 

valorava la cultura i volia que els seus fills també ho fessin, Sílvia Soler explica que 

“sovint, quan em veia llegint els llibres de l’Enyd Blyton, em renyava i em deia que 

el que havia de llegir era <<Crim i càstig>>”46. A més a més, el grau d’exigència 

quant a les notes dels exàmens era altíssim: totes dues reconeixen haver rebut 

alguna esbroncada per arribar a casa amb un notable en lloc d’un excel·lent.  

Però la severitat amb què Carme Guasch “guiava” la vida dels seus fills no va ser 

només una qüestió acadèmica, sinó també en l’organització i l’ordre, l’etiqueta a 

taula i, sobretot, l’educació religiosa. Com sabem, tant Carme Guasch com Antoni 

Soler eren devots; a casa seva, doncs, la religió era molt viscuda per tots. La 

família convivia amb la Fe i era ben normal que un sopar es convertís en un debat 

sobre aquesta temàtica. Tanmateix, el catolicisme va esdevenir un punt de 

conflicte tan bon punt els tres fills van fer-se grans i van començar a seguir la 

religió amb menys rigor del que la seva mare hauria desitjat. Sílvia Soler apunta 

que “de vegades em preguntava quin fragment de l’evangeli havien llegit a missa 

per comprovar que hi havia anat”47. 

La relació que va tenir amb tots tres fills, doncs, va estar inevitablement marcada 

per aquest control que va exercir sobre les seves vides.  Malgrat tot –i exceptuant 

algunes desavinences puntuals- va ser una relació molt bona, fins i tot excel·lent, i 

així és com ho recorden els seus tres fills. No obstant, Carme Guasch era conscient 

d’haver comès molts errors, sobretot pel que fa a la relació que va mantenir amb 

tots tres quan van començar a créixer. Tot i que cal tenir en compte que quan va 

escriure la novel·la Trena de cendra estava sota els efectes del xoc emocional 

provocat per la mort del seu marit i que, per tant, s’expressava molt emfàticament,  

 

 

 

 

                                                 

45. Conversa amb Blanca Soler Guasch (21/11/12). 

46. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (12/12/12). 

47. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (12/12/12). 
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Conec les meves limitacions i sé que el meu caràcter és dur, cantellut; que sé ferir 

quan vull; que sóc exigent i que no em conformo amb mitjanies. He bastit un 

somni per a cada fill i em rebel·lo quan la realitat no s’ajusta a aquest somni. Els 

he estimat amb un amor dominant, feixuc, potser insuportable. Quan la Teresa 

Pàmies em parlava de les relacions entre pares i fills, em deia: <Hi ha un moment  

en què cal canviar aquesta relació per una de diferent, la d’amics o companys, 

relació d’adults amb adults>. Massa tard. (...) L’empremta deixada com a mare els 

apartava de mi, de qualsevol faceta de mi que jo els oferís”48. Tanmateix, també 

reconeix que els va donar tot l’amor que tenia i es fa seva la frase de Simone de 

Beauvoir, que tant admirava: “Si he fallat en l’educació dels meus fills, tota la 

meva vida és un fracàs”.  

Com és evident, però, va mantenir un vincle diferent amb cadascun dels tres fills, 

en funció del seu caràcter i no perquè tingués cap preferència sobre l’un o l’altre. 

Respecte això, Sílvia Soler explica que Carme Guasch solia utilitzar la polisèmia 

per poder donar un tracte especial a tots tres alhora: sovint deia que la Blanca era 

la seva preferida, la Sílvia, la seva predilecta, i en Toni, el seu favorit.  

Amb la primera dels tres germans, la Blanca, hi va tenir una relació molt estreta. 

Potser perquè era la gran o potser perquè era la més responsable i estudiosa, hi va 

mantenir sempre un vincle d’especial confiança. Segons la Blanca, aquest lligam 

encara es va fer més intens quan el seu pare va morir, ja que Carme Guasch 

pensava que ella era l’única que, més o menys, la podia arribar a entendre. La 

relació amb la Sílvia també va ser molt bona, tot i que hi va discutir més d’una 

vegada; ella era la més independent de tots tres i no tolerava tan bé el caràcter 

controlador i possessiu de la seva mare. Malgrat això, però, totes dues tenien una 

afinitat intel·lectual molt especial; a totes dues els apassionava la literatura, 

l’escriptura i la filosofia, i aquesta semblança d’interessos va fer que el seu vincle 

fos excepcional. A més a més, segons una de les millors amigues de Carme Guasch, 

Montserrat Miralles, la relació entre totes dues va millorar a partir del naixement  

 

 

 

                                                 

 48. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 51 
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del primer fill de la Sílvia, en Ferran. Tal i com explica, per a Carme Guasch va ser 

una gran alegria veure la Sílvia casada i amb un fill, ella que tants maldecaps li 

havia donat, i és per això que a partir de llavors van començar a discutir-se amb 

menys freqüència; en paraules de Montserrat Miralles: “es van descobrir l’una a 

l’altra”49. Amb en Toni també hi va tenir un lligam molt especial, tot i que ell 

també reconeix que a vegades l’estricte marcatge de la seva mare li resultava 

asfixiant. Segons explica ell mateix, tenien una relació molt estreta i molt franca; 

“era l’única persona de la família amb la qual era totalment sincer”50. No obstant, 

Carme Guasch –probablement per culpa de l’educació que va rebre- mai no va 

acceptar del tot la feina d’humorista del seu fill, ja que la relacionava amb el món 

de la faràndula i volia que en Toni tingués un ofici “seriós”. És possible que 

aquesta fos, precisament, una de les raons per les quals mai no va decidir 

abandonar la docència per dedicar-se íntegrament a la poesia, més enllà del seu 

amor per aquesta professió.  

Carme Guasch coincidia plenament amb el seu marit en la manera d’entendre 

l’educació que havien de donar als fills. Tot i això, sovint la forma de portar-ho a la 

pràctica era motiu de divergències; mentre que l’Antoni sempre mantenia l’actitud 

serena i no alçava mai el to de veu, Carme Guasch tenia menys paciència davant 

certes actituds rebels de la Sílvia o les bogeries infantils d’en Toni, i molt cops 

acabava perdent els estreps. Tanmateix, era l’Antoni el més tossut dels dos quant a 

càstigs; tenint en compte els seus principis tan pregonament arrelats, era molt 

difícil fer-lo canviar d’opinió, i era, al contrari del que podria semblar, el més 

intransigent de tots dos. Carme Guasch, de ment més oberta i reflexiva, era més 

capaç de canviar d’opinió i tenia una actitud una mica -només una mica- més 

receptiva envers els fills. 

 

                                                 

 49. Conversa amb Montserrat Miralles (07/10/12). 

 50. Conversa amb Toni Soler (22/07/12). 
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Començant per l’esquerra, a baix: Carme Guasch, Sílvia i Blanca Soler; 
a dalt: Antoni Soler, Toni Soler i Enric Duran, el marit de Blanca. 

 

 

 

 

 

Un cop comentada la faceta maternal de Carme Guasch, reprenguem el fil dels fets 

biogràfics que van marcar la seva vida. L’any 1967, dos anys després del naixement 

de Toni Soler, els cinc membres de la família van marxar de Calella de la Costa i 

van anar a viure a Badalona; es van instal·lar al pis de dalt de la sucursal del Banco 

Hispano-Americano on Antoni Soler havia estat destinat. Durant aquells anys, 

Carme Guasch va treballar a dues escoles de monges, les franciscanes i les 

franceses. 

D’aquella etapa, el fet que més va marcar la vida de Carme Guasch va ser els amics 

que hi va fer. Quan va arribar a Badalona es va posar ràpidament en contacte amb 

un antic amic seu, en Josep Bachpol -que era figuerenc i de petit havia coincidit 

amb ella a l’Institut Ramon Muntaner- i ell i la seva dona van presentar-los 

l’Antoni Planas i la Núria Viscarri, que, per la seva banda, van incloure en aquella 

colla d’amics un matrimoni amic seu, en Fernando Foix i la Montserrat Miralles. 

Si bé ja hem comentat anteriorment que Carme Guasch i Antoni Soler van fer 
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amics a cada lloc on van viure gràcies al seu caràcter amable i extravertit, cal 

destacar que aquests tres matrimonis van ser unes amistats especialment 

importants; més enllà dels divertits sopars i viatges que van compartir, van 

representar una ajuda constant per a tots dos i van estar al seu costat en els 

moments més difícils, especialment durant la malaltia de l’Antoni. De fet, podríem 

afirmar que la Montserrat Miralles, que ja s’ha citat més d’un cop en aquest 

treball, va ser la millor amiga de Carme Guasch -amb permís de la Memé, de la 

qual en parlarem a continuació: segons la Montserrat, tenien una relació molt 

íntima i s’ho explicaven tot; compartien dubtes, angoixes i desitjos, i eren capaces 

de passar-se hores seguides parlant per telèfon. També compartien la passió per 

Déu, fet que les va unir extraordinàriament; durant els últims anys de la vida de la 

poetessa, totes dues es trobaven cada dia, sense excepció, per assistir a la missa de 

les onze del matí, a l’Església de Sant Josep. En els moments més complicats de la 

vida de Carme Guasch, és a dir, durant els mesos que l’Antoni Soler va estar malalt 

i els mesos posteriors a la seva mort, la Montserrat i en Fernando  van ser els 

amics més pròxims a la poetessa; segons Sílvia Soler, “es van comportar com si 

fossin els seus germans”51. 

Al marge d’aquests matrimonis, Carme Guasch va tenir un altra gran amistat, 

potser encara més gran que totes les que hem dit fins ara: la de l’arqueòloga 

Mercedes Vegas -o, com l’anomenava tothom: “Memé”-, amb la qual va coincidir a 

la universitat, ja que els primers cursos de les carreres de “Filosofia i Lletres” i 

“Arqueologia” eren comuns, i que ja hem esmentat fa poc. Intel·ligent, valenta, 

emprenedora i amb una mentalitat molt oberta i moderna per l’època, la Memé va 

decidir, quan va haver acabat la carrera, marxar a l’estranger per dedicar-se 

plenament a la professió, i des de llavors no va tornar a viure mai més a Barcelona: 

de capital europea a capital europea, va aconseguir un cert renom dins el seu 

camp. Tot i  així, malgrat el distanciament físic, Carme Guasch va mantenir-hi el 

contacte tota la vida i totes dues van seguir compartint confidències i estant al 

corrent de la vida de l’altra a partir d’una correspondència constant. 

  

 

 

                                                 

 51. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (24/07/12). 
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Gràcies les cartes que van enviar-se l’una a l’altra al llarg dels anys de manera 

sistemàtica, va mantenir-se el fort vincle que les unia. Un vincle que, tot sigui dit, 

resulta forçasorprenent, si tenim en compte que només van coincidir un parell 

d’anys a la universitat i que els seus models de vida eren totalment diferents. Sigui 

com sigui, van estar sempre juntes –malgrat separades- i la seva amistat va ser 

encara més forta durant els mals moments. Segons explica Sílvia Soler, quan  -

poques setmanes després de la mort d’Antoni Soler- la Memé va convidar Carme 

Guasch a la seva casa de Madrid, on vivia llavors, el primer que li va dir quan es 

van trobar a l’aeroport va ser: “Si això havia de passar-nos a alguna de les dues, 

hagués estat millor que m’hagués passat a mi”. 

 

 

Carme Guasch i Antoni Soler, a la celebració dels vint-i-cinc anys de casats. 
A la seva esquerra, els Foix i els Planas; a la seva dreta, els Bachpol. 

 
 

 

Carme Guasch durant l’època universitària, amb la Memé (a l’esquerra)  

i una altra companya (a la dreta). 
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L’any 1976 van tornar a traslladar-se, aquest cop a la ciutat de Terrassa. Durant 

aquella època, en què va treballar a l’Escola Vedruna, Carme Guasch també va fer 

bones amistats, sobretot la d’Àngels Alavedra, una jove professora de l’escola amb 

la qual va congeniar extraordinàriament; segons explica ella mateixa, quan Carme 

Guasch va incorporar-se al claustre de professors van sintonitzar ràpidament i a 

poc a poc van anar fent-se més i més amigues, fins que la relació va esdevenir 

veritablement estreta. A mesura que van anar passant als anys l’amistat es va anar 

fent més i més profunda, sobretot gràcies al fet que l’Àngels va ser al costat de 

Carme Guasch en moment difícils per a ella, com ara la malaltia i la mort del 

marit. “Va ser com una segona mare, per mi”51, assenyala Alavedra. 

Segons expliquen les seves filles, Blanca i Sílvia Soler, l’Escola Vedruna va ser la 

que més va marcar Carme Guasch, la que més recordava. De fet, quan va tornar a 

Badalona, a causa del darrer trasllat professional del seu marit, no es va canviar 

d’escola, i hi va continuar fins que es va jubilar, l’any 1993. El principal factor que 

feia que aquella escola fos tan especial per a Carme Guasch era l’estreta relació que 

hi havia entre el professorat. Tal i com explica Àngels Alavedra, que en aquella 

època era directora del batxillerat, un temps abans que Carme Guasch arribés a 

l’escola s’havia reduït el nombre de monges a la meitat, i la direcció del centre 

havia decidit suprimir el batxillerat donant l’excusa a les famílies que no hi havia 

diners per fer les reformes que exigia la nova llei educativa, que entraria en vigor 

l’any següent i que demanava oferir més assignatures optatives a l’alumnat. Els 

pares, però, havien donat un xec en blanc a la directora del centre i li havien dit 

que ells pagarien les reformes -perquè s’estimaven molt l’Escola Vedruna i no 

volien que els seus fills haguessin de marxar a un altre centre- i la direcció havia 

quedat entre l’espasa i la paret, havent d’acceptar finalment els diners i obrint de 

nou el batxillerat. Això havia fet que el claustre, format per vint professors, hagués 

d’assumir les tasques de direcció i coordinació del centre: “Vam començar a 

treballar amb una gran il·lusió, érem una autèntica pinya. Ens ajudàvem tots entre 

tots, ens estimàvem molt els uns als altres i de tant en tant, fins i tot, sortíem a 

sopar tots junts”52. 

 

                                                 

 52. Conversa telefònica amb Àngels Alavedra (15/11/12) 
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Tot això va fer, doncs, que Carme Guasch, quan arribés al centre, es trobés que el 

claustre de professors era grup humà molt unit, al qual –donada la seva facilitat 

per relacionar-se- es va integrar molt ràpidament.  

Va ser l’any 1978, mentre vivia a Terrassa, que Carme Guasch va publicar, 

coincidint amb la celebració de les noces d’argent amb Antoni Soler, el seu primer 

recull de poemes, Vint-i-cinc sonets i un dia, per tal de commemorar l’efemèride. 

Fins ara s’ha parlat de quan i com Carme Guasch va conèixer el seu marit, i també 

–encara que no massa detingudament- de com s’estimaven l’un a l’altre. No 

obstant, arribats a aquest punt de la vida de la poetessa -en què, probablement, el 

seu amor amb Antoni Soler es trobava en el seu màxim esplandor-, cal analitzar 

amb una mica més de profunditat com va ser aquesta relació–anant a allò més 

intangible, més essencial- per tal que la lectura dels Vint-i-cinc sonets i un dia en 

sigui més entenedora i més versemblant, i perquè és impossible entendre la vida i 

l’obra de Carme Guasch sense tenir en compte la importància que tingué per ella 

el vincle que l’unia amb el seu marit.   

De la mateixa manera que és difícil de creure que la imatge que donava Carme 

Guasch del seu marit no fos completament una idealització, també ho és la manera 

com parlava de la relació que hi mantenia. Tanmateix, tant en una cosa com en 

l’altra la opinió de la poetessa és compartida per tots els seus familiars, amics i 

coneguts. I és que, per bé que sempre s’ha dit que no existeixen les relacions 

perfectes, la seva, com a mínim, s’hi acostava. Més enllà del gran afecte que 

sentien l’un per l’altre -i que no va disminuir al llarg dels anys, ans al contrari-, 

més enllà de la sinceritat que es tenien mútuament i de l’absència total de 

discussions al llarg de tota la seva vida compartida, Carme Guasch i el seu marit 

van mantenir una relació rodona, pura, sense fissures. Ja s’ha dit que la 

personalitat d’Antoni Soler va funcionar en certes ocasions com a contrapunt de la 

de la seva dona -i viceversa- i això va fer que el matrimoni esdevingués un 

trencaclosques perfecte; en una carta que Antoni Soler va enviar a Carme Guasch 

quan aquesta anava a la universitat, per exemple, li deia: “Xerrarem d’aquella 

manera que ho fem nosaltres, que tu enraones i jo escolto”53. A més a més, també 

cal esmentar que Carme Guasch era una dona amb qui, com sabem, en ocasions 

era difícil de conviure en el dia a dia, i –en paraules de la  Montserrat Miralles- 
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“l’Antoni sabia com portar-la”54. Sílvia Soler assenyala: “Sé que costa de creure, 

però mai no els vaig veure discutint davant meu. Mai”55.  

