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visita a cal barber, d’una refle-
xió sobre el tabac que acabarà
convertida en un adagi –“L’an-
glès està tan avesat a la boira,
que quan no la te l’enyora i la
crea voltant-se de fum”–, o d’un
ofici religiós que fa possible que
es retrobin o es relliguin la vida i
la mort.

Reflex universal
Ras i curt, encetant un camí
que després seguiran d’altres
–el primer de tots, Josep Pla,
per al qual existència i escriptu-
ra són un tot comú, inescindi-
ble– l’autor català converteix la
vida en literatura, la vida pròpia
en reflex de l’universal. I, tal
com exposa al perfaci, ho fa pro-
posant-se defugir tant l’autobio-
grafia com evitant “el perill de
les generalitzacions massa àri-
des damunt d’una experiència
limitada” i partint d’una idea
bàsica: “Difícilment coneixerà
el seu poble aquell que no cone-
gui altre poble que el seu”.

Cal agrair amb èmfasi espe-
cial que, a més de la presenta-
ció, Adesiara hagi tingut la bona
pensada d’afegir-hi un estudi li-
terari redactat per Alan Yates,
tan acurat com esplèndid, que
contribueix en gran mesura a
situar l’obra en el context histò-
ric i cultural que li pertoca. És
un estudi al qual, des del nostre
punt de vista, tan sols se li pot
trobar un inconvenient: que,
com que està considerat intro-

ductori, s’hagi situat abans del
text que analitza. Entenem que
hauria estat millor que, presen-
tat com a conclusiu, se situés
després del dietari: per a un lec-
tor no familiaritzat amb l’obra i
la figura de Soldevila, avança o
revela, innecessàriament, més
que no convindria. Tant és així
que ens atrevim a recomanar
als lectors i lectores que, com si
es tractés d’un epíleg, el deixin
per al final: una volta hagin de-
lectat els seus sentits i la seva
ment amb el text soldevilià,
l’anàlisi del crític britànic enri-
quirà encara més les que ja han
esdevingut riquíssimes Hores
angleses.

Tot i la dificultat que compor-
ta l’elecció entre un paràgraf de
component més líric o un de ca-
ràcter reflexiu, finalment ens
hem decidit per la següent
transcripció: “Aquest matí, al
Museu Britànic, secció d’anti-
guitats gregues, sala del fris del
Partenó. Era tot el meu passat
d’home culte el que pesava da-
munt de la meva ànima, suau-
ment, per a fer-me l’emoció més
embolcant. Els episodis de les
Panatenees barrejaven el goig
de la seva incomparable beutat
a la fluència dels records. [...]
Tenia una sensació de confluèn-
cia, com si la meva vida s’ha-
gués escolat llargament per les
ribes on ha lliscat, per a venir a
desembocar en aquell moment
commovedor.” ❋

Ferran Soldevila i,
a la dreta, el seu
germà Carles (poeta,
periodista, novel·lista
i dramaturg),
asseguts a en un prat
de Palautordera a
final dels anys vint
del segle passat
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a urant dos cursos acadèmics (1926-
1928) Ferran Soldevila (Barcelona,
1894-1971) va exercir de lector de lite-
ratures hispàniques a la Universitat de

Liverpool. D’aquella experiència acadèmica i vital
en va quedar un interessantíssim dietari perso-
nal que l’editorial Adesiara recupera i es conver-
teix, per tant, en el primer volum de la flamant
col·lecció De cor a pensa, que vol exhumar textos
que han romàs inèdits o que en el seu moment es
van publicar a la premsa i que ara no es troben a
disposició dels lectors, com els monòlegs de San-
tiago Rusiñol.

Hores angleses es va publicar per primera ve-
gada l’any 1938, es va reeditar l’any 1947 i també
el 1970, però dins del volum Al llarg de la meva
vida. La nova edició està encapçalada pels estu-
dis introductoris del crític i catalanòfil Alan Ya-
tes i l’historiador Joaquim Nadal, que també va
ser lector a la mateixa universitat però més de
quaranta anys després que Soldevila.

L’historiador Enric Pujol, curador de l’edició i
estudiós de l’obra de Soldevila, és l’encarregat de
fer la presentació del text. Aquest corpus intro-
ductori encara dóna més valor afegit a l’edició
d’un text que llisca amb elegància i delicadesa
gràcies a un domini lingüístic i a una riquesa lèxi-
ca que demanen una lectura reposada, però alta-
ment plaent.

A Hores angleses, Soldevila fa una dissecció de
l’ànima britànica i en sap identificar els ressorts,
que emergeixen en forma d’epifanies a través de
les diverses disquisicions que l’autor fa sobre el
menjar, les ciutats fetes de rajoles ennegrides per
la boira i el fum, la universitat, els prats verds i
els camps d’esports amb nois i noies vestits de
blanc jugant al criquet i al tennis, el model de no-
ia anglesa, el contrast entre els col·legis d’Oxford
i Cambridge o l’ambient cosmopolita de les urbs
que deixa entreveure la puixança d’un imperi
que, a Soldevila, se li fa molt present a través del
Museu Britànic o de l’emigració índia.

El procés el realitza a través del gènere auto-
biogràfic, que combina l’observació en primera
persona amb pinzellades impressionistes de ca-
ràcter paisatgístic i meteorològic, apunts que afe-
geixen profunditat poètica a la narració. El dieta-
ri permet còmodament aquesta interrelació de
l’experiència personal amb el flux vital britànic.
Soldevila està atent a les formes de vida angleses
i constantment estableix relacions amb la cultu-
ra catalana, conscient que: “El contacte amb al-
tres pobles, tanmateix, duu aparellada alguna co-
sa de descoberta; potser no tant de descoberta
d’ells com de descoberta de nosaltres mateixos
–de la nostra individualitat i de la col·lectivitat
d’on procedim: del nostre propi poble.”

La flexibilitat del gènere facilita la inclusió de
nombroses anècdotes que es converteixen en
una mena de microrelats que marquen ritme i
conviden a la reflexió intel·ligent: les opinions del
company gal·lès sobre la història d’Anglaterra i
que Soldevila es pregunta com es viuria aquesta
escena en una universitat espanyola; el flirt entre
un italià i una italiana de clares reminiscències
noucentistes i carnerianes o la seva coincidència
amb un espanyol al tren i que un cop han expres-
sat els seus respectius orígens “ha semblat com si
una tènue cortina de recels es corregués entre
tots dos”.

Soldevila ens fa conèixer el món anglès amb
els seus ulls encuriosits i àvids: “Anava de sorpre-
sa en sorpresa i d’admiració en admiració. Tot
semblava polit, lluent, acabat de néixer [...].” La
lectura de les Hores angleses proporciona una
sensació que “cal sentir-la, però no dir-la mai”, és
exactament aquesta a què es refereix Soldevila,
nosaltres també l’hem experimentat i sabem,
com ell, que és felicitat. ❋
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