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Proemi

Aquestes cartes de Just Cabot vénen del fons de Maurici Torra Balari, el qual, als
anys 1980, em va deixar fer-ne fotocòpies, perquè ell sabia que jo tenia molt
d’interès en l’estudi de la colònia catalana de París dels anys 1940, especialment
dels artistes que havien freqüentat Montparnasse, la Meca de l’art modern entre els
anys 1930 i 1960. La meva amistat amb Maurici era improbable, ja que tot ens
separava: ens portàvem 37 anys, ja que ell havia nascut el 1907 i jo el 1944; jo era
fill d’anarquistes d’origen pagès de la Franja de Ponent; ell, de la gran burgesia
tèxtil catalana. Però teníem coses en comú: el fet d’haver viscut a cavall entre
Barcelona i París (quan ens vam conèixer, cap al 1974, ell, que era barceloní, vivia
a París, i jo, més aviat parisenc, vivia a Barcelona), un interès comú per la història i
la bibliofília, un sentit de l’humor força desenvolupat i una situació assumida de
marginalitat que en ell venia de la seva homosexualitat i en mi del fet de ser un
ésser desarrelat, un home de fronteres. 

El destinatari, Maurici Torra Balari

És un personatge que no ha deixat rastre en la història del segle XX, ja que, com
deia ell mateix, no va fer obra de creador, però va ésser un testimoni excepcional
de la vida política, social i cultural de Barcelona i sobretot de París des dels anys
1930 fins gairebé els anys 1980. Com es veu clarament per les cartes de Just
Cabot, fou un dels grans animadors de la vida social de la colònia catalana
parisenca des de l’any 1937,1 quan passà clandestinament els Pirineus, fins al 1940
i, sobretot, després de la seva tornada a París la tardor de l’any 1946 i fins als anys
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1970. Mau rici Torra Balari no va aconseguir mai entrar en el cos diplomàtic
espanyol, contràriament al que molta gent es pensava. La seva relació amb Cambó
en els primers anys de l’exili –fou un dels seus secretaris, com també ho fou la
seva gran amiga Paulina Pi de la Serra– i la seva francofília –va fer la carrera de
l’École des Sciences Politiques a París– el varen portar a un fracàs al concurs al
cos diplomàtic l’any 1944, un moment en el qual les relacions entre l’Espanya
franquista i la França que s’alliberava de l’ocupació nazi eren problemàtiques. Allò
que sí que va ésser fou bibliotecari de l’ambaixada d’Espanya a París durant molts
anys, càrrec que va exercir gairebé sempre de franc, fins que, pocs anys abans de
jubilar-se, un ambaixador es va adonar que no tindria ni pensió ni seguretat social,
i va decidir fer-lo entrar en la nòmina dels empleats de l’ambaixada d’Espanya.
Però a Maurici no li feia falta el sou de bibliotecari. Hereu de la fàbrica tèxtil de la
família, com Santiago Rusiñol, havia deixat la direcció de l’empresa al seu germà
petit, i cobrava una pensió que li permetia viure molt bé a París, en un pis de la rue
du Bac, a l’aristocràtic «VIIème arrondissement», i ajudar amb generositat els seus
amics de la bohèmia artística catalana i espanyola de Montparnasse. El càrrec de
bibliotecari de l’ambaixada tenia molts avantatges per a ell: primer, tenia passaport
diplomàtic, cosa que explica que pogués viatjar entre París i Barcelona a finals de
1947 i principis de 1948 (vegeu la carta del 20-XII-1947) en un moment en què la
frontera entre França i Espanya estava tancada; segon, li permetia entrar en relació
amb el món cultural francès amb molta facilitat, ja que rebia els programes dels
teatres i dels concerts i les invitacions de museus i galeries d’art per a gairebé tots
els vernissatges, sense comptar el contacte amb els editors i llibreters. Maurici era
un bibliotecari molt especial: tothom sabia a l’ambaixada que era fill de la gran
burgesia catalana, que coneixia la família reial a l’exili i que tenia amistat amb les
filles de Juan de Borbón, cosa que li permetia una gran llibertat i, suposo, no
respectar gaire els horaris estrictes de funcionari, ja que era molt aficionat al teatre
(un dels seus grans amics a París fou el dramaturg, molt de moda aleshores, Henri
de Montherlant) i feia una vida mundana molt rica. Freqüentava alhora els cercles
aristocràtics més tancats de París i els més intel·lectuals, però també la bohèmia
artística de Montparnasse: era molt amic de Grau Sala, d’Antoni Clavé i coneixia
tothom, des de Dalí fins a Picasso. Aquest, segons deia Maurici, era «molt
conyon», com ell mateix, i li deia que era com el retrat de Dorian Gray, ja que
Maurici va conservar molts anys una aparença física de gairebé adolescent (un
retrat merave llós de Grau Sala ho confirma). A més a més, Maurici va tenir molta
amistat amb Jacqueline Picasso, i aquesta sempre el visitava en els darrers anys de
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la seva vida, quan venia a Barcelona, on s’havia jubilat definitivament a principis
dels anys 1980. En realitat, aquest modest càrrec de bibliotecari li va permetre
ésser, de fet, i gràcies a l’extensió extraordinària de les seves relacions –ja que, a
més, s’interes sava molt pel món de la moda (era un dandi, molt amic de Balen -
ciaga i de Christian Dior)–, un autèntic ambaixador cultural de Catalunya i d’Espa -
nya a París, una mena de conseller discret que devia ajudar molt els representants
del cos diplomàtic espanyol a París a moure’s en els ambients polítics i culturals.
En el seu pis de la rue du Bac, després de la Segona Guerra Mundial, en un mal
moment de les rela cions entre França i Espanya, organitzà reunions entre l’agregat
cultural de l’ambai xada espanyola, Luis Díaz del Corral, i diplomàtics francesos.2

