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Resum:

L’any 1900 Joan Maragall publica una traducció castellana del llibre Physionomies de saints, del pensador catòlic francès Ernest 
Hello. Les referències que hi fa Maragall en el seu epistolari permeten deduir que hi hauria hagut un interès inicial del traductor 
per l’obra traduïda, interès que s’hauria vist decebut en conèixer l’obra més a fons. Una errònia contextualització (per part de 
Maragall) d’Hello en el marc del Modernisme religiós francès podria ser la clau que expliqués aquest estímul inicial.
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Abstract:

In 1900 Maragall published a Spanish translation of the book Physionomies de saints, by the French catholic writer Ernest Hello. 
The references that Maragall made in his personal correspondence allow us to infer that there would have been an initial interest 
of the translator in the translated work, interest that would have been disappointed when he knew about the work further. A wrong 
contextualization (by Maragall) of Hello in the French religious modernism could be the key to explain this initial interest.
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L’any 1899, Joan Maragall tradueix del francès al castellà l’obra Physionomies de saints, del pensador 
catòlic francès Ernest Hello, que apareixerà el 1900.2 Disposem de molt poca informació sobre les mo-
tivacions d’aquesta traducció;3 a part del pròleg a la traducció mateixa, Maragall només hi fa referència 
en dues cartes a Roura. A la primera, de febrer de 1899, li comenta que l’editor li dóna pressa i que 

1  Aquest article s'emmarca dins la producció del Grup de Recerca Ne varietur (2014 SGR 1019).
2  Ernesto HELLO, Fisonomías de santos, traducción del francés por Juan Maragall, Barcelona, Juan Gili [Colección de 
Autores Católicos, I], 1900; reproduït dins J. MARAGALL, Obres completes, vol. II, Barcelona, Selecta, 1961, p. 775a-899b (per 
a aquesta edició, d'ara endavant faré servir l'acrònim OC seguit del número del volum). El text original va ser publicat el 1875: 
Ernest HELLO, Physionomie de saints, París, Victor Palmé, 1875. La segona edició, ja pòstuma, va aparèixer tres anys abans de 
la traducció de Maragall: ID., Physionomies de saints, París, Perrin, 1897. Aquesta segona edició incorpora, a més d’un canvi en 
el títol (Physionomie es transforma en Physionomies), tres capítols més al final del volum, sense que la bibliografia sobre Hello 
aclareixi si aquests canvis obeeixen o no a la voluntat de l’autor. La traducció de Maragall duu el títol de la segona edició, però no 
incorpora els tres capítols finals que aquesta afegeix.
3  Antoni M. de BARCELONA, «Introducció» a J. MARAGALL, Obres Completes, vol. II, Fisonomías de Santos, Edició 
dels Fills, Barcelona, Sala Parés, 1929, p. 9-16, comenta l’acostament de Maragall a Hello i compara les dues figures, però no 
aporta cap dada sobre les motivacions de la traducció. La inclusió d'aquest text en aquelles obres completes va ser criticada per 
alguns comentaristes (especialment a La Nau del 10 de juliol de 1929 i del 22 de gener de 1930), cosa que va motivar que el 
director de l’edició, Joan Estelrich, la defensés explícitament; vg. Joan ESTELRICH, «Hello i Maragall», La Veu de Catalunya, 21 
de juliol de 1929;  i ID., «La “meravella” d’Hello», La Veu de Catalunya, 24 de juliol de 1929. L’última aportació de la bibliografia 
maragalliana a l’estudi d'aquesta traducció és la de Víctor OBIOLS, «Lectura d’una traducció de Joan Maragall: les Vidas de 
santos d’Ernest Hello», dins En el batec del temps, Barcelona, Institució de les Lletres Catalanes, 2012, p. 209-221.
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«haig de tenir traduïdes i repassades [les Fisonomías de santos] per tot lo mes que ve».4 A la segona, 
del mes següent, li transmet l’enuig que li provoca la traducció:

Tinc els treballs empantanegats. Lo d’en Sardà encara no ho he començat, per dedicar-me del tot a les 

