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però amb una objecció fona-
mental i final que diu: “El si-
lenci que respecte de les coses
de l’altre món guarda l’autor,
amaga un dels elements més
importants –per no dir el defi-
nitiu– per al renaixement de
l’esperit”. I encara rebla el clau
amb aquestes paraules: “Un
estudi semblant al del Dr. Jas-
pers fet per un catòlic ens do-
naria una altra visió del pro-
blema i de les seves possibles
solucions”. Aquest article, tot
un diagnòstic, aparegué a El
Matí pel febrer del 1934; era,
doncs, poc després de la mort
de Macià. A la política catalana
començava una nova època,
tràgicament caracteritzada pel
fet de girar-se cada vegada més
cap a la política espanyola.

Per a un escriptor independent,
l’agudització imparable de la
divisió política de Catalunya
comportava greus inconveni-
ents. Pel que escrivia com a hu-
manista –sobre Montaigne,
Sainte-Beuve, Gobinou, Mal-
raux, sant Tomàs vist per
Chesterton, i tot l’apartat titu-
lat Consciència de la crisi– i en
segon lloc per on ho escrivia.
En efecte, perquè la famosa
memòria històrica (indispen-
sable si no és parcial i no con-
viu amb el silenci interessat en
l’oblit) ens demostra que tota
la premsa en la qual ell escrivia
magistralment –i jo goso dir
que com ningú més del seu
temps (vegeu la taula d’autors
i temes que ens facilita Teresa
Iribarren, p. 22)–, aquella
premsa catalana europea, en
la qual Esquerra deixà cente-
nars d’articles, fou assaltada
per confiscar-la, desfigurar-la i
fer-la desaparèixer. Cal preci-
sar –mai no n’hi ha prou, avui,
sobre aquest tema– que aquest
genocidi de tot un ampli sector
central de la premsa que es pu-
blicava aleshores en català,
tant la diària com la setmanal
i la mensual, a més d’un gran
nombre de butlletins comar-
cals o de societats culturals,
tingué lloc no pas a la post-
guerra, és a dir sota el poder
franquista, sinó des de l’ende-
mà mateix que a casa nostra el
franquisme havia vençut. Tot
allò feia nosa. I encara en fa.
Ramon Esquerra desaparegué
al front. He conegut algun cas
d’algun altre mobilitzat i desa-
paregut i, mireu si és cas, com
diu un vers d’en Foix, si fa no
fa del mateix tarannà –liberal,
creient, catalanista– que

Ramon
Esquerra
va comentar
les obres
i les opinions
d’autors i
crítics com
ara William
Faulkner (1),
Virginia
Woolf (2),
André
Malraux (3),
Charles-
Augustin
Sainte-Beuve
(4) i Michel
Eyquem de
Montaigne
(5). ARXIU

Ramon Esquerra ja havia fet el
més difícil. El futur que podia
esperar-lo com a crític
resultava molt més que
prometedor quan va morir com
a combatent republicà. El 1936
havia aparegut en llibre
Lectures europees, un recull de
les crítiques que ben poc abans
havia publicat. Havia anat per
feina. Des del 1932, en tan sols
quatre anys, havia aconseguit
el que més costa sempre a un
crític: bastir-se un mapa. La
resta era camí pla, un cop
delimitat el territori sobre el
qual es treballa i identificats els
punts cardinals, un cop el crític
sap on té el nord, la dreta i
l’esquerra, i ha aconseguit
situar-s’hi. I aquest és un
primer pas essencial si no
parlem tan sols d’un
ressenyador, d’un turista
literari, sinó d’un crític, d’algú
que aspira a exercir de guia i
fins i tot de geògraf d’un tros

ben concret de paisatge.
Connectar els principals punts
de referència i dibuixar-se’ls
clars li és indispensable,
perquè només amb mapa hi ha
garantida una mínima
coherència. Sumada a la lògica
pròpiament argumentativa de
cada escrit en concret, aquesta
coherència entre crítiques
prové de la fidelitat a un
territori més ampli:
imprescindible bàsicament
perquè un crític pot tirar a
matar, però no pot jugar a la
ruleta russa, de la mateixa
manera que per aconseguir-ho
és molt millor que es faci un
mapa que no pas que llogui un
viatge organitzat, és a dir, que
es limiti a tenir un mètode o
una ideologia que li dicti què ha
de fer. Si el 1936 Ramon
Esquerra no era solament una
jove promesa de vint-i-tants
anys, sinó tota una realitat, és
perquè ja tenia clar el mapa.

