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Joan Estelrich va
ser un dietarista
compulsiu durant
tota la seva vida.
L’edició d’aquest
volum, a cura de
Manuel Jorba, in-

clou els dietaris dels anys 1914, 1918,
1935, 1936, 1940, 1943, 1948 i 1949.
Són els que es conserven al Fons Jo-
an Estelrich de la Biblioteca de Cata-
lunya. Tota la resta va ser destruïda o
es va extraviar. O bé no està a l’abast
dels estudiosos.

Estelrich confegia els seus dieta-
ris com a punt de partida per a unes
ambicioses memòries que la mort
prematura li va impedir d’escriure.
Això explica el caràcter brut, taqui-
gràfic i narrativament poc elaborat
de la majoria dels textos. Amb tot, la
seva vàlua literària és més que con-
siderable, sobretot perquè la perso-
nalitat confiada, brillant, forta i tur-

Els dietaris
d’un home brillant
i dispers

JOAN ESTELRICH
(FELANITX, 1896 –
PARÍS, 1956) VA SER
ESCRIPTOR I
POLÍTIC. DIPUTAT
PER LA LLIGA
REGIONALISTA,
ES VA OCUPAR
D’EXPLICAR EL
‘PROBLEMA
CATALÀ’ A
L’EXTERIOR. ES VA
EXILIAR DURANT
LA GUERRA I ALS 50
VA MARXAR A PARÍS

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL bulenta d’Estelrich sovint es con-
creta en una prosa densa i vibrant,
intel·lectualment molt sòlida. És
evident, tanmateix, que si aquests
Dietaris resulten apassionants so-
bretot és per la mina d’informaci-
ons històriques que ofereixen i per
l’envergadura personal de l’autor.

Carismàtic, charmant, cultíssim
i d’una ambició perfectament pro-
gramada, Joan Estelrich va ser molt
precoç. Les notes del 1914 i el 1918
desprenen la simpàtica afectació
dels adolescents creguts, sensibles i
intel·ligents. I fan la impressió que
les va escriure no com el jove prin-
cipiant que era sinó com l’adult po-
tent que aspirava a ser. Bibliòfag i
enamoradís, el jove Estelrich ja es-
tà molt ficat dins el món literari: co-
neix Ors, Carner, Oliver… Una de les
seves obsessions és la internaciona-
lització de la cultura catalana. I ja
fa gala d’un catalanisme convin-
cent: “Sóc català, de Mallorca o sen-
se Mallorca”.

Per raons òbvies, les dues-centes
pàgines i escaig del 1936 són les mi-
llors de tot el volum. Estelrich està
en plenitud. Conferències, festes, vi-
atges, lectures, escriptura, reunions,
congressos, amants i conspiracions
político-culturals formen el seu dia
a dia. És una de les figures del món
polític i cultural català i espanyol:
home fort de Cambó, responsable de
la Bernat Metge, diputat a Corts… Es
relaciona amb el bo i millor de la in-
tel·lectualitat mundial: Ungaretti,
Valéry, Zweig, Girondo… Un dels
seus objectius és fomentar l’acosta-
ment catalanobalear. L’inici de la
Guerra Civil l’agafa fora d’Espanya,
però de seguida veu que tot el pes de
la història li ha caigut a sobre. Cata-
lanista de la Lliga, li fa pànic la pos-
sibilitat d’una revolució bolxevic i el
subleven els abusos de la FAI. Així i
tot, sap què implicarà per a Catalu-

nya una victòria dels franquistes.
Atrapat “entre dos extremismes
igualment nefastos”, sent que “com
a català” ha de desitjar “el triomf del
Govern i com a espanyol el dels su-
blevats”. Trepidants i intenses són
unes pàgines en què la història bate-
ga, en què els dilemes ideològics i els
clarobscurs morals d’Estelrich pro-
voquen vertigen.