Fisonomías de Santos, que en Gili em dóna pressa, però si vols que et diga la veritat ja em pesa; l’autor mateix 

decau, i ja voldria haver-m’ho tret de davant. Me falten un centenar de planes. Me sap greu treballar aixís obligat 

i per compromís. O és que no hi estic fet, o que no serveixo per feines llargues a plaço fixo que s’han de fer tant 

si a un li ve de gust com no, lo qual vol dir que no es fan bé, o que no es fan amb la puresa artística d’impuls 

amb què vaig traduir la Ifigènia a ratos.5

 
D’altra banda, als arxius d’Ernest Hello6 i de Joan Maragall no hi ha cap document que doni llum so-
bre la traducció. A la biblioteca de Maragall no es conserva ni tan sols l’exemplar francès de l’obra 
traduïda (tampoc no hi ha la biografia d’Hello citada per Maragall al pròleg), i l'únic volum relacionat 
amb Hello que hi podem trobar és una obra de Ruysbroeck traduïda per Hello i publicada l’any 1869,7 
amb una atzarosa història entre 1869 i 1908 a la qual val la pena dedicar una petita digressió. Aquest 
llibre, inicialment, devia pertànyer a algú que va signar-lo –de manera il·legible– en el frontispici, sota 
la indicació impresa «PROPRIÉTÉ DE», i abans o després va ser propietat d’un gabinet de lectura, 
atesa l’etiqueta a la coberta i el segell de la p. VII que atribueix el volum al «Gabinete de lectura, 
Asalto 5, Barcelona» i li assigna el núm. 798. Posteriorment va pertànyer a Verdaguer (ignoro si va 
demanar el volum al gabinet de lectura en préstec i no el va tornar, si el va comprar en una llibreria de 
vell, si li fou regalat…), que tenia un notable interès per Ruysbroeck.8 A la mort de Verdaguer, Josep 
Pijoan va intervenir en l’ordenació dels seus papers9 i va aprofitar les circumstàncies per quedar-se 
el cobdiciat exemplar –aquest cop, el robatori és manifest–, que va donar a llegir a la seva amant 
Teresa Mestres, amb qui va començar a relacionar-se l’any 1907. Tot això ho confessa Pijoan ma-
teix en la nota que va escriure al frontispici de l’obra: «Aquest llibre es trobaba entre els papers de 
Mossen Jacinto Verdaguer que vaig ordenar en 1907. La Teresa el va tenir sempre a mà i el llegia 
cada dia. J. P.». Finalment, el llibre va passar a propietat de Maragall –Pijoan l’hi devia regalar, es-
tampant-hi abans l’anotació indicada– probablement cap al novembre de 1908, data en què Maragall 
en va traduir alguns fragments en una de les seves llibretes.10 Els nombrosos subratllats i marques 
de lectura del volum (el primer subratllat destaca «Il y a des paroles qu’il faut deviner, et qu’on pro-
fane en les expliquant») podrien ser de qualsevol dels successius posseïdors i lectors de l'exemplar. 