Un aspecte molt peculiar de la seva personalitat era el do de gents, la diplomàcia
innata que li va permetre freqüentar tant els representants de l’estat franquista a
París, del qual ell mateix era un modest representant, com els intel·lectuals i els
artistes de l’exili re pu bli cà es panyol, sobretot el català. Carles Sentís, a les seves
memòries,3 el qualifica de «neutral»: un dels pocs espanyols que eren a França que
no van prendre partit per una de les dues Espanyes. Per això és una pena que un
testimoni tan important de la vida cultural parisenca dels anys 1930 als anys 1970,
de les rela cions diplomàtiques i culturals entre París, Madrid i Barcelona, de la
vida dels artistes i escriptors catalans de l’exili a França, s’hagi, ho temo molt,
perdut irremeiablement. Tots aquests retalls de diaris que tant Just Cabot com
Maurici Torra Balari col·leccionaven i arxivaven, com es veu en la corres -
pondència (però tam bé com he pogut comprovar en el cas de Maurici al seu arxiu
del pis de Barce lona), deuen haver anat a parar al drapaire, perquè no van
interessar cap biblioteca ni arxiu públic català. No sé on para avui la corres -
pondència rebuda per Maurici, tan preciosa. Malauradament, sé que mai no
podrem escriure la biografia d’un dels observadors més crítics i més informats del
món català i espanyol i de les seves relacions amb la cultura francesa. 

El remitent, Just Cabot

Just Cabot és un intel·lectual molt més conegut que Maurici Torra Balari, i és
recordat sobretot com a director de la gran revista Mirador (1928-1936) que, segons
Josep Maria de Segarra fou «la publicación más sensible y más civilizada que se ha
producido en Barcelona en todo lo que va de siglo». Per això no m’estendré en la
seva biografia i només donaré alguns detalls de la seva vida a París, on s’exilà el
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febrer de 1939. Com que era, d’ençà de l’any 1938, un modest secretari de segona
del Ministeri d’Estat, com ell mateix diu,4 a l’hora de la retirada va poder escapar
dels camps de concentració i va continuar amb l’oficina de Seta a París, d’on ja no
es va moure perquè s’hi trobava bé, malgrat tots els entrebancs de l’exili, la Segona
Guerra Mundial i l’ocupació alemanya. A París, Cabot trobà el clima literari que
havia somniat tota la vida. Era culturalment molt afrancesat, coneixia perfectament
la literatura francesa dels segles XVIII i XIX, sobretot la novel·la realista del XIX, i
com per a tots els amants del llibre i de la bibliofília, París era indiscutiblement la
ciutat somniada, la capital mundial del llibre. Va viure molt precàriament els pri -
mers anys de l’exili fins a l’any 1940, com la majoria dels refugiats espanyols. A
l’octubre de 1939, va col·laborar com a redactor i compaginador a l’edició del pe -
riò dic finançat per la Generalitat, El Poble Català (octubre 1939-febrer 1940),
dirigit per Met Miravitlles i Rafael Tasis. També, segurament, es dedicà al mercat
del llibre, ja que era un gran expert en la matèria. La seva biblioteca privada, ja en
els anys 1930 a Barcelona, era molt selecta i, com deien els seus amics de l’Ateneu,
havia posat un pis, no a una «querida», com solien fer els burgesos catalans amb
possibles, sinó als seus llibres, pis en el qual no deixava entrar ningú. Gran part
d’aquesta biblioteca es va perdre arran d’un saqueig durant la Guerra Civil. Joan
Ramon Masoliver va salvar el que va poder i ho va dipositar a la biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès, on és encara. També es desprèn, per la correspondència, que
va intervenir, o com a corrector o com a encarregat de l’edició, en alguns dels lli -
bres catalans de l’exili, particularment en les edicions de bibliòfil de l’editorial
Albor, fundada pel seu amic Ferran Canyameres, que d’altra banda, com que era
l’editor de Simenon al castellà, també li va donar feina com diu el mateix Cabot:
«Vam ser uns quants escriptors i artistes catalans que, als primers anys quaranta,
vam poder anar fent bullir l’olla a París gràcies als dossiers i les traduccions
simenonianes, i també gràcies a la petita editorial que [Canyameres] havia muntat
fent societat amb en Pere Ballber».5

