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Va morir a València, 
la ciutat on vivia, 
escrivia, dibuixa-
va i pintava, el dia 

28 d’agost. Tenia 91 anys, a 
l’octubre n’hauria fet 92. 
Lluís Albalate celebrava 
amb una alegria viva els seus 
aniversaris. Va veure la llum 
d’aquest món el dia de santa 
Teresa: Vaig néixer el 15 d’octu-
bre, un diumenge, a la una de la 
tarda, a Vilanova, al carrer de les 
Tires. Era, doncs, el temps de la 
verema. Tot el Cap de Creu era un 
cup on fermentaven els sucs dels 
raïms acabats de tallar. 

A Lluís Albalate el feia feliç 
compartir l’avinentesa de la 
seva estada a la terra amb els 
seus amics, tot enviant-nos 
per correu una fotografia ac-
tualitzada entre les pàgines 
d’aquells seus quaderns relli-
gats amb tanta cura, i en els 
quals va vessar a mans plenes 
poemaris, llibres de relats, 
assaigs, ref lexions, traduc-
cions dels clàssics. Una obra 
immensa mai no publicada 
comercialment, cosa que no 
el preocupava gens.  

Lluís Albalate va escriure 
molt, era un home sensible 
i culte, havia estat jesuïta, 
havia viatjat bastant, era un 
expert en enologia, va crear 
una revista especialitzada en 
aquest camp, La Semana vitivi-
nícola. Més d’una vegada hem 
dit que valdria la pena reedi-
tar el llibre de memòries del 
temps d’infantesa a Vilanova 
i la Geltrú, Cap de Creu (1993), 
que és una meravella de sen-
sacions. És una llàstima que 
no hagi estat prou valorat 
entre nosaltres. 

Perquè és el retrat senti-
mental i paisatgístic d’una 
Vilanova i la Geltrú entre 
rural i urbana que ja no exis-
teix. I és també una crònica 
deliciosa, plena de personat-
ges de l’època, com el pintor 
Joaquim Mir, a qui Albalate 
va admirar i estimar amb 
la devoció del noiet que era 
quan el va conèixer: Si els re-
cords de la rectoria són grisos i 
tristos, els de la casa Mir són 
plens de llum i de goig. Quan 
parlava del senyor Mir, tal 
com ell l’anomenava, se li 
negaven els ulls. 

Albalate era un home 
tendre que no s’avergonyia 
de ser-ho.

Les proses aplegades a 
Arran de mar (1992) estan 
escrites en la mateixa línia 
memorialística que a Cap de 
Creu, però a la meva manera 
de veure s’escapoleixen de 
la narració estricta per en-
dinsar-se en els viaranys de 

la metafísica, la reflexió, la 
poesia: Amb l’índex de la mà 
dreta traço ratlles a la sorra. No 
representen res (...) Mentrestant 
l’esperit traça ratlles diferents, 
espigola d’ací i d’allà (...) Cada 
matí m’ofrena un cabàs de sor-
preses. No m’importaria de volar 
amb el primer avió i aterrar en 
un país absolutament descone-
gut. M’agradaria, tot i perdent 
la poca tranquil.litat que pugui 
mantenir ara. Dibuixo ratlles i 
més ratlles amb la mà. L’esperit 
encara més i amb més rapidesa.

Aquest home que tant ha 
estimat Vilanova i la Geltrú 
mereixeria un Retrat. L’any 
1984, Xavier Garcia i Soler va 
publicar Albalate. Poeta pre-
gon. Un dels grans vilanovins, 
que és ja una aproximació 
biogràfica de Lluís Albalate 
com a home, com a cristià 
i com a escriptor. En el text 
d’introducció, escriu Garcia: 
Lluís Albalate i Guillamón és pos-
seïdor d’una gran cultura, que ha 

Lluís Albalate i Guillamón

millorat àmpliament amb el seu 
humanisme militant, ha seguit 
la corrua dels anys, aportant a 
cada estació vital, sigui primave-
ral o tardoral, una nova mostra 
del seu treball, fruit del seu pen-
sament pregon, de la seva hora 
menuda. I continua: La seva 
poesia proclama veritats vitals, 
intensa vida interior. 