4  Carta a Antoni Roura del 18 de febrer de 1899, dins OC I, p. 1128b.
5  Carta a Antoni Roura del 17 de març de 1899, dins OC I, p. 1129.
6  Una consulta exhaustiva del Fonds Ernest Hello dipositat als Services des Archives de l’Institut Catholique de Paris 
(deu caixes de 34x25x8 cm amb manuscrits, edicions, correspondència i material divers, sense catalogar) no va donar cap dada 
sobre la versió maragalliana, malgrat que hi ha documents d’una naturalesa semblant, com una carta de 1903 d’un clergue italià 
adreçada a la viuda d’Hello manifestant-li el seu propòsit de traduir l’obra del seu difunt marit. Agraeixo a Marie Sollogoub, direc-
tora dels Services des Archives, les facilitats concedides per a la consulta d’aquest fons. D’altra banda, no em va ser possible la 
consulta dels arxius de l’editorial Perrin (on va aparèixer la segona edició de l’obra d’Hello, tres anys abans de la traducció de 
Maragall), en curs de reorganització en el moment que hi vaig intentar fer una recerca.
7  RUSBROCK L’ADMIRABLE, Oeuvres choisies, traduit par Ernest Hello, París, Librairie Poussielgue Frères, 1869 
(AJM, 3-3-12bis).
8  Ho prova l'article Jacint VERDAGUER, «Ruysbroek. Al rvnd. mossèn Enric Pla i Deniel en lo dia de sa missa nova», 
Lo Pensament Català, any I, núm. 14, 31 de juliol de 1900, p. 101-111, recollit dins ID., Prosa, a cura de Joaquim Molas i d’Isidor 
Cònsul, Barcelona, Proa, 2003, p. 460-463.
9  Vg. Anna M. BLASCO I BARDAS, «Josep Pijoan i Jacint Verdaguer», Anuari Verdaguer 1993-1994 [1995], p. 295-323.
10  Agenda de butxaca 1907-1911 (AJM mrgll-Mss. C. F.).
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Ernest Hello sembla d’entrada un autor força allunyat dels interessos intel·lectuals de Maragall: es tracta 
d’un pensador catòlic obertament apologeta i polemista, que encapçalava algunes de les seves obres 
–Physionomies de saints, sense anar més lluny– amb ostentoses submissions a l’autoritat del Magisteri 
catòlic romà. Les dues cartes a Roura citades semblen indicar clarament que Maragall tradueix Hello 
per encàrrec de l’editor. De totes maneres, és possible que l’acostament inicial a l’autor francès fos 
motivat per alguna cosa més que no pas un simple encàrrec atès que Maragall era molt refractari a 
acceptar-ne.11 Quan diu a Roura que «l’autor mateix decau», sembla que està defraudant unes expecta-
tives que s’hauria creat prèviament.12 ¿D’on li vindrien, aquestes expectatives? Una hipòtesi és l’interès 
del simbolisme –i, especialment, del decadentista francès Joris-K. Huysmans– per Hello.13 Huysmans, 
convertit al catolicisme el 1892, havia publicat el 1884 la novel·la À rebours, on tractava Hello de «savi 
enginyer de l’ànima»,14 però també de «fanàtic religiós» i de «petulant pontífex»;15 a La-bas (qui sap 
si una font del títol d’Enllà),16 de 1891, posava en boca d’un dels personatges que Hello era el major 
psicòleg del segle.17 Huysmans era molt crític amb l’Hello traductor dels místics –d’Angela da Foligno 
i de Ruysbroek–,18 però en continuava valorant la penetració psicològica, especialment a L’homme i a 
Physionomies de saints.19 Molt més discutible és situar Hello en el terreny del Modernisme religiós:20 
Hello no hi pertany en absolut, ni pot considerar-se’n un precedent. Tanmateix, aquesta imatge, falsa, 
d’un Hello proper al Modernisme ens pot posar sobre la pista del possible interès de Maragall per ell 
en el context d’un acostament cada cop més gran a la temàtica religiosa. En el pròleg a la traducció 
de Fisonomías de santos, Maragall el presenta com «uno de los grandes escritores de este siglo», i de 
seguida l’emmarca en un context que defineix de «neocatòlic»:

