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Fa poques setmanes ha vist la llum una antologia 
de poemes de la poetessa vergelitana Maria Per-
pinyà. El Servei de Publicacions de la Diputació 
de Girona, a través de la col·lecció Josep Pla, s’ha 
encarregat de resoldre una mancança que feia 
ja massa temps que durava i finalment podrem 
llegir part de l’obra de joventut de la Maria.

M. Perpinyà va publicar dos llibres de poesia, 
l’un l’any 1934 i l’altre el 1936, Poemes i Terra 
de vent, molt ben acollits per la crítica especi-
alitzada, que saludava la poetessa com una de 
les veus cridades a convertir-se en pocs anys en 
un referent poètic per al país. Malauradament 
la guerra civil es va encarregar que això no fos 
possible i que la producció de Maria Perpinyà fos 
silenciada, com la de tants altres escriptors en 
llengua catalana. La conseqüència d’això és que 
la majoria dels vergelitans hem sentit a parlar de 
la poesia de Maria Perpinyà, però pocs hem po-
gut tastar-la i gaudir-ne en tota la seva dimensió. 
Perquè la Maria va ser una gran poetessa i una 
persona cultíssima, que, encara que autodidacta, 
s’havia llegit la major part de la producció poètica 
dels autors francesos i catalans de finals del se-
gle xix i de tot el segle xx i estava al dia del que 
s’escrivia arreu d’Europa.

L’antologia presenta una àmplia selecció de 
poemes ja publicats, sigui en els dos llibres es-
mentats o en antologies i publicacions menors. 
Queda, però, una extensíssima obra inèdita que 
algun dia caldrà que sigui catalogada i difosa al 
públic per a poder valorar realment la vàlua de 

la nostra poetessa. Pensem que la major part 
dels poemes que li han estat publicats els va 
escriure abans dels trenta-cinc anys; per tant, 
aquesta antologia serà una aproximació a la 
Maria Perpinyà més jove, inquieta i vital, però 
també que deixa fora la maduresa que tot just 
iniciava i que de moment se’ns amaga en més 
de mig segle d’escrits.

Per ajudar en aquesta empresa de valoració i 
difusió de l’obra de Maria Perpinyà, el qui signa 
aquestes ratlles ha escrit un estudi crític que pro-
loga l’antologia. La intenció és que, d’una manera 
didàctica però rigorosa, el lector interessat tingui 
les claus que el puguin situar en una poesia que 
no sempre és fàcil de seguir, tot i que, per la 
temàtica i la perfecció que presenta, bé mereix 
un petit esforç de lectura. 

Ja fa més de mil anys que «l’afortunada vila 
de Verges», com deia Mn. Miquel Pujol en País 
Petit núm. 9, ens ha anat oferint un bon ram de 
personatges il·lustres sense que, a molts, en 
justa correspondència, els hàgim tornat el reco-
neixement que es mereixen. Aprofitem, doncs, 
també la celebració del mil cinquantè aniversari 
per a homenatjar les persones, especialment 
aquelles que, com Maria Perpinyà, han fet gran 
la nostra vila.

JORDI ROCA I ROVIRA

ANTOLOGIA DE POEMES
DE MARIA PERPINYÀ

El llibre es presentarà al públic a la Casa de la 
Vila, el dissabte 23 de gener, al migdia; dins 
d’una jornada d’homenatge a la poetessa 
vergelitana.
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Amb el títol Un viatge al país de l’apartheid, el vergelità 
Isidre Pallàs ha guanyat el premi literari Iàsser Arafat 
d’aquest any en la categoria de reportatges i articles 
periodístics, convocat per la Associació Europea de 
Cooperació amb Palestina (ASECOP). Aquesta ma-
teixa associació és l’editora del llibre i compta amb la 
col·laboració de la Diputació de Màlaga. 

El títol és ben aclaridor: l’obra és una crònica 
exhaustiva i detallada del darrer viatge de l’autor a 
Palestina. En aquest viatge, l’escriptor es troba amb 
situacions com la que ens explica de Gaza, quan un 
palestí el va convidar a veure les restes de la seva 
casa, enrunada per les excavadores israelianes. 
Amb els ulls humits, l’home era incapaç d’articular 
un discurs coherent, i va ser el fill el qui va haver de 
traduir el que li deia el pare: «Quan arribis al teu país, 
no t’oblidis d’explicar el que has vist.»

I l’Isidre no ho ha oblidat. Sap que l‘oblit i la indife-
rència són els pitjors enemics del poble palestí, i és 
així com vol aportar el seu granet de sorra per ajudar 
aquest poble oprimit, explicant el que ha vist amb 
els seus propis ulls. 

Amb aquesta sincera proposta, l’autor ha bastit 
amb frases curtes i contundents una crònica molt 
didàctica, de lectura àgil i agradable, farcida de dades 
aclaridores i no exempta de bones dosis d’humor. El 
llibre ha estat escrit en català i conviu amb la traducció 
castellana. El resultat és una obra de lectura molt 
recomanable per a apropar-se al problema del poble 
palestí, que ja fa seixanta anys que viu una situació 
extrema i singular, convertit en estranger a casa 
seva davant la vergonyosa passivitat de la comunitat 
internacional. 

QUICO FERRER

VIATGE AL PAÍS
DE L’APARTHEID
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