
Climent Forner i Escobet (Manresa, 1927) és un gran poeta vivent, 
autor d’una ingent producció poètica i de gran qualitat. Recentment, 

amb l’ajuda de Joan Tuneu (professor berguedà jubilat), ha publicat el 
poemari Miralls i mirallets sagrats, en què recull una sèrie de «versos 
de circumstàncies». D’entre els centenars de composicions d’aquest 
tipus estampades, Tuneu n’ha seleccionades 254. Tractant-se, com 
he dit, d’un gran poeta, aquestes composicions, encara que hagin 
tingut un objectiu diguem-ne menor, no deixen de posseir una alta 
qualitat literària i per això valia la pena que fossin compilades en un 
volum a l’abast del públic.

El professor Tuneu ha distribuït els poemes en diferents apartats, 
segons si es referien a bateigs, a primeres comunions, a casaments, 
a nadales, a defuncions, etc. I val a dir que ho ha fet molt bé, amb 
uns títols per a cada apartat molt suggestius, amb una tria que evita 
repeticions, amb un equilibri de temes, etc. 

Perquè el lector en tingui un tast, reproduïm un sonetí deliciós (p. 56), 
referent a una primera comunió a Montserrat l’any 1956: «Oh Verge 
bruna / de Montserrat, / en caritat / doneu-me una // petita engruna / 
del Pa sagrat / d’immaculat / color de lluna. // Captaire só; / fins ara no 
/ he fet fortuna. // Hauré refús? / Deu-me Jesús, / oh Verge bruna.» I 
ara un sonet de temàtica mística, digne de sant Joan de la Creu, refe-
rent a una vocació religiosa i compost en 1955 (p. 169): «La meva 
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orella s’ha alegrat al dring / clar de la teva veu i dels teus passos / a la remor suau... Amat, ja vinc! / Mirra 
abundant destil·len els meus braços. // Ardidament avanço fins que et tinc / i en l’abraçada refonem els 
llaços, / mentre l’Amor va percaçant els cinc / sentits rebels, els cinc xacals voraços. // Sóc teva ja per 
sempre! Jardí clos, / amb tendres assutzenes on pastures, / sols Tu, l’Anyell, Font d’aigües pures! // Oh 
joia nupcial! Fugim, Espòs; / fugim, rompudes les mortals maromes, / devers el pujolar de les aromes.» 
I encara recomanem, per les seves escaients anàfores, el poema de la p. 109, com també, per la seva 
inspìració en la temàtica i la mètrica del nostre clàssic medieval Ausiàs Marc, el poema de la p. 170. 

Literàriament, doncs, aquest nou recull de Climent Forner és de gran qualitat i arrodoneix la seva tra-
jectòria creadora. Ara bé, com que fem aquesta ressenya en una revista de llengua, anotarem algunes 
característiques que afecten aquest aspecte.

Per començar, ens ha agradat, personalment, que en la publicació d’aquests versos fornerians s’hi con-
tinuï emprant la normativa fabriana dels accents diacrítics, amb evident facilitat per a la lectura i la com-
prensió. I aprofitem l’avinentesa per a demanar una vegada més a l’Institut d’Estudis Catalans que recon-
sideri la dràstica supressió de diacrítics adoptada fa una mica més de quatre anys. Tots hi guanyaríem.

Pel que fa a la fonètica, trobem bé que Forner empri la llicència poètica anomenada sinèresi en la pro-
núncia de noms que majoritàriament s’articulen amb diftong. Això dóna als seus versos més naturalitat. 
En són exemples gràcies i gràcia (escandits grà-cies, grà-cia, pp. 194, 206 i 249), Església i Esglésies 
(escandits Es-glé-sia, es-glé-sies, pp. 175, 178, 207, 206 i 283), victòria i glòria (escandits vic-tò-ria i 
glò-ria, p. 250), milió i pàtria (escandits mi-lió i pà-tria, p. 254). Pel que fa la pronúncia de la conjunció 
però quan s’ha d’articular en una sola síl·laba (com a la p. 236), aconsellaríem que s’escrivís p’ro, a fi 
d’evitar males lectures, mètricament parlant.
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  Alibri Llibreria
C. de Balmes, 26
08007 Barcelona
www.alibri.es

www.iquiosc.cat/llengua-nacional
per internet

  La Ciutat Invisible
C. de Riego, 35-37
08014 Barcelona
www.invisible.coop

  Llibreria Documenta
C. de Pau Claris, 144
08009 Barcelona
documenta-bcn.com

  Llibreria Gaudí
C. de la Galera, 12
43201 Reus
llibgaudi.wordpress.com

  Llibreria Quart Creixent
C. d’en Rubí, 5
07002 Palma
www.quartcreixent.cat

  Papereria llibreria Papi
C. de la Llibertat, 18
08800 Vilanova i la Geltrú
papereria-llibreria-papi2.webnode.es

  Llibreria Calders
Ptge. de Pere Calders, 9
08015 Barcelona
www.facebook.com/lacalders

  Llibreria Drac Màgic
C. de Jeroni Antich, 1
07003 Palma
www.llibreriadracmagic.net

  Llibreria La Ploma
C. de Sicília, 332
08025 Barcelona
www.laploma.org/cat

  Llibreria Claret
C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona
www.claret.cat

  Llibreria Les Voltes
Pl. del Vi, 2
17004 Girona
www.lesvoltes.cat

 Llibreria Universitat 
C. del General Güell, 8 
25200 Cervera
editor.comerçlocal.cat
free/llibreria17/llibreria-universitat

  Llibreria Sauret 
C. del Carme, 14 
25300 Tàrrega
www.llibreriasauret.es

  Saltamartí Llibres
C. del Canonge Baranera, 78
08911 Badalona
www.saltamarti.cat

  Llibreria Fan Set
C. de Sant Ferran, 12
46001 València
www.octubre.cat/llibreria_fanset.php

  La llibreria
7, plaça Joan Payrà
66000 Perpinyà
www.llibreriacatalana.cat/ca/

  Cooperativa Abacus
http://abacus.coop

  Quiosc Santa Anna
Pl. Santa Anna, s/n
08301 Mataró
www.facebook.com/
quiosc.santa.anna

  Bonpreu Esclat
Malla, Girona, Olot, Sabadell, 
Sant Cugat i Terrassa
www.bonpreuesclat.cat

Pel que fa a altres parts de la gramàtica i del lèxic, també trobem bé la forma Emaús (p. 191, en lloc 
de la forma forçada Emmaús), el nom xampany (pp. 115, 234 i 247, molt més poètic que el neologisme 
cava), la locució en quant (p. 245, en lloc del gal·licisme en tant que) i el nom estela (p. 265, en lloc de 
deixant, solc, etc., que sovint resulten poc còmodes).

En canvi, com en la pràctica totalitat dels llibres (sobretot els editats en català, llengua en una situació 
difícil), en aquest poemari també s’hi han esmunyit errates i errors, que caldria esmenar en una possi-
ble segona edició, però que el bon lector ja sap corregir instintivament.

En resum, ens felicitem que s’hagin recollit en un volum aquests «versos de circumstàncies» que ens 
fan conèixer més bé les diverses facetes de Mn. Climent Forner, poeta de raça a qui desitgem que ens 
acompanyi encara per molts anys.  

JoseP ruaix i Vinyet
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