11  Cf. Jaume TUR, Maragall i Goethe. Les traduccions del «Faust», Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de Barcelona, 1974, p. 48.
12  V. OBIOLS, op. cit., p. 213, rebutja aquesta lectura i considera que quan Maragall diu que «l’autor decau», simplement 
expressa la voluntat de «treure-se’l del davant»: «quan una tasca ens enfarfega la percepció immediata de l’objecte és fàcilment 
negativa, però es tracta d’una percepció circumstancial, mancada d’objectivitat. […] Aquí discrepo de la valoració que en fa Mo-
reta, potser excessivament convençut de la veracitat de les opinions que sustenta Maragall en la correspondència». El fet, però, 
que Maragall pràcticament no torni a citar Hello en els seus textos públics o privats –el cita tan sols, i de passada, en dos articles: 
«La gloria y la fama», La Lectura, núm. 96, desembre de 1908 i «La bondad redentora», Diario de Barcelona, 5 de febrer de1903 
recollits dins OC II, p. 241a i p. 671– crec que mostra que el distanciament d’Hello no és merament circumstancial, sinó clarament 
ideològic.
13  Marfany subratlla el fet que Huysmans havia posat de moda Hello; Quintana, en un primer moment, reflexiona sobre 
un passatge de la traducció maragalliana que converteix Hello en simbolista i, en un segon estudi, destaca que Hello era «un 
autor francés estrictamente ortodoxo pero muy apreciado por los simbolistas por su interés por la vida íntima de los místicos y 
los santos»; vg. Joan Lluís MARFANY, «Joan Maragall», dins Martí de RIQUER, Antoni COMAS, Joaquim MOLAS, Història de la 
literatura catalana, vol. VIII, Barcelona, Ariel, 1986, p. 221, nota 86; Lluís QUINTANA TRIAS, La veu misteriosa. La teoria literària 
de Joan Maragall, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, p. 109-110;  i ID., «La definitiva bondad de la vida. 
El pensamiento religioso en la obra de Joan Maragall», Bulletin Hispanique, núm. 1, juny de 2003, p. 133-158 (cit., p. 154). 
14  Joris-Karl HUYSMANS, A repèl, traducció de Miquel Martí i Pol, Barcelona, Edhasa, 1989, p. 142.
15  Ibid., p. 143 i 144.
16  V. OBIOLS, op. cit., p. 213, més aviat en dubta.
17  J.-K. HUYSMANS, Là-bas, París, Flammarion, 1978, p. 37.
18  Al «Prefaci escrit vint anys després de la novel·la», subratlla que Hello «estava posseït per la mania d’esporgar, d’edul-
corar, d’encendrar els místics, per por d’atemptar contra el fal·laç pudor dels catòlics»; vg. J.-K. HUYSMANS, A repèl, op. cit., p. 17.
19  El 1899 escrivia que «l’Hello de talent est celui qui a écrit l’Homme et les Physionomies de saints»; vg. ID., «Bouquins. 
À propos de Barbey d’Aurevilly, Hello, Dom Legeay et Émile Mâle», Écho de Paris, 26 d'abril de 1899, p. 1, recollit dins Huysmans, 
París, L’Herne [Cahiers de l’Herne, núm. 47], 1985, p. 346.
20  Vg. J. L. MARFANY, «Sobre l’evolució ideològica de Maragall», op. cit., p. 153, i ID., «Joan Maragall», op. cit., p. 220,  
que sembla suggerir que l’interès de Maragall per l’obra d’Hello ve del fet que aquest es prestava a ser interpretat com a «moder-
nista», en el sentit teològic del terme.
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Formó parte de aquella falange de neocatólicos que se agitaron a mediados de este siglo: los Lamennais, los 

Lacordaire, los Gratry, los Montalembert, los Veuillot y tantos otros que sintieron el catolicismo con el refinamiento 

y la intensidad de hijos del siglo XIX, y que trabajaron con fe y entusiasmo para asimilar la nueva civilización a 

la Iglesia. Hermosa falange de sociólogos creyentes, luchadores y místicos, cuya obra, suspendida hasta cierto 

punto por la generación positivista que les sucedió, empieza ahora a ser admirada y continuada por una nueva 

generación que quiere ir más allá.

Esta nueva generación se fijará seguramente en Hello más que en sus compañeros; porque si en lo que tuvo de 

luchador y político pertenece con ellos principalmente al pasado, en lo que tuvo de místico es perenne y empieza 

además a ser muy del presente, respondiendo a grandes anhelos del porvenir.21

És a dir: les polèmiques d’Hello («lo que tuvo de luchador y político») ja no interessen a ningú, 
mentre que el que se salva de la seva figura és el seu vessant místic. Però el que resulta interessant 
d’aquesta citació és el caràcter desencertat de l’alineació d’Hello (1825-1885) amb Lamennais (1782-
1854), Lacordaire (1802-1861), Gratry (1805-1872), Montalembert (1810-1870) i Veuillot (1813-1883).22 
D’entrada, la cronologia ja mostra que Hello és una mica posterior. Lacordaire i Montalembert foren 
els dos grans deixebles de Lamennais quan tractaren de reconciliar l’Església amb els avenços de la 
Revolució Francesa, una tasca que fou condemnada per l’encíclica Mirari vos de Gregori XVI (1832) i 
que motivà el trencament de Lamennais amb Roma; l’obra de Lamennais posterior a aquesta ruptura 
emfatitzà les connexions entre cristianisme i alliberament social, de manera que avui hom el veu com 
un precursor del socialisme cristià i de la teologia de l’alliberament.23 Per la seva banda, Gratry –alienat 
també amb el catolicisme liberal–24 s’oposà a la infal·libilitat pontifícia, tot i que va acabar acatant els 
resultats del Concili Vaticà I. Veuillot, en canvi, defensava inequívocament la doctrina ultramuntana, 
si bé inicialment havia estat company de lluites de Montalembert a favor de l’ensenyament religiós. El 
Modernisme religiós, condemnat per l’encíclica Pascendi de Pius X el 1907, tenia els seus antecedents 
en la tasca de Lamennais i els seus seguidors, però no en la de Veuillot ni tampoc, és clar, en la 
d’Hello. De totes maneres, encara que aquests noms apareguin en forma de llistat i amb un Veuillot que 
sembla més aviat desentonar, és possible que Maragall estigués força al corrent del que significaven: a 
la biblioteca paterna hi ha prou obres d’aquests autors, i és molt probable que Mañé i Flaquer, que havia 
participat al segon congrés de catòlics liberals de Malines (1864) i havia mantingut correspondència 
amb Montalembert, l’hagués familiaritzat amb aquest moviment.25 Maragall mateix, a la biografia del seu 
mestre en periodisme, en farà constar les connexions amb el catolicisme liberal francès:

21  Oc II, p. 775a.
22  L’any 1891, a la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès hi havia quatre obres de Lamennais (entre elles, les obres completes), 
sis de Lacordaire, setze de Gratry, sis de Montalembert i dues de Veuillot, com es desprèn d’ATENEO BARCELONÉS, Catálogo 
de la biblioteca precedido del reglamento interior de la misma, Barcelona, L’Avenç, 1891 (AJM 2-5 -29).
23  Per totes aquestes dades, vg. Jordán GALLEGO, «Introducció» a Félicité Robert de LAMENNAIS, Paraules d’un cre-
ient. El llibre del poble, i Henri Dominique LACORDAIRE, Conferències de Notre-Dame de 1845, traducció de Lídia Anoll, Barce-
lona, Facultat de Teologia de Catalunya - Fundació Enciclopèdia Catalana [Clàssics del Cristianisme, núm. 20], Barcelona, 1991, 
p. 7-57.
24  Eduard VALENTÍ FIOL, El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos, Esplugues de Llobregat, 
Ariel, 1973, p. 31 . Josep Maragall Vilarosal, pare de Joan Maragall, posseïa dues obres d'Auguste Joseph Alphonse Gratry: A. 
GRATRY, La moral y la ley de la historia, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1868 (AJM Inv. 209 , obra relligada amb 
d’altres editades pel Diario de Barcelona; al llom hi consta Folletín del Diario de Barcelona); i ID., Los sofistas y la crítica, Barcelo-
na, Imprenta del Diario de Barcelona, 1873
25  Sobre els contactes de Mañé amb el catolicisme liberal francès, vg. Joan BONET I BALTÀ i Casimir MARTÍ I MARTÍ, L’in-
tegrisme a Catalunya. Les grans polèmiques: 1881-1888, Barcelona, Editorial Vicens-Vives - Fundació Caixa de Barcelona, 1990, p. 
12 i 14; i C. MARTÍ, L’Església de Barcelona (1850-1857). Implantació social i dinamismes interns, Barcelona, Curial - Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1984, p. 64 i 480-481.
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A París, [Mañé] ha lligat amistats amb alguns dels nobles campions d’aquell moviment catòlico-polític tan 

entusiasta, tan generós, tan ple d’il·lusió en fer penetrar el sentit cristià en la moderna democràcia: el P. 

Lacordaire, el comte de Montalembert, Mgr. Dupanloups, aquells grans enteniments profundament cristians, 

aquells grans caràcters d’aristòcrates sincerament demòcrates, aquells il·lustres representants d’una alta 

modernitat, d’aquell bell romanticisme social, d’aquella ventada de puresa que travessa la corrompuda 

atmosfera del segon Imperi, són llavores els amics de Mañé.26

 
Maragall sap qui són Lacordaire i Montalembert. El que possiblement no sap és qui és Hello, ja que 
situar-lo en l’estela dels catòlics liberals francesos és un error flagrant, potser motivat simplement pel fet 
que l'autor havia dedicat un breu estudi a Lacordaire.27 La clau que explica l’interès inicial de Maragall 
per ell podria ser, doncs, aquesta identificació errada amb el catolicisme liberal francès que certament 
havia influït Mañé. Hello no és Lamennais ni Montalembert, però inicialment Maragall s’ho devia pensar 
i, per això –si la hipòtesi és correcta–, en devia emprendre la traducció d’acord amb Joan Gili.28

