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Jordi Enjuanes-Mas, poeta en xarxa
In memoriam
Jacint Torrents

Fa un any ens deixava el poeta Jordi 
Enjuanes-Mas (Navàs, 17-3-1942 
– Barcelona, 21-3-2009), professor 

jubilat de català de l’IES de Calafell. La 
seva obra global s’ha començat a conèi-
xer en format de llibre després de la seva 
ràpida malaltia i mort. Els qui havien 
estat els seus companys de professió 
han editat Camí de mar, que recull l’ex-
tensa selecció que el mateix autor va fer 
dels seus poemes (190) abans de morir. 
Llengua Nacional li va encomanar la 
felicitació de Nadal del 2008.

Fins aleshores, a part de publicar en 
fulls solts, o col·laboracions esporàdiques 
en alguna revista o antologia, s’havien 
editat dos llibres seus: Dèlia / Nel mezzo 
i Les hores. Pel desembre del 2006 en 
Jordi inaugura el blog Rime sparse, on 
publica 163 poemes fins al dia 5 de març 
del 2009. Alhora, des de l´inici de la 
malaltia va aplegant tots els seus poemes 
en diferents blogs (tots trobables a partir 
de http://rimesparse-jordi.blogspot.com), 
editats amb molt bon gust i amb formats 
ben creatius, tant en les il·lustracions com 
en la música, i alguns power-points (13) 
que són perles precioses per fruir davant 
d’una pantalla. Són nous camins de visi-
bilat per a la poesia. Perquè el lector en 
pugui fer un tast, transcric més avall tres 
dels darrers poemes que va fer, situats a 
Rime sparse. És la millor manera d’ho-
menatjar-lo.

Un primer recompte ens dóna 480 
poemes. En una etapa inicial alternaria 
el vers lliure amb les estructures clàssi-
ques, decantant-se més endavant cap a 
les formes tradicionals, sobretot cap al 
sonet. En l’obra de Jordi Enjuanes-Mas 
hi ha 13 traduccions o adaptacions de 
poemes d’altres llengües, 11 poemes ori-
ginals en castellà (per relacions famili-
ars), 20 poemes propis traduïts també al 
castellà, i la lletra d’una cantata musi-
cada i algun altre poema musicats per 
Ricard Gimeno.

Avançant provisionalment el que 
pot resultar d’un estudi més a fons de 
la seva obra, podríem dir que la poesia 
de Jordi Enjuanes-Mas conté, en gene-

ral, un reflex de les seves vivències i un 
abocament de les seves experiències més 
personals, de la seva sensibilitat davant 
el món, l’art i la natura; també de la seva 
bondat i del seu sentit de la justícia. És 
una poesia on fins i tot les coses petites i 
senzilles o els fets més quotidians fan el 
trànsit a la bellesa de les paraules, com 
aquest sonet sobre el te, que ens transmet 
una alenada de bon humor i tendresa.

Es tracta d’una poesia on el poeta 
s’implica a fons. No hi ha artifici en 
el missatge, sinó una gran sinceri-
tat. L’home de la postmodernitat no 
s’amaga de res, ni dels seus sentiments 
més delicats ni de les seves febleses. En 
el sonet que segueix, en Jordi es despu-
lla en la paraula i ens fa sentir el seu 
crit, el seu plany i la seva capacitat de 
transformar-lo, solidari amb tot sofri-
ment humà. 

Però també és seva l’exultació en 
la joia dels afectes: l’amor al país, a la 
dona, a la família, a Déu, a la natura, a 
l’art, a la humanitat, a la mateixa poesia. 
Crec que podríem dir que el poema que 
ve tot seguit, a la manera del càntic de 
sant Joan de la Creu i amb ressonàncies 
del de Joan Maragall, és un dels grans 
cants espirituals de la poesia catalana.

RUTA DE LA SEDA
En un país de til·la i camamil·la
i mil herbetes on posar la fe
per a una vida sana i més tranquil·la,
ara de cop he descobert el te.

I la meva fermança ara vacil·la
–i no sé encara massa bé el perquè–
quan flairosa la màquina m’estil·la,
exquisida, una tassa de cafè.

Perquè amb el te ja cap indret se’m veda:
per caravanserralls de mil camins
i romàntics mercats on la moneda
circula compartint els tes més fins
me’n vaig, seguint la ruta de la seda,
als més remots països i confins.

18 de febrer del 2009

CANT ESPIRITUAL
Del fons del cor vaig encercant-te,
oh el sense rostre i sense nom,
amor que el cel i l’estelada aguanta
i ets el meu què i el meu perquè i el com,
aigua que al cor em brolla i que de nou  
      [m’infanta.

Tot en mi et crida i tot t’anhela,
sóc pur enyor i desig pur,
oh inconegut a qui l’aspra nit cela,
rostre introbable enllà d’un camí obscur
que a voltes no la joia, sinó el dolor ens revela!