Per altra banda, aquest amor –que pot semblar un amor perfecte i prou- va ser 

molt més profund que la sinceritat mútua o l’absència d’alteracions, sobretot pel 

que fa a la manera que va tenir Carme Guasch d’estimar el seu marit. La 

idealització inherent a qualsevol procés d’enamorament va ser, en ella, potser, una 

mica més potent del que és habitual, probablement per culpa de la seva manca 

d’autoestima: això s’observa clarament a la següent frase de Trena de cendra, que 

fa referència a l’època en què Carme Guasch i Antoni Soler esperaven el tercer fill: 

“El nostre fill havia d’ésser equilibrat com tu. Demanava que s’assemblés només a 

tu”56. En conseqüència, la poetessa es va entregar al seu marit amb la mateixa 

intensitat, probablement, amb la que s’havia entregat a Déu, i poc a poc la seva 

vida va començar a orbitar entorn de la figura del marit, que li donava estabilitat, 

amor i protecció, i no és cap exageració dir que l’Antoni era el centre de la seva 

existència. De fet, així ho reconeixia ella mateixa: “Mentre feinejava sabia que tu 

dormies, que estaves bé, que eres. Saber que existies era la base del meu propi 

existir. No em calia veure’t, ni abraçar-te, ni parlar-te. Tu eres allà, a poques 

passes de mi, aliè a allò que feia i pensava, ignorant que, pel sol fet de viure prop 

meu, donaves sentit i fi a tot el que jo era. Pensar-te viu era tot el que 

necessitava”57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53. Carta privada, enviada per Antoni Soler a Carme Guasch a l’època en què festejaven. 

54. Conversa amb Montserrat Miralles (07/10/12). 

55. Conversa amb Sílvia Soler Guasch (01/08/12). 

56. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 143. 

57. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 15. 
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Carme Guasch i Antoni Soler a una platja de la Costa Brava. 
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Pocs mesos més tard de la publicació de Vint-i-cinc sonets i un dia l’Antoni Soler 

es va començar a trobar malament. Molt temps després –massa temps després- els 

metges van diagnosticar que havia patit un tumor cerebral. Com si l’amor entre ell 

i la Carme hagués arribat al punt més alt, com si la relació ja no pogués anar a 

més, just després de la commemoració de tota una vida feliç i en comú la desgràcia 

es va abatre sobre el matrimoni. Els vint-i-cinc anys de casats s’havien convertit en 

un perfecte final.  

Acostumats al seu tarannà alegre i serè, els membres de la família Soler-Guasch 

van notar ràpidament els canvis que la malaltia va causar en l’Antoni i van viure 

d’una manera absolutament tràgica tot el procés. Malgrat els esforços que ell feia 

per aparentar normalitat -amb l’objectiu, una vegada més, de no fer patir la seva 

família-, a mesura que la malaltia es va anar desenvolupant es va anar fent evident 

que aquell tumor s’havia endut l’Antoni Soler que tots havien conegut fins 

aleshores.  

I si bé els seus fills, lògicament, van patir la malaltia del seu pare com una 

experiència veritablement traumàtica, el dolor que tot allò feia sentir a Carme 

Guasch era encara més gran. Potser perquè el seu caràcter apassionat va fer que 

ho visqués molt intensament; potser perquè s’estimava tant l’Antoni que no podia 

suportar veure’l d’aquella manera; potser perquè el coneixia millor que ningú, o 

bé, potser, perquè, poetessa com era, es fixava en detalls que l’altra gent no podia 

observar... Carme Guasch va percebre millor que ningú els canvis que es van 

produir en el seu marit arran de la malaltia. I ho va viure d’una manera totalment 

dramàtica. A la novel·la Trena de cendra, explica així la pena que li provocava el 

fet de veure’l tan diferent: “Ja no sabia si desitjava trobar-te per comprovar que 

continuaves essent el de sempre o no trobar-te per evitar, covardament, 

egoistament, el mal que em feia la teva decadència”58. Des del primer moment -ja 

fos per la seva personalitat pessimista o bé perquè tenia alguna mena de 

pressentiment- va tenir clar que els dies al costat de l’Antoni s’estaven esgotant, i 

aquesta idea la va turmentar durant els quatre anys que va durar la malaltia: 

“M’esquinçava dintre dels teus braços perquè endevinava com seria no tenir-los; 

volia mirar-te intensament, gravar les teves faccions en la part més profunda de la 

meva memòria, esculpir cada matís de la teva veu en el meu timpà, perquè 

imaginava com seria el silenci de després”59.  
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De cop i volta, tot havia pres la rellevància i l’emotivitat que prenen les coses quan 

sabem que potser és l’última vegada que les tenim a l’abast; les antigues ítaques – 

Figueres, l’Empordà...- eren més llunyanes que mai, però a la vegada mai no 

havien estat tan anhelades per tots dos: “<Quan estiguem jubilats...>, deies; i no 

acabaves la frase, però els ulls se’t feien somiosos, llunyans; semblaves sentir la 

tramuntana, entreveure el cel empordanès vestit del seu color més blau”60.  

Per altra banda, el vincle tan perfecte i sincer que els havia caracteritzat sempre 

com a matrimoni va anar-se deteriorant de manera inevitable i involuntària a 

mesura que l’ombra de la malaltia s’anava fent més present: “Les nits es 

convertien en un interminable suplici d’interrogants i crispacions.  El nostre son 

s’havia transformat en dues pors paral·leles i, per primera vegada, constatava amb 

espant que la nostra vida en comú s’escindia en dos mons tancats, 

incomunicats”61. A més a més, Carme Guasch va decidir amagar al seu marit la 

imminència del desastre per tal de no fer-lo patir en excés, i això va fer que el 

procés esdevingués encara més dolorós; després de tota una vida compartint amb 

ell el més íntim detall, va trobar d’una amarga dificultat haver d’enganyar-lo 

constantment, haver de mantenir-lo apartat de la realitat. Tanmateix, tant ella 

com l’Antoni eren conscients, en el fons, que l’avenç de la malaltia era inexorable, i 

que cap mentida dita amb bona intenció era capaç d’amagar la gran veritat. 

D’aquesta manera tant reveladora Carme Guasch explica a la novel·la Trena de 

cendra una escena domèstica que descriu a la perfecció aquest estat fictici de 

normalitat en què tots tractaven de refugiar-se, i que sovint era esquinçat per la 

realitat:  

 

“Un dia llegíem junts un poema de Joan Salvat Papasseit: Tot l’enyor de demà. Tan aviat 
com vaig començar a recitar-lo en veu alta, vaig adonar-me de les connotacions que podia 
tenir per a tu el relat simple i concís que el poeta feia de tot allò que l’esperava si podia 
llevar-se. Escoltaves atentament, com sempre que llegies una poesia. Quan vaig arribar al  
final, després d’una breu vacil·lació que no sé si vas notar –continuava llegint?, 
m’interrompia amb qualsevol excusa?... 
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...Si no puc llevar-me 
vet aquí  el que m’espera: 

 vosaltres seguireu (...) 
i la Vida 

i la Mort-. 
 

em vas mirar fondament, d’una manera que em va deixar confusa amb el llibre a la mà. 
“Vosaltres seguireu...”, vas murmurar. Però, tot seguit, recuperat de la momentània 
autocompassió, que odiaves, somreies, feies una ganyota cínica, giraves full, em salvaves 
de la torbació, tornaves a ésser tu –és a dir, el que em mentia- i jo tornava a ser jo –és a 
dir, la que et mentia. La mentida, com una heura, s’havia enfilat a les nostres vides cobrint 
de cendra els mots, els gestos, els silencis”62.  
 

 

Des que Antoni Soler va dir per primer cop a Carme Guasch que sentia “un mal de 

cap estrany” fins que va morir van passar quatre anys. Pel mig hi va haver dues 

operacions sense èxit i una mudança, l’última mudança de totes. El 1980 la família 

tornava a Badalona, i dos anys després, el 5 de març de 1982, l’Antoni aclucava els 

ulls per darrera vegada, després de passar 9 dies en coma. El que Carme Guasch 

pressentia s’havia fet realitat, i ara començava la segona part de la seva vida; una 

segona part trista, lúgubre, que la poetessa dedicaria quasi exclusivament a 

escriure versos l’única manera que va trobar per mantenir present l’amor de la 

seva vida.  

 

Carme Guasch i el seu marit en un sopar de cap d’any; com podem 
observar, Antoni Soler presenta clars símptomes de la malaltia. 
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Totes les persones que han aportat informació per aquest treball han estat 

totalment d’acord a l’hora de valorar la relació de Carme Guasch i el seu marit com 

una de les històries d’amor més perfectes. Tothom explica que mai més no han 

arribat a conèixer dues persones que s’estimin tant, dues persones tan 

compenetrades, tan fetes l’un per a l’altra. I si la coincidència de les fonts és total 

en referència a l’amor que unia el matrimoni, també ho és pel que fa a les 

conseqüències devastadores que tingué per a Carme Guasch la mort d’Antoni 

Soler. Evidentment, això no és casualitat: la manera com Carme Guasch va 

estimar el seu marit, d’una banda, i com el va enyorar quan ja no hi era, de l’altra, 

va ser essencialment la mateixa: rotundament, intensament, tossudament. L’amor 

i la mort, dos conceptes inicialment antagònics, van ser els dos elements més 

importants de la seva vida –i, per tant, van constituir els dos pilars bàsics de la 

seva obra literària- i van despertar en ella dos sentiments tant oposats que, al cap i 

a la fi, eren un de sol. De fet, a la novel·la Trena de cendra Carme Guasch compara 

més d’una vegada aquests els dos elements, l’Amor i la Mort, i evidencia que ben 

sovint, enlluernada per la seva puresa, els confonia: “Voltada de mort, plena 

d’amor, sempre Eros i Tànatos junts. Li calia al nostre amor passar pel sedàs de la 

mort per ésser perfecte?”63. 

Malgrat tractar-se d’una mort esperada, que posava punt i final a un llarg procés 

de decadència, Carme Guasch va viure els primers dies després del traspàs del seu 

marit com si aquest hagués mort per sorpresa: el desconcert, la indignació i la 

tristesa van ser totals. De cop i volta, com si ningú l’hagués avisat abans, va 

adonar-se que mai més no tornaria a tenir el seu home al costat, i va sentir que el 

seu món, tot el seu món, s’ensorrava. Va descobrir amb perplexitat que la gent 

continuava amb el seu dia a dia aliena a aquella catàstrofe familiar, i tot al seu 

voltant va perdre el color, el sentit: “Em semblaria més coherent que el món 

sencer hagués desaparegut amb tu i darrera teu no hi quedés sinó el no-res”64. 

L’amor que havia omplert la seva vida es va convertir de sobte en un immens buit, 

un buit que, de fet, mai més no va arribar a emplenar del tot.  

 

 

                                                 

63. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 217. 

64. GUASCH, Carme. Trena de cendra, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984; pàg. 15. 



 55 

Segons Sílvia Soler, “va ser com si li algú li hagués arrencat una part d’ella que no 

va tornar mai més”65. A la novel·la Trena de cendra Carme Guasch defineix la seva 

nova condició de vídua com una “amputació de la qual jo en sóc el monyó sagnat i 

dolorós”66. I és que, de la mateixa manera que la Terra orbita entorn el Sol, la vida 

de Carme Guasch girava al voltant de la figura d’Antoni Soler, i aquest, en 

fondre’s, va provocar que la poetessa quedés totalment sola, donant voltes per 

l’univers, sense rumb fix, absolutament desencaixada. Així ho sentencia al final de 

la Segona Part de Trena de cendra: “T’he perdut a tu i tot el que em resta no té 

sentit sense la teva presència salvadora”67.  

Però no va ser només per la seva absència en si que la mort d’Antoni Soler va ser 

per a ella un immens cataclisme. Més enllà del dolor i l’enyorança que va patir –

que, com hem vist, van ser molt punyents-, Carme Guasch va veure com, amb el 

seu marit, desapareixia la carcassa que l’havia mantinguda protegida durant tots 

aquells anys. Com ja s’ha dit, la seva manca d’autoconfiança, sumada al gran amor 

que sentia pel seu home -i que, sovint, va provocar que l’idealitzés- van fer que 

Carme Guasch s’instal·lés en una mena de dependència: ell la protegia, la 

mantenia a redós dels problemes del món, i és per això que, quan va morir, la 

poetessa va sentir-se totalment desemparada, totalment indefensa. L’enyorança 

inherent a qualsevol procés de dol va veure’s augmentada per la inseguretat que li 

provocà el fet de no poder comptar mai més amb la persona que, fins llavors, li 

havia permès oblidar-se de certes tasques difícils i feixugues de la vida adulta i 

l’havia allunyada de tots els perills. Ella mateixa ho reconeixia a la novel·la Trena 

de cendra, i ho feia amb aquestes paraules: “Vivia en un món que tu m’havies 

preparat sense preveure –i tan previsor que eres!- que un dia no llunyà 

s’ensorraria amb tu i me’n veuria foragitada cap a l’altre món, el món de tots, en el 

qual entrava més indefensa i ignorant que un infant. (...) Després de la teva mort, 

sortia d’una mena d’incubadora i fins i tot l’aire em feia mal”68.  
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Aquest fet, a més a més, va provocar-li un greu conflicte intern: “¿Era, doncs, 

aquesta falta de protecció la que em feia enyorar-te tant? Això em feia desvirtuar 

la qualitat del meu amor. M’havia emparat en tu? Jo volia haver-te servit, haver-te 

estimat pel que tu eres, no pel que em donaves”69. 

En aquest sentit, va ser cabdal el suport dels fills: (...) “Darrera meu hi ha els fills, 

que em sostenen. Si em fallessin els seus braços, els seus ulls, entre implorants i 

encoratjadors, m’esfondraria com un decorat inconsistent. He deixat de ser la seva 

protectora per a convertir-me en la seva protegida”70. També va ser molt 

important l’ajuda que van oferir els amics, -“els fidels amics”, com la mateixa 

Carme Guasch agrairia més tard en poemes i escrits-, i que van tenir el  seu màxim 

exponent en el matrimoni Foix. Tal i com explica Montserrat Foix, en Fernando va 

fer-se càrrec de totes les qüestions de papers, per a les quals Carme Guasch era 

totalment inepte, i tots dos van ser al seu costat en tot moment. De fet, molts pocs 

dies després de la mort d’Antoni Soler se la van emportar al seu apartament de 

Llívia, on va començar a escriure Trena de cendra. Segons la Montserrat, “no la 

volíem deixar sola ni segon perquè la seva tristesa era absoluta; anava tot el dia 

amb un retrat de l’Antoni agafat al pit”71.  

A més a més de la solitud i la basarda, però, la mort d’Antoni Soler va provocar en 

Carme Guasch un tercer sentiment, potser més feridor encara que els dos 

anteriors: el d’injustícia: “Per què a mi? Per què a tu? De tots els nostres amics, 

cap altre matrimoni no ha quedat migpartit, mutilat, com nosaltres, els 

inseparables, els escollits, els detentors d’una mena d’unió excepcional”72. Com 

sabem, des de ben petita, havia cregut ferventment en un Déu omnipotent i 

protector, que vetllava per aquells que feien el bé i ajudaven els altres. Perdre el 

seu marit, doncs, perdre un home que mai no havia fet mal a ningú, sinó tot el 

contrari, va ser un sotrac totalment somovedor. Aquell Déu que tant havia estimat 

li acabava d’arrabassar el més important de la seva vida, i ho havia fet sense pietat, 

sense misericòrdia, injustament; és per això que tot el seu sistema de creences va 

tornar-se més fràgil que mai, i va allunyar-se instintivament d’un Déu que ja no  
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considerava salvador, sinó més aviat el contrari. Pensar que Ell ho podria haver 

evitat si hagués volgut era una idea massa punyent com per seguir anant a missa 

com si no passés res. Amb el temps, però, i amb l’ajuda de la seva amiga 

Montserrat Miralles –amb qui, recordem-ho, havia compartit tantes estones de 

plenitud religiosa- va anar recuperant-se mica en mica d’aquella crisi de fe –que 

també havia afectat els seus fills, encara que amb menys intensitat- i al final de la 

seva vida va tornar a abraçar el catolicisme amb la mateixa incondicionalitat 

d’abans. A més de l’ajuda de la Montserrat, també van ser clau pel restabliment de 

la seva fe les paraules que el Pare Miquel Estrader va adreçar-li en l’encontre que 

van tenir a l’abadia de Montserrat, que ella mateixa va qualificar com “les paraules 

que desitjava que algú vessés, com un bàlsam, sobre la meva ferida”73.  

