JOAN ANTONIO
I GUÀRDIAS
(Tarragona,1890-1967)

Exposició
d’homenatge

Foto: Teresa León

en els 50 anys de la seva mort

Retrat de Joan Antònio i Guàrdias, oli d’Eladi Duch realitzat el 1956

Joan Antònio i Guàrdias va néixer a Tarragona el
1890 i hi va morir el 1967. Va obtenir el títol de
mestre el 1914 i va exercir aquesta professió en
diferents escoles, entre elles l’escola graduada
annexa de Saavedra. De tota manera, el 1926
va adquirir la Llibreria Católica, a la plaça de
la Font, i paulatinament aniria dedicant més
temps a aquesta activitat, fins a esdevenir la
seva ocupació central. La Llibreria passaria a
dir-se Tarraconense i més tard prendria el segon
cognom del seu propietari i és amb aquest nom,
Llibreria Guàrdias, que el 1959 es traslladaria
a la Rambla Nova. En tot aquest temps, però
sobretot en la darrera etapa, va desenvolupar
una intensa activitat cultural, amb edició de

llibres, presentacions, exposicions artístiques,
etc.
Joan Antònio i Guàrdias va començar a escriure
ben aviat i, ja de ben jove, va guanyar diversos
premis de poesia en Jocs Florals de diferents
poblacions, alhora que col·laborava en diferents
mitjans de comunicació. Però no va ser fins
a 1948 que va publicar el seu primer llibre
de poesies, A flor de llavi. Des de llavors va
publicar-ne encara quatre més, el darrer dels
quals és Oda nova a Tarragona i altres poemes
(1965). També va publicar una guia turística
de la ciutat, en versions catalana (1934) i
castellana (1952).
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L’any 1926, Joan Antònio i Guàrdias es fa càrrec
de la llibreria Católica, a la plaça de la Font, 53,
dedicada a temes religiosos, i la transforma en
llibreria de caràcter general i li canvia el nom
per Llibreria Tarraconense, més tard Llibreria
Guàrdias, nom amb què es trasllada a la Rambla
Nova, l’any 1959. Aquesta llibreria es convertirà
amb el temps, en un referent cultural de primer
ordre. La Llibreria era punt de distribució
especialitzat d’obres de tema local i de literatura

catalana. S’hi feien exposicions i actes culturals
diversos. Alhora, des de la seva llibreria, Joan
Antònio i Guàrdias va desenvolupar una valuosa
activitat editora, sobretot dedicada a l’àmbit de
la poesia i als temes tarragonins, en un moment
en què la ciutat no comptava encara amb cap
editorial comercial. Entre altres, va editar obres
de Miquel Melendres, Ramon Pinyes, J. M.
Espinàs i Sanç Capdevila.

Croquis de la façana de la llibreria Guàrdias
a la plaça de la Font, 53. Any 1935.

Imatges corresponents a la parada de llibres,
davant la llibreria, a la plaça de la Font, el
dia de St. Jordi, durant la II República. En
una de les fotos, de 1932, s’hi pot distingir
el poeta i llibreter junt a l’alcalde Pere Lloret;
en les altres es veu una imatge general de la
parada, amb la llibreria en una cantonada.
(Fotos: Vallvè).

Aquestes dues fotos il·lustren els diferents actes culturals organitzats
a la Llibreria Guàrdias. En la primera, veiem l’afluència de gent, ja
amb la reixa abaixada. La segona correspon a l’acte inaugural de
l’establiment de la Rambla Nova, en presència del bisbe auxiliar
Dr. Laureano Castán, i del governador civil José González-Sama.
Entre els assistents, a més del llibreter poeta, veiem persones com
Francesc X. Ricomà o J. M. Monravà, llavors arquitecte municipal.
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Joan Antònio i Guàrdias va sentir-se atret per la
poesia de ben jove i va estrenar-se literàriament
amb alguns premis, en diferents Jocs Florals
com La Ginesta d’Or, del Rosselló, on guanyà
la Flor Natural el 1924. Tot i amb això, no
és fins a 1948 que publica el primer llibre.

Des de llavors apareixeran un total cinc volums
de poesia, amb la ciutat de Tarragona com a
element central. També va escriure una guia
de la ciutat, en edicions catalana i castellana.

Joan Antònio i Guàrdias va mantenir relació amb
alguns dels més importants escriptors del moment,
com ara Manuel de Montoliu, Marià Manent, Josep
Iglésias, Joan Arús, Guillem Colom (que li dedicà
un poema) i Fra Francesc Iglésies. Carta de Marià
Manent, comentant-li el volum Oda nova a Tarragona.
Les fotos corresponen a l’homenatge a Manuel de
Montuliu, el 1952 (Foto: Vallvè), a un discurs als
Jocs Florals de 1954 amb motiu del centenari de
la inauguració de la Rambla Nova, i a un sopar en
companyia de Guillem Colom.

La placa commemorativa que es reprodueix,
amb el seu poema “Pedres”, va ser col·locada
al Passeig Arqueològic el 1967.

L’obra de Joan Antònio i Guàrdias ha merescut
l’atenció de la crítica especialitzada. Selecció
d’articles dedicats, signats per autors com Miquel
Dolç, Regina Opisso, Joaquim Icart, Artur Llopis o
Miquel Melendres. L’article que destaquem és de
Joaquim Icart, sobre el poemari Tres sants de la
devoció tarragonina.
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ODA NOVA A TARRAGONA
(fragments)

Véns de molt lluny, ciutat.
De les fronteres
del temps,
on tot es perd en ombra.
Però ets gentil, com filla
d’aquesta mar que donà al món la clara
serenor d’Afrodita,
nada com tu del nacre i el blau,
del somni.
Ets feta de ressons.
D’ecos que duren,
encadenant-se, en el teu aire.
De records que no esborra
la crosta del rovell de les centúries.
Oh noble teoria
del marbre on s’aturaven les aurores!
Era el pom de columnes.
Era l’esquinç
dels arcs i els frontispicis dibuixant-se,
sota un cel de safir, en l’aire nítid.
Era el cisell que va dreçar l’eurítmia
dels torsos impecables
de cara al cant de l’ona.
Fou…
Fou un silenci tràgic
darrera torbs cruels.
Quina elegia
degué brodar la mar en sa mudesa!
Amb quina pietat et besarien,
baixant dels alts,
ciutat,
falziots i orenetes!

Quin desconsol d’estrelles en la nit
vetllant només despulles!
Tot va ser res.
Tanta de glòria,
vinguda a pols, a clos batut, a pena.
(...)
No tornaren els déus, que encara dormen
un son olímpic en la nit estèril.
Fructificava al mil per cent, en canvi,
la llavor d’un sol Déu, present del solc
obert amb rella de martiri
-temps va ser tempsper Fructuós, dels teus mitrats l’atleta.
D’aleshores, ciutat,
quants de silenci
encara damunt teu!
Llunes a tall d’alfanges
projectant ombres rígides
en nits inacabables, sense espera.
Fluències de sang que mullen
declivis de carrers i, resignada,
la mar ha d’engolir.
Unglada de revenja
que et llauraran el rostre per molts dies.
Sogues de prova, aigües que pugen
a nivell de la mort i del desfici.
Però tu,
alta sobre la roca,
ho desafies tot, dols i penúria,
segura de ton Déu i del teu Àngel,
ciutat de mil naixences.

PROCEDÈNCIA: Joan Antònio i Guàrdias. Oda nova a Tarragona i altres poemes, Institut d’Estudis
Tarraconenses “Ramon Berenguer IV”, Tarragona, 1965, pàgs. 19-24.