Si ets llum, per què em cega la fosca
quan el desig de tu em consum?
I si ets vida, per què la mort enfosca
el deler per la vida i per la llum,
i espera el seu moment celada en l’entre- 
           [fosca?

Tot el meu ser de tu és fretura:
ah si et dolguessis del meu plor
i allunyessis de mi tota paüra!
Oh si en la nit, amorosint el so,
la teva veu guarís dins meu tota malura!

PLOR
A voltes ploro. I ploro d’amagat.
De por, potser. O a voltes d’impotència.
O en altres hores en un pur esclat
del goig que transcendeix tota ciència.

A voltes, en la lluita i el combat,
cada llàgrima és llum i transparència
que sobreïx del cor i de l’embat
de l’univers en plena eflorescència.

A voltes ploro. I beneeixo el plor
que el cor m’esponja mal si dol i plora,
i em fa sentir més home i ser més bo.

Cada llàgrima em fa sentir devora
dels que, mal no saber-les com un do,
són com jo benaurats ben abans d’hora.

7 de febrer del 2009
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L’obra de Jordi Enjuanes-Mas des-
plega un ampli ventall d’interessos: 
Les nadales (La MiRen i Fa Sol), els 
poemes d’homenatge (In memoriam), 
la poesia amorosa (Paraules d’amor), 
la satírica, a l’estil de Guerau de Liost 
(Fossar del monestir), el francisca-
nisme (Francesco), l’amor platònic 
replicant Maurice Scève (Dèlia), la 
poesia reflexiva (Nel mezzo), la interior 
(Les hores i Et valde mane), la infan-
til (El principet) i l’escrita en caste-
llà (Jandalán). Fins a l’eclosió de la 
darrera producció (Rime sparse), on 
els temes d’una vida senzilla, joiosa 
i plena desemboquen en l’assumpció 
de la malaltia i de la presumpció de 
la mort, fins a aconseguir profunditats 
humanes que assoleixen nivells espiri-
tuals gairebé místics.

Pensem que aquest corpus poètic és 
digne de ser publicat en llibre. Ignorem 
el futur dels blogs, i si poden desaparèi-
xer alguna dia. El llibre com a «suport» 
encara té garanties històriques de con-
servació. I em sembla que es presta 
més a la difusió del coneixement i de la 
fruïció. Tindríem el treball de tota una 
vida, un testimoni personal de llums i 
ombres, d’alegries i dolors, transfigura-
des per la bellesa recercada en la vida 
i en la paraula cisellada, condicions 
indispensables per a arribar a la per-
fecta poesia. u

Oh si de cop la nit trencant-se,
naixessis, sol a l’horitzó,
i tot, de nou, em mi fos alegrança
i el meu pit reflorís amb la naixó
del teu amor que mai d’estimar-me no es  
          [cansa!

Tot i que et cerco, et sé dolç hoste
i ets el meu jo i jo el teu tu
i el meu viure en el teu sento que brosta
i el teu amor amb un braçat em duu
a la claror del jorn lluny d’on el sol va a  
         [posta.

Essent per mi força i defensa,
que el teu amor em sigui aval
que em faci ardit davant tota dolença
i, alliberant-me de tot mal,
allunyi de mi el jorn d’una major nai- 
          [xença.

Sobre el teu si ple de dolcesa
deixa’m que dormi reclinat,
que el teu amor m’abrigui en la nuesa
i la joia il·lumini el meu combat
al fons del fons del cor com una llàntia  
         [encesa.

26 de gener del 2009

PUBLICACIONS I PREMIS
Accèssit a la viola d’or i argent: «Corona 

poètica a les verges catalanes», en els 
Jocs Florals del Cinquantenari de la 
Coronació de la Mare de Déu de Que-
ralt, Berga, 1966.

Grau i Colell, Josep, Antologia de sacer-
dots poetes, Ed. Josep Grau i Colell, 
Zuric 1975 (pp. 239-241). Poemes anto-
logats: «Tanquem les portes ja» (frag-
ments II, III i IV), «Quan seré lluny».

Enjuanes-Mas, Jordi, «De tot enlloc per 
tot camí venim», dins Lírica francis-
cana,  Ed. Centre d’Orientació Vocaci-
onal Franciscana, Barcelona 1983. Con-
junt de poemes, premiat el 9 de maig 
de 1982 en els Jocs Florals Franciscans 
de Berga. Publicat després en blog sota 
el títol de FRANCESCO, http://jordi-
enjuanes-mas.blogspot.com.

Enjuanes-Mas, Jordi,  «Lletra a Lola Esco-
bet», dins L’Ull de Taüll, Climent For-
ner, Ed. del Mall, Barcelona 1983. 

Enjuanes-Mas, Jordi, «Corona poètica a 
les verges catalanes», dins Antologia 
queraltina, a cura de Climent Forner, 
Ed. L’Albí, Berga 1992. 

