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A
quest llibre sobre la
vida i obra d’Emili
Vilanova es caracte-
ritza per la serietat i
alhora l’amenitat del

seu contingut. El professor i
crític literari Antoni Vilanova
ha volgut relatar la vida i l’obra
d’un dels exponents més em-
blemàtics del costumisme cata-
là de la Renaixença. En aquest
emocionat viatge cap a la Bar-
celona de mitjans del segle XIX,
Antoni Vilanova ens mostra la
societat barcelonina de fa dos
segles mitjançant l’obra i la
peculiar vida que va tenir el seu
avantpassat Emili Vilanova.

Emili Vilanova va ser un ho-
me de costums senzills, àvid
lector de la literatura europea
d’aquell moment i sobretot un
gran observador de la Barcelo-
na del seu temps. La seva feina,
però, va ser la d’envelador i
adornista. Era un costum del
segle XIX muntar envelats, i la
família d’Emili Vilanova va ser
coneguda a la província de
Barcelona pel bon gust a l’hora
de decorar envelats i sales de
festes. Aquesta activitat li per-
metia recórrer bona part de la
geografia catalana observant el
tarannà de la gent i els costums
més arrelats de cada vila. El pas
següent era explicar als amics,
mentre feia un cafè al Cafè Nou
de la Rambla, el que havia tro-
bat de peculiar en la seva en-
curiosida observació. Mai fent
mofa dels personatges, però sí
explicant-ho de manera que els
seus contertulians no pogues-
sin contenir el riure. Fins que,
una d’aquelles tantes tardes de
cafè, un bon amic li va aconse-
llar escriure i publicar totes
aquelles observacions perquè
tothom en fos partícip. Emili,
desde la seva modèstia, en
principi va ser reticent, però un
cop escrit el primer quadre de
costums i al veure la gran ac-
ceptació que va tenir entre els
lectors, va continuar la seva
tasca d’escriptor costumista. Els
seus quadres de costums es van
publicar en els primers setma-
naris satírics en llengua catala-
na, com ara el Noy de la mare, La
Rambla, setmanari català, La Bar-
retina i molts d’altres.

Antoni Vilanova explica l’a-

passionada vida d’aquest es-
criptor romàntic, amant de
D’Artagnan, amic dels seus
amics, divertit i meticulós en
la seva feina d’envelador i es-
criptor. De vegades, sembla
que el retrat que fa del seu
avantpassat sigui un altre
quadre de costums. D’altres, la
serietat en la investigació i el
recull de cartes i articles que
incorpora al relat demostren la
minuciositat d’un gran crític
literari.

El llibre ens introdueix en la
família d’Emili Vilanova, la
primera notícia de la qual la
trobem als voltants del 1750 a
Sant Joan de les Abadesses.
Després dels records d’infante-
sa que més tard descriurà en
els seus quadres de costums,
l’Emili adolescent evoca amb
tristesa la Barcelona del còlera
que el va fer allunyar-se d’allò
que més estimava: la ciutat.
Recorda els llibres apassio-
nants dels grans clàssics que el
seu oncle li proporcionava, i la
lectura incansable: Rousseau,
els contes de Voltaire, les
aventures de Robinson Crus-
soe, Balzac i, amb especial
predilecció, Els tres mosqueters,
d’Alexandre Dumas.

Aquesta descripció de les
lectures que devorava Emili
Vilanova no és pas gratuïta.
Antoni Vilanova vol allunyar
les interpretacions de l’obra
del seu avantpassat del con-
cepte romàntic d’escriptor, és
a dir, de l’escriptor com a fruit
espontani de la improvisació i
desproveït de cultura intel·lec-

tual i d’educació estètica. Així
sabem que Emili, als 21 anys,
és un home que llegeix la
premsa francesa i s’inquieta
pels esdeveniments polítics.

UN TROS DE PAPER
Emili Vilanova comença la se-
va col·laboració al primer set-
manari satíric contra la retòri-
ca dels poetes dels Jocs Florals:
Un tros de paper. És l’inici del
realisme satíric i del quadre de

costums populars. Freqüenta
les tertúlies literaries del Cafè
Nou de la Rambla. En tot el
llibre trobem comentaris d’al-
tres contertulians on podem
apreciar el gran respecte i
consideració que despertava
Emili Vilanova. Es parla de
l’exquisidesa dels seus escrits i
de l’encant de la seva retòrica.
En aquelles tertúlies Emili va
fer amistat amb els directors i
editors de les publicacions

barcelonines de l’època. Tot-
hom es disputava un quadre
de costums o un article de
l’escriptor més estimat de Bar-
celona.