Els textos dels anys 40, 43, 48 i 49
mostren un Estelrich envellit que
s’intenta acomodar, cada cop amb
un fatalisme més conformista, al
nou ordre de coses (“el mal me-
nor”), però alhora conscient de les
nefastes conseqüències que el rè-
gim de Franco tindrà per a la seves
conviccions de catalanista liberal.
L’Estelrich dels últims anys encara
és un home cosmopolita i mundà:
viatja arreu del món, viu a París i a
Tànger, segueix treballant per a la
Societat de Nacions… Però ja és un
home gastat. Cada cop escriu menys
sobre qüestions polítiques. La tem-
pestuosa relació sentimental que
manté amb Elvira Balcells (molt
més jove) demostra que encara és
un vitalista, però també li exagera
l’angúnia de fer-se vell. Així mateix,
la seva dispersió congènita (un tret
que Josep Pla va descriure a l’Ho-
menot que va dedicar-li) cada cop és
més notòria, i el fa ser improductiu.

Després de llegir aquests Dieta-
ris, potser el lector sentirà que Joan
Estelrich és el típic cas en què l’ho-
me és superior a l’obra que va dei-
xar. Tindrà raó. Per sort, en el gène-
re dietarístic l’home i l’obra es fusi-
onen. Justament per això val tant la
pena llegir aquest volum. Perquè és
l’empremta d’un home que va resu-
mir la seva ambició vital i literària
com “una síntesi de Don Joan, Wer-
ther i Faust”. I perquè –grandeses i
misèries, encerts i errors– la va
acomplir.✒
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L’escriptor de Begur Miquel
Martín acaba de publicar
Llegendes de mar de la Costa

Brava (Edicions Sidillà), un com-
pendi exhaustiu de rondalles que
podria ser fonamental per al patri-
moni cultural català. 120 llegen-
des, entre les quals n’hi ha una de
molt especial per a Martín, N’Es-
pidion de Sa Tuna. Espidion era
com la família i els pescadors de
Begur es referien al seu besavi, Es-
piridió Sais Perpiñà. Diu la llegen-
da que el rebesavi de Martín, Pe-
re Sais i Marquès, va sortir un dia
a pescar a Sa Tuna i un grop se’l va

endur mar endins. Sais va prome-
tre que si sobrevivia, posaria un
dels seus descendents –el conte
diu un nét– el nom del lloc on el
corrent el portés. La llegenda as-
segura que després d’estar dies a
la deriva, a Sais el van trobar en
una illa de Grècia anomenada Es-
pidion. Aquesta illa no existeix pe-
rò Martín em comenta que a l’illa
de Corfú hi ha un sant Espiridió. Si
la història és real o no, Martín no
m’ho sap dir.

Pere Sais era un personatge fas-
cinant, i per confirmar-ho ens el
trobem en dos llibres de Josep Pla,

El meu país i Aigua de mar, sota el
pseudònim de Pere Pagell. “El
meu rebesavi explicava històries a
Pla i aquest les va reproduir. Algu-
nes d’aquestes històries les vaig
sentir explicar a casa”, afirma
Martín. Martín també assegura
que els poetes Joan Vinyoli i J.V.
Foix van passar per Sa Tuna i van
recollir històries explicades per
familiars seus.

Martín va descobrir la conne-
xió entre el seu rebesavi i Pla du-
rant l’elaboració del llibre, parlant
amb el cosí de la seva àvia, Gerva-
si Sais, vell pescador de Sa Tuna. A

Aigua de mar, Pla descriu el seu re-
besavi de la següent manera: “Pa-
gell és un home amb una pell ple-
na de pigues de color roig, el bigo-
ti i la barba sal i pebre, de mitja
edat, de mitja alçada, una mica
allomat, no gaire corpulent; té
l’aspecte d’ésser un infatigable
treballador, molt pobre, molt re-
signat, d’una infinita bonhomia”.

Per Sant Jordi, Miquel Martín
publicarà una segona edició de
Llegendes de mar de la Costa Bra-
va amb noves rondalles que ha re-
collit d’ençà que va escriure la pri-
mera edició.✒
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