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JORDI SÀBAT

Hem après a ser generosos amb els nostres grans escriptors?

Sebastià Juan Arbó,
després del centenari

G
R i c a r d S a l v a t

ràcies a l’amable
atenció de la direc-
ció de Promoció
Cultural hem tingut
accés a les bellíssi-
mes i acurades edi-

cions que s’han fet com a resultat dels
centenaris Verdaguer i Gaudí. Ens refe-
rim a les publicacions Índex any Verda-
guer, Memòria any Verdaguer i Gaudí 2002
miscel·lània (edició commemorativa de
l’Any Internacional Gaudí). Com és sa-
but, Gaudí és ja, gràcies a Bruno Zevi i a
Alexandre Cirici Pellicer i a algun crític
més, que el revaloraren en els anys 50 i
60, quan pràcticament ningú en aquest
país el considerava, un valor absoluta-
ment universal. Verdaguer, malaurada-
ment, és un gran valor dels Països Cata-
lans i algunes minories de l’Estat espa-
nyol i de l’estranger el coneixen i potser
el valoren. Mai no sabrem si de la ma-
nera que ell mereix. Resulta
impressionant la quantitat d’actes dins
l’Any Verdaguer que s’han dut a terme.
Vam llegir el nombre i resultava tan
emocionant com preocupant. L’índex a
què ens hem referit dóna puntual notí-
cia de tots aquests actes. Després d’ha-
ver-lo llegit detingudament, ens hem
preguntat si finalment al nostre país
hem après a ser generosos amb els nos-
tres grans escriptors; en aquest cas, amb
el creador de la nostra llengua moderna
i amb el primer dels nostres grans poe-
tes nacionals. Però quan comparem tot
el que s’ha fet amb Verdaguer i Gaudí i
veiem l’escassetat d’actes commemora-
tius en relació amb un dels grans no-
vel·listes catalans del segle XX, ens que-
dem absolutament preocupats. La com-
paració resulta un acte de terrible greu-
ge comparatiu. És més, pensem que

s’han comès moltes injustícies amb
molts creadors i escriptors del nostre
país; però amb Sebastià Juan Arbó se
n’ha comès una de les més grans i d’una
manera més gratuïta.

El passat dia 3 hi va haver un acte en
què les despulles de Sebastià Juan Arbó
i la seva esposa varen ser dipositades
definitivament al cementiri de la seva
terra estimada, a Sant Carles de la Ràpi-
ta. El setmanari La veu de l’Ebre del dia 5
de setembre ens informava de la compra
de la casa natal de Sebastià Juan Arbó
per part de l’Ajuntament de la Ràpita.
L’exposició que vàrem veure a la Biblio-
teca de Catalunya, molt ben feta i acu-
rada però excessivament reduïda, sem-
bla que anirà a Flix, Móra d’Ebre i, fi-
nalment, a Tarragona. Les obres Camins
de nit i L’inútil combat han estat recent-
ment editades per Proa. També se’ns va
informar que Quaderns Crema volia
editar totes les seves novel·les castella-
nes, però sembla que aquest projecte
s’ha desestimat. Hi havia i suposo que
encara hi ha un espectacle gallec dirigit
i interpretat per l’actor Dani Contreras
titulat Notas dun estudiante que morreu tolo
(Notes d’un estudiant que va morir boig).
Tot feia pensar que aquest espectacle
summament interessant s’hauria repre-
sentat a Catalunya, però sembla que no
ha estat així. Ja que no va ser possible
representar-lo l’any passat, per què no
fer-ho enguany? ¿Hauria estat demanar
molt que es representés algun dels veri-
tables textos teatrals de Sebastià Juan
Arbó? Quan serà possible que hi hagi
una real Obra Completa del gran escriptor
de Sant Carles? Volem dir una obra que
inclogui tant les obres catalanes com les
castellanes, com va succeir amb les Obres
Completes de Joan Maragall. D’altra ban-

da, les Obres Completes d’Arbó que exis-
teixen en català tenen moltes errades i
hi manca un text tan interessant com és
la traducció del Borís Godunov de Puixkin.
Amb gran encert el penetrant crític Lluís
Bonada en un article publicat a El Temps
parlava de Sebastià Juan Arbó com l’es-
criptor que segurament és “el més mal
conegut dels escriptors hispànics del se-
gle XX. És un escriptor per embastar”, i
afirmava que el centenari del seu nai-
xement “no ha aconseguit imposar la
seva obra i la seva figura amb la força i
l’estima que els seus admiradors li re-
coneixen. Els editors, per la seva banda,
no han fet cap pas ferm per rescatar-lo i
reinserir-lo a la societat cultural. Sebas-
tià Juan Arbó no ha superat l’operació
fúnebre de l’edició de l’obra catalana
completa de Columna (1992-93), una
manera d’enterrar un autor més que no
pas de rellançar-lo”. Ni les Obres Completes
han aconseguit el que assenyala Bonada
ni evidentment el centenari, i pensem
que és absolutament necessari que
aquesta inacceptable situació no conti-
nuï més temps. Els actes del centenari
varen ser força acurats i importants a les
Terres de l’Ebre. Per fi Sant Carles ha
estat a l’altura del seu home il·lustre i ha
posat a la ciutat alguns elements de bon
nivell que realcen i recorden la figura
del gran novel·lista. Però pensem que els
actes que es van fer a Barcelona van ser
excessivament pobres: una monografia
editada per la Generalitat de Catalunya
i la Institució de les Lletres Catalanes
amb textos de Màrius López, Emilio Ro-
sales, Carme Arnau i qui signa aquestes
ratlles, l’exposició esmentada i res més.
Hi va haver un acte absolutament mul-
titudinari a la Biblioteca de Catalunya el
dia 19 de desembre de l’any passat. Hi