Esquerra sembla més modern
que molts altres crítics de la
preguerra. Hi ajuden moltes
coses. Per exemple, el vessant
pedagògic (era professor de
literatura) i la consciència
d’estar escrivint als diaris
adreçant-se al que ell
anomena sense cap intenció
pejorativa el “gros públic”.
D’altra banda, no el lligava de
mans l’excessiva moralitat del
Breviari crític, de Manuel de
Montoliu. Ni, a diferència de
D’Ors, tampoc no es deixa
engavanyar mai per les
categories: una crítica amb
programa i que parla des de
les categories és una crítica
mecànicament deductiva, que
no aporta cap coneixement al
contingut previ de les
premisses i que si prova
d’aplicar-se prescriptivament
no fa cap altra cosa que
retallar la realitat o
invisibilitzar-ne una bona part,

com havia passat amb la
novel·la durant el
noucentisme. Però Esquerra,
com tot bon crític, és inductiu.
Fa el salt creatiu que va de
l’anècdota al general, dels
casos particulars a la visió
globalitzadora: salta de les
dades que considera
rellevants, i de l’anàlisi amb
què les cus, al coll d’una tesi
que n’és la conclusió, però mai
la maleta amb què surt de
casa. Aquesta llibertat de
pensament i d’actuacions és un
dels avantatges capitals de
Lectures europees a l’hora de
fer-se tan properes a un lector
d’avui. Es parla d’aquesta
crítica com de comparativa
perquè estableix ponts entre
literatures i llengües. Això ja ho
havien fet Joan Estelrich a
Entre la vida i els llibres (1926) i
Marià Manent a Notes sobre
literatura estrangera (1934).
Com aquests, Esquerra també

demostra ser un lector
intel·ligent i crític de la millor
bibliografia estrangera. Ara bé,
si amb Estelrich i Manent el
vincula una part d’aquest
bagatge, pel que fa a les
intencions i el to de la llengua és
molt més afí a periodistes com
ara Gaziel, Planas, Gasch i
Soldevila. S’hi nota la
cristal·lització que ja havia
assolit la llengua i el periodisme
en uns pocs anys. Les crítiques
recolzen sens dubte en el
coneixement precís de les
dades, però, malgrat aquest
rigor de base, el to és clarament
molt més de periodista que no
d’estudiós o professor. I és per
això, tal com s’espera d’algú que
no ha d’obligar el gros públic a
interpretar-lo contínuament
entre línies, que Esquerra va
molt més de dret que Manent,
autor en aquells anys d’una
crítica de biaix, deduïble en el
teixit, però mai del tot explícita.

Lectures amb mapa i amb llibertat Joaquim Noguero

l’autor de Lectures europees.
Anà al front defensant els seus
ideals. Ell, com tants altres, no
podia defensar una República
que no era la del 1931, quan ell
encara no tenia vint-i-dos anys.

Fins aquí el to, obligat, de
J’accuse d’aquest article. Una
precisió més, encara. L’any
1937, en plena guerra (perdu-
da) vaig trobar-me amb el nom
d’un tal Ramon Esquerra al
tercer volum d’una iniciació a
la literatura, obra seva i ma-
gistral, publicada en castellà
per l’editorial Apolo de Barce-
lona. Sota el seu nom hi diu:
“Profesor del Instituto Giner
de los Ríos y del Institut Fran-
çais, de Barcelona”. Aquest lli-
bre, que encara conservo per

la seva vigència, era un dels
que em van servir de text per
al concurs convocat per la Ge-
neralitat (Ventura Gassol ja
havia hagut d’anar-se’n, per-
seguit, de Catalunya; Carles Pi
i Sunyer era el conseller i Pom-
peu Fabra signava els certifi-
cats) per a reclutar mestres
que no estiguessin en edat mi-
litar; o sigui, dones, homes
grans i criatures: jo tenia 16
anys. Hi vaig llegir per prime-
ra vegada el Cant espiritual,
de Maragall, acompanyat
d’una traducció en castellà
d’Alfons Maseras!