 
L’obra que Maragall tradueix, Physionomies de saints, no és ni la més coneguda ni la més ambiciosa 
d’Hello; la més coneguda i ambiciosa la traduirà al castellà anys més tard, el 1910, Miquel dels S. Oli-
ver: L’homme: la vie, la science, l’art.29 Maragall tradueix l’obra en què Hello recull, seguint el calendari 
del santoral, vides de sants. En certa mesura és coherent amb l’exaltació dels individus singulars prò-
pia del Maragall d’aquests anys, lector entusiasta d’Ibsen, Carlyle i Nietzsche.30 S’ha destacat que el 
criteri d’Hello per escollir els sants inclosos al seu Flos sanctorum és el de la propensió a l’activitat:31 el 
sedentari Maragall manté, doncs, la seva fascinació pels homes d’acció.32 A més, l’obra d’Hello ha estat 
qualificada de crèdula i, fins i tot, de naïf, pels seus exegetes. Pierre Hervelin, per exemple, assenyala:

Il n’a aucune critique. Il est crédule comme un enfant. Quand il raconte la vie des Trois Rois Mages ou de saint 

Denys l’Aréopagite ou de saint Georges, les extravagances de saint Siméon Salus ou les miracles stupéfiants 

de saint Leufroi, il ne suppose pas un seul instant que la légende puisse avoir enrichi l’histoire, si même elle 

26  Biografia de D. Joan Mañé y Flaquer, dins OC I, p. 892a. El pare de Maragall posseïa tres obres de Doupanloup: EL 
OBISPO DE ORLEANS, El ateismo y el peligro social, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, Barcelona, 1866 (AJM Inv. 48 
i 98); DOUPANLOUP, Cartas de Monseñor Doupanloup, obispo de Orleans, á un miembro de la Academia de Santa Cruz sobre 
educación intelectual, versión castellana de Cecilio Navarro, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1871 (AJM Inv. 209 , 
obra relligada amb d’altres editades pel Diario de Barcelona; al llom hi consta Folletín del Diario de Barcelona); ID.-, Carta de 
Monseñor el obispo de Orleans á M. Gambetta, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1871 (obra relligada dins el Folletín 
del Diario de Barcelona, núm. 3 ).
27  E. HELLO, Le Père Lacordaire, ses oeuvres et sa doctrine, París, Victor Palmé, 1868.
28  V. OBIOLS, op. cit., p. 214, considera que això no passa de ser una conjectura: «I si fos irrellevant el fet de situar-lo en 
el deixant del catolicisme liberal, al qual potser se sentia personalment proper, per fixar-se més, justament, en els aspectes que 
apuntàvem en iniciar aquesta ponència? La poesia i la mística, i ambdós àmbits xifrats en el llenguatge i el silenci?». La hipòtesi 
d’Obiols és que Maragall podria haver arribat a Hello no pas a la recerca del catolicisme liberal francès, sinó a la recerca de la 
mística. El resultat, però, hauria estat igualment decebedor per Maragall, ja que en traduir-lo s’hauria adonat que, més que un 
llibre místic, Physionomies de saints és un llibre piadós; i pietat i mística, no cal dir-ho, són conceptes molt diferents.
29  Ernesto HELLO, El hombre: la vida, la ciencia, el arte, trad. de Miquel dels Sants OIiver, Barcelona, Eugenio Subirana, 1910.
30  Sobre aquesta triple influència, vg. I. MORETA, «Els herois d’Ibsen, Carlyle i Nietzsche», dins ID., No et facis posar 
cendra. Pensament i religió en Joan Maragall, Barcelona, Fragmenta, 2010, p. 109-116.
31  Vg. Michel AMGWERD, L’oeuvre d’Ernest Hello, thèse présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg 
(Suisse), Sarnen, L. Ehrli, 1947, p. 281.
32  Aquesta actitud és explicada per Maragall mateix en la carta a Pere Coromines del 22 de gener de 1902, dins OC I, p. 957.
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ne l’a pas entièrement supplée. Il ne s’étonne que d’une chose, en sa candeur absolue, c’est que les saints 

d’aujourd’hui ne fassent pas de miracles aussi extraordinaires que ceux d’autrefois.33