intervingueren Josep M. Castellet, Joa-
quim Molas, Félix de Azúa, Eduardo
Mendoza i Vinyet Panyella. Va ser un
acte exageradament curt en què cada
ponent tenia un màxim d’un quart
d’hora. Atès que un dels crítics catalans
es va estendre excessivament els seus
col·legues van haver de reduir les seves
intervencions. Sempre ens ha sorprès la
manca d’interès que demostren els es-
criptors catalans en llengua castellana
pels escriptors en llengua catalana. A
part d’Enric Badosa, de José Agustín
Goytisolo i Manuel Vázquez Montalbán,
els escriptors en llengua castellana han
fet molt poc per donar a conèixer els
escriptors catalans que, al cap i a la fi,
són els seus col·legues, però curiosament
tampoc s’han interessat per aquells es-
criptors que han escrit en castellà abans
que ells. En aquest sentit, l’acte de la
Biblioteca de Catalunya serà històric
perquè va ser un dels primers cops que
alguns escriptors en llengua castellana
s’han ocupat dels seus antecessors. Félix
de Azúa va tenir una intervenció extra-
ordinària en la qual va valorar La hora
negra i els tres volums de l’excel·lent
Martín de Caretas. Eduardo Mendoza va
ser més generós i va parlar de la trilogia
d’Arbó: Terres de l’Ebre, Camins de nit i Tino
Costa. Es va referir a aquesta trilogia com
un element fonamental i modernitza-
dor per al nostre país. Cal dir que tots els
que intervingueren van mostrar una
elegància i finor extraordinàries. Ens va
sorprendre que algú –suposo que per
valorar entusiàsticament Arbó– el com-
parés amb Joseph Roth i Stefan Zweig.
Pensem que les grans aportacions natu-
ralistes d’Arbó res no tenen a veure amb
les d’aquests autors, però si la intenció
era valorar-lo, benvinguts van ser els
elogis.

En l’època en què vàrem intervenir en
la fundació, tot ajudant Antoni Comas,
del departament de filologia catalana, a
mi se’m va encarregar l’assignatura de
literatura catalana contemporània. Ens
posàrem d’acord en el fet que un dels
autors que calia revalorar era Sebastià
Juan Arbó i, sobretot, la trilogia que hem
mencionat i l’obra Notes d’un estudiant que
va morir boig. Totes les decisions que
prenia a l’hora d’elegir els autors a re-
comanar les contrastava amb Salvador
Espriu, i de tots aquests consells n’hi ha
suficients notes publicades. Sabíem que
trobaríem moltes dificultats però no les
vàrem tenir en compte. Ara bé, qui po-
dia imaginar que, després de tota la fei-
na feta en aquells anys, tantes dècades
després les coses no hagin millorat i
Arbó hagi acabat sent el gran damnificat
(uso l’expressió d’un novel·lista català)
dels centenaris de l’any passat? Sempre
recordarem que Arbó ens va donar veu
a la gent de les Terres de l’Ebre que mai
no havíem existit per a Barcelona i mai
no hauríem d’oblidar que ell, juntament
amb Narcís Oller i Víctor Català, varen
fer possible la implantació del gran na-
turalisme zolià a les nostres terres tot
presentant, com va dir Manel de Mon-
toliu, “un món de condemnats dignes
d’habitar en un cercle de l’infern del
Dant, tot agitant-se cecs jurant i maleint
en mig de la claredat radiant de la na-
tura que canta la glòria de Déu”.

L’esdeveniment del dia 3, que va
comptar amb l’assistència del president
de la Generalitat i del qual hem tingut
notícia a posteriori, ja que la majoria dels
seus amics no van ser informats de l’ac-
te, i sobretot l’edició dels dos grans tex-
tos arbonians per Proa ens vénen a de-
mostrar que les coses milloraran en re-
lació amb l’obra de Sebastià Juan Arbó.
Esperem-ho.

■ Ricard Salvat. Dramaturg