L’amplitud gairebé inexhaurible
del coneixement directe de les
obres literàries que tenia Ra-
mon Esquerra s’embolcallava
amb l’esment i la consideració
de l’entorn referencial, de ve-
gades llunyà, sovint compara-
tiu i sempre il·luminador. Al
breu pròleg, l’autor aclareix al-
guns punts de Lectures euro-
pees, que cal tenir ben pre-
sents. Crec que són, sobretot,
les tres declaracions següents:
la primera és que els articles,
dels quals precedeixen els ca-
pítols del llibre, han estat en
gran part “totalment refor-
mats”, fins a esdevenir nous. A
aquest fet hi afegeix que hi ha
uns quants assajos inèdits, i en
tercer lloc, i el més important
de tot, és que anuncia l’aporta-
ció “de coses no dites”, les

quals en augmentar l’extensió
dels articles “els han convertit
en uns petits assajos”. Ens con-
vindria molt, doncs, un estudi
crític tan complet com fos pos-
sible (per no demanar una edi-
ció crítica completa) dels can-
vis introduïts per l’autor i del
sentit de la selecció fet entre
els escrits originals i els esco-
llits per a figurar al llibre.

Sigui com vulgui, com a crí-
tic, Esquerra destaca per la pe-
netració i per la llibertat d’es-
perit. Ja n’he esmentat altres
exemples, però és una garan-
tia d’aquesta llibertat d’esperit
que l’any 1935 el diari La Veu
de Catalunya “publiqués un
article-assaig sobre D.H. Law-
rence i n’esmentés la seva
novel·la més famosa (i més
fluixa, com diu Esquerra),
L’amant de Lady Chatterley”,
que no aparegué en català fins
que, al cap de molts anys ja no
esverà tant la gent, i la societat
–l’anglosaxona i la nostra– era
una altra. Però és evident que
Lawrence no s’adeia a l’aire
del temps, però pel fet de par-
lar-ne amb coneixement de
causa i amb autoritat crítica,
Ramon Esquerra s’avançava
per un camí molt llarg. En un
altre sentit, E.M. Forster i el
seu Viatge a l’Índia (títol de la
traducció catalana) constituï-
en una novetat absoluta. Uns
vint anys després Carles Riba
me la recomanà –“una gran

novel·la”, digué, com havia dit
Esquerra– quan jo me n’anava
a Anglaterra. Encara era un
valor inèdit entre nosaltres.
Potser gràcies a ell, en canvi,
arribà ben aviat Virginia
Woolf, amb Mrs. Dalloway i
amb Flush, sobre la qual juga
fort i el temps li ha donat la
raó amb escreix (mentre s’ha
demostrat que eren valors me-
nors o falsos Swinnerton, Ba-
ring, M. Kennedy...). Passa en
part el mateix (és a dir, que la
posteritat no ha estat a l’altu-
ra per a determinats autors)
amb André Maurois i fins a un
cert punt fins i tot amb Aldous
Huxley, malgrat que Un món
feliç encara corri.

Ramon Esquerra ens recorda
també una constant cultural
del seu temps, la qual venia de
lluny: que la traducció france-
sa era “el camí normal”, a casa
nostra, del coneixement de la
literatura anglesa. Per aquest
motiu fonamental de trasllat a
primer terme i de primera mà
de la novel·la anglesa (o anglo-
saxona si li tenim en compte,
com es mereix, el seu treball
sobre Faulkner) i per la defen-
sa i il·lustració del gènere
novel·la, hem d’estar admirats
i agraïts en parlar de Ramon
Esquerra. Novament present,
molt ben presentat, com hem
dit, per Teresa Iribarren i Do-
nadeu. De bon grat. Deute.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Aquesta meravella
de llibre ha trigat
setanta anys
a tornar a
les llibreries
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