Al cap d’un temps, es va associar amb Víctor Hurtado i Lluís Montanyà i van
obrir la galeria d’art Mirador a la prestigiosa Place Vendôme, entre l’Òpera i el jardí
de Les Tuileries, negoci del qual Cabot se separà a finals de l’any 1950. Després del
seu casament amb Rosita Castelucho l’any 1952, aquesta afegí a la botiga d’articles
per a pintors que havia fundat el seu pare, Emili Castelucho, al Boulevard Montpar -
nasse, una llibreria amb Cabot al capdavant, la Librairie Espagnole et Latino-
Américaine, que fou durant molts anys la més completa llibreria hispànica de París
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amb una secció d’alta bibliofília. Com també es desprèn de la correspondència, Just
Cabot fou un veritable montparno, és a dir, una figura del barri intel·lectual i artístic
de Montparnasse, entre la rue de Varenne, on va viure amb Grau Sala, la rue
Boissonnade, on era veí d’Antoni Clavé, i finalment el Boulevard de Montparnasse,
amb la seva muller Rosita Castelucho, on va morir encara jove el 1961. Cabot, ho -
me de tertúlies, gran conversador, fou també un aglutinant de la colònia intel·lectual
i artística catalana de París –com es desprèn de la correspondència– amb els sopars
de la seva colla dels dimarts al vespre, la seva tertúlia del dissabte a la tarda quan
vivia a la rue de Varenne, la seva presència a la galeria Mirador i, després, a la seva
llibreria del Boulevard de Montparnasse, on era fàcil trobar-lo.

Just Cabot, home honest i independent (no es feia cap il·lusió sobre els polítics
catalans de l’exili, als quals acusava alhora de clientelisme i d’incapacitat), fou
nogensmenys una personalitat influent i respectada en el cercle intel·lectual català de
l’exili. Fou membre del consell directiu de l’associació –independent de qualse vol
entitat política– Cultura Catalana, que es creà l’any 1945 en acabar la guerra i que va
contribuir a federar l’elit intel·lectual en proposar una gran gamma d’activitats, entre
elles, les convocatòries dels Jocs Florals. Cabot va ésser membre del jurat dels de
París, l’any 1948.6 També va col·laborar amb la premsa catalana, a la Revista de
Catalunya, l’any 1947 com veurem, i gràcies segurament a la seva connexió amb
Rafael Tasis va participar encara en el món de la bibliofília escrivint el prefaci d’un
recull de poesies d’Alexandre Plana, antic col·laborador seu a Mirador mort l’any
1940 a Banyuls de la Marenda. Aquest llibre, il·lustrat per Emili Grau Sala, fou
publicat l’any 1946 per l’editorial Ragasol, fundada per Eduard Ragasol, un dels
membres directius d’Acció Catalana i després del consell de direcció de Solidaritat
Catalana. 

