
LLORER D’OR  2019 A MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

Senyor rector,  

Familiars de Miguel Hernández,  

Autoritats acadèmiques i civils,  

Senyores i senyors,  

Aquestes parets que avui ens acullen, aquest edifici que va allotjar fa ara 400 anys la 

Universitat Pontifícia va tenir a les seues aules, allà pel primer quart del segle passat, un 

alumne que es convertiria en el millor ambaixador d'aquesta ciutat a través de la 

paraula, Miguel Hernández. Aquest aniversari es complementa amb els 40 que compleix 

la Universitat d'Alacant i és des d'ací, i en un any tan significatiu, que es va decidir 

atorgar el llorer d'or a qui va aconseguir transcendir les seues experiències vitals en la 

literatura. I eixa és la major grandesa del nostre poeta i allò que el distingeix. 

 

Seria preceptiu en un acte com el que ens convoca fer una glossa de la trajectòria de 

l'homenatjat i destacar els motius pels quals és digne de rebre aquesta distinció per la 

Universitat d'Alacant. Tanmateix, crec que en aquesta ocasió no és necessari ni l'una ni 

l'altra. El poeta que escrigué la “Elegía (a Ramón Sijé)”, “Nanas a la cebolla” o “Eterna 

sombra” gaudeix d’un reconeixement nacional i internacional que potser no cal recordar 

que a edat primerenca va escriure complexes octaves que van donar com a resultat el 

seu Perito en lunas, el seu primer poemari; que va elaborar nombrosos sonets d'amor, 

però també de pressentiments de mort, que van configurar El rayo que no cesa; que el 

seu compromís polític al costat dels republicans va donar com a resultat, durant la 

Guerra Civil, l'escriptura de dos poemaris que són la cara i la creu d'un mateix escenari: 

el seu Viento del pueblo, elaborat des de l'eufòria, des de l'esperança, i El hombre 

acecha en què palpiten les màquines de l'antiga URSS i els primers calius de la 

desesperança, d'una derrota que es reflectiria de manera punxent i dolorosa en el seu 

poemari pòstum, El cancionero y romancero de ausencias; poemes dels seus últims 

temps, dins d'un període d'escriptura que no va més enllà de deu anys, en els quals va 

combinar versos d'art menor amb els d’art major elaborats en els últims dies d'una 

guerra perduda i en les tretze presons que va haver de recórrer. Versos que canten a 

l'amor i, malgrat tot, a l'esperança, però que es tenyeixen de presons i de morts, i de 

manera feridora i incisiva a la major de les morts, la d'un fill, el seu, als nou mesos de 

nàixer, a eixa mort de qui t’ha de succeir amb la seua vida i que, en canvi, es veu 



truncada. Miguel Hernández va versificar el dolor més intens, el dolor més dolorós. I no 

és imprescindible entrar en les vicissituds i els detalls dels seus poemes perquè els seus 

versos continuen presents en la cantonada d'algun carreró, en forma de nota en el 

tovalló que algú va deixar en la taula d'un cafè, en els murs mig derruïts d'alguna 

trinxera o en algun terme que separa els camps treballats per xiquets parellers. 

 

Versos que continuen bategant, que segueixen tenint vida pròpia; com també, a dia 

d'avui, aquelles notes, en estil periodístic, que va redactar en plena Guerra Civil. I unit 

al seu quefer poètic s'arrela la seua obra teatral, de menys repercussió, de poca 

enganxada escènica però que, en qualsevol dels casos -des del seu acte sacramental 

escrit en ple segle XX, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras fins a 

Teatro en la guerra- demostren la voluntat de Miguel Hernández de ser un autor que 

anhelava ser un escriptor complet, ampli, indagador. Sens dubte, van ser la seua 

voluntat i la seua insistència les que aconseguiren domesticar i, alhora, posar ales a 

aquell enginy que el nostre poeta tenia en potència. 

 

Tampoc és necessari abundar en les raons aportades pel rector de la Universitat 

d'Alacant, Manuel Palomar, en el Consell de Govern perquè aquesta distinció li siga 

atorgada. Solament cal subratllar, tal com es va adduir en l’exposició de motius, que 

aquesta institució ha estat present en els principals congressos i altres esdeveniments 

que sobre l'obra del poeta s'han realitzat, quasi sempre, de la mà d'un dels seus més 

prestigiosos investigadors, José Carlos Rovira, el meu mestre, i que des de la nostra 

Universitat es multipliquen els treballs acadèmics que demostren la vigència de Miguel 

Hernández en la nostra institució. I el premi que, a títol pòstum, avui se li atorga 

constitueix una fita en la història de la Universitat d'Alacant.  

 

Miguel Hernández, per les dures condicions que li va tocar viure, pel calvari dels seus 

últims anys, s'ha convertit en una figura controvertida, la qual cosa en ocasions no deixa 

veure com de realment genuïna és la seua obra, la seua escriptura, i darrere de la qual hi 

ha un esforç ímprobe, exemplar. Per això vull centrar el meu discurs en eixe curt però 

intens període de temps en el qual l'oriolà es va convèncer que volia ser poeta i que 

solament la tenacitat, l'esforç, la voluntat i la gosadia aconseguirien fer d'ell un escriptor 

que, contra vent i marea, va deixar l’alè perquè el seu cor es convertira en paraula, en 

paraula justa, en vers perfecte. 



