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Retalls religiosos de poetes manlleuencs
Antologia poètica-religiosa manlleuenca

Maria Surinyach
Maria Surinyach va néixer a Manlleu
el 20 de setembre de 1925. Era filla
de Ramon Surinyach i de Maria Font,
germana del músic Antoni Font, d’on
li podia venir la vena lírica. Com era
usual a l’època, va estudiar al col·legi
del Carme fins els 14 anys d’on va sortir per anar a treballar. Va començar en
una empresa del vidre que fabricava
termòmetres i el contacte amb el mercuri la va intoxicar, produint-li unes
tremolors que, en més o menys intensitat, la varen acompanyar tota la vida. Va
deixar la feina a l‘adonar-se de la seva
intoxicació i va marxar a Barcelona per
estudiar infermeria. Amb el títol a la mà
va entrar a La Piara per exercir de ATS
de l’empresa manlleuenca. Al cap d’un
temps va anar a treballar a un hospital
de Mataró fins que va tornar a Manlleu
per tenir cura de familiars malalts i per

exercir de ATS. Va morir el 7 de febrer del 2001 després d’una cruel malaltia
que la va anar paralitzant. En tot moment va ser conscient del què tenia.
Segons la crítica que li va fer en Joan Castell Masallera en la seva “Antologia Lírica Manlleuenca” publicada a “Lletres Amicals” considera la
poetessa posseïdora d’una “alè poètic poderós tant en la poesia pura com en
el poema dramàtic”, recordant en aquest últim apartat, que va ser coautora
del llibret de “La Passió” que es representava al Centre Catòlic des de l’any
1946. Continua en J. Castell que resta “una obra escrita molt estimable de
la Maria Surinyach, entre la qual hi ha veritables perles i, sobretot, encerts
parcials que es podrien catalogar entre el millor de la nostra poesia”. Afegeix
que amb aquesta sentència manifesta que la poetessa “ha set una mica desigual i que algunes vegades s’ha abandonat a l’extrema facilitat que tenia per
versificar”. Va publicar versos en català i en castellà a diferents publicacions
manlleuenques com “El Record” i el “Manlleu” de Festa Major.
Es conserva un poemari manuscrit a la Biblioteca de Manlleu que recull
una bona part de la seva obra lírica. La major producció la va fer en les dècades de 1940 i 1950, abandonant pràcticament la poesia fins el final de la
seva vida. Destaquen els poemes religiosos i els d’amors no correspostos.
Presentem un tast de la seva obra religiosa.

Comiat a la
Verge de Núria
(1943)

....
Baix vostre mantell de neu,
nostre cor se’ns agermana.
Ja no us veuré! Ni la creu,
ni l’olla, ni la campana.
Ja me’n vaig cap a Manlleu,
a la meva pàtria xica.
Adéu-siau Mare de Déu,
la de la cara bonica.
...

El bon rabadà (1953)
....
Al bell punt de mitja nit,
com no heu sentit la gatzara?
Ens han despertat uns cants...
i uns oreigs... i una fragància...
S’esbadellaven les flors
i cantava l’ocellada.
Ho cregueu o no ho cregueu,
els pardals de l’encontrada,
en mig de l’hivern han fet nius
sota la meva teulada.
...

Set
....
Set d’aquesta aigua que em doneu
i jo us pidolo adelerat,
aigua sagnant del Cor que un Déu
m’ha regalat
per la llançada del costat.
Sense eixa saba beneïda
fora un arbust mancat de vida,
festí del corc,
erm, sec i eixorc
com la figuera maleïda.

Spes Nostra (1987)
....
Tenim fred, tenim por
i tenim fam i set de justícia i d’amor
que ningú ens pot donar si no ho feu Vos
mostrant-nos Vostre esguard tan pietós.
Envieu-nos l’Aurora si vos plau
i ensenyeu-nos un tros de cel ben blau.
Guieu-nos al recer
Senyora de la Font i del Roser
i sigueu per nosaltres nord i escut
des de vostre cimal de Puig Agut.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 29, a les 8. Dimarts 30,
a les 8. Dimecres 31, a les 8: Gna

dominica Ramona Arisa Faja. Dijous 1, a les 8. Divendres 2, a les
8: Josefina Beroy i Josefina Baseganya. Dissabte 3, a les 20: família
Vinyeta – Pous - Argila Diumenge

4, a les 10: família Molist Pujols
i germana Mercè; Ramon Vallbona
Illamola . A les 12: Ramona Oriol
Serratosa.
VIDA CREIXENT
Dimarts dia 30, reunió dels grups
de Vida Creixent “Maria Assumpta” i “Simeó i Anna”, uns a les quatre els altres a les cinc.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 3, a les 19: Josep Bosch
(Sgda Fam.); Ramon i Anna. Diumenge 4, a les 11: esposos Lluís
Bagaria i Rosa Puigvila.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió del Consell Parroquial el
dimarts dia 30, a les 9 del vespre
al Casal.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 29, a les 19: per un difunt.
Dimarts 30, a les 19: pel Pla de
Pastoral. Dimecres 31, a les 19:
pels malalts. Dijous 1, a les 19: Andreu Codina i família. Divendres
2, a les 19: per un difunt. Dissabte
3, a les 19: Pilar Farrés. Diumenge
4, a les 9: per un difunt. A les 12:
comunitat.

BAPTISMES
Martí Parés Bruguera fill de Xavier
i Meritxell
Gerard Casas Moral fill de Roger
i Laura
DEFUNCIÓ
Josep M. Martínez Deordal (66
anys) C/ Núria, 7.
PROCLAMES MATRIMONIALS
Francisco Palomar Pimentel amb
Miriam Losilla Rodríguez, ambdós
de Manlleu.
Carles Lorca Carrillo amb Laura
Parés Ferrés, ambdós de Manlleu.
DIA DEL MALALT
Avui diumenge dia 28, a les 4 de
la tarda hi haurà una Eucaristia a
la Residència Aura, en motiu de la
celebració del dia del malalt.
XERRADA DE FORMACIÓ
Divendres dia 2 de juny,
a les 8 del vespre, als locals
de la parròquia de Santa Maria, xerrada pels catequistes i
oberta a tothom.
Mn. Joan Mir ens parlarà de:

L’ESGLÉSIA
COMUNITAT DE FE,
ESPERANCA I CARITAT.
Tothom hi és convidat.

