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ntentar resseguir les tra-
ces que havien dut el po-
eta, traductor, crític d’art, 
escriptor, però sobretot 
personatge underground, 
heterodox, canalla i reu-

senc Gabriel Ferrater a Sant Cu-
gat del Vallès, retrobar la seva 
aurèola entre les taules de fus-
ta desgastada del Mesón, ima-
ginar-lo donant classes al claus-
tre del monestir on començava 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona, preguntar on havia vis-
cut i mort...  

Tal era l’ascendent del llegenda-
ri escriptor sobre nosaltres, els 
reusencs que arribàvem per es-
tudiar al Sant Cugat dels anys 80 
–molt més poble que el d’avui–, 
on només feia 10 anys que Ga-
briel Ferrater havia decidit ple-
gar de viure, que vam fer del Me-
són el nostre lloc de pelegrinatge 
cultural. Ho vaig viure i també 
m’ho comentava l’escultor Salva-
dor Juanpere, nascut a Maspu-
jols, i instal·lat al barri santcuga-
tenc de Mira-sol: «tots els que ve-
nim de Reus fem cap al Mesón al 
darrere de Gabriel Ferrater...»  

Al costat del Mesón hi ha ins-
tal·lada la magnífica escultura en 
bronze de Juanpere Socle des for-
mes, a uns metres de l’Homenat-
ge a Gabriel Ferrater del també 
escultor Pep Codó, les arrels del 
qual s’enfonsen a Sant Cugat fins 
a una profunditat de 300 anys. 
Codó, que com Juanpere té obra 
pública a tot el món, va ser un 
dels assidus al Mesón en vida de 
Gabriel Ferrater, quan la plaça del 
Monestir on s’ubica eren encara 
«els afores» del poble: 

 «Jo era dels joves, com el perio-
dista Ramon Barnils, el Xavier For-
nells, el Paco Soler, el Jordi Cor-
nudella... Ens barrejàvem dos o 
tres generacions, i Ferrater que in-
tel·lectualment estava molt per so-
bre de molts de nosaltres era molt 
generós i ens tractava com a iguals 

–Codó prossegueix– Hi havia molts 
professors de la UAB, com l’Emilià 
Sales, exmonjo de Montserrat, el 
José M. Valverde, el Joan Rovira, 
el Rafael Moreno, artistes com Jo-
sep Royo, Xavier Agràs... Es mun-
taven unes tertúlies tremendes so-

bre filosofia, art, whisky, ginebra... 
I la Carmen Rojo del Mesón ens fe-
ia de mare». 

En una curiosa sincronia, men-
tre parlava amb Pep Codó ahir 
divendres de les tertúlies ferra-
terianes del Mesón se celebraven 
al Monestir les exèquies per Car-
men Rojo, la seva creadora l’any 
1964 a Sant Cugat, on havia im-
migrat de petita procedent de Na-
va de Roa, a Burgos. Aquesta sin-

cronia se suma a la del centena-
ri del naixement del poeta i del 
cinquantenari de la seva mort, un 
fet llargament planificat, ja que 
Ferrater tenia molt clar que se su-
ïcidaria abans de fer 50 anys. La 
llegenda diu que no es volia fer 
vell. 

Sincronies... El control de la 
mort, admirablement planificat i 
fred, despullat de miraments i 
sentimentalismes, que sempre ha 
alimentat la mitologia ferrateria-
na, va ser un tret comú a la llar 
dels Ferrater: el seu pare havia 
planificat fer-ho el dia següent 
del venciment de l’assegurança 
de vida que havia contractat un 
any abans, la seva mare quan en 
va tenir prou de lluitar contra la 
diabetis, i el seu germà Joan el 
dia que li va semblar convenient. 
El poeta dels 37 horitzons rectes 
i prims, del color d’olor de poma, 
del Menja’t una cama i del Gosar 
poder ens acompanyarà aquest 
2022 amb molts actes que s’han 
organitzat a Reus i a Sant Cugat 
del Vallès. Gaudim-los!
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n 2012 Mariano Rajoy aprobó la Re-
forma Laboral con el apoyo de CiU, 
y diez años después, Pedro Sánchez 

ha sacado adelante su reforma de la re-
forma, sin contar con Junts, pero sí con 
el PDeCat, herederos ambos de CiU. 

La votación no pudo ir más ajustada: 
175 contra 174. Aunque ponga a prueba 
la paciencia de los lectores, anoto que vo-
taron a favor: PSOE, Podemos, Ciudada-
nos, PDeCAT, Más País, Compromís, Coa-
lición Canaria, Nueva Canaria, Teruel Exis-
te y PR de Cantabria. En contra: PP, Vox, 
Junts, ERC, PNV, Bildu, CUP, BNG, UPN y 
Foro Asturias. 

Tenemos un Congreso ¡con veinte parti-
dos! Los dos de UPN al fin votaron en 
contra. Y ha sido el error de uno del PP 
que votó a favor, cómo Sánchez logró 
175. Es la suerte del ganador, como se di-
ce en el fútbol.
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És un Institut de secundària a Reus? Una biblioteca pública a Sant 
Cugat del Vallès? Pels qui encara no l’hagin descobert, Gabriel Ferrater 
(1922) és el gran poeta que va fer canviar la literatura catalana de postguerra
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació, Tate 
Cabré ha treballat en premsa i televisió. És Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya.

Carmen Rojo al restaurant  
El Mesón. FOTO: PREMSA LOCAL TOMÀS GRAU
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Ferrater era un poeta heterodox. 
FOTO: R. RUBERTO/ARXIU FERRATER