En conclusió, podem dir que Carme Guasch no va acabar de superar mai la mort 

del seu marit, ja que aquest havia estat el centre de la seva existència, i, per tant, 

sense ell havia quedat mancada d’esma per viure. El dolor i l’enyorança que va 

sentir quan va quedar vídua, sumada a la basarda de sentir-se desemparada i a la 

crisi de fe en què va sumir-se inevitablement, van fer que ni els amics ni la resta de 

la família fossin capaces d’omplir completament el buit que va deixar l’Antoni 

Soler. Va ser aleshores quan la poesia es va convertir per a Carme Guasch en 

l’única manera de recordar el seu marit, en l’única manera de sentir-lo present, de 

recuperar la seva companyia, de fer-lo renéixer, i és per això que, com veurem més 

endavant, va ser precisament a partir de la mort d’Antoni Soler que la producció 

literària de la poetessa va augmentar significativament. Perquè va descobrir que 

l’amor i el record poden vèncer la mort. Així ho sentencià ella mateixa: “I esperar 

–desesperadament- que tu continuïs vivent en el meu amor, en els teus fills, en els 

qui et recorden, en la terra que estimaves amb un afecte total. Cal que m’aferri a 

aquesta idea si vull vèncer la crida que em ve de la nit”74.  
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Carme Guasch, poc temps després de la mort del seu marit (encara vesteix de dol), 
agafant el seu primer nét, en Pau. En segon pla, el gran absent. 

 

 

 

Amb la mort del marit van acabar-se els trasllats. A partir del 1982 ja no va marxar 

mai més de Badalona. Quan es va jubilar li va costar molt acceptar que havia de 

deixar de fer classe -ja hem dit que s’estimava molt la seva professió-, però a poc a 

poc va anar adaptant-se a la seva nova condició de jubilada i, més endavant, fins i 

tot va aconseguir trobar-li el costat positiu. Així ho explica en el mateix poema 

inèdit que s’ha citat abans, el que va dedicar a la seva amiga Marini De Cid: 

 

(...) 
I heus aquí que ja som “classe passiva”, 

ocioses del tot, a contracor, 
 

jubilades, que és cosa negativa 
quan el cor se sent jove dins el pit. 

Tot arriba, Marini, tot arriba, 
 

i és precís canviar, sense neguit 
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els exàmens de llengua o de prehistòria 
per la cuina, les plantes... o el marit. 

 
Pot semblar molt petita aquesta glòria, 
Però en tot pots posar-hi el teu segell. 

Cada dia viscut és la victòria 
 

quan la mort amenaça amb el flagell. 
(...)75 

 

L’última etapa de la seva vida va transcórrer amb total normalitat: l’any 1982, el 

mateix any de la mort d’Antoni Soler, va néixer el seu primer nét, en Pau -fill de la 

Blanca Soler i el seu marit, Enric Duran- i tres anys més tard va néixer la seva 

germana, la Blanca. L’any 1995 la Sílvia Soler i el seu home, Pedro Muñoz, van 

tenir en Ferran, i tres anys més tard, l’any 1998, va néixer el seu germà Daniel. Tal 

i com expliquen els dos néts més grans, en Pau i la Blanca, Carme Guasch va ser 

una àvia afectuosa i divertida, que va voler formar part de la seva educació i ho va 

fer sent estricta quan ho creia convenient i, al mateix temps, ensenyant-los 

moltíssimes coses d’una manera creativa. No va arribar a conèixer els fills d’en 

Toni Soler i la seva dona Laura Gas, la Júlia i en Martí, que van néixer l’any 2001 i 

2003.  

 

 

Carme Guasch amb els seus quatre néts, l’any 1998: Ferran,  

Blanca, Pau i Daniel. 

 

 

                                                 

 75. Poema inèdit, extret d’un document privat facilitat per Marini De Cid. 
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La seva mort va ser el 22 d’agost de 1998, per culpa d’un càncer al còlon. Malgrat 

el que va dir dos anys abans en una carta enviada a Marini De Cid el 27 d’agost de 

1996 (“Quan tanco la televisió l’angoixa i una por insuperable es fan mestresses de 

mi. I no és por de morir, no, t’ho juro. Més aviat és por de viure com visc, sola i 

sense expectatives; per més que busco no trobo motivacions ni estímuls”), segons 

la seva filla Sílvia Soler, va combatre la malaltia fins a l’’últim moment i va 

manifestar moltes vegades - especialment quan la imminència de la mort es feia 

més evident- que no volia deixar de viure, que volia veure créixer els seus néts. 

Va morir tranquil·lament, envoltada dels seus tres fills, al llit de la seva habitació, 

al mateix llit des d’on, uns anys abans, mentre es vestia per anar a treballar, 

l’Antoni Soler l’observava “amb cara de vailet entremaliat”. Al funeral, que es va 

celebrar a la parròquia de Sant Pere de Figueres, hi va anar moltíssima gent; tanta, 

que, segons la seva filla gran, “hi va haver persones que van haver de quedar-se a 

la porta”76. A més de familiars, amics i coneguts -entre els qual hi havia, per 

exemple, el Batlle de Santa Pau, que va acudir a l’enterrament en representació de 

tot el poble-, molts figuerencs van aplegar-se a l’església per acomiadar i 

homenatjar la poetessa, que, si bé ja s’ha dit abans que no va ser gaire popular ni 

mediàtica arreu de Catalunya, sí que va ser un personatge important a la seva 

ciutat. D’aquesta manera, doncs, Figueres va voler agrair la profunda estima que, 

des de la llunyania, Carme Guasch li va tenir sempre. Anys més tard, a més, 

l’Ajuntament decidiria inaugurar el “Passeig Carme Guasch”, i, encara més temps 

després, es fundaria una escola de primària amb el seu nom.  

A més de Figueres, però, Badalona –ciutat, on, com sabem, va viure tants i tants 

anys- també va voler honorar la poetessa posant el seu nom a una plaça i 

anomenant “Premi Betúlia Carme Guasch” al certamen de poesia inclòs dins els 

Premis Ciutat de Badalona.  

Així doncs, podem dir que Carme Guasch encara és present en les dues ciutats que 

més va estimar, és a dir, d’alguna manera, continua vivint; en el badaloní que es 

pregunta, encuriosit, per què la plaça on viu es diu com es diu, en la nena  

figuerenca que crida, orgullosa: “Jo vaig a l’escola Carme Guasch i Darné!”.  

 

 

                                                 

 76. Conversa amb Blanca Soler Guasch (12/08/12). 
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3. Segona part: l’obra 

 

Tot i que, des de ben joveneta, Carme Guasch ja havia escrit diversos poemes i 

algunes obres de teatre per a la companyia teatral de la “Cate”, el primer contacte 

seriós amb el món de la literatura va ser l’any 1956, quan, juntament amb 

l’escriptora i amiga Montserrat Vayreda, també figuerenca, va promoure la 

celebració de la Festa de la Poesia, organitzada per l’Agrupació de Cultura del 

Casino Menestral, que presidia el seu pare i que aquell any, precisament, celebrava 

el seu centenari. La festa, que va ser un èxit i va tenir continuïtat -encara 

actualment se celebra cada any, el dia de l’arribada de la primavera- consistia en 

l’homenatge d’un escriptora concret i comptava amb la participació dels poetes 

més reconeguts de Figueres i l’Empordà, entre els quals cal destacar Carles Fages 

de Climent, Jaume Maurici, Montserrat i Maria Àngels Vayreda, Pilar Nierga i 

Carme Guasch, entre d’altres. 

Carles Fages de Climent (1902-1968), potser el més reconegut dels poetes 

esmentats, va actuar en certa manera com un mestre per a tots els altres, sobretot 

per a les quatre poetesses -Montserrat i Maria Àngels Vayreda, Pilar Nierga i 

Carme Guasch-, a les quals es va referir en una ocasió com “les cariàtides de 

l’Empordà”, apel·latiu amb el qual encara ara se les anomena als actes 

d’homenatge que se’ls fa de tant en tant a la comarca. Segons explica Joan 

Armengué en un article al diari Empordà, Carles Fages de Climent les considerava 

“la seva guàrdia pretoriana femenina, empordanesa i lletraferida”. I és, 

probablement, gràcies a aquesta consideració, que totes quatre poetesses van 

començar a ser més reconegudes a Figueres i a l’Empordà. A la Festa de la Poesia 

de l’any 1968, pocs mesos abans de morir, el poeta pronunciava aquest discurs 

sobre Carme Guasch: “Aquesta exquisida poetessa posseeix una sensibilitat tan 

aguda, una percepció tan tendra, una comprensió diríem tan amorosa i maternal 

de les coses, els conceptes i els sentiments, que la fan, possiblement, valgui el 

pleonasme, la més femenina de les nostres poetesses... Carme Guasch s’ha creat 

un món meravellós i senzill que sap dir, més que recitar, sense complicacions 

mentals ni barroquismes expressius, dintre una línia lleugerament ondulada, 

equidistant de la disciplina clàssica i l’eufòria llibertària, que és l’indument retòric 
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que ara més es porta”1. Unes paraules que van ser el precedent del reconeixement, 

que, a partir de la dècada dels anys setanta, va començar a rebre la poesia de 

Carme Guasch: l’any 1969 va guanyar el Premi de Poesia “Ciutat d’Olot” amb el 

poema “La moixina”, i un any després va aconseguir la Viola d’Argent dels Jocs 

Florals de Manresa”. Més tard, també guanyaria els jocs florals de Perpinyà, els de 

Figueres, els de Calella i els de Barcelona.  

  

 

 

Carles Fages de Climent amb “les quatre cariàtides”: Carme Guasch,  
Maria Àngels Vayreda, Montserrat Vayreda i Pilar Nierga. 

 

 

La seva primera publicació va ser el llibre de poesia Vint-i-cinc sonets i un dia 

(1978), que va editar ella mateixa amb motiu de la celebració de les noces d’argent 

amb el seu marit. A més d’autofinançar-ne la publicació, ella mateixa va contactar 

amb un pintor olotí, Joan Granados Llimona, que havia conegut durant el temps 

que va viure a la Garrotxa, perquè fes una il·lustració per a cadascun dels vint-i-sis 

poemes que el llibre conté. A Vint-i-cinc sonets i un dia, Carme Guasch fa balanç 

del quart de segle que ha compartit amb el seu marit i explica tots els matisos que 
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fan que l’amor que els uneix sigui tan especial, a la vegada que, com veurem, hi fa 

un gran exercici d’introspecció personal.  

Set anys després, l’any 1984, l’Editorial Pòrtic va publicar, dins la col·lecció “El 

brot”, la primera novel·la de Carme Guasch, Trena de cendra, en la qual plasma 

d’una manera contundent i elegant l’enyorança, la basarda i la impotència que la 

mort del seu marit – esdevinguda dos anys abans de la publicació del llibre- li va 

provocar, alhora que descriu detalladament la situació angoixant que va 

representar per a ella el procés de la malaltia. Per altra banda, la novel·la és també 

una petita autobiografia, ja que Carme Guasch hi evoca records d’infantesa i de 

joventut. L’any 2008, l’Editorial Columna en va fer una reedició per commemorar 

el desè aniversari de la mort de l’autora. 

Durant els anys posteriors, va escriure els tres poemaris que constitueixen la seva 

obra poètica posterior a la mort del seu marit i que, com analitzarem més 

endavant, poden considerar-se una trilogia. De fet, així ho entenia la mateixa 

Carme Guasch. En una entrevista publicada al diari Avui el dia 12 de març de 

1998, va afirmar que “Amat i amic [1985, Edicions 62 –dins la col·lecció “Els 

llibres de l’escorpí”-] va ser escrit després de la mort del meu marit, per tant, és un 

llibre estripat i sagnant on expresso tot el dolor, la injustícia i la falta de noblesa de 

la mort. És un llibre de revolta. Pràctica de vida [Editorial Columna, 1993] és un 

llibre molt serè. El sofriment potser és el mateix, però la mort i l’absència ja s’han 

incorporat en la pràctica de vida”. Respecte al tercer poemari, Interiors, que va 

publicar també l’Editorial Columna, l’any 1998, va dir, en aquesta mateixa 

entrevista, que “volia fer un llibre explicant com els objectes mantenen una mena 

de petjada de la persona morta. Una petjada invisible als ulls dels altres, però que, 

per a mi, existeix i és visible”2. Tots tres llibres, doncs, mantenen una clara unitat 

temàtica d’intenció poètica, ja que presenten l’evolució del procés de dol. 

Però, a part dels quatre llibres de poesia i de la novel·la Trena de cendra, Carme 

Guasch també va escriure dos reculls de contes. El primer, Situacions insulars, va 

ser publicat l’any 1989 per l’Editorial Selecta-Catalònia, després que obtingués, 

l’any 1988, el Premi Víctor Català de contes i narracions a la Festa de les Lletres 

 

                                                 
2. CIÉRCOLES, Marta. “Entrevista: Carme Guasch”, dins el diari Avui, edició del 12 de març de 

1998. 
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Catalanes de la Nit de Santa Llúcia celebrada a Perpinyà.  Es tracta d’un aplec de 

sis narracions breus que aborden, mitjançant un estil directe i irònic, a vegades 

líric i a vegades més realista -i, tot plegat, amb un rerefons humorístic i, també, de  

crítica social- la història de “dones com illes, rodejades de no-res, abocades al 

somni, a la desesperació o a la perplexitat, que s’interroguen i ens interroguen 

sobre la incomunicació de l’ésser humà”3. Nascut entre la publicació d’Amat i 

amic i Pràctica de vida, Situacions insulars guarda una certa relació amb aquesta 

literatura de dol que va crear Carme Guasch un cop mort el seu marit, perquè, des 

d’un feminisme essencial i no gens tòpic, repassa la vida de sis dones que, per un o 

altre motiu, es troben, com ella, dins una illa de solitud.  

El segon recull de contes, El llit isabelí, el va publicar l’any 1994, és a dir, un any 

després de la publicació de Pràctica de vida, i ho va fer dins la “Col·lecció de tinta” 

de l’Editorial Edi-Liber. Consta de deu narracions breus que tenen com a comú 

denominador la presència d’un llit, i en les quals l’autora plasma, amb estil planer 

i un to realista i irònic, les situacions quotidianes d’uns personatges molt ben 

dibuixats. És un recull que es desmarca de tots els altres llibres de Carme Guasch 

pel que fa a la temàtica i a l’estil, i que podria fer pensar en l’inici d’una nova fase 

de la seva producció literària. Com a mínim, així ho va explicar ella mateixa en una 

entrevista publicada al diari El Punt el dia 30 de novembre de 1994: “Crec que 

amb El llit isabelí he sortit del cercle en què m’havia tancat, perquè ara passo a 

observar el món, a riure una mica de tot, a ironitzar...”4. Tanmateix, sabem que 

l’única publicació que es va fer abans de la seva mort va ser la del llibre Interiors, 

que, com ja s’ha dit, respon clarament a la catalogació de “literatura de dol”. 

Potser, si Carme Guasch hagués superat el càncer que va patir l’any 1998, el 

conjunt de la seva obra seria més extens i la ferida causada per la mort del seu 

marit hauria acabat cicatritzant, de manera que sí que podríem parlar d’El llit 

isabelí com l’inici d’una nova etapa literària. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
3. GUASCH, Carme. Situacions insulars. Barcelona: Editorial Selecta-Catalònia, 1989. (Sinopsi del 

llibre, a la contraportada). 

4. ARMENGOL, Carles. “Lletres. Carme Guasch publica un llibre de narracions amb el llit com a 

element comú”, dins el diari El Punt, edició del 30 de novembre de 1994. 
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En qualsevol cas, l’any 2005 –set anys després de la seva mort- l’Editorial 

Columna va publicar un volum amb tota l’obra poètica de Carme Guasch, 

anomenat Poesia completa. Aquest llibre, que va ser editat a cura dels seus tres 

fills, consta dels quatre poemaris que ja s’han esmentat, i, a més, recull 

l’Autobiopoètica, la qual –com ja sabem, perquè ja se n’ha parlat anteriorment en 

aquest treball- és una petita autobiografia versificada -formada per 18 poemes- 

que descriu alguns episodis de la seva vida i que l’autora va escriure amb la inten- 

ció de repartir-la a familiars i amics el dia del seu setantè aniversari per celebrar 

de la superació de la malaltia, cosa que no va arribar a passar mai perquè el càncer 

la va vèncer un mes i mig abans de la data assenyalada. El volum també inclou sis 

poemes inèdits que Carme Guasch va escriure els dies 5 de març de diferents anys 

per commemorar l’aniversari de la mort del seu marit. 