Enjuanes-Mas, Jordi, «Càntic de la ger-
mana lluna», dins Lírica clariana, Ed. 
Fraternitat de Santa Clara de Vilobí 
d’Onyar (Gironès), Barcelona 1995. 

Forner, Climent, «Poetes capellans, des-
prés de Verdaguer», dins Foc Nou, 
juliol-agost 1995 (p. 14); poema antolo-
gat: «Dons: la mitra».

Enjuanes-Mas, Jordi, traducció de Tractat 
de l’amor de Déu, de sant Francesc de 
Sales, Ed. Proa, Barcelona 1997.

Enjuanes-Mas, Jordi, Dèlia / Nel mezzo, 
Ed. Departament de Llengua Catalana 
i Literatura IES Camí de Mar, Calafell 
2002.

Enjuanes-Mas, Jordi, Les hores, Ed. Ajun-
tament de la Vila de Sallent, 2005; XIV 
Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell 
de la Vila de Sallent 11-9-2004.

Forner, Climent, Besllums (Apunts de crí-
tica literària), Ed. L’Albí, Berga 2006. 

Enjuanes-Mas, Jordi, Camí de Mar, Edi-
ció sense peu editorial, març 2009, amb 
pròleg d’A. Casellas, N. Farràs i M. Gis-
bert; primera edició: juliol 2009, Dpt. 
Llengua Catalana i Literatura IES Camí 
de Mar, el Vendrell 2009.

Torrents, Jacint, «Jordi Enjuanes-Mas, un 
càntic d’amor», dins Forja, 9-5-2009, 
Castellar del Vallès; també dins http://
www.cartescristianes.blogspot.com, 1-5-
2009.

Forner, Climent, «Jordi Enjuanes-Mas, 
In memoriam», dins Full Diocesà Sol-
sona-Vic, 28-6-2009; inclou els poemes: 
«Res no desvetlli» i «Res no retorna», 
«Cançó de Sant Romà»,  «No em plau 

aquest país», «Germana mort» i  «Cant 
espiritual».  

Enjuanes-Mas, Jordi, «Dreçat sobre la 
dura terra», dins Artilletres, Castellar 
del Vallès, setembre 2009, amb pre-
sentació de Jacint Torrents; selecció de 
23 poemes: «Cant espiritual», «Com 
una onada», «Cirerers», «Comiat de les 
orenetes», «Illes gregues», «Maldestre 
jardiner», «Badia de Roses», «Arbre», 
«Nit de Sant Joan», «Mestre Ruaix», 
«A l’amic Jacint Torrents», «Ulls», «Or 
i lilà», «Plant per al meu gos», «Dèlia», 
«Ric de pobresa», «Com els arbres 
aguanto», «Vingué de nit», «Venim de 
lluny i els vents bufen encara, «Plany 
per Santa Maria de la Baells», «No em 
plau aquest país» i «Ah si pogués, del 
vol d’una arondeta».

BLOGS
12-12-2006  - RIME SPARSE  

    http://rimesparse-jordi.blogspot.com/

2-2-2007 - PARAULES D’AMOR     
http://paraulesdamor.blogspot.com/

29-4-2007  - FRANCESCO      
http://jordi-enjuanes-mas.blogspot.com/

2-7-2007  - FOSSAR DE MONESTIR   
http://fossardemonestir.blogspot.com/

21-1-2008  - ET VALDE MANE     
http://etvaldemane.blogspot.com/

29-8-2008  - IN MEMORIAM  
    http://enmemorial.blogspot.com/

10-9-2008  - DÈLIA   
    http://daelia.blogspot.com/

19-9-2008  - NEL MEZZO      
http://ameitat.blogspot.com/

10-10-2008  - EL PRINCIPET  
    http://elprincipet.blogspot.com/

6-11-2008  - JANDALÁN      
http://jandalan.blogspot.com/

3-12-2008  - LA MIREN I FA SOL     
http://lamirenifasol.blogspot.com/

POWER POINTS

http://www.slideshare.net/jordienjuanes 

2004 -  Les hores (Les hores, 21 tankes i trad. de If 
love’s sweet passion)

2007 - MG - Roig Gudiol (Roig Gudiol) 

2007 -  Paraula (Paraula)

2007 - Com els arbres (Com els arbres aguanto)

2007 - Cançó de l’amor que ve (Cançó de l’amor que 
ve)

4-2007 - La llegenda del bes (Besa’m encara i besa’m 
més i besa, trad. Louise Labé, s. xvi), Vis-
quem, Lèsbia meva, i estimem-nos (trad. 
Catulli Carmina), El bes

6-2007 - Ocre (És primavera enllà de l’ocre càlid)

8-2007 - Illes gregues (Illes gregues)

3-2008 - La meva àvia (La meva àvia de Casa Oncinos 
de Gavasa)

6-2008 - Botticelli (Botticelli)

12-2008 - Cant a Piedad (Cant a Piedad)

1-2009 - Cant espiritual (Cant espiritual)