La correspondència

Aquestes cartes de Just Cabot a Maurici Torra són una petita mostra de tot allò que
podríem conèixer sobre el món de l’exili català a París durant el franquisme si
tinguéssim més epistolaris dels grans protagonistes d’aquest exili. També són un
complement de l’excel·lent treball de recull de la correspondència de Just Cabot
realitzat per Valentí Soler.7 Torra Balari va marxar de París just abans de l’entrada
dels alemanys el juny 1940, i va viure entre Barcelona i Madrid entre aquest any i

6. M. LLOMBART HUESCA, Les exilés catalans en France : histoire d’une résistance culturelle
(1939-1959), Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 2006, p. 122-181.

7. SOLER, El periodisme silenciat.



finals del 1946 o començament del 1947, quan tornà definitivament a París. Això
explica aquesta correspondència de Cabot, que s’havia quedat a París. 

La primera cosa que sobta d’aquestes cartes és que de 1942 a 1945 Just Cabot
escriu en francès a Maurici Torra Balari, un francès molt correcte i molt ric des d’un
punt de vista lexical. La seva ortografia del francès és d’una gran correcció, fins i
tot a nivell dels accents, i només es pot trobar algun calc de la sintaxi catalana. Això
demostra, una vegada més, la profunditat del coneixement de la llengua i la cultura
franceses de l’exdirector de Mirador. Suposo que Cabot escriu en francès per raó de
la censura franquista. A més a més, les seves cartes no van dirigides directament a
Torra Balari: transiten per un amic comú, Joan Terrasa,8 membre del cos diplomàtic
espanyol acreditat aleshores a París, que viatja molt entre la capital de França i
Barcelona i els fa d’estafeta. Només el desembre de 1945, com diu el mateix Cabot,
li pot escriure directament, sense «l’amable complicitat terrasiana», i és aleshores
quan passa al català. 

Quant al contingut, hi ha diversos aspectes força interessants en aquestes cartes.
D’ençà de la primera carta, ens assabentem que l’amistat i la compenetració entre
Just i Maurici recolza en llur comú interès pel món del llibre. Això ja es veu a la
primera carta del 7-III-1942 i es confirma en les cartes següents. Cabot assenyala a
Torra Balari els llibres que li poden interessar. N’indica el preu, li busca a París els
llibres que li ha demanat, especialment els il·lustrats per Grau Sala, i hi ha entre ells
tot un intercanvi de retalls de premsa, de revistes. Es veu l’interès de Torra per
mantenir-se al corrent de l’actualitat teatral parisenca i el món de la moda. Al
respecte, no deixa d’ésser característic de la classe social i del dandisme de Torra la
necessitat que té el desembre 1943, en plena Segona Guerra Mundial, de rebre
l’agenda del 1944 i les targetes de visita de la prestigiosa casa de luxe Hermès, se -
gurament un dels pocs barcelonins de l’època que podia permetre’s aquest capritx. 

Però l’aspecte més interessant respecte a la bibliofília que apareix en aquesta
correspondència és el frustrat intent d’una edició catalana a París d’El Comte Arnau de
Maragall, amb il·lustracions a la punta seca de l’escultor Rebull. Maragall fou
reivindicat com a gran figura gairebé mítica de la cultura catalana pels intel·lectuals de
l’exili, la qual cosa explica aquest projecte, per al qual Cabot demanà a Torra Balari
que parli amb els fills Maragall per tal d’aconseguir llur permís. Segons el que escriu
Cabot –no tenim les cartes de Torra Balari sobre aquest afer–, aquests no el van donar
amb el pretext que volien fer ells mateixos una edició d’El comte Arnau, cosa d’altra
banda gairebé impossible legalment a Barcelona, en català, l’any 1944. Penso, com el
mateix Cabot, que Joan Antoni Maragall, amb qui van parlar Torra i l’editor Gustau
Gili, ho va negar per raons polítiques, per por de re presàlies del govern franquista.
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Tanmateix, aquestes puntes seques o d’altres de Rebull van servir per a l’edició d’un
altre llibre català editat a París. Malgrat que Cabot no doni en la seva carta del 20-XII-
1944 el títol del llibre i l’editor, sabem gràcies a Francesc Fontbona9 que es tracta de
XIV cançons populars catalanes, prologades per Josep Carner, publicades l’any
1945 per l’editorial Albor de Ferran Canyameres, que era, evidentment, l’editor no citat
que volia fer una edició il lustrada de bibliòfil d’El Comte Arnau de Maragall. En tenim
la prova en una carta del 12 d’octubre de 1943 de Canyameres a Cabot, on el primer
esmenta les primeres obres en projecte de l’editorial Albor, entre les quals hi ha El
Comte Arnau de Maragall il·lustrat per Rebull.10