Com podem veure, doncs, l’obra de Carme Guasch no es limita a la poesia sinó que 

també comprèn altres gèneres literaris, com la narrativa, la narració breu i, fins i 

tot –si considerem les obres que va escriure de ben joveneta per a la companyia 

teatral que liderava el seu marit-, la dramàtica. A més a més, al llarg de la seva 

vida va col·laborar amb diverses publicacions catalanes; en són alguns exemples 

les seccions Anar fent i El nom de cada cosa al setmanari Empordà. 

Tanmateix, l’anàlisi d’aquest treball se centrarà bàsicament en el conjunt de  la 

seva obra poètica i, més concretament, en els quatre poemaris més importants que 

va escriure: Vint-i-cinc sonets i un dia, pel que fa a l’obra anterior a la mort del seu 

marit, i Amat i amic, Pràctica de vida i Interiors, pel que fa a l’obra confeccionada 

durant el procés de dol. El motiu principal d’aquesta delimitació és clar: l’objectiu 

del treball no és presentar tota l’obra de Carme Guasch, sinó analitzar fins a quin 

punt els diferents fets i aspectes de la seva vida van impregnar la seva literatura; 

tal i com la mateixa escriptora va dir en una entrevista publicada al diari El Punt 

pocs mesos després de la seva jubilació, “la poesia és veritat; la narrativa, 

imaginació”5; i es per això que el treball s’ha centrat en la seva obra poètica, 

perquè és en els versos que hi trobem la veritable identitat de l’escriptor –o, com a 

mínim, això és el que s’intentarà demostrar-. 

                                                 
 
5. MIRALLES, Mercè. “L’entrevista: Carme Guasch”, dins el diari El Punt, edició del 13 de setembre 

de 1995. 
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Per altra banda, cal esmentar que, quan es fa referència als fets i aspectes de la 

vida de Carme Guasch que més van marcar la seva literatura, s’està fent 

referència, essencialment, a la figura de la persona que va ser més important per 

ella: el seu marit. I és que un altre objectiu del treball és el de ponderar fins a quin 

punt va ser determinant Antoni Soler en l’obra poètica de la seva dona, atès que ell 

és el tema fonamental d’aquests quatre llibres -en el primer, quan encara vivia i, 

en els tres darrers, quan ja era mort-, fet que, si més no, ja és prou significatiu.  

Fer una lectura profunda de la poesia de Carme Guasch ens permetrà conèixer tots 

els matisos d’un amor excepcional que va desembocar, com no podia ser d’una 

altra manera, en un procés de dol excepcional; parlarem, doncs, dels dos temes 

fonamentals de la literatura de tots els temps –i, per tant, de la vida-, i que han 

afectat, més o menys, totes les històries que s’han viscut i s’han escrit al llarg de la 

humanitat: l’amor i la mort. Perquè, com recorda la cita de W. H. Auden que 

encapçala el Trena de cendra: “Els nostres sofriments i debilitats, en tant que 

personals, estan mancats de tot interès literari. Sols interessen en tant que podem 

contemplar-los com a típics de la condició humana”. 
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3. 1. La poesia abans de la mort del marit: Vint-i-cinc 

sonets i un dia 

 

I 

 

En cada un dels sonets que recorre 
íntimament, els camins del record, 
des del present al passat que no mor, 
recobrarem, com qui escriu a la sorra, 
 
les vint-i-cinc primaveres que esborra 
el temps cruel que s’endinsa en la mort, 
els vint-i-cinc fonaments on el cor 
ha construït de l’amor una torre. 
 
Resseguirem el perfil d’una història 
que hem escrit junts en comuna memòria 
i ja no és nostra, sinó de tots cinc; 
 
al capdavall, estimar-te i fer versos 
són dos oficis que, essent tan diversos, 
a mi em són fàcils. I és tot el que tinc.6  
 

 

Aquest és el poema que encapçala el primer poemari de Carme Guasch, Vint-i-

cinc sonets i un dia, el qual, com ja s’ha dit, va publicar l’any 1978 coincidint 

amb les noces d’argent amb el seu marit, per tal de commemorar la data. Ho va fer 

a partir dels seus propis recursos, en una auto-edició molt limitada -281 

exemplars-, i és per això que va passar força desapercebut a la premsa. Tanmateix, 

malgrat el seu caràcter inicialment privat -tant per l’objectiu amb què fou escrit, és  

a dir, el de “ser posat, en el jorn de l’aniversari, a les mans del company que l’ha fet 

possible”, tal i com assenyala Monsterrat Vayreda al pròleg del llibre, com pel seu 

contingut, absolutament autobiogràfic-, Vint-i-cinc sonets i un dia no és un 

poemari limitat a l’àmbit familiar o domèstic, sinó que s’endinsa en els sentiments 

i les preocupacions humanes més universals –amb l’amor com a pilar fonamental- 

i transforma aquest origen íntim en un valor afegit, en tant que, en paraules de 

Montserrat Vayreda, “projecta seqüències viscudes, mai imaginades, i reflecteix 

estats d’ànim positius o negatius però sempre sincers”7.  
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Tal i com avança aquest primer sonet, que és, en certa manera, una presentació 

del contingut del llibre i de les intencions de l’autora, a Vint-i-cinc sonets i un dia 

Carme Guasch repassa els vint-i-cinc anys de vida compartida amb el seu marit, o, 

dit d’una altra manera, “els vint-i-cinc fonaments on el cor | ha construït de 

l’amor una torre”8. Al llarg del poemari, l’autora hi fa balanç d’aquest quart de 

segle de matrimoni -el qual, pel fet d’haver tingut fills, ja no és cosa d’ells dos sinó 

dels cinc membres de la família- i hi fa una valoració del lligam que la uneix al seu 

marit, presentat des d’un principi com un vincle perfecte, feliç i estable, que omple 

la poetessa i és capaç de provocar-li, fins i tot, moments d’alegria espontània i 

pura (“Avui estic contenta i no sabria | el perquè d’aquest goig que em fa 

cantar”9) i que és, a més a més, molt polifacètic: des dels inicis de la relació, quan, 

com sabem, els dos amants, gràcies a la virior i la rebel·lia inherents a la joventut, 

es trobaven a Barcelona d’amagat dels seus pares (“ara penso en la força que 

dúiem a les venes | per a esclafar barreres amb gest agosarat | i construir en 

silenci, com íntimes ofrenes, | una presó ben alta d’amor i llibertat”10), passant 

pel component eròtic de la relació, al qual Carme Guasch no va renunciar mai, 

malgrat la seva fe catòlica, probablement pel fet de formar part del sector més 

progressista de l’Església i per  

la seva sensibilitat i la seva mentalitat oberta, superiors a qualsevol restricció 

(“afilant les espases del sentit, | buscarem l’abraçada que, tot d’una, | ens acosta 

les mans a l’infinit”11), fins arribar a un amor més madur, en què es comparteixen 

moments agres com l’emancipació de la filla més gran (“Se n’anirà de casa, 

presonera | -ella tan lliure!- de la llibertat; | encetarà una nova primavera | i 

oblidarà les roses que li hem dat | (···) Ens mirarem sense dir-nos cap paraula | i 

llescarem sobre la nostra taula | un pa d’esgarrifança i solitud”12), la poetessa 

pre- 

 

 

                                                 

7. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: al pròleg, a càrrec  
de Montserrat Vayreda. 
8. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 17 (I). 
9. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 31 (XV). 
10. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 18 (II). 
11. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 22 (VI). 
12. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 29 (XIII). 
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senta un amor que evoluciona al compàs del temps, que ho impregna tot, que és 

present en els bons i en els mals moments i que és, per sobre de tot, una font de 

felicitat, plenitud i consol per als amants, els quals s’hi refugien esprement-ne tot 

el suc, entregant-s’hi totalment, perquè són conscients –i fan bé de ser-ho- que res 

no dura eternament. 

 

 

XII 

 
Pensem en roses i roses. Que encara 
aquest esclat de colors durarà 
i que tot l’any serà estiu com és ara 
sense tardor que ens angoixi el demà. 
 
(···) 
 
Esbatanem la mirada per sempre 
al juny valent que desterra el setembre 
i tindrem roses tot l’any de l’estiu.13 
 

 

No obstant, Vint-i-cinc sonets i un dia no és només un cant a un amor idíl·lic, sinó 

que Carme Guasch hi fa un autèntic examen de tots els aspectes més importants 

de la seva vida, aquells que la defineixen com a persona, i hi fa, també, un exercici 

molt profund d’introspecció. Així, si bé és cert que, com acabem de veure, el lligam 

amb el marit ens és descrit sovint com quelcom meravellós i plàcid, aquesta 

radiografia interior de l’autora ens permet accedir als aspectes més essencials de la 

relació i comprovar, d’aquesta manera, que l’amor que els unia, com tots els amors 

veritables, era singular i ple de matisos; uns matisos que, gràcies als versos, 

afloren a la superfície i ens són visibles i analitzables. Això és pot intuir 

perfectament al darrer tercet d’aquest primer sonet, en què l’autora ja insinua 

d’entrada –perquè, com s’ha dit, aquest poema pot ser considerat una declaració 

d’intencions- el caràcter introspectiu de la seva poesia, en tant que diu que estimar 

el seu marit, a més de fer versos, és l’únic que té i l’únic que sap fer bé. Una 

afirmació que, com veurem, no s’acaba aquí, sinó que és el precedent d’un conjunt  

 

                                                 

 13. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 28 (XII). 
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de confessions que ens menaran a comprendre la magnitud tan perillosa que va 

assolir la figura d’Antoni Soler per a Carme Guasch. Perillosa perquè, com sabem, 

quan aquest va morir, el buit que va deixar dins el cor de la poetessa va ser 

exactament igual de gran que l’espai que hi havia ocupat. 

Més enllà de la preocupació pel pas del temps i d’aquest rerefons lleugerament 

tremendista present a tots els versos de la poetessa, fins i tot en aquells que parlen 

d’una situació agradable i feliç, com ara el primer sonet de tots (“recobrarem, com 

qui escriu a la sorra | les vint-i-cinc primaveres que esborra | el temps cruel que 

s’endinsa en la mort”); més enllà d’aquest “excés” de pensament que la dominava 

des de ben jove i la feia incapaç d’acceptar la senzillesa de segons quines coses 

(recordem, per exemple, quan, als primers mesos de festejar amb el seu marit, es 

va arribar a plantejar si aquest no l’acceptava només per pena) i que li impedia 

deixar de concebre la felicitat present com a precedent inevitable de la desgràcia 

futura -fins i tot a uns versos tan innocents i despreocupats com els que ja s’han 

citat per exemplificar la felicitat espontània i pura que l’amor generava en l’autora 

(“Avui estic contenta i no sabria | el perquè d’aquest goig que em fa cantar”) els 

acompanya una reflexió d’un pessimisme innocent però permanent: “potser el 

mateix que em dóna l’alegria | m’ha de dur la tristesa de demà”-; més enllà de tot 

això, que ja ens permet, per si sol, fer un anàlisi de la mentalitat de l’autora i del 

tipus d’amor que sentia, la introspecció de Carme Guasch es fa explícita en alguns 

poemes: 

 

 

XVIII 
 
(···) 
Només sóc una dona, per sort sóc una dona, 
i tot el que desitjo ho trobo dintre meu: 
jo també sóc de pluja, jo també sóc de terra 
 
i dono, com un arbre, un fruit no madurat; 
sóc com la nit, obscura, llunyana com un astre, 
com un ocell que emigra, com un infant perdut. 
 

 

                                                 

14. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 17 (I). 
15. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 31 (XV). 
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XXIV 
 
(···) 
Jo sóc aquesta lluita de rebel·lia i deure 
que, nòmada per força, desarrelada, sent 
el desig indomable de trobar un lloc on seure 
sobre la terra amiga que despentina el vent. 
 
Jo sóc aquesta dona que, decebuda i lassa, 
se sent insatisfeta de cada hora que passa 
i tem i desconfia de l’hora que vindrà; 
 
que es troba les mans buides, que es troba les mans fredes, 
i cerca en el silenci dels camps i les arbredes 
la pau que ha de donar-li coratge per demà.16 
 

 

Com podem veure, l’amor total i plàcid del què l’autora participava no va ser 

incompatible amb la seva insatisfacció vital crònica, subterrània, més relacionada 

amb la seva manera de ser que no pas amb les circumstàncies de la vida; més 

endavant, quan analitzem la poesia posterior a la mort del marit, veurem que 

atribueix tota la negritud a l’absència de l’estimat i que recorda amb enyorança 

l’època en què la felicitat era pura i plena, aquell temps “tot ple de lluminàries”17, 

però és evident que el seu esperit inconformista i el seu qüestionament constant 

de la realitat no la van deixar mai ser feliç del tot; ella mateixa hi reflexiona a la 

novel·la Trena de cendra: “Hi ha hagut alguna hora de felicitat absoluta, íntegra, a 

la meva vida? Em temo que no. (...) La meva felicitat ha estat sempre com un dels 

meus geranis: floreixen tot l’any, però sempre hi ha alguna fulla seca que trenca 

l’harmonia del conjunt”18. Tanmateix, aquesta desafecció no té pas res a veure 

amb cap mancança material (com s’explicita al primer tercet del sonet XVIII –“tot 

el que desitjo ho trobo dintre meu”19) sinó que es tracta d’una sensació fixa de no 

trobar sentit a les coses, de sentir-se perduda, de témer el futur; barrejada, a més, 

amb un sentiment constant de desarrelament (com veiem al segon quartet del so- 

 

 

                                                 

16. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa: pàg. 40 (XXIV). 

17. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa: pàg. 122 (“Poema”). 

18. GUASCH, Carme. Trena de cendra. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984, pàg: 35. 

19. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 34. 
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-net XXIV) pel fet de viure de manera itinerant, a causa, com sabem, dels trasllats 

professionals del seu marit, i amb una falta d’autoestima permanent que, com ja 

s’ha dit, va desenvolupar quan era petita i no va abandonar mai del tot. En 

definitiva, una incapacitat per gaudir del moment present que fa que l’escriptora 

se senti “insatisfeta de cada hora que passa” i “temi i desconfiï de l’hora que 

vindrà”20, i que visqui sempre allunyada de l’ara i aquí. Ella mateixa ho explica, 

també, a la novel·la Trena de cendra: “La vida en plenitud no ha estat mai per a 

mi. La felicitat l’he trobada sempre en la quimera, mai en la possessió. M’he 

estimat més el desig que la realitat”21. 

Tot això, precisament, va ser un dels factors pels quals el seu marit va tenir un 

paper tan important a la seva vida–i, en conseqüència, a la seva obra-, perquè va 

ser el que va omplir, en certa manera, aquest buit interior. De fet, cal recordar que 

aquelles primeres cartes que Antoni Soler enviava a la residència de les Teresianes 

quan Carme Guasch anava a la universitat eren considerades per la poetessa com 

bots salvavides que la rescataven d’ofegar-se en la seva mar interior. I és que, si bé 

és cert que, com s’ha dit abans, els poemes de Vint-i-cinc sonets i un dia 

demostren que ni tan sols el seu marit va poder apaivagar del tot aquesta 

insatisfacció vital permanent en l’autora, sí que va representar per ella un ajut 

fonamental, en tant que, més enllà de proporcionar-li l’estima que li calia i de 

rebre agraït la que ella necessitava donar a algú, representava el contrapunt 

perfecte de serenitat i temperament per al seu caràcter fort i sovint hiperbòlic, tal i 

com hem analitzat a la biografia de l’autora. A més, era, per a Carme Guasch, una 

font de seguretat i –segons ella mateixa- un exemple de qualitat humana que 

l’ajudava a ser millor persona, i, per altra banda, era, sobretot, la solució per a 

molts dels seus problemes existencials; perquè, com va escriure Miquel Martí i 

Pol, “tot en l’amor s’emplena de sentit”22.  

 

 

 

                                                 

20. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 40. 