El moment cabdal va ser el seu primer viatge a Madrid el 30 de novembre de 1931. Si 

Miguel Hernández no haguera deixat als poc més de vint anys l’Oriola natal mai hauria 

arribat a ser el poeta que va ser. Un recompte ràpid per a arribar a eixe moment. Miguel 

Hernández va iniciar els estudis en aquest col·legi de Sant Domènec l’any 1922, on 

també estudiava Ramón Sijé. Al març de 1925 ha d'abandonar els estudis per decisió del 

pare, sembla que la falta de recursos econòmics va posar punt i final a la seua formació 

escolar i no tarda a dedicar-se a les tasques del pasturatge com el seu progenitor. En el 

carrer de Dalt, situat en la part de darrere de Sant Domènec, hi havia la llar familiar. 

Hernández eixia diàriament amb el ramat propietat del pare i llibres en un sarró que 

ajudaven a complementar la seua exigua formació. Un treball accidental i no desitjat per 

a aquell que anhela ser instruït. Podem imaginar-nos l'adolescent tornant de la muntanya 

i a les portes de Sant Domènec els que poc temps abans eren els seus companys de 

pupitre. Segurament ràbia continguda que es traduïa en lectures compulsives i escriptura 

de primers versos, visites a la biblioteca municipal i llibres prestats pel canonge 

Almarcha. Poc temps després, l’any 1929, trobaria compares de l'escriptura que es 

reunien en una tafona, la dels germans Fenoll, en el mateix carrer de Dalt, en el número 

5, i a la qual també assistia Ramón Sijé. Arribarien les primeres publicacions en 

periòdics locals i de la província l’any 1930; un any després, i motivat pels seus amics 

d'escriptura, decideix anar-se’n a la cort i du un quadern de versos, paraules escrites en 

un llibreta de comptes amb el debe i haber. Poemes extremadament puerils, enginyosos 

però amb massa candidesa, que abans de partir tenien la seua batalla perduda en els 

exquisits cercles madrilenys. Tanmateix, i malgrat les amargors d'aquell viatge que el 

poeta assenyalava una vegada i altra, aquella va ser la principal fita de la seua vida per a 

formar-se com a escriptor. Poc més de sis mesos va estar a Madrid, va tornar a casa el 

15 de maig de 1932. Al gener va aparèixer publicada en La gaceta literaria l'entrevista 

que li va fer Ernesto Giménez Caballero i, un mes després, la realitzada per Francisco 

Martínez Corbalán per a Estampa. No va poder alternar-se amb els poetes del 27, ni tan 

sols els va conèixer, però sí que els seus versos i el convenciment que solament el 

treball sistemàtic i obcecat podrien convertir-lo en un escriptor digne de relacionar-se 

amb aquells que en la carrera caminaven prop de la meta i proveïts d'una sòlida 

formació.  

 

Ara li tocava a l'escriptor en potència començar un nou rumb. D'entrada, escriure 

octaves, tal com havia vist que alguns poetes del 27 havien fet al més pur estil gongorí, 



però, sobretot, viure la poesia, que el seu pensament es convertira en paraula fèrtil. Com 

fer-ho? Com aconseguir-ho? Com crear imatges i metàfores realment suggeridores amb 

un vocabulari minso com el seu, amb aquella precària formació acadèmica?  

 

L'any 1989 una doctoranda obri una carpeta, revisa les fotocòpies que ha de transcriure 

eixe dia, fa mesos que maneja manuscrits, escrits unes vegades amb plomí, unes altres 

amb llapis. També el convenciment, cada vegada més afermat, que aquella forma de 

crear poesia és única, que aquell jove de poc més de vint anys vivia en la bogeria de la 

paraula, que acaba d'inventar el seu propi i insubstituïble procés d'escriptura. La primera 

vegada que va veure quasi un miler de manuscrits, al costat del que seria el seu director 

de tesi, es va adonar que pocs imaginaven que darrere d'aquells versos que molts creien 

espontanis s'amagaven centenars i centenars d'hores obstinades en l'escriptura, centenars 

i centenars d'hores embriagant-se en la construcció de poemes en els quals integrar la 

paraula perfecta, la insubstituïble. 

