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1. L'any 1937,
així que neix el vailet,
a can Torrents, l'oncle Pere
parla d'aquesta manera:

13. Llavors, a Vic, amb ments destres,
refà l'Escola de Mestres.
Funda EUMO Editorial
i entoma un repte molt alt:

2. «Durà ulleres, aquest xic.
Serà un savi. Ves què us dic!»
De vuit germans, el sisè,
no li han d'ensenyar re.

14. recuperar del passat
la vella universitat
de Vic, que ho serà per dret
des de l'any noranta-set,

3. En Ricard fent cabrioles
rumbeja per Folgueroles,
fins que a la Gleva se'n va
perquè vol estudiar.

15. quan obté del Parlament
tot el reconeixement.
Ell n'és el primer rector
fins que amb la jubilació

4. Al Seminari Major,
com a aprenent d'escriptor,
hi forja grans amistats
entre els més espavilats:

16. entra al Consell Consultiu,
d'on és membre agut i actiu.
Sobre la universitat
tres assaigs ha publicat.

5. Pous, Cotrina, Riubrugent
Grau, Serrallonga i Junyent...
que es relacionen amb Riba,
un poeta que els captiva,

17. Per ella, tota la vida,
ha batallat fora mida.
«Per la pàtria i per la ciència»,
amb mà esquerra i paciència.

6. i amb en Joan Triadú,
que a Cantonigròs els duu.
L'any 59, corrents,
a Roma se'n va en Torrents.

18. En Ricard Torrents, però,
no tan sols ha fet això.
Ha tret a faró també
escrits sobre Verdaguer,

7. I el 63, au vinga!,
més estudis fa a Tubinga;
Hölderlin hi coneix bé
i això el porta a Verdaguer.

19. a qui ha rescabalat,
amb encert i autoritat,
com a romàntic etern,
com a clàssic i modern.

8. Torna aquí de professor
preparat com el millor.
I aviat alça la veu
traduint del grec, l'hebreu,

20. I ho ha fet acompanyat
d'una il·lustre societat,
la Societat Verdaguer,
d'on és el pal de paller.

9. de l'alemany i el francès,
Hölderlin, Quoist, Zimnic, Hesse...
I encara la «Carta al pare»
de Kafka. Torrents no para.

21. L'«Anuari»,a bé de preu,
n'és el digne portaveu.
En Ricard, com és sabut,
és membre de l'Institut.

10. A Barcelona estudia
català i filologia,
i el col·legi Sant Miquel
dirigeix en paral·lel.

22. De premis i de guardons
n'ha rebut de molts cantons.
De Barcelona, de Vic
i d'altres llocs que no dic.

11. Pren part en publicacions,
en revistes i edicions.
Esquerranós i activista
afina el seu punt de vista.

23. I com que el temps va passant,
els que som al seu voltant,
avui que encara la gerra
no li ha caigut a terra,

12. Tant que penja la sotana,
en Ricard Torrents Bertrana.
i amb la Carlota i la Mitte
emprèn una nova fita.

24. li diem als quatre vents:
«Gràcies, Ricard Torrents,
aquí ens tens fent-te costat,
Grans mercès, pel que ens has dat!»
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