Però que no pensi el lector
que tot el llibre es dedica ex-
clusivament a analitzar la plo-
ma d’aquest gran retratista.
Antoni Vilanova ens ofereix
una descripció acurada del ca-
ràcter del seu avantpassat. Ai-
xí, també sabem que va ser un
gran gurmet i especialista de la
cuina catalana. Ens descriu el
contacte constant que va tenir
amb el poble barceloní del seu
temps, els extraordinaris co-
neixements dels detalls de la
seva vida quotidiana, la capa-
citat de recrear ambients i d’e-
vocar la més pura essència del
llenguatge popular. Una mos-
tra d’això són els nombrosos
personatges que pul·lulen pels
seus quadres.

AMIC D’ÀNGEL GUIMERÀ
Va ser gran amic d’Àngel Gui-
merà, cosa que el va portar a
escriure articles a La Renaixença.
Va conèixer Pereda i Galdós i
va tenir lloances i bones pa-
raules de Lluís Domenech i
Montaner i del mateix Guime-
rà, entre d’altres.

En aquest llibre, Antoni Vi-
lanova ha sabut dibuixar un
perfecte retrat del seu avan-
passat sense deixar de banda
cap detall. Potser és la proxi-
mitat familiar el que ha fet que
les seves paraules llisquin per
aquestes pàgines i evoquin la
vida d’un home barceloní del
seu temps. La faceta d’investi-
gador d’Antoni Vilanova el
porta a complementar la in-
formació amb descripcions de
l’ambient social i la vida lite-
rària de la Barcelona del XIX.
Amb aquestes encertades des-
cripcions recorrem carrers i
barris de Barcelona i hi veiem
els personatges que la van ha-
bitar fa dos segles.

Aquest llibre és un apassio-
nant viatge cap al passat de la
mà d’Antoni Vilanova. Ens
permet recórrer els carrers de
la Barcelona del segle XIX. El
relat comença un dia d’octu-
bre de 1840 al número 12 del
carrer de Basea, on s’amunte-
guen garlandes i aranyes de
cristall i cortinatges de vellut.
La passejada s’acaba una nit
calorosa del mes d’agost del
1905 al mateix carrer de Basea,
quan Barcelona perd un dels
autors de quadres de costums
més populars i estimats: Emili
Vilanova i March.

Tot un home de lletres
➤ Antoni Vilanova i Andreu va néixer a Barcelona el 1923. És
doctorat en filosofia i lletres. Ha estat deixeble del Dr. Jordi
Rubió, de Martí de Riquer, a qui considera el seu mestre, d’An-
toni M. Badia i Margarit, de Joaquim Carreras Artau i de Marià
Bassols de Climent. La seva feina com a professor universitari
l’ha portat a impartir classes com a visiting professor de literatura
espanyola a la Universitat de Wisconsin (1960- 1961). Ha com-
binat la feina de professor universitari amb la de crític literari
de Destino durant 17 anys. També ha col·laborat en diaris i en
revistes culturals i científiques, com ara La Vanguardia, Serra d’Or
i El Món, a més d’haver estat del consell editorial i director lite-
rari de col·leccions en alguns dels segells més importants de les
últimes dècades, com a la històrica Seix Barral i a Lumen. Ha
traduït de l’anglès i el francès al català. Ha publicat crítica i es-
tudis literaris d’Emili Vilanova: Tristeta i Obres completes. També de
Lo somni, de Bernat Metge. De les obres escrites en castellà des-
taquen estudis literaris com ara Las fuentes y los temas del Polifemo
de Góngora, pel qual va obtenir el premi Menéndez Pelayo 1951,
del CSIC, fruit de la seva tesi doctoral dirigida per Dámaso
Alonso. Dels estudis literaris, destaquen: Francisco Delicado, La lo-
zana andaluza i Antología de autores españoles. També ha tractat te-
mes històrics: Colón: diario del primer viaje; i filofòfics: Juan de Mal
Lara: filosofía vulgar i Erasmo y Cervantes. Antoni Vilanova és cor-
responent de la Real Academia Española des del 1968 i secretari
adjunt de l’Associació Internacional d’Hispanistes des del 1989.