 
Michel Amgwerd, l’autor de l’estudi més complet i fiable que existeix sobre Hello, també assenyala la 
seva «crédulité un peu naïve», i explica que «quand il signale le transfert des reliques des Rois Mages, 
quand il exalte les interprétations symboliques de saint Grégoire, quand, même sur l’autorité des Bollan-
distes, il parle des privilèges du mois de mars, “le mois des commencements et des renouvellements”, 
le sourire du lecteur acquiert quelque légitimité».34

 
Aquesta innocència d’Hello la subratllava també Maragall al pròleg a la seva traducció: «se encuentra 
en Hello caídas de estilo y de concepto que desconciertan: de lo sublime desciende súbitamente a lo 
trivial, a lo pueril; de lo más vibrante pasa sin transición hasta lo ñoño: canta como un profeta, y se duer-
me de pronto como un niño o como un viejo: es de una desigualdad genial».35 Aquest pròleg és molt 
representatiu de l’estil de Maragall a l’hora de manifestar discrepàncies amb personatges de l’òrbita ca-
tòlica aparentant, però, completa admiració: realitza la mateixa operació amb Verdaguer, per exemple.36 
Pel que fa a l’obra traduïda, Maragall la contraposa inicialment a les vides de sants a l’ús, destacant que 
en els retrats d’Hello els sants no són personatges remots sinó plenament vivents i actuals: «los santos 
[…] se confunden con nosotros […] revelándonos que en el fondo de la humanidad hay algo siempre 
igual bajo las mayores diferencias exteriores, y que la santidad es una cosa muy humana, que por ser 
muy fuerte y hondamente humana es también divina».37 Després, però, assenyala les «caídas de estilo 
y de concepto» que ja hem esmentat, i acaba amb una contraposició –en forma de lloança enverinada– 
entre les vides de sants tradicionals i les fisonomías d’Hello:

 

Toma Hello el rasgo dominante de cada santidad, lo señala, lo marca profundamente, hasta lo exagera, 

subordina a él toda la vida y la obra del santo, lo compara con los de otros afines u opuestos, y 

después manda, por decirlo así, el Santo a la gloria, dejando indeleble su expresión en nuestra alma. 

Este procedimiento es muy adecuado a los lectores modernos que leen poco y aprisa y necesitan latigazos 

geniales a su sensibilidad estragada. Por esto, y ante todo por la nueva inquietud de los espíritus que buscan 

orientación, creemos que el libro de Hello puede ser un libro providencial: providencial en haberse retardado su 

difusión, y providencial por el momento en que empieza a difundirse y para el porvenir.38

 
En altres paraules: Hello redueix cada sant a una caricatura, la qual cosa és molt adient per als lectors 
apressats que volen receptes fàcils. És sens dubte un mèrit de Maragall ser capaç de llançar aquesta 

33  Vg. Pierre HERVELIN, «Ernest Hello», Revue de Fribourg, novembre i desembre 1907, vol. 38; cito de la separata: 
Friburg (Suïssa), Imprimerie de l’Oeuvre de Saint-Paul, 1908, p. 17.
34  M. AMGWERD, L’oeuvre d’Ernest Hello, op. cit., p. 285 ; V. OBIOLS, op. cit., p. 215, sembla acusar Amgwerd de dis-
plicent per aquest comentari.
35  OC II,  p. 776b.
36  Vg. I. MORETA, «Verdaguer i Maragall: anotacions per a un treball comparatiu», Revista de Girona, núm. 217, març-
abril de 2003, p. 187-188. Vg. també l’article «Un cura», Diario de Barcelona, 16 d'octubre de 1902 (OC II, p. 281b), comentat 
dins ID., No et facis posar cendra, op. cit., p. 208-210, on es realitza la mateixa operació.
37  Oc II, p. 776a.
38  OC II, p. 777a.
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acusació amb uns termes que no escandalitzin els lectors de la «Colección de autores católicos» en 
què va aparèixer la traducció, tots els volums de la qual duien la menció «con licencia del ordinario», 
amb els corresponents nihil obstat i imprimatur.

Rebut el 8 de juliol de 2014 
Acceptat el 3 de setembre de 2014
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