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Retalls religiosos de poetes manlleuencs
Antologia poètica-religiosa manlleuenca

LLUÍS POU I SOLÀ
Amb aquest fragment de Repics de festa, poesia dedicada a enaltir la Festa
Major de Manlleu, saludava el poeta als manlleuencs.
Assadollat de joia i llum d’albada
jo us dono el meu salut bons vilatans,
i a tots voldria fer-vos l’abraçada,
puig d’eixa vila ja em sou com germans.
A l‘antic carrer de Sant Marti, naixia el 3 d’octubre de 1901 Lluís Pou i
Solà. La seva família havia vingut a viure a Manlleu procedent de l’àmbit
rural, a finals del segle XIX, com tantes altres famílies havien fet i farien,
atretes per les possibilitats de feina que oferien les fàbriques de filats. Més
tard anaren a viure al carrer Vendrell, on en Lluís visqué la seva infantesa i
adolescència com ho feien la majoria dels fills de les famílies treballadores.
De molt jove, ja va entrar a treballar a la fàbrica coneguda com “ca l’Escolà”
on va aprendre de filador. La seva formació, podem imaginar-la, era compartida amb el treball. Ell mateix ho escrivia en el pròleg d’un dels seus llibres:
Vaig anar a l’escola fins a l’edat de nou anys perquè, quedant la meva bona
mare vídua i sense recursos, es veié obligada treure’m dels mestres i portarme a pagès a guanyar-me el mos de pa. Però quelcom hi havia en ell, i aneu
a saber ara per qui motiu influenciat, que es va sentir motivat pel conreu de
la poesia. Conscient de la seva precària formació pedagògica, la superava
amb la voluntat autodidàctica que el caracteritzava. Per el pròleg del seu lli-

bre Aires dels Cims, sabem que consultava al poeta Josep Baucells de Roda
de Ter i aquest l’ orientava i li corregia els seus versos; també havia trobat
l’ajut de mossèn Joan Puntí el qual li oferia llibres de text i l’aconsellava a
llegir i aprofundir en l’obra de diferents poetes. Ell però, procurava sempre
la recerca d’un estil propi. Un detall, ben anecdòtic d’en Lluís, és el següent:
Verdaguer, en una quarteta i per motius que ara no venen al cas, escrivia.
Poeta i fangador soc
i en tot faig feina tant neta,
que fango com un poeta
i escric com un fangador.
I en Lluís, que tant admirava a Verdaguer, en una seva quarteta, fent-se
seus els dos últims versos, escrivia.
“i quan agafo la ploma
escric com un filador”
Cal fer referència al que succeir i tingué molt de ressò a Manlleu l’octubre
de l’any 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera. Van ser anomenats
“Els fes del carrer Vendrell”. S’esqueia la celebració de la Santa Missió a
Manlleu i assabentats que al carrer Vendrell hi havia penjades unes banderes
espanyoles, al sortir de missa Lluís Pou i el seu amic Josep Ausiró varen decidir anar-les a despenjar, i rebregades les varen deixar en un racó. Varen ser
detinguts acusats d’estripar i trepitjar les banderes. La primera nit la passaren
a la presó que hi havia a Dalt Vila, al dia següent a la de Vic, on varen ser
interrogats, i després quaranta dies a la Model, d’on varen sortir en llibertat
provisional en espera del judici. Aquest judici es va celebrar a Barcelona el
juliol de 1925. El fiscal els va acusar de separatistes i d’haver estripat les
banderes, però l’advocat defensor les va mostrar intactes. Tot i que el fiscal
demanava 12 anys de presó, la pena va quedar reduïda a 2 anys i 4 mesos.
Abans que el capità general signés la sentència, per separat, van marxar a
França.
A l’exili, Josep Ausiró va viure a Perpinyà i Lluís Pou a Suïssa i Bavera,
i el 1930, amb la dictadura del general Berenguer, se´ls va concedir una
amnistia. Van retornar a Manlleu el 25 d’abril, coincidint amb la diada de
Pasqua i, encara que varen arribar amb diferents trens, un gran nombre de
manlleuencs els va anar a rebre a l’estació. Lluís Sola explicava al suplement
del setmanari Manlleu que el primer manlleuenc que va veure en arribar a
Barcelona va ser mossèn Joan Puntí en tombar una cantonada, i a l´instant