 

Examina el manuscrit, comprova eixa constant de Miguel Hernández de separar frases o 

idees mitjançant guions i, en ocasions, si comptem les síl·labes entre eixos dos signes 

trobem versos hendecasíl·labs, de vegades octosíl·labs, unes altres tetrasíl·labs. En 

l'embriaguesa  de l'escriptura són nombroses les oracions que queden incompletes o que 

no tenen sentit ple. Una vegada més acredita en eixos esbossos, que són d'aprenentatge, 

que amb un altre tipus de traç s'afigen paraules i, fins i tot, frases entre línies, la qual 

cosa indica la lectura reiterada d'eixos esborranys per part de l'escriptor, per això les 

nombroses ratllades o eixa obcecació que el porta a substituir una paraula per un 

sinònim una vegada i altra. Evidències que no són noves, com l'existència de frases que 

passaran a ser versos. En una nota seua llig que en el revers del poema “A mi Galatea”, 

composició anterior a Perito en lunas, Hernández va escriure un hendecasíl·lab, “las 

veletas están desconcertadas” que va ser integrat en l’octava “Serenidad”, una de les 

més de quaranta que no van cabre en l'edició de Perito en lunas. De sobte pensa com el 

d'Oriola aprofitava el paper, com aquells manuscrits en els quals va escriure els 

esborranys dels seus primers poemes li serveixen ara per a anar creant noves idees per 

als seus versos i exercir la seua mà de poeta en embrió. Esborranys que després 

rescatarà per a compondre la versió poetitzada. 

 



Han passat els mesos i unes noves sorpreses s'acumulen i afermen el pensament que 

aquella manera de crear és única, que el jove Miguel Hernández va intentar en aquells 

anys forjar-se un vocabulari a costa de buscar paraules en el diccionari, tal com apareix 

entre les frases. Amb sorpresa troba que el poeta ha anotat en el manuscrit de torn: 

“paladión, objeto en que estriba la defensa y seguridad de una cosa” o “cicadario, adj., 

parecido a la cigarra”, sense deixar d'anotar que tafanario és el mateix que trasero. El 

poeta, pensa la doctoranda, en l’afany de formar-se, va buscar sinònims i els va anotar: 

“adunco, combo, adunar, unificar, congregar, unir”; va crear xarxes metafòriques, en 

ocasions autèntiques gregueries a la manera de Ramón Gómez de la Serna: “el 

portamonedas de tinta de las sipias, la plaza, boca de alegría, carro de piedra”, “el mar, 

tabla de salvación de la tierra-”, “crótalos de nácar, las almejas”.  

  

“Forjar-se com a poeta a través d'altres poetes” podria ser un bon títol per a un capítol 

de la tesi, cavil·la l'aprenent de doctora. Entre l'ingent material que Miguel Hernández 

va conservar al llarg de la seua vida -esborranys, còpies de poemes- i després de la seua 

mort Josefina Manresa, la que va ser la seua esposa, es conserven manuscrits en els 

quals el poeta va copiar alguns dels poemes de Cántico de Jorge Guillén. Va reproduir 

amb plomí composicions de l'autor val·lisoletà, algunes en un octau senzill amb el 

segell del Cercle de Belles Arts d'Oriola; un exercici previ que li va servir per a escriure 

dècimes al més pur estil guillenià. Com també les seues precàries traduccions al francès 

dels simbolistes Jean Cocteau, Paúl Valéry, Stéphan Mallarmé, un exercici més per a 

projectar-se com a poeta. 

 

La futura doctora va continuar transcrivint els manuscrits i va ordenar el seu intens 

procés de creació des de les primeres versions fins a les definitives. Sabrem amb el 

temps que al llarg de les seues investigacions va arribar a conclusions com que l'intens 

procés creatiu hernandià va variar en els llibres posteriors, i encara que les formes van 

ser unes altres, mai va perdre intensitat i el seu domini del vers va anar en permanent 

crescuda fins a l'última de les composicions que va escriure. També n’extraiem l'enorme 

esforç que Miguel Hernández va fer per a convertir-se en un referent per a centenars de 

milers de persones que a dia d'avui segueixen alimentant el seu esperit amb els seus 

versos perquè, tal com he defensat en alguna ocasió, continuen tocant les fibres més 

sensibles de l'ésser humà, perquè va saber tocar l'essencialitat amb la seua paraula. Allò 

que intentava transmetre aquella doctoranda, i ja doctora des de fa algunes dècades, és 



que Miguel Hernández va lluitar incansablement al llarg de la seua vida per a 

aconseguir la més elevada qualitat en les seues composicions, i és que per a un jove 

poeta com ell, de formació quasi autodidacta, no degué ser fàcil internar-se, aprendre, 

patir i, per fi, gaudir la disciplina poètica: “poema (el poema: una continua imagen) de 

toda la poesía”, va escriure en un dels manuscrits. En un breu espai temporal, Miguel 

Hernández va voler, i es va posar, a l'altura dels grans poetes del seu temps, i per a fer-

ho no desistir de treballar intensament i minuciosa en el llarg alè de les paraules, en la 

tessitura del vers, en el vigor del poema, i amb continus desafiaments va imprimir a la 

seua poesia un segell personal. 

 

Per ser un exemple de tenacitat, d'esforç, de lluita per les seues conviccions, per no 

baixar el cap davant la injustícia, per oferir-nos versos que quedaran per sempre en els 

nostres cors i en el de tots aquells lectors que encara estan per descobrir la grandesa dels 

seus versos, Miguel Hernández mereix sobradament el llorer d'or, un guardó que avui la 

Universitat d'Alacant lliura als seus hereus en aquest lloc en el qual es va formar en 

l’adolescència, en el qual tal vegada un dia va somiar que seria poeta.  

 

Moltes gràcies! 

 

 

 