Just Cabot no era només un bibliòfil, és a dir, una persona que s’interessa
sobretot per l’aspecte material i la raresa dels llibres; era també i potser sobretot un
lector interessat pel contingut espiritual dels llibres, i acabà sent un erudit en
moltes matèries. Això es veu en la seva proposta d’ajudar el Dr. Marañón pel seu
llibre sobre les emigracions polítiques espanyoles, (carta del 12-IV-1944) que ja
prepa rava a París amb informacions sobre el coronel José de Hezeta, que va ésser
ajudant de camp de lord W. Bentinck, governador general de Bengala al segle
XIX.11 El Dr. Marañón fou un amic de Maurici Torra Balari, que em parlà sovint
d’ell. Es van conèixer abans de la guerra a Madrid, quan Torra Balari feia viatges
de negocis per a l’empresa tèxtil familiar,12 i es van tornar a trobar durant l’exili
parisenc de Mara ñón entre 1937 i 1942. Manuel Jorba, en un article sobre Paulina
Pi de la Serra,13 escriu que aquesta es devia relacionar amb Maurici Torra Balari i
Gregorio Mara ñón, i molta més gent, gràcies al fet que treballaven o concorrien a
L’Oficina de Propaganda i Premsa de París, dirigida per Joan Estelrich i finançada
per Cambó. Aquest tema de l’exili i de la literatura de viatge sembla interessar
força Cabot, ja que ens assabentem, per la carta del 20-XII-1947, que té a Cata -
lunya, a cura de la seva germana Quima, dos dossiers importants sobre Ali Bey.
Demana a Torra que els hi porti quan torni de Barcelona, ja que té el projecte de
publicar un article sobre el gran viatger català a la Revista de Catalunya. Aquest
article va sortir poc temps després.14 Per una carta de Cabot del 15 de març 1948
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als seus germans, ens assabentem que efectivament Torra va portar a París els
dossiers.15

Una altra informació que no deixa de tenir interès és l’existència, d’ençà de
l’any 1939, d’una colla d’amics catalans exiliats o que ja vivien a París, repre sen -
tants d’una burgesia catalana moderada, que havien fugit d’una Barcelona
revolucionària en mans dels anarquistes i comunistes, que es reunien per sopar
cada dissabte en un restaurant de la rue Quentin Bauchart, molt a prop dels
Champs Elysées i de l’ambaixada d’Espanya. A més a més de Cabot i Torra Balari,
hi havia el diplomàtic i poeta Jaume Agelet i la seva senyora, Paulina Pi de la
Serra, Cardunets, Millàs Raurell, etc. Més tard, el 1943 o, més probablement, el
1944, la colla, que, com escriu el mateix Cabot, es feia i desfeia contínuament se -
gons les arribades i les marxes, es va desplaçar a Montparnasse i va prendre un
caire més artístic amb la presència de Joan Rebull, Grau Sala i Clavé, i amb la
botiga de les Castelucho, mare i filla, que també podia servir de punt de reunió 
de la colla. Cabot també menciona l’any 1944 la presència de Lluís Montanyà i de
Víctor Hurtado. Malgrat que aquest vivia a Perpinyà, devia fer viatges freqüents a
París (carta del 12-IV-1944). Antoni Clavé escriu que Grau Sala reunia el
diumenge a la tarda al seu taller de la Grande Chaumière una colla de catalans, i
cita Jaume Agelet i Garriga, Lluís Montanyà i d’altres, entre els quals, sense cap
dubte, hi devia ser Just Cabot.16

A nivell artístic, específicament pel que fa a l’activitat dels artistes catalans a
París, tenim notícies sobre exposicions de Rebull i Grau Sala a la prestigiosa galeria
Charpentier, l’una rere l’altra a la tardor de 1943, amb èxit de crítica i de venda.
Respecte a Grau Sala, veiem que els llibres que va il·lustrar en aquella època,
particularment Dix Poèmes de Francis Jammes, ja l’any 1944 s’havia exhaurit i
anava molt buscat, una prova més del predicament que va tenir Grau Sala a França
a l’època (carta del 12-IV-1944). 