21. GUASCH, Carme. Trena de cendra. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1984, pàg: 134. 

22. MARTÍ i POL, Miquel. Poesia completa. Barcelona: Edicions 62, 2008, pàg: 520 (“L’amor”). 

 

 



 73 

Això es pot veure perfectament al sonet XVIII, on l’autora es compara amb una 

ortiga, amb una platja deserta i amb “un pou on cap aigua no hi arriba” per 

il·lustrar com se sent, i iguala el seu marit, doncs, a l’únic que pot salvar-la: la mà 

que la torna rosa, la pluja comprensiva i l’onada pacient. 

 

XVIII 
 
De vegades, sóc tan a prop de l’odi, 
és tan poc el que hi ha d’amor en mi, 
que el meu viure regeix un altre codi 
que s’ordena en les ombres i el verí. 
 
No hi ha res entorn meu que s’acomodi 
dintre l’urc que sofreixo i faig sofrir; 
les paraules i els gestos són de sodi 
i a redós de l’ira faig camí. 
 
Sóc un pou on cap aigua no hi arriba, 
sóc l’ortiga que punxa i no reposa, 
sóc la platja deserta i sense vent; 
 
sols em salva la pluja comprensiva, 
sols em salva la mà que em torna rosa, 
sols em salva l’onada pacient. 23 
 

 

D’aquesta manera, per bé que, segons asseguren els seus fills, Antoni Soler 

estimava Carme Guasch amb la mateixa intensitat que ella ho feia amb ell, els 

poemes d’aquest llibre fan evident que l’autora no tenia la percepció de participar 

en una relació absolutament d'igual a igual, sinó que se sentia un esglaó per sota 

d’ell, en tant que l’admirava profundament i el necessitava fins a un punt en què, 

com s’ha dit a la primera part del treball, en certa manera, en depenia. Aquest 

lligam, que –aclarim-ho- no tenia res a veure amb una subordinació real sinó amb 

la percepció interior de la poetessa, va fer que Carme Guasch sentís sovint una 

certa recança de no saber comunicar al seu marit el gran agraïment que sentia i de 

no saber transmetre la mesura exacta de l’amor que li inspirava; sotmetent-se, 

així, a un auto-examen constant en relació a la seva categoria com a amant.  

 

                                                 

 23. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 34 (XVIII). 
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Això ho podem veure, per exemple, al sonet XI: 

 

XI  
 
 
Pell enfora, sóc card, gatosa o pita; 
pell endins, sóc una heura de delit; 
i és així que la part que et sol·licita 
no perdona la part que t’ha ferit. 
 
Ets més tu que no jo el qui en mi habita, 
sóc més jo que no tu qui m’ha punyit, 
perquè lluito amb el jo que em dóna cita 
lluny de tu, en la fosca i en l’oblit. 
 
És en va que el teu cos el meu detura 
posant setge a la boca que es fa dura 
i voldria rendir-se al teu intent; 
 
tant en va com el pont que el riu abraça 
i no pot retenir l’aigua que, lassa, 
sols voldria romandre eternament.24 
 

 

Però l’exercici introspectiu de Carme Guasch no s’acaba aquí, sinó que constitueix 

un balanç de la seva vida matrimonial i és una reflexió sobre tots els elements que 

la defineixen com a persona; d’aquesta manera, cal fer esment del tracte tan 

important que en aquest llibre la poetessa dóna a la seva ciutat natal, Figueres, i al 

conjunt de l’Empordà. Com sabem després d’haver conegut la seva biografia, tota 

la seva vida adulta va romandre allunyada de la seva terra per culpa dels trasllats 

laborals del seu marit, i alguns dels sonets d’aquest llibre són, en efecte, una 

amarga queixa d’aquesta condició de “nòmada forçada” que li han donat les 

vicissituds de la vida. En aquest sentit, hi trobem un retrat de l’enyorança 

profunda i crònica que va suposar per a Carme Guasch el fet de viure lluny de la 

seva terra, una enyorança que assoleix el seu punt més àlgid en el moment de la 

partença cap a la nova destinació. Aquest moment és retratat al sonet III, el qual 

és obligatòriament relacionable amb l’Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Ari- 

 

 

                                                 

 24. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 27 (XI). 
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bau (1833), tant pel seu to melangiós com per la seva estructura inicial, que és 

probable que sigui deliberadament paral·lela a la del poeta de la Renaixença -

“Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau...”-: 

 

III 
 
Adéu-siau, amics, gent de la plana, 
divinament tocats pel nostre vent, 
genials geniüts de tramuntana, 
adéu-siau, amics, la meva gent. 
 
(...) 
 
Vull endur-me en versos i en imatges 
la neta horitzontal d’aquests paisatges, 
la corba esmerilada del cel blau. 
 
Si ells em fan companyia cada dia, 
serenament i sense melangia, 
podré dir-vos, encara, adéu-siau.25 
 
 

D’altra banda, però, Carme Guasch sabia reconèixer els avantatges d’aquesta vida 

errant a què s’havia vist abocada; així ho manifesta al sonet VII, per exemple: “No 

hem fet arrels, però ens omple el brancatge | molts noms de gent que ens han dat 

hostalatge | i al nostre pas han anat caminant. | Anem pel món sense pausa ni 

pressa | deixant un rastre d’amics on travessa | el nostre amor de destí 

itinerant”. Sigui com sigui, és evident que, malgrat el costat positiu que pogués 

tenir aquest estil de vida errabund, la poetessa ho va viure com una de les grans 

mancances de la seva vida. I això va ser així, principalment, pel seu amor per 

Figueres i l’Empordà; un amor que fou heretat del seu pare. Aquest orgull per la 

terra pròpia, que mai no va caure –tot sigui dit, de passada- en la temptació del 

xovinisme més vulgar, és present en molts poemes de Carme Guasch; al següent 

sonet, que la poetessa va escriure simbòlicament a manera d’epitafi (és a dir, adre- 

 

 

                                                 

25. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 19 (III). 

26. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 27 (VII). 
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çant-se a la posteritat), hi fa un repàs dels elements més importants de la seva 

vida, com ara l’amor, els fills i els amics, i deixa patent que ésser “filla de 

Figueres”, d’aquests elements, n’és “el que li ha estat més car”: 

 

 

XVII 
 
D’aquesta terra en tinc l’arrel més pura; 
l’alè de viure el trobo en aquest vent; 
de la llengua n’he fet un manament 
i aquí fineix la meva singladura. 
 
Amor m’ha donat plena la mesura; 
tres fills prolongaran el meu accent; 
dels amics he rebut goig permanent 
i dels llibres, camí per l’aventura. 
 
Pelegrina de totes les dreceres, 
amiga de muntanya, plana i mar, 
ancoraré les barques viatgeres 
 
al port on es detura el meu esguard. 
Graveu en pedra el que m’ha estat més car: 

“Aquí jau una filla de Figueres”.27 

 

 

Però l’Empordà no només va ser per a Carme Guasch la terra natal –si bé això ja 

fóra un motiu per estimar-lo-, sinó que, a més, al llarg de tota la seva vida adulta 

va representar, tant per a ella com per al seu marit, el futur reposat i sedentari 

anhelat, convertint-se, així, com ja s’ha esmentat, en la seva Ítaca particular. 

Potser per això  la poetessa en va fer una certa idealització, observable, per 

exemple, en el sonet IX, en què l’eleva a la categoria de paradís: “Garbí, ponent, 

xaloc i tramuntana, | aires del bosc, del mar o de la plana, | companys d’exili 

enllà del paradís”28. Per altra banda, la idea del retorn a Figueres anava lligada 

indefugiblement a la idea d’un avenir en comú amb el seu marit; d’aquesta mane- 

 

 

 

                                                 

27. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 33 (XVII). 

28. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 25 (IX). 
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-ra, l’amor que canta Carme Guasch adquireix un aspecte fonamental: la 

perspectiva de futur. Tot això ho podem veure al sonet XXI, un poema en què un 

lleuger record del tòpic literari del Locus amoenus impregna tots els versos: 

 

 

XXI  
 
Fem-nos una llar sota un cel ben blau, 
vora un prat ben verd, allà on la muntanya 
és com un amic que tothora ens plau 
i el riu un camí que el nostre acompanya. 
 
Cerquem un racó que sigui palau 
de l’amor vespral o sigui cabanya 
per a compartir tot el que ens escau 
i ser només u per a estimar i plànyer. 
 
Una casa, en fi, que pugui dir meva, 
que ens doni repòs, que ens doni una treva 
i on sigui la mort un lloc sense fel; 
 
un lloc on l’arrel retorni a la terra 
per sentir que el cor finalment s’aferra 
a allò que és etern, i és cert, i és fidel.29 
 

 

En conclusió, cal dir, doncs, que Vint-i-cinc sonets i un dia és la font d’informació 

més fiable que hom podria trobar per conèixer tots els matisos de l’amor que unia 

Carme Guasch i el seu marit i, sobretot, la manera que ella tenia d’estimar-lo, ja 

que és la mateixa manera que tenia d’escriure poesia: totalment. I és que, al llarg 

dels vint-i-sis poemes que formen el llibre, l’autora es despulla sentimentalment i 

ensenya al seu estimat tots els racons del seu jo més íntim com a prova fefaent de 

l’amor i la confiança que hi sent, i ho fa amb un estil directe, senzill, proper i, per 

sobre de tot, sincer.  D’altra banda, també cal esmentar la disposició desordenada 

dels sonets quant a la seva temàtica, que és força indicativa del maremàgnum 

emocional de la poetessa. 

 

 

                                                                                                                                                   
29. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 37 (XXI). 

 

 



 78 

Tot i així, no podem oblidar que aquest gran exercici d’introspecció que fa Carme 

Guasch –i que, com hem vist, ens permet conèixer-la millor i ens serà molt útil, 

més tard, a l'hora d’analitzar tots els perquès de l’ensorrament en què va caure 

quan va quedar vídua- és, en definitiva, un intent d’explicar al seu marit i 

d’explicar-se a sí mateixa tot l’amor que sent i tot l’agraïment. Més enllà dels seus 

problemes interiors, més enllà de la seva manca d’autoestima i del seu enyorament 

crònic, l’autora se sent molt afortunada d’haver compartit un quart de segle amb el 

seu marit, amb el qual, si bé mai no aconseguí la felicitat absoluta, va arribar a 

tocar-la amb la punta dels dits: 

 

 

IV 
 
Quina cosa, amor meu, quina cosa! 
És la cosa més bella d’enguany: 
m’has portat una rosa, la rosa 
que jo he estat esperant tot un any. 
 
L’he rebuda i a penes desclosa 
-la senyera cenyida en el tany- 
l’he posada en un vas que no gosa 
sostenir-la per no fer-li dany. 
 
Mentre sola a casa feinejo 
res de fora desitjo ni envejo, 
res de dintre destorba el meu fer. 
 
Que amb la sola i silent companyia 
d’una rosa, has posat harmonia 
en el viure d’un món barroer.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 30. GUASCH, Carme. Vint-i-cinc sonets i un dia, dins Poesia completa, pàg: 20 (IV). 
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3. 2. La poesia després de la mort del marit: la trilogia 

del dol 

 

 

 

Quina cosa, amor meu, quina cosa! 
És la cosa més trista d’enguany: 
és Sant Jordi i no tinc cap més rosa 
que una rosa de dol i de plany. 
 
És la rosa no-rosa, reclosa 
dins un llibre, taüt i parany; 
una rosa de mort que reposa 
en un son insensible i estrany. 
 
Puntual amorosa collita 
que no arriba aquest any a la cita. 
I han florit els rosers sense tu! 
 
No em cal pas una flor que em recordi 
que no hi ets. Però avui és Sant Jordi 
i el silenci és tan dur, és tan dur...31 
 

 

Si l’apartat dedicat al llibre Vint-i-cinc sonets i un dia acabava amb el poema de 

felicitat que Carme Guasch va dedicar al seu home un dia de Sant Jordi, era 

obligatori començar aquesta secció del treball amb el sonet que va escriure el 

primer Sant Jordi que va passar sense el seu marit, un sonet que forma part del 

recull Amat i amic i que il·lustra a la perfecció el gir copernicà que va patir la seva 

poesia arran d’aquest fet: el de la pèrdua de la persona que tant havia estimat. 

Com s’ha dit abans, la mort d’Antoni Soler no només fou important per a Carme 

Guasch en relació a la seva biografia, sinó que també va significar un punt 

d’inflexió en el conjunt de la seva obra poètica, tant pel que fa a la temàtica i al to 

com pel que fa a la quantitat productiva, que va augmentar considerablement; 

després del traspàs, l’any 1982, va escriure tres dels seus quatre poemaris més im- 

 

 

                                                 

 31. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 60. 
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portants: Amat i amic, Pràctica de vida i Interiors, tots tres dedicats única i 

exclusivament al mateix tema, a la mateixa persona, motiu pel qual poden ser 

considerats –i, de fet, com hem vist abans, així ho creia la mateixa autora- com 

una trilogia, una trilogia del dol. A llarg dels tres volums, l’enyorança i la ràbia 

inicials evolucionen fins a convertir-se en una nostàlgia instal·lada a la vida 

quotidiana i projectada, més endavant, en els objectes més propers. És 

precisament això el que s’intentarà analitzar a continuació, aquesta progressió del 

procés de dol; un procés que, tant per les característiques emocionals de la 

poetessa, que ja coneixem, com per la dimensió extraordinària que havia assolit 

l’amor que la unia amb el seu marit, que també hem tractat, va ser especialment 

dolorós i no va acabar de cicatritzar mai. Per altra banda, també es veurà quines 

semblances i quines diferències guarden els poemes que Carme Guasch va escriure 

abans i després de quedar-se vídua, i es tractarà de ponderar, així, fins a quin punt 

el fet més transcendental de la seva vida va ser transcendental per a la seva obra. 

 

Amat i amic, el primer dels tres llibres que formen aquesta trilogia del dol, va 

ser escrit l’any 1985, poc temps després de la mort d’Antoni Soler, i és, per tant, el 

llibre en què les emocions de l’autora hi apareixien d’una manera més directa i 

més punyent, el llibre en què l’enyorança, la ràbia i la impotència són viscudes 

més intensament i amb un punt més important de rebel·lia. Així ho va dir ella 

mateixa en una entrevista que ja s’ha citat anteriorment: “És un llibre estripat i 

sagnant on expresso tot el dolor, la injustícia i la falta de noblesa de la mort. És un 

llibre de revolta”. De fet, podríem definir Amat i amic com un vòmit sentimental: 

no es tracta d’una radiografia interior tan meditada com hem vist a Vint-i-cinc 

sonets i un dia, sinó que hi són reflectides les emocions no madurades, els dubtes i 

les pors del moment, i això genera una poesia crua i visceral: 

 

Un dia cinc, el déu que fa la guerra 
d’un cop d’espasa impia t’ha vençut 
i de la mà on m’aferro em desaferra 
portant bandera blanca per escut. 
 
Orfes de tu, disputen a la terra 
els meus cinc dits el tacte que han perdut, 
mentre els records, alçats de la desferra 
van repoblant un somni va i tossut. 
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M’està cremant la set que no s’apaga 
perquè la deu primera m’ha reclòs 
sota una llosa gèlida i obaga. 
 
Amb cinc fuets tinc castigat el cos 
sobre un coixí de cards i d’argelaga. 
Crido en la nit: vull amor i repòs!32 
 
 

 

Abans s’ha dit que les cartes que Antoni Soler enviava a Carme Guasch a l’època 

universitària eren considerades per la poetessa com un bot salvavides que la 

salvaven d’ofegar-se en la seva mar interior. Doncs bé, si assumim que per a 

Carme Guasch el seu marit era precisament això, la barca amb què creuava una 

mar molt profunda, és evident que la seva mort va significar la destrucció de la 

barca, i, per tant, el naufragi de l’escriptora. Carme Guasch es va veure avesada a 

una solitud especialment dolorosa, perquè, com sabem, havia construït tota la 

seva vida al voltant de la figura del seu home, i és per això que la desesperació va 

ser immensa i va esvair-se qualsevol anhel de viure i qualsevol perspectiva de 

futur. Això ho veiem, per exemple, en el darrer tercet d’un sonet en què l’autora es 

fa seu un vers de Màrius Torres, un poeta que també va patir –per unes 

circumstàncies diferents, això és, la seva pròpia malaltia- la impossibilitat 

d’estimar la persona desitjada: “Passo balanç i tanco per fallida. | Només la mort 

des del silenci em crida. | El meu futur està sembrat de sal”33. En una altra ocasió, 

Carme Guasch torna a inspirar-se en la poesia desesperançada del poeta lleidatà 

per explicar el seu desencís, la seva basarda i el seu sentiment de solitud i 

desemparament: 

 

 

Què se n’ha fet del que vaig tenir un dia? 
L’amic amat, el que creixia amb mi 
i com un faig fidel em protegia 
de sobte, un llamp estrany me’l malferí. 
 
