
Text: Joan Vilamala, 2018
Imatges: AA.DD.
www.auques.cat

1. Neix a Olot, a la Garrotxa
i sa mare ja l'acotxa.

7. Com a bon lletraferit
publica més d'un escrit

13. Bofill l'any 1907
després d'anar de bracet

19. I també pel mateix cost,
com a Guerau de Liost,

25. de la Serra de Rusquelles,
on a més de comptar estrelles,

27. Quan no hi rep un munt de gent:
Carner, Sagarra, Manent,

31. que defensa el català
contra el lerrouxisme, oidà!,

37. Mentrestant com és notori
traurà «La ciutat de vori»

38. «Somnis», reflexió vital
sobre el món, el bé i el mal.

43. Publica «Ofrena rural»
que és un llibre desigual.

2. Son pare, un fervent carlí,
de content no sap què dir.

8. El primer, un dels més rodons,
«Lo domador i els lleons»,

14. es casa amb la Margarida.
una cosina eixerida.

20. signa uns versos noucentistes:
«La Muntanya d'Ametistes»,

26. compta estramps i alexandrins
i topònims genuïns.

32. és militant de la Lliga,
però un dia farà figa.

44. L'any 1927
ja torna anar de bracet.

3.  Així que pot, de cacera,
se l’emporta i me l’esvera.

9. li treu «La Creu del Montseny»,
una revista de seny.

15. que li dona tres bons fills
que no cal lligar amb cordills.

21. que Eugeni d'Ors li prologa
com qui li posa la toga

33. Després de ser diputat
de la Mancomunitat.

39. I «Salvatana d'amor» ,
un poemari sonor.

45. Es casa amb la Montserrat,
mare d'un segon ramat.

4. En Dret i Filosofia
en Bofill es llicencia.

10. També escriu a «Montserrat»,
i a «Catalunya», ai carat!

16. Amic íntim de Carner,
amb qui solen fer i desfer,

22. de l'arbitrarietat
i amb això queda marcat.

28. Apel·les Mestres, Nogués,
Pompeu Fabra i alguns més.

34. Com aquell que fa campana
impulsa Acció Catalana.

40. Amb la Dictadura , ai las!,
en Bofill viu un mal pas.

46. I encara publica més,
treu «Sàtires», amb Nogués.

5. Paral·lelament farà,
estudis de capellà.

11. Mor sa mare el 1900
i aboca els sentiments

17. coneix en Prat de la Riba,
un polític que el captiva.

23. Pels seus versos genials
guanya més d'uns Jocs Florals

29. Perquè es savi, viu i astut,
és membre de l'Institut.

35. Fins que el decep Macià
i a la Lliga tornarà.

41. Per poder viure feliç
passarà un mes a París.

47. L'any 1933
se'n va anar i no va dir res.

6. En comença la carrera
però al final es fa enrere

12. en un llibre titulat
«Tristes»; mai no s'ha editat.

18. Amb pseudònims a «La Veu»
es fa llegir i no se'l veu.

24. Molt sovint va a Viladrau,
en aquell racó de pau

30. A més de ser regidor
i un esplèndid orador

36. A Madrid, al Parlament
en Bofill tindrà un seient.

42. Torna aquí i la seva esposa
se li mor. Ves quina cosa!

48. Sabeu qui enyora el poeta?
Doncs, la font de l'Oreneta.
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