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DES DEL JARDÍ VICENÇ PAGÈS JORDÀ

oan Estelrich era el fill de guàrdia civil
que va dirigir la col·lecció Bernat Met-
ge, el brillant intel·lectual catalanista

que no va dubtar a passar-se al govern de
Burgos. Llegir Fènix o l’esperit de Renaixença
(RBA), publicat per primera vegada el 1934,
ens mostra les complexitats de la nostra his-
tòria.

El llibre, aparegut poc després de la victò-
ria electoral de Francesc Macià, es pot enten-
dre com la defensa tàctica d’una certa idea de
la tradició, però també com una mostra de
les contradiccions d’un “intel·lectual d’ac-
ció” abans de la Guerra Civil espanyola.
D’una banda, hi trobem el vocabulari de la
dreta influïda pel feixisme (aristocràcia, je-
rarquia, energia, política viril, transcendèn-
cia). De l’altra, hi descobrim una defensa in-
equívoca de la catalanitat: Estelrich conside-
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Joan Estelrich, home incòmode

ra el compromís de Casp com l’inici de la de-
cadència, i la derrota del 1714, com la pèrdua
de les llibertats. Avui dia, seria difícil no subs-
criure moltes de les seves afirmacions: “Els
catalans som un poble, no una raça; una cul-
tura, no una estirp”, “La unitat hispànica es
constata sobretot en els aspectes negatius, en
els defectes”, “Sospito que el nostre naciona-
lisme és, purament i simplement, antinacio-
nalisme.”

Autor i crític, editor i dinamitzador, Joan
Estelrich (Felanitx, 1896 – París, 1958) entén
la Renaixença com un estat d’ànim més que
no pas com un període històric: es tracta
d’apuntalar el futur a partir dels antecessors.
El camí, segons ell, és l’humanisme català,
equidistant entre el folklorisme nacionalista
i el modernisme d’origen estranger. Partidari
del “realisme espiritualista”, Estelrich la-

menta la falta de penetració dels escriptors
del seu temps, que potser és també el nostre:
“Grans sectors de la nostra vida no han pres
estat literari.”

En l’homenot que li va dedicar, Pla el pre-
senta alhora com un gourmet i un gourmand.
Curiós Joan Estelrich, que utilitza l’adjectiu
beat en sentit negatiu i sacerdotal en sentit
positiu. Cita Nietzsche, però també Keyser-
ling (que va criticar el militarisme alemany),
Goethe i Bergson, Maragall i Crexells. Ben
mirat, l’autèntic fènix va ser ell mateix, que
després de criticar l’ànsia homogeneïtzadora
de l’Estat va ser l’ambaixador permanent de
l’Espanya franquista a la Unesco. Intel·lec-
tual incòmode, no va ser acceptat pel falan-
gisme. Ens queda, en tot cas, la seva lucidesa:
“Ni fórem irlandesos, irreductibles; ni fórem
escocesos, aprofitadors.” ❋
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ntre els diversos tipus de col·leccio-
nistes, el de papallones és el més genuí
perquè conjuga la caça d’imatges be-

lles amb la seva classificació. Possessió i clas-
sificació. Passió i rigor. Intuïció i nostàlgia.
Acció i narració. Art i ciència.

Només cal veure la cara de nen entremaliat
del novel·lista Vladímir Nabókov, armat
amb el seu caçapapallones i sobre un turó, a
la recerca d’un món perdut, com el podem
contemplar en una fotografia molt i molt co-
neguda.

E
El col·leccionista

Construir una col·lecció és inventar un
món, explicar una autobiografia. De nen,
l’autor de Lolita va descobrir a la casa dels
seus avis de Vyra, al sud de Sant Petersburg,
llibres il·lustrats amb insectes lepidòpters.
Tenia vuit anys. La resta de la seva vida es va
dedicar a atrapar aquell somni i a classificar-
lo lentament, clavant-hi agulles, tant quan
ho feia en la seva col·lecció particular com
quan ordenava les espècies de la Universitat
de Harvard: “No puc separar el plaer estètic
de veure les papallones i el científic de saber

què són”, va dir. A diferència de Julio Cortá-
zar, que no podia suportar veure les papallo-
nes clavades en un cartró, Nabókov disfruta-
va com a explorador entomològic tant com
ho feia com a escriptor de perversions.

El seu fill Dimitri explica que l’escriptor,
agonitzant en el seu llit de mort i portat pels
fantasmes que apareixen prop del necessari
final, va plorar. Una llàgrima va recórrer el
seu rostre, com un estel fugaç travessa un cel
nocturn, quan una papallona groga va aco-
miadar el seu darrer alè. ❋