es reconegueren, va ser casual, explicava en Lluís, durant uns instants sols
parlen els ulls perlejant qualques llàgrimes...
La seva obra poètica la trobem a diferents llibrets que ell havia publicat com:
Aires dels cims; Records de Manlleu, dues edicions; El vers de l’Eucaristia;
Folklore Nadalenc i Aplec de Caramelles. També era col·laborador de diferents
publicacions locals com El Record, Nostra Dansa, el Manlleu de la primera
època; Comarca i en diferents programes de la Festa Major. Va ser fundador
de les entitats corals, Unió Coral Manlleuenca i La Cítara. La seva poesia,
sincerament sentida i amarada de vivències, acull una profunda inspiració, i
encara que era conscient de les seves mancances, no era motiu perquè no es
deixés portar per la seva irrefrenable inquietud poètica. En el pròleg de la segona edició dels seu Records de Manlleu ell mateix ens diu que quant estava a
pagès de jovenet vigilant el bestiar, no tenia altre dèria que les corrandes i que
s’inspirava amb els refilets dels ocells. Per cloure el record d’aquest benemèrit
manlleuenc, dues poesies ben expressives del seu tarannà.
Àlex Roca

Festa Major
Ja redobla la campana
i son cant ressonador
ens diu que és festa major
d’aquesta vila galana.
I comença la sardana
com símbol de germanor
perquè no hi ha ball millor
que la dansa catalana.
Avui té una joia immensa
com la llum, i com la pensa
nostra vila de Manlleu;
i ens ho mostra amb la tonada
de l’aigua clara i gemada
Font de la Mare de Déu.

Fretura
Vinya i xeixa tot fretura
per dar-nos el pa i el vi.
Jesús de celesta altura
sigueu mon hoste diví.
Amb virtut us dic de d’ara
i amb segell d’humilitat,
de la meva ànima clara
feu-ne vostra voluntat.
Com el fruit de transflorina
que té la forma de cor
i és l’herba de medicina,
Jesús, com l’herba bosquina
sigueu mon bàlsam d’amor.

* Per una més àmplia informació:”Antologia Poètica de Lluís Pou i Solà” Comissió d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Manlleu, 1985.

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 5, a les 10. Dimarts 6, a
les 8. Dimecres 7, a les 8: Paquita
Suriñach Farrés (Sgda. Fam.). Dijous 8, a les 8. Divendres 9, a les
8. Dissabte 10, a les 20: Joan Verdoy; Josep i Matilde; Mercè Ramírez Barjoan (1r aniv.); Xavier Valls
Mas. Diumenge 11, a les 10: Josep
Juvanteny Riera; família Verdaguer
Feu; Sebastian Montero i esposos
José Blanco i Trinidad Zambrano.
A les 12: esposos Antoni Pous i Pilar Fusté i filla Joaquima; Josep M.
Murlà (5è aniv.).
FRÀTER
Reunió avui diumenge 4 de juny,
a les 5 de la tarda.
COL·LECTES DEL MES DE MAIG
Dia 7: 411,41. Dia 14: 233,50. Dia
21: 231,01; Dia 28 Serveis eclesials: 219,84.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 10, a les 19: família Codina Crespi. Diumenge 11, a les
11.

COL·LECTES DEL MES DE MAIG
Dia 7: 274,08. Dia 14: 163,07. Dia
21: 135,15; Dia 28 Serveis eclesials: 210,01.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 5, a les 19: Camilo Adam
i Ramona Huix. Dimarts 6, a les
19: Camilo Adam i Ramona Huix.
Dimecres 7, a les 19: Francesc Coromina i Anna Colomer. Dijous 8,
a les 19: Anna Colomer i Francesc
Corominas. Divendres 9, a les 19:
família Roca Orriols. Dissabte 10,
a les 19: Per un difunt. Diumenge
11, a les 9: Pere Colomer i Maria
Molas i fill Climent. A les 12: comunitat.
BAPTISMES
Owen Osaruque Wandira, fill de
Philip i Queen.
Ona Gómez Vivancos, filla de Carles i Blanca.
Erik Luque Villar, fill de Raul i
Eva M.
DEFUNCIÓ
Carme Gavin Català (83 anys) C/
Arnald de Corcó, 33.
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