 
 
 

                                                 

32. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 61. 

33. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 48. 
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Els tres infants en qui em reconeixia, 
desconeguts adults, els veig partir, 
i els pares vells, silents, varen fer via 
deixant una ombra amarga al meu camí. 
 
No tinc plançons ni arrels; una malura 
m’ha consumit les flors i la verdura 
i sóc un erm, només, sense color. 
 
Tot ho he perdut. Què hauré de donar encara? 
més que el dolor sofert i el que em puny ara 
és el dolor que ve el que em fa més por.34 

 

 

 

La foscor en què havia caigut, a més a més, es va fer molt més evident al costat de 

la claror que proclamava en Pau, el seu nét, que havia de néixer aquell mateix any. 

I és que, paradoxalment, ara que tota la casa respirava l’ambient tètric de la mort, 

a la panxa de la seva filla Blanca s’hi gestava una nova vida. El fet que l’alegria que 

havia d’haver suposat per a Carme Guasch el naixement del seu primer nét es 

difuminés entre la gran pena que l’afligia, com veurem en un fragment a 

continuació, fa palesa la posició totalment prioritària que tenia i va tenir sempre el 

seu marit al seu pensament: 

 

 

(...) 
Ni l’infant que s’acosta amb les tendres cireres 
com anunci i promesa de noves primaveres 
em distreu de la tasca feixuga de la por. 
 
Més que anunci de joia i promesa florida, 
com l’intrús l’imagino, que ocupa a cops de vida, 
el lloc que li disputen l’angoixa i el dolor. 
 

 

 

 

 

                                                 

34. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 51 

35. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 53 
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De fet, això és present, fins i tot, al poema que dedicà l’any 1998–és a dir, tretze 

anys després de la publicació d’Amat i amic- al naixement del seu quart nét, que 

va esdevenir-se el dia 5 de març, és a dir, l’aniversari de la mort d’Antoni Soler: 

 

Has nascut, Daniel, d’una ferida 
esborrant la tristesa del record 
que el meu cor, calladament, no oblida. 
I s’assembla al silenci de la mort 
aquest tebi silenci de la vida.36 
 

Per altra banda, la consternació que es va apoderar de la poetessa va desembocar, 

com sabem, en una crisi de fe molt important, fet que també és reflectit a més d’un 

poema d’Amat i amic.  La pèrdua del seu marit va ser un cop tan dur per a Carme 

Guasch que va perdre la confiança, fins i tot, en allò que sempre havia cregut per 

damunt de totes les coses. Com podia ser que Déu, aquell que se suposava que 

havia de vetllar per la justícia i la bondat entre els homes; aquell que, en teoria, 

l’havia de protegir i havia de proporcionar-li la pau interior que tant anhelava, li 

arravatés tot d’una la persona que més estimava -una persona, a més, que no 

albergava ni una miqueta de mal-? La confusió de la poetessa, i també la ràbia, i el 

sentiment d’injustícia, es mostren, per exemple, al següent sonet:  

 

¿On ets, si ets, Senyor, que mai no em crides? 
I si no ets, què faig buscant-te arreu, 
sola i de dol, obertes les ferides? 
¿No sentiré mai més la teva veu? 
 
¿On vaig, si hi vaig, amb crosses mig partides, 
fustam corcat que un dia fou la Creu? 
Els únics mots només semblen mentides 
i res no veig enllà d’allò que es veu. 
 
Sortiria, potser, de l’atzucac 
si cobrís la teva ombra el meu obac, 
provident i amorosa, altra vegada. 
 
Assetjada d’ocells de negra nit, 
el teu nom, oh, Senyor, se’m fa petit 
perquè em sé desoïda i desmirada.37 
 

                                                 
36. GUASCH, Carme. Autobiopoètica, dins Poesia completa, pàg. 173. 

37. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 72. 
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Tanmateix, més enllà de la vehemència amb què Carme Guasch trasllada als 

versos la ràbia, la tristesa i la incomprensió–que ja és, per si sola, si més no, digna 

d’atenció-, el que fa especial la seva poesia és l’actitud adoptada envers la pèrdua 

de l’ésser estimat. Allunyada de la resignació que tant recomana la doctrina 

catòlica (“No et resignis, cor meu, a resignar-te”38), i aferrada a la idea que ningú 

no mor fins que no l’obliden les persones que l’han estimat, la poetessa va decidir 

fer dels seus versos un ventall per mantenir viva la flama de l’amor que l’unia amb 

el seu marit i que era l’únic que el rescatava de la foscor més absoluta. I és que, si 

bé, al llarg de la història de la literatura, molts poetes han tractat la mort com 

quelcom inexorable i invencible i l’han temut, precisament, pel fet de ser l’única 

força possible de vèncer l’amor (com ara Ausiàs March, que afirmava: “Jo tem la 

mort per no ser-vos absent | perquè amor per mort és anul·lat”39), Carme Guasch 

creia exactament el contrari: que l’amor és l’única força capaç de sobreposar-se a 

la potència destructiva de la mort. Així ho diu explícitament en un dels poemes 

inèdits publicats al volum Poesia completa: “Enfront la mort –que uneix més que 

separa- | ressuscitem l’amor entre tots dos”40; o, per exemple, a la novel·la Trena 

de cendra: “Vull estimar-te en la mort i en l’absència perquè continuïs viu, 

present. Només l’amor ens manté units i et ressuscita”41. 

Com veiem, doncs, la finalitat última de tots els seus versos és la resurrecció 

d’Antoni Soler, i és aquesta concepció de l’amor com a força capaç de vèncer la 

mort el que motiva la major part de la seva poesia, en tant que fer sonets era la 

seva manera de recordar i d’estimar el seu marit. De fet, aquesta idea és la 

principal del vint-i-cinquè versicle del Llibre d'Amic e Amat, de Ramon Llull, que  

dóna nom al llibre Amic i amat i l’encapçala: 

 

- On vas? 
- Venc de mon Amat. 
- On véns? 
- Vaig a mon Amat. 
- Quant estaràs ab tot Amat? 
- Aitant de temps com seran en ell los meus pensaments.41 

                                                 

38. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 50. 

39. MARCH, Ausiàs. Per haver d’amor vida (Edició a cura de Josep Pujol i Francesc J. Gómez Martín). 

Barcelona, Editorial Barcino, 2006. 

40. Poema inèdit, dins Poesia completa, pàg: 180. 

41. LLULL, Ramon. Llibre d’Amic i amat (Edició crítica d’Albert Soler i Llopart) Barcelona: Editorial 

Barcino, 1995. 
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Però aquesta idea, que per a alguna altra persona o algun altre poeta podria haver 

estat, simplement, una font de consol momentània, es va convertir, per a Carme 

Guasch, en l’única manera que concebia de continuar vivint; si Antoni Soler havia 

estat el centre de la seva existència quan li feia companyia, també ho seria des de 

la seva absència. D’aquesta manera, la poetessa va acceptar plenament el dolor 

que patia i s’hi va instal·lar sense oferir resistència, perquè el considerava la prova 

fefaent del seu amor etern i era, si més no, l’únic que li quedava del seu marit. Dit 

d’una altra manera, va aferrar-se a les cendres d’un antic foc per dir al món sencer 

–i, sobretot, a ella mateixa- que encara recordava el caliu de les flames. Aquesta 

concepció del dolor com a demostració del record, i, per tant, com a garant de la 

supervivència de l’amor i de l’ésser estimat, és el que la motivà a vestir de dol 

durant un any sencer (“Que el teu nom es llegeixi en la nit de la brusa”42) i és 

present en molts dels seus poemes, tant del llibre Amat i amic com del recull 

Pràctica de vida:  

 

 

Jo no vull oblidar per sobreviure, 
jo no vull viure per anar oblidant; 
em costa massa car cada somriure 
si em cal foragitar-te del meu cant. 
 
Doneu-me el vell dolor que em torna lliure, 
l’inacabable dany que estimo tant! 
Doneu-me l’agonia que em fa viure 
amb el teu nom clavat a cada instant. 
 
Talment com la balança s’equilibra 
si tot el sentiment que en un cap vibra 
s’avé amb el contrapès de l’altre braç, 
 
per a sentir que viu i m’acomboia 
aquella teva herència de joia, 
em cal sentir, ben viu, el mal que em fas.43 
 

 

 

 

                                                 

42. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 70. 

43. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 84. 
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Aquesta concepció del patiment (que ja apareix en els versos d’altres poetes, com 

per exemple en els del madrileny Pedro Salinas, pertanyent a la Generació del 

27:“No quiero que te vayas, dolor | última forma | de amar”44, o, precisament, en 

els d’una de les quatre “cariàtides de l’Empordà”, Maria Àngels Vayreda: “Aquest 

sentiment desesperat | que em porta la claror de cada dia”), és una reacció que, 

en termes psicològics, demostra, segurament, una escassa intel·ligència 

emocional. Sigui com sigui, durant els primers anys posteriors a la mort del seu 

marit, que són els que reflecteix Amat i amic, Carme Guasch es va aposentar en 

aquesta gran paradoxa: ella, pel dolor immens que l’afligia i per la poca voluntat 

de seguir endavant, era més morta que viva; el seu marit, en canvi, era, pel fet de 

romandre encara als pensaments de la poetessa, més viu que mort: “Viuré de tu, 

mes sense tu, | com una casa sense porta, | com un país sense ningú. | Viuré la 

vida que suporta | l’estrany destí que ens és comú: | tu, viu en mi; jo, per tu, 

morta”45. 

En el següent poema hi trobem aquestes dues idees; per un costat, l’acceptació del 

dolor, i per l’altre, la fatal –i, alhora, salvadora- contradicció existencial en què va 

submergir-se Carme Guasch arran de la mort del seu marit: 

 

Et porto amb mi pels carrers i les places 
com qui porta en el pit un estel. 
Passa la gent i no sap que m’abraces 
amb la teva ombra benigna i fidel. 
 
Et porto amb mi del treball a la pena, 
company al vespre, de dia company; 
dic el teu nom i el teu nom m’asserena 
i qualsevol altre nom m’és estrany. 
 
Visc tant amb tu que la mort em fa viva 
-viure o morir, tot de cop, és igual-; 
em ressucito amb el plany que m’arriba 
i del passat sóc un hoste malalt. 
 
Et porto amb mi, desolada i captiva, 
perquè tu em fas tot el bé i tot el mal.46 

 

 

                                                 

44. SALINAS, Pedro. Antología poética. Madrid: Alianza Editorial, 2012, pàg: 59. 

45. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 63. 

46.  GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 59. 
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Per altra banda, a Amat i amic també hi trobem l’intent de la poetessa de 

recuperar el seu marit a partir del paisatge que tots dos havien estimat tant i que 

s’havien fet seu: “Vull creure –però costa!- que el teu cos immortal, | s’ha integrat 

en el cosmos, en el món vegetal, | en la pluja de vidre, en el tramuntanal. | Oh, 

poder descobrir-te en la gran quietud | de l’arbreda adormida, de l’herbei de 

vellut”47... A més a més de la seva Figueres, Carme Guasch va saber evocar el seu 

marit en les muntanyes de la Garrotxa i en els arbres de la Fageda d’en Jordà, 

perquè, com sabem, tots dos indrets –que tots dos coneixien bé i se’ls sentien seus 

pel fet d’haver-hi viscut una temporada- havien estat, cada estiu, a més, el lloc on 

tots dos, acompanyats dels fills, s’allunyaven del mundanal ruïdo de la ciutat (com 

diria Fray Luis de León) i s’endinsaven en la pau íntima de la naturalesa.  

 
 
 
A sol ixent, quan l’hora és clara i freda, 
pròdigament, el bosc m’obre camins 
fins que hom es perd al cor de la fageda 
que té aquell verd incert de mar endins. 
 
L’aire és tan lleu que hi canta quan enreda 
el ventall breu; la molsa fa coixins 
d’espès vellut i arreu de la margeda 
l’heura ha crescut en desgavells d’instints. 
 
La deslliurant presó m’ha fet captiva 
i entre barrots de faig, amunt i avall, 
et duc amb mi, ombra silent i viva. 
 
Sola i de dol, al verd amagatall, 
el teu record benignament m’arriba 
amb cada vers de Foix i Maragall.48 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 68. 

48. GUASCH, Carme. Amat i amic, dins Poesia completa, pàg: 67. 
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A Pràctica de vida (1993), el segon volum d’aquesta trilogia del dol, la 

consternació i la ràbia que amaren tots els versos d’Amat i amic es converteixen, 

gràcies a l’acció balsàmica del pas del temps, en una nostàlgia molt més reposada, 

expressada amb un to notablement menys corrosiu. Recordem com en parlava la 

mateixa autora a l’entrevista que ja s’ha citat diverses vegades: “És un llibre molt 

més serè [que Amat i amic]. El sofriment potser és el mateix, però la mort i 

l’absència ja s’han incorporat en la pràctica de vida”. I és que, si bé el record del 

seu marit continua ben present i el pas dels anys no ha aconseguit diluir-lo 

(“perquè allò que diuen que el temps ho cura tot és mentida; el temps ens ensenya 

a conviure amb les renúncies, simplement”), tal i com l’escriptora expressa en més 

d’un poema del llibre (“La vida, és cert, ha fet una costura | damunt del gran 

esquinç que ens desuní. | (...) Però el monyó perdura, i la ferida | -si no sagna, si 

no la veu ningú- | és una cicatriu que mai no oblida | aquella part de mi que et 

vas endur”49), és evident que la manera amb què s’enfoca l’absència de l’estimat 

ha canviat considerablement, i també la manera de recordar-lo i d’estimar-lo.  

Aquest canvi, aquesta progressió del procés de dol, es manifesta ja d’entrada amb 

el títol del llibre, que és altament revelador i demostra, a més, la voluntat de 

l’autora d’evidenciar la seva evolució interior (és a dir, de demostrar que n’és 

conscient), i és que fa referència a uns versos del Llibre d’absències de Miquel 

Martí i Pol, el recull en què el poeta osonenc plany la pèrdua de la seva primera 

dona i ho fa vessant sobre el paper tota la tristesa i tota la solitud, però sense 

perdre ni un moment la serenor i el to essencialment vitalista que el caracteritzen:   

 

 

Infinitament clara, 
la teva llunyania no m’inquieta, 
perquè la teva mort se’m converteix, 
a poc a poc, en pràctica de vida. 
(...)50 
 

 

 

 
                                                 

49. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 101. 

50. MARTÍ I POL, Miquel. Barcelona: Edicions 62, 2008, pàg: 517 (“Infinitament clara”). 
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Així doncs, la intertextualitat establerta per la pròpia autora entre Pràctica de 

vida i el Llibre d’absències fa palès que Carme Guasch ha deixat enrere la 

mordacitat dels versos d’Amat i amic i s’ha apropat –deliberadament o no- a la 

poesia melancòlica de Miquel Martí i Pol. I és que el títol no és l’única referència al 

poeta; a continuació, l’autora s’inspira en el primer vers d’un poema del Llibre 

d’absències (“Parlem de tu, però no pas amb pena”) per fer un sonet que, pel seu 

to tan poc derrotista, sembla impensable que el pogués escriure la mateixa 

persona que uns anys abans vomitava aquells versos plens de verí: 

 

 

Parlem de tu, però no pas amb pena; 
impertorbables ja, parlem de tu, 
i el teu nom va, i ve, i tot ho emplena 
d’aquella llum que mai no et vas endur. 
 
Parlem de tu, però amb la veu serena, 
i tot allò que hem dit es va fent u 
amb el que vares dir, i esdevé trena 
de vells records al fons de cadascú. 
 
De tu parlem, maldant per fer reviure 
no pas la teva mort, sinó el somriure 
amb què endolcies el mot adolorit. 
 