Sí: Lluís Albalate tenia 
una vida espiritual intensa, 
mística. Això es veu molt cla-
rament al poemari La nit: ple-
nitud de llum (1993), on escriu: 
No temo la Nit del món. Temo la 
nit del cor, temo el silenci del cor, 
temo la duresa del cor, temo el cor 
de metall, temo el cor que oblida 
el vivíssim i dolç panteix dels 
enamorats, temo el cor encongit, 
gelós i egoista, temo la nit del 
cor. Perquè la Nit de l’univers, 
en canvi, és com una mar sonora 
de l’esperit!. La llum de la nit 
és medicina, deia el nostre 
amic poeta, que ara viu ja en 
aquesta llum.
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 Aires del segle

Albalate va escriure molt, 
era un home sensible, culte i 
havia estat jesuïta

Mª ROSA NOGUÉ I ALMIRALL

Comença el curs escolar, un altre 
cop la roda torna a girar també 
per al petit món dels col·legis, els 
instituts i les universitats. És un 

moment d’un cert nerviosisme, i també d’il-
lusió, tant per als pares com per als fills. Cal 
que tot estigui a punt, anar a comprar el 
material escolar, resoldre dubtes d’última 
hora. Si tenim fills petits, l’oportunitat de 
la bata o del folre dels llibres es converteix 
en un tema transcendental. 

Vindrà el primer dia i sens dubte arriba-
rem puntuals, amb aquest punt d’emoció 
de la novetat, buscarem l’aula i el mestre 
o la mestra i deixarem els nens, després de 
tants dies de convivència, vacances, sorti-
des, platges, 
piscines, ruti-
nes familiars, 
llibertat. 

Tant que 
hi haurem 
pensat, pot-
ser, tant que 
haurem 
sentit críti-
ques sobre 
la llargària 
de les vacan-
ces, i en el 
moment de deixar els nens i les nenes tots 
tindrem aquest sentiment de trencament, 
de pèrdua. 

Es podrien fer poemes de les cares i els 
gestos de tots plegats quan acomiadem la 
mainada a la tanca de l’escola, sobretot al 
principi, i no serà perquè no ho sapiguem, 
que és bo deixar-los, que ells ho necessiten 
i nosaltres també! Forma part de la dosi 
d’emoció d’aquests primers dies. 

Després  l’horari escolar, esdevingut  ru-
tina, ens semblarà tan natural com l’aigua, 
i l’estiu vinent ens costarà d’acceptar que 
s’acabi. Les bates s’embrutaran, els llibres es 
rebregaran, ja no estarem gens nerviosos ni 
emocionats, i tornarem a necessitar la pers-
pectiva de les vacances. Som així, nosaltres 
i els nens; al capdavall, fets de la mateixa 

pasta.
Des de dintre dels centres escolars, mal-

grat les aparences de seguretat i de control, 
l’inici del curs també és un remolí de nove-
tats i d’emocions. 

Tinc el privilegi d’haver-ho viscut i els 
puc assegurar que, malgrat haver comen-
çat molts cursos, l’última nit de vacances 
sempre em costava de dormir, pensant en 
els alumnes nous, les matèries, les aules, els 
companys, tantes coses que es posen en joc 
i que s’han de moure al mateix temps, en 
un delicat malabarisme professional i aní-
mic, perquè tot rutlli. Són molts factors que 
produeixen un alt impacte emotiu, sobretot 
els primers dies, i val la pena aprofitar-ho 

i recordar-ho, 
per després, 
quan tot es tor-
na molt més 
normal, molt 
més tranquil, i, 
per força, tam-
bé  més avorrit. 
Potser la prin-
cipal batalla de 
societats ben-
estants, com la 
nostra, malgrat 
que ara ens to-

quin les vaques flaques, rau sobretot  en 
la lluita contra la rutina i l’avorriment, i al 
mateix temps en l’acceptació d’una certa 
monotonia com a hàbitat natural: com, si 
no, tindríem temps per estudiar, per apren-
dre? 

Ens agraden tant els principis i els finals 
que hem adoptat la fórmula dels cursos 
curts, dels mòduls, dels crèdits, un constant 
tallar i començar, sovint excessiu, per aca-
bar descobrint que  el temps és una matèria 
contínua, que l’aprenentatge sobrepassa i  
s’oposa als límits dels cursos i fins i tot de 
les vides. Per sort! Que sempre serem estu-
diants i aprenents d’alguna cosa, per més 
títols i medalles que ens pengem (a curs més 
curt, certificat més gran). Que, com deia el 
poeta, lo verdadero sonreía dentro, esperando.

Tornada a l’escola

  Les hores i els dies

Es podrien fer poemes de 
les cares de tots a l’hora 
d’acomiadar la canalla 