I quan llesquem el pa sobre la taula, 
embolcallada amb pau tota paraula, 
et rescatem per sempre de la nit.51 
 

 

El canvi de mentalitat és obvi. I no és obvi només per aquesta clara transformació 

del to emprat, que supera la vehemència i la toxicitat dels sonets d’Amat i amic i 

avança cap a una poesia de caire més reposat, sinó que la pròpia autora, 

mitjançant el contingut dels seus versos  – i a partir, a més a més, de les al·lusions 

al Llibre d’absències, com ja s’ha dit- fa explícita aquesta progressió del procés de 

dol i n’explica tots els matisos, negant qualsevol marge per a l’ambigüitat. Al 

darrer tercet del sonet titulat La gerra, per exemple, explica que ja no se sent 

desemparada com va sentir-se durant els primers mesos després de la mort del  

 

                                                 

 51. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 95. 
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seu marit, perquè han passat els anys i ha après que pot valer-se per si sola; no 

obstant, el segueix enyorant profundament: “Pobra com sóc, avui, ja no tinc por, | 

però passo les nits ran de balcó | vetllant la teva herència feta miques”52. D’altra 

banda, en un altre sonet, Cites, explicita el fet que aquesta enyorança, a més a més 

d’haver perdut aquell matís de la incertesa i  la inseguretat, ja no és viscuda d’una 

manera tan intensament turmentadora com abans. El dolor potser és el mateix, 

com bé deia ella mateixa en aquella entrevista, però ja no l’assetja amb tanta 

virulència com un temps enrere, sinó que constitueix un rerefons subtil i 

permanent d’un pena molt profunda, més profunda encara que la ràbia. Al 

capdavall, han passat els anys, i la poetessa, un cop ha superat els mesos de negror 

absoluta que veiem reflectits a Amat i amic, s’ha vist obligada a refer la seva vida –

que, per a sorpresa seva, ha seguit amb el seu curs- com qui munta un puzle sense 

ganes; així doncs, ha hagut d’aprendre a conviure amb l’enyor i la solitud –i, per 

tant, amb la infelicitat- i ha incorporat el record del seu marit al seu dia a dia, 

convertint-lo, així, en pràctica de vida: “Acumules, absent, tanta parença, | de tal 

forma esdevens quotidià, | que sospito que acaba confonent-se | el teu nom amb 

la vida i amb les vides. | Vencedor de la nit, pertot em crides; | en silenci, jo 

estenc per tot la mà”53. Tot això també és expressat, d’una manera metafòrica, al 

sonet Aniversari; la poetessa hi il·lustra aquesta nova manera de viure l’enyorança 

dient que es troba dins d’una estança -una estança de la qual és molt difícil sortir-

ne, precisament, perquè no té ni porta ni parets-: 

 

Jo visc la teva absència com dintre d’una estança. 
Suspenc als murs translúcids els quadres de l’enyor. 
Evoco en cada objecte la teva mà alzinant-se, 
t’invento en les paraules que vares dir amb amor. 
 
Tu espies des d’escletxes per on l’oblit no avança 
i mudes el silenci en veu que mai no mor. 
Instal·les en les ombres una ombra que no es cansa 
de fer-me companyia enmig del desamor.   
(...)54 
 

 

                                                 

52. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 79. 

53. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 82. 

54. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 94. 
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Un altre canvi important en aquesta evolució del procés del dol que també és 

present a la poesia de Pràctica de vida és la nova manera amb què Carme Guasch 

va passar a evocar el seu marit i a estimar-lo. Quan aquest va morir, l’escriptora va 

centrar tots els seus esforços a mantenir-lo viu al seu pensament, i és per això que, 

a poc a poc, Antoni Soler va deixar de ser una persona, simplement, una persona 

que ja no existia, i va esdevenir una idea, una idea que habitava al cap i al cor de la 

poetessa i que, per tant, mai no desapareixeria. Tot i que Carme Guasch mai no va 

deixar d’estimar-lo com el que era, un home, i mai no va deixar de desitjar-lo com 

a tal, com veurem més endavant, és evident que, per a ella, Antoni Soler havia 

transcendit els límits del seu cos i s’havia convertit en quelcom intangible i etern, 

en una força que l’acompanyava tothora i que era present a tot arreu on anava -

especialment, als paisatges que tant havien estimat tots dos-: “T’has encarnat 

arreu i tot et crida | o vius eternament, sense fugida, | en el fons dels meus ulls, 

intemporal?”55. I és que, paradoxalment, tal i com veiem al poema Cites, la seva 

mort l’havia fet immortal: 

 

Mentre, vivent, el temps posava fites 
-naixença i mort- al teu fràgil camí, 
ara, immortal, de tu t’extralimites 
sempre i arreu: mai més no tindràs fi.56 
 

Dit d’una altra manera, Antoni Soler havia estat conceptualitzat; és a dir, havia 

adquirit una nova dimensió, una nova manera d’ésser, que anava més enllà de 

l’àmbit de la seva persona i que només existia dins de la poetessa  -de manera que 

només ella la coneixia i l’estimava, cosa que la feia encara més especial-. Aquesta 

“nova visió del seu jo” la veiem reflectida, per exemple, al sonet Puc pensar-te: 

 

(...) 
Puc pensar-te, ja ho veus, i aquesta nova 
visió del teu jo ja no te’m roba 
com ho feia el dolor del temps antic. 
 
Ara veig atributs que emmascarava 
l’antifaç de la mort, i a l’hora blava 
et retrobo més bell, més pur, més ric.57 
 

                                                 

55. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 91. 

56. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 82. 
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I, malgrat que, aquest cop, Carme Guasch no fa cap referència a Miquel Martí i 

Pol, és obligat relacionar aquest poema –i, de passada, el conjunt d’aquesta última 

idea que s’acaba de presentar- amb un poema del ja esmentat Llibre d’absències, 

titulat L’espai de mi, que resumeix, a més, a la perfecció, la transformació que 

experimenta l’amor -i la nova concepció de la persona estimada per part del jo 

poètic- un cop s’ha passat pel sedàs de la mort:  

 

(...) 
No et recordo enyorós: t’estimo en una 
dimensió de mi que no sabia 
potser perquè el teu cos me l’ocultava. 
(...)58 
 

 

Tanmateix, si bé hem pogut constatar que el dol de Carme Guasch pel seu marit, 

efectivament, ha evolucionat, també es necessari destacar aquells elements que no 

han canviat respecte el que vèiem a Amat i amic, aquells aspectes que el pas del 

temps no ha pogut difuminar. Més enllà del fet que el dolor i l’enyorança,  malgrat 

haver canviat de naturalesa, continuen ben presents, cosa que ja s’ha dit diverses 

vegades, és evident –ho hem pogut comprovar al llarg de l’anàlisi dels poemes de 

Pràctica de vida- que l’escriptora continua vivint, a més, dins de la gran paradoxa 

que s’ha esmentat abans: d’una banda, el seu marit, més viu que no pas mort, viu 

en ella; de l’altra, ella, traslladada mentalment al regne dels morts, viu del seu 

marit –o, com diu ella mateixa, dins seu: “Sóc dos essent una perquè visc en tu”59-. 

Això, naturalment, fa que encara se senti absolutament distanciada del món i de la 

vida: “Rere el balcó ningú no m’endevina | i puc mirar-me el món com un estel | 

sol i llunyà...”60 (malgrat ho manifesti amb un to més melangiós i no tan acerb 

com el que utilitzava a Amat i amic), i que continuï observant la realitat des de la 

seva estança, amb una certa displicència –justificada, això sí: “Milers d’homes i  

 

 

 

                                                 

57. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 97. 

58. MARTÍ I POL, Miquel. Barcelona: Edicions 62, 2008, pàg: 518 (“L’espai de mi”). 

59. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 87. 

60. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 85. 
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dones de l’urbs indiferent | avui, com cada dia, s’enrolen al vell ritu. | M’ignoren i 

els ignoro: ets tu qui necessito”61-. Com veiem, Carme Guasch, tot i que ja ha 

deixatenrere aquell dolor aclaparador, encara se sap incapaç de participar 

plenament en un món que no se sent seu, perquè no hi és l’única persona que no 

podia faltar-hi, i on, per tant, res no té sentit. Això ho veiem reflectit clarament al 

sonet Finestra, que també comença amb un vers extret del Llibre d’absències, 

però que –malgrat que el to que utilitza és igualment força reposat- s’allunya una 

mica de la línia de Miquel Martí i Pol, en tant que, si llegim els seus versos, 

veurem que ell no va perdre mai l’amor per la vida i la fascinació per la bellesa del 

món: 

 

Si tot el que m’emmarca la finestra 
és viu mentre tu mors, que gratuït 
que el món afini bé la seva orquestra 
mentre al concert tu restes adormit. 
 
Per això, dintre meu, entra en palestra 
l’allegro harmoniós que no has fruït 
amb el plaer estèril i maldestre 
d’oir-lo tot sola cada nit. 
 
Per primer cop estem a banda i banda 
d’aquesta subtilíssima veranda 
des d’on, per a cridar-te, no hi ha mot. 
 
A desgrat meu, el món em sol·licita 
i, sense tu, no té sentit la cita. 
M’exalta tot i em desespera tot.62 

 

 

Per altra banda, a Pràctica de vida també hi trobem, encara, reflectits alguns 

moments de màxima enyorança, moments d’un desig pur i total – i, fins i tot, com 

veurem a continuació, sexual- que és, naturalment, insaciable, i que, per aquest 

motiu, provoca en Carme Guasch una desesperació molt intensa, malgrat no sigui 

expressada amb mots tan corrosius com els d’Amat i amic. De fet, aquesta 

frustració fa que, fins i tot, la poetessa arribi a retreure al seu marit (al cos del seu 

marit, exànime) que ignori el seu patiment: “Oh, quin despit, oh quin immens fu- 

 

                                                 

61. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 78. 

62. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 89. 
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ror | sento pel buit de què vas fer-me hereva! | L’altre tu, mort, m’indigna i em 

subleva | perquè fingeix no veure el meu enyor”63. A tall d’exemple d’aquests 

moments d’anhel sobtat i absolut traslladats als versos, vegem ara el sonet És en 

mi, que demostra que la poetessa, tot i haver conceptualitzat Antoni Soler i haver 

passat a estimar-lo en la seva immaterialitat, també el recorda i l’estima , com s’ha 

dit abans, com el que era, un home, i no renuncia a la seva tangibilitat: 

 

Vaig buscant pels racons el volum 
que el seu cos, altre temps, assumia; 
investigo l’aroma i la llum, 
-arqueòleg del rastre d’un dia. 
 
Vull besar-li la boca en el fum, 
i en el llibre darrer que llegia  
amoixar-li les mans; em consum 
l’obstinada i estèril sagnia. 
 
Tanmateix, és en mi que es fa viu 
el record, quan m’instal·la a la galta 
un plaer ferocíssim i agut. 
 
Gloriós, el meu ventre m’ho diu: 
de l’espasa candent que m’exalta 
sóc la beina, l’estoig, el taüt.64 
 

 

 

Tot plegat demostra, en definitiva, que el pas del temps no va aconseguir mitigar 

el dolor i l’enyorança que sentia Carme Guasch, sinó que, simplement, va fer que 

canviessin de naturalesa, que perdessin vehemència però guanyessin pregonesa, 

com si s’haguessin anat ficant cap als racons més profunds del seu jo, fet que es 

tradueix, com hem vist, en una poesia més serena i melancòlica, però en cap cas 

resignada. Sembla, doncs, que la poetessa tenia raó quan deia que “això que diuen 

que el temps ho cura tot és mentida; el temps ens ensenya a conviure amb les 

renúncies, simplement”.   

 

 

 

                                                 

63. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 80. 

64. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 81 
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Finalment, al tercer i últim llibre d’aquesta  trilogia del dol, Interiors, el qual va 

ser publicat l’any 1997 –és a dir, quan ja havien passat quinze anys d’ençà que 

Carme Guasch s'havia quedat vídua- hi veiem com el dolor per la pèrdua del seu 

marit –aquell dolor que, inicialment, a Amat i amic, era intensament punyent i 

que, més tard, a Pràctica de vida, va anar evolucionant cap una nostàlgia més 

profunda, expressada amb una poesia de caire més reposat- encara continua, 

malgrat hagin passat tants anys. Un cop més, el pas del temps no ha aconseguit 

esborrar el record de l’escriptora per la persona que tant havia estimat, però sí que 

ha canviat, altra vegada, la seva manera de recordar-lo: ara la nostàlgia i la 

memòria són igualment presents dins el cap de l’escriptora, però les trobem 

projectades, sobretot, als objectes més propers, que garantien la supervivència 

d’Antoni Soler més enllà de la mort, perquè, tal i com va dir Martí i Pol en un 

poema del Llibre d’absències, “on el passat perdura és en les coses | que veiem 

cada dia, que tenim | per nostres i no ho són; no en els records, | cera tova que 

els anys sovint deformen”65. Així doncs, aquells elements que formaven part de la 

vida quotidiana del matrimoni ara estan impregnats d’una llum especial, només 

perceptible pels ulls de la poetessa, i han transcendit la seva simple materialitat 

per convertir-se en els recipients de quelcom intangible i etern. Aquesta idea és 

present, com hem vist, al Llibre d’absències de Miquel Martí i Pol –i no només en 

el fragment citat, sinó en molts altres poemes-, fet que evidencia, un cop més, que 

el llibre Interiors hi guarda una certa relació intertextual, malgrat que aquest cop 

no sigui explicitada per part de l’autora. A tall d’exemple, vegem un poema del 

llibre en qüestió, titulat “Objectes”: 

 

La certesa de tu no m’abandona, 
viu en objectes compartits que havíem 
estimat molt i que jo estimo encara, 
foteses de no res que m’acompanyen 
ara que tu te n’has anat per sempre. 
 
Tot és or a la gerra dels silencis 
i escreix de tu si tanco els ulls per veure’t. 
 
Distant com ets i ja irrecuperable, 
no deixaràs d’acompanyar-me sempre 
en allò que estimàvem com si fos 
una part de nosaltres, tal vegada 
la part més clara, íntima i senzilla.66 
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Aquesta nou canvi en la manera amb què Carme Guasch ha passat a estimar i a 

recordar el seu marit en l’absència és expressat d’una forma concisa i clara per ella 

mateixa a la nota in limine que encapçala el llibre. Per això –i també perquè 

constitueix una afirmació categòrica de l’autora en relació a la consideració de tots 

tres llibres, Amat i amic, Pràctica de vida i Interiors, com un bloc temàtic- val la 

pena citar-la abans d’analitzar més concretament els poemes que formen aquest 

volum: 

 

 

“Aquest és el darrer llibre d’una trilogia, de to clarament elegíac, que va iniciar-

se amb Amat i amic (1985) i va continuar amb Pràctica de vida (1993); tots tres, 

com deia, sota el denominador comú de la nostàlgia, que ha anat evolucionant al 

llarg dels tres poemaris a mesura que el temps –que no és cert que curi totes les 

ferides- m’ha ensenyat de conviure-hi i d’incorporar-la a la vida quotidiana; de 

tal manera que aquest recull, Interiors, intenta de descobrir-la en els objectes 

més propers, com si l’absència en formés part substancial i els nimbés d’una 

aurèola no pas visible a tots els ulls.  

És l’altra mirada, aquella que recull la subtil petjada que hi va deixar algú que 

estimàvem, transcendint-los i donant-los una nova dimensió”.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65. MARTÍ I POL, Miquel. Barcelona: Edicions 62, 2008, pàg: 526. 

66. MARTÍ I POL, Miquel. Barcelona: Edicions 62, 2008, pàg: 522. 

67. GUASCH, Carme. Interiors. Barcelona: Columna, 1997, a la nota in limine que precedeix el llibre. 
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A través dels elements que formen part de la seva vida quotidiana, doncs, dels 

elements que havien pertangut al món que compartia amb el seu marit i que, per 

tant, encara en conserven la seva petjada (“com si l’absència els nimbés d’una 

aurèola no pas visible a tots els ulls”, com deia ella mateixa), la poetessa evoca la 

figura d’Antoni Soler, la presència del qual, ara que ja no hi és, és, paradoxalment, 

omnipresent, i s’amaga darrere de tots aquells objectes més propers i senzills, com 

ara un mirall o una cadira: 

 

 

Mirall 
 
No el miro: em mira. 
Si provo d’ignorar-lo 
ell m’imposa, tenaç, la meva imatge, 
que copso de reüll. 
 
(...) 
 
De vegades, també, si estic de sort 
i acluco un xic els ulls, 
veig la seva ombra al meu darrere 
que em besa, de bursada.68 
 
 
Cadira 
 
Un dia, la cadira 
abraçava la seva silueta: 
marcava un angle recte  
entre l’espai i el temps 
i s’erigia en símbol 
que falcava el repòs. 
 
Ara dibuixa, còncava, 
el perfil d’una absència convexa 
i esbossa el darrer adéu 
amb el desmai d’un mocador 
caigut. 
 
Cadira on ell seu encara 
que exalta, inanimada, 
el vell record reclinat 
a la memòria.69 
 
 

                                                 

68. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 106. 

69. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 109. 
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Però no són només els objectes domèstics els que fan que Carme Guasch 

remembri el seu marit a tot arreu on fixa la mirada, sinó que la poetessa també 

s’inspira en alguns elements naturals, com ara el mar o la lluna –els quals, fet i fet, 

també formen part imprescindible del seu dia a dia- per fer renéixer el seu marit a 

través del record: 

 

 

Mar  
 
(...) 
Talment com aquest mar; 
ell agita les ones del record 
que fan i desfan la meva duna. 
 
Talment com aquest mar: 
tan desapercebut, 
tan necessari.70 
 
 
 
 
Lluna 
 
La lluna, càndida, 
estén un vel de núvia de silenci 
damunt dels camps insomnes. 
La nit s’ha vestit de cerimònia 
amb lluentons ingràvids. 
Intrusa i solitària, 
contemplo la nupcial litúrgia, 
mentre un esclat d’enveja 
m’omple de lava 
tots els volcans de l’ànima.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

70. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 129. 

71. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 130. 
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Així doncs, com hem vist, tot allò que envolta Carme Guasch ha pres, als seus ulls, 

efectivament, una “nova dimensió”, tal i com deia ella mateixa a la nota in limine 

que precedeix Interiors, la nova dimensió que els dóna la memòria subtil i 

inesborrable d’Antoni Soler. Dit d’una altra manera, és com si la poetessa mirés el 

món a través d’unes ulleres d’edició limitada, limitadíssima, les ulleres del record i 

la nostàlgia, les quals porta posades constantment –perquè ni pot ni vol treure-se-

les- i li impedeixen veure les coses com a simples objectes útils. Ara tot té un sentit 

especial: la cadira ja no és una cadira: és la cadira on no s’asseu el seu marit; 

l’anell de compromís ja no és un anell: és l’anell que no porta posat el seu marit, és 

el testimoni inequívoc de la seva absència: “Anell d’or, símbol estèril, | joiell sense 

vocació, | espoli darrere del viure, | llegat primer de la mort. | (Tan petit, 

abraces tota | la soledat d’aquest món.)”72. Un altre exemple d’això és el poema 

Llit, en què podem observar clarament la diferència entre la mirada de l’autora 

quan porta o no porta les ulleres posades. A la primera estrofa, hi explica què era 

per a ella el llit quan no mirava les coses a través de les ulleres -o, tal vegada, quan 

el mirava a través d’unes altes ulleres, les de l’amor i la passió, que ja se sap que 

també són d’edició limitada i també fan veure el món d’una manera especial-:   

 

Camp de batalla 
de totes les espases de la pell; 
mar de marees 
mai sotmeses a cicles previsibles; 
mirall de doble cos 
que reflectia sol i lluna. 
Úter total, 
germen dels més esbojarrats projectes, 
presó alliberadora, 
temple dels llargs, sonors silencis. 
 

 

A la segona estrofa, l’escriptora expressa d’una manera rotunda què és per a ella el 

mateix llit ara, ara que ja porta posades les ulleres de la nostàlgia i del record: 

 

 
Tomba de fosquedat 
que no poden il·luminar 
ni les estrelles de l’insomni.73 
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La irreversibilitat d’aquestes ulleres és posada de manifest per la pròpia poetessa -

amb una certa recança- al poema Paisatge; després d’haver recordat, també, la 

manera amb què abans solia “recobrar tots els verds | on cap no prova d’usurpar 

| el lloc que toca a l’altre” i aconseguia, així, “sadollar-se de pau”, es lamenta: 

“Tanmateix, és en va | que intenti de mirar amb l’altra mirada, | aquella que 

volia endur-s’ho tot | -falgueres, molsa, acàcies- | per retenir-ho tot al fons d’uns 

ulls que s’apagaven”74. 

No obstant, malgrat que, en ocasions, com hem vist, Carme Guasch manifesta que 

voldria desfer-se d’aquestes ulleres, de la nova mirada que no la deixa veure els 

objectes i els espais tal i com són, nus d’aquest halo de nostàlgia, és aquesta nova 

mirada, precisament, i la nova dimensió que han adquirit les coses, el que fa que el 

record del seu marit sobrevisqui i no es dissipi entre la foscor de l’oblit inherent al 

pas del temps. A Interiors hi veiem reflectits alguns d’aquests elements que 

permetien a la poetessa avivar la memòria, com ara la música que, d’una manera o 

altra, l’unia amb el seu home, sonant al tocadiscs (“Milers d’agulles burxen | la 

nua pell de l’ànima. | Damunt del disc immòbil | el record dansa i dansa”) o, per 

exemple, una bafarada d’aire plena de l’olor del tabac de pipa que fumava Antoni 

Soler, alliberada en obrir la porta d’un armari:  

 

Els anys –els grans depredadors- 
Esborren gust de llavis, 
Desfan perfils i caires, 
Traeixen mots, falsegen 
l’antiga esgarrifança de la dermis. 
 
Però, en obrir un armari 
-presonera, i, tanmateix, invicta- 
la flaire d’un tabac de pipa 
ha redreçat, de sobte, 
sabors i antics contactes. 
Quan tot es dilueix, 
quan el temps tot ho esborra i ho deforma, 
una vella, coneguda olor 
escriu senyals de fum: 
el seu darrer missatge. 
 
 
 

                                                 

72. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 117 (“Anell”). 

73. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 113 (“Llit”). 

74. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 128 (“Paisatge”). 
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Com veiem, doncs, la nova progressió del procés de dol de Carme Guasch pel seu 

marit és clarament visible a Interiors; llegint-ne els poemes, podem conèixer i 

entendre molt bé aquesta projecció de la nostàlgia de l’escriptora sobre totes les 

coses que formaven part del seu dia a dia i aquesta nova òptica des de la qual va 

passar a contemplar el seu entorn. Tanmateix, aquesta evolució, com en els altres 

dos llibres, es manifesta, a més a més, des del punt de vista estilístic, i és que el to 

és marcadament més serè que el d’Amat i amic –per descomptat- i també que el 

de Pràctica de vida. És a dir, l’autora va continuar amb aquesta tendència natural 

de fer una poesia més i més reposada a mesura que el temps avançava i anava 

actuant, com un bàlsam, sobre la ferida –malgrat és evident que no la va arribar a 

cicatritzar mai del tot. 

Per altra banda, també cal destacar el fet que passés a referir-se al seu marit en 

tercera persona (“El gran absent s’asseu a cap de taula”75, o “És tan sols el seu 

buit | que omple tota la casa”76) i abandonés la segona persona amb què havia 

escrit la major part dels versos dels dos llibres anteriors, que feia de la seva poesia 

un diàleg estrictament íntim entre ella i el seu home –en tant que aquest era l’únic 

destinatari de les seves paraules- i evidenciava que ell seguia sent tot el seu món. 

Aquest canvi representa un cert distanciament de la poetessa respecte el seu 

marit, un distanciament molt lleu però necessari, o, si més no, demostra que, quan 

va escriure Interiors, ja havia obert una mica el seu món i ja havia inclòs el lector 

dins el joc poètic, un fet molt indicatiu. 

Finalment, cal destacar, també, com a mostra molt significativa d’aquesta evolució 

del procés de dol, d’aquesta transformació progressiva del dolor, el canvi en 

l’aspecte formal de la poesia que trobem a Interiors respecte els llibres anteriors. I 

és que, com ja hem vist, tant a Amat i amic com a Pràctica de vida –i també a 

Vint-i-cinc sonets i un dia- l’estructura escollida per l’autora per a donar forma als 

seus versos és, llevat de molt poques excepcions, el sonet. Això, segurament, no és 

casualitat, sinó que és probable que l’autora busqués en l’estructura estricta i 

predefinida d’aquest tipus de composicions una mena de règim d’autocontrol; és a 

dir, que utilitzés el sonet com a presa necessària del riu accelerat i cabalós dels  

 

                                                 

75. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 107 (“Taula”). 

76. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 131 (“Casa”). 
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seus sentiments, per tal de poder fer una poesia mesurada, ordenada i coherent, 

com a mínim a nivell formal, en què hi hagi la proporció adequada de “cant i crit”. 

De fet, ella mateixa planteja aquesta qüestió al primer poema de Pràctica de vida, 

titulat Sonet, que no és, casualment, un sonet clàssic –format, com sabem, per dos 

quartets i dos tercets-, sinó que és un sonet anglès o shakespearià, que consta de 

tres quartets i un apariat final:  

 

 
Sonet 
 
 
Per tal de limitar-me l’enyorança 
escullo una presó de ferms barrots; 
catorze vigilants van apostant-se 
amb codis estratègics i complots. 
 
La clau dintre del pany mai no descansa. 
“Escriu –em crida el carceller- si pots!”. 
De cada cadenat faig una llança 
i en dic en clau secreta verbs devots. 
 
La deu de les paraules em convida 
a beure, assedegada com estic; 
la cel·la del solent m’hi posa mida 
i torna el mot amic en enemic. 
 
Per tal de limitar-me l’enyorança 
mesuro cant i crit a la balança.77 
 

 

D’aquesta manera, doncs, resulta evident que el fet que Carme Guasch, a 

Interiors, abandonés el sonet i comencés a escriure versos lliures –és a dir, no 

sotmesos a la mètrica i la rima – demostra que el pas del temps, per bé que, com 

hem vist, no va aconseguir difuminar la presència del seu marit ni en el seu cap ni 

en el seu cor, sí que va fer que el seu dolor s’anés transformant en una melangia 

profunda i constant, des de la qual l’escriptora va poder prescindir, finalment, de 

“la cel·la del sonet”. L’únic poema d’Interiors que sí que manté l’estructura clàssi- 

 

 

 

                                                 

 77. GUASCH, Carme. Pràctica de vida, dins Poesia completa, pàg: 77. 
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ca del sonet és, precisament, l’últim de tots; l’escriptora hi explica directament el 

fenomen sobre el qual es basa tot el llibre i que ja hem analitzat detingudament, i, 

per tant, constitueix la conclusió perfecta per a aquest apartat: 

 

 

Coses 
 
 
Passejo la mirada per les coses inertes 
Que només són matèria, objecte, funció. 
Un dia van ser seves, i per això són certes, 
I m’omplen la memòria de sobtada claror. 
 
Hi retrobo mirades, paraules encobertes, 
Antigues melodies que va esquinçar la por; 
Imatges encastades com ferides obertes 
Que anaven dibuixant-hi una altra dimensió. 
 
La mort els donà vida –paradoxal contrast- 
I en la seva existència de grisos sentinelles 
Hi sobreviu l’empremta d’un esperit més vast. 
 
Les coses, les inútils, les nobles, les més belles, 
Romanen quan tot passa, eternes com estrelles, 
Per sempre revestides d’un invisible llast. 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 78. GUASCH, Carme. Interiors, dins Poesia completa, pàg: 132. 



 104 

4. Conclusió 

 

En un moment del treball s’ha dit que, per a Carme Guasch, el seu marit era la 

barca amb què creuava una mar molt profunda, la seva mar interior; una mar feta 

d’inseguretat, d’enyorança, d’inestabilitat emocional i d’un buit que amb prou 

feines l’omplia l’amor. Al llarg de l’anàlisi de la seva trilogia de dol, hem vist, a més 

a més, que, quan el seu marit va morir –i la barca va desaparèixer-, la poetessa va 

naufragar, va quedar sola enmig de l’oceà, i, per no ofegar-s’hi, es va aferrar als 

versos com si fossin els trossos de fusta de la barca feta miques. De fet, aquesta és 

una de les conclusions principals que hem de tenir en compte un cop acabat el 

treball: Antoni Soler té un paper fonamental dins l’obra poètica de Carme Guasch 

perquè, per a ella, la poesia –“minúscul pont bastit pel desconhort”- no era res 

més que la manera amb què podia retrobar-lo, recordar-lo, estimar-lo.  

Per altra banda, després d’haver analitzat la seva obra, també hem pogut 

comprovar que el pas del temps mai no va aconseguir esborrar Antoni Soler de la 

seva memòria –res més lluny de la realitat-, i, de fet, podríem afirmar que 

l’escriptora mai no va arribar a superar el trauma. Tanmateix, com hem vist, el 

dol, malgrat que va ser molt llarg, no va ser viscut sempre de la mateixa manera: 

durant els anys immediats a la desaparició del seu marit, el dolor, la ràbia i el 

sentiment d’injustícia es van apoderar de Carme Guasch, que enyorava l’Antoni 

amb la mateixa intensitat amb què l’havia estimat en vida, i això es tradueix en la 

poesia visceral, corrosiva i vehement d’Amat i amic. Més endavant, l’enyorança de 

l’escriptora va anar canviant de naturalesa –que no de magnitud- i aquell 

sofriment abassegador es va anar convertint en una nostàlgia menys tòxica però 

no menys profunda, més serena però no menys rebel; això es reflecteix, com hem 

vist, als versos de Pràctica de vida, que són d’un to marcadament més reposat.  

Finalment, aquesta nostàlgia va seguir evolucionant i va seguir aquesta tendència, 

inherent al pas dels anys, per acabar projectant-se en els objectes i els espais que 

formaven part del dia a dia de l’autora i que també havien format part de la vida 

del seu marit. Com ella mateixa explicava, tot va prendre, als seus ulls, una nova 

dimensió, una nova llum, que només podia veure ella –perquè, com sabem, tenia 

unes ulleres que feien que mirés d’una manera diferent el seu entorn. 
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Dit això, si se’m permet, recuperaré –perquè no tindria sentit concloure el treball 

d’una altra manera- la meva condició de nét de Carme Guasch, i la tornaré a 

tractar, a més de com una gran poetessa, com el que era: la meva àvia. I és que, 

aquest treball, més enllà d’haver-me ensenyat que estudiar la vida d’una escriptora 

ens ajuda a comprendre molt millor la seva obra o que l’aspecte formal de la 

poesia pot ser, de vegades, molt indicatiu respecte l’estat emocional de l’autor, 

m’ha permès complir el meu principal objectiu –en tant que és allò que em durarà 

per a tota la vida-: conèixer la meva àvia. Gràcies a haver analitzat els seus versos, 

que, com hem vist, estan totalment amarats dels seus sentiments, les seves 

emocions i els seus anhels, he pogut comprendre, per exemple, que la meva àvia 

va dedicar tota la seva vida a estimar. Va estimar els amics, va estimar la família, 

va estimar el país i la llengua, va estimar el seu ofici, va estimar la seva ciutat com 

a una mare, va estimar la literatura, va estimar Déu, i va estimar, per damunt de 

tot, el seu marit. Va estimar tantes coses que,  potser, no va tenir temps per 

estimar-se prou a sí mateixa. 

He entès, també, que no és cap exageració dir que, el dia que va morir el meu avi, 

la meva àvia va morir una mica; com hem vist, havia dipositat tot el seu jo en la 

figura del seu marit, i s’havia entregat a l’amor d’una manera tan intensa i 

generosa que, quan va quedar vídua, es va trobar que no sabia viure si no era a 

través del meu avi.  

Però, per sobre de tot, el que he après és que, efectivament, l’amor –l’amor 

veritable- pot vèncer la mort. I tant, si pot! Els versos de la meva àvia en són la 

prova. Si una de les preguntes que em vaig formular abans de començar el treball 

era si hom pot estar enamorat d’algú que ja no existeix, la resposta és, 

inevitablement, sí; la meva àvia va estar enamorada tota la vida, i va morir 

enamorada. I, com ja he dit diverses vegades, l’única manera que va trobar per 

recordar el meu avi, per estimar-lo, per poder seguir tenint amb ell estones 

d’intimitat, va ser a través de la poesia; es va convertir, així, en poeta de guàrdia.  

Els seus llibres, doncs, són converses que va mantenir amb el meu avi un cop 

aquest ja no hi era, perquè eren l’única manera que tenia de parlar-hi. Durant 

aquest treball, a més, m’han permès, a mi, de conversar amb ella ara que ja no hi 

és. Com va dir el gran escriptor Emili Teixidor: “gràcies als llibres podem parlar 

amb els morts”. 
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Ferran 

 

Mai no veuràs aquest infant que em fita 

amb els seus ulls rodons d’àngel barroc, 

que em fa cantar de nou i em sol·licita 

perquè em faci partícip del seu joc. 

 

I ell no sap res de tu, ni de la cita 

amb la sang teva que reclama un lloc 

pel camí de la vena més petita 

que li posa a les galtes seda i foc. 

 

Cada cop que enllacem els nostres cossos 

ets tu qui persegueixo, i els teus ossos 

organitzant el seu breu esquelet. 

 

En els seus ulls et miro i sé que em mires, 

perquè hi retrobo, enceses, les guspires 

que ell salva de les ombres i del fred. 

 

 

Carme Guasch, 5 de març de 1996.  
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