On es veu l’esperit crític i mordaç de Just Cabot és precisament en el retrat que
fa de Grau Sala en la carta del 23-XII-1945, que podria ésser una perfecta
demostració de la ceguesa de l’amor. Aquesta carta és anunciada per la del 21-VIII-
1945, en la qual Cabot dóna a Maurici una visió còmica, totalment satírica i
desencantada de la moda de les vacances d’estiu dels parisencs, i acaba donat-li la
notícia de la darrera liaison, relació amorosa, de Grau Sala amb una dona que
roman anònima, la qual, però, està embarassada i espera una criatura pel novembre.
A la carta del 23-XII-1945, Cabot ja diu a Maurici que es tracta de l’Anne, antiga
dependenta de la botiga Castelucho, una mediocritat total, a parer seu, per la qual,
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segons es desprèn, sent una antipatia extrema. Cal recordar que Cabot viu a la
mateixa casa de Grau Sala, i que per culpa d’aquest affaire n’haurà de marxar, 
la qual cosa, naturalment, li provoca «un mal humor de tots els diables». També
s’entén així per què està tan al corrent del que li passa a Grau Sala, a qui qualifica
d’ase enamorat. Aquest relat pren l’aspecte patètic d’una baixada a l’infern, tal com
conta Cabot, en una implacable demostració d’una lògica ineludible. Potser el que li
falta a Cabot és una mica d’humanitat i de comprensió. Hi ha un factor determinant
per al contingut d’aquesta carta que Cabot no diu, potser perquè sap que Torra
Balari ho sap molt bé, i és que Rosita Castelucho estava enamorada de Grau Sala.
Això no era cap secret a Montparnasse. A més a més, Grau Sala devia molts favors
a les Castelucho, mare i filla. Com explica Carles Fontserè,17 a la galeria sempre hi
havia a la vista una tela de Grau Sala, que era l’artista estrella de les Castelucho,
però també el promès de la filla, Rosita, que, en aquells primers anys 1940, Just
Cabot, amb la seva coneguda mordacitat, anomenava «la pota mecànica», perquè
era tolida. Si no se sap tot això, no s’entén que Cabot parli de la «putada» que la
parella Grau Sala i Anne, l’antiga dependenta, estaven fent a les Castelucho. També
es veu que és a partir d’aquest fet que Cabot esdevé cada vegada més amic de les
Castelucho: les veu sovint, tal com escriu a Torra Balari (carta del 21-VIII-1945), i
amb els anys aquesta amistat amb la Rosita acabarà, l’any 1952, amb llur casament.
Aquest casament fou una sorpresa per a molts catalans de l’exili. Carles Fontserè i
Jaume Miravitlles se’n van assabentar a Nova York i no s’ho podien creure.
Algunes males llengües van dir que Cabot s’havia casat amb la Rosita per interès.
No ho crec, sembla més aviat una aliança d’interessos que fou fructífera, com diu
Fontserè, ja que la galeria Castelucho es va enriquir amb una gran llibreria
hispànica.

Aquesta mordacitat de Cabot, barrejada alguna vegada de cinisme, deixa veure
en alguns casos la seva mala llet. Només donaré dos casos que em semblen reflectir
la seva falta d’objectivitat respecte a persones que no li agradaven. El primer és el
de Sebastià Gasch, que sempre anomena «el Gasch pobre» (carta del 23-XII-1945, a
més de moltes cartes publicades per Valentí Soler). Carles Fontserè diu que Gasch
era un home poruc, i segons Ferran Canyameres era un individu indecís i feble, però
no li neguen el fet que era un dels crítics d’art fonamentals d’aquell moment. A
Canyameres se li nota certa compassió en veure Gasch esmaperdut al París de
l’ocupació, un sentiment que no es veu mai en Just Cabot, que realment no li
perdona la vida a Gasch, i això suposo que s’accentuà després de l’assumpte Grau
Sala, ja que Sebastià Gasch, casat amb la Caritat Grau Sala, era cunyat del pintor. El
segon cas és del seu judici sobre el llibre Picasso antes de Picasso, de Cirici
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Pellicer, molt negatiu, expressat en una carta a Jaume Passarell del 31 de març de
1948,18 on escriu que: «Perquè sigui publicable en qualsevol país caldria re -
escriure’l de cap a peus». El problema és que, en la carta a Torra Balari del 20-XII-
1947, Cabot ja parla del tema i diu a Maurici que no farà cap carta a l’editor
Joaquim Gil respecte a una proposició que li volia fer, que era probablement inten -
tar editar el llibre a França, i potser traduir-lo. Al pròleg, Cirici diu que va escriure
la seva obra primer en francès, i potser per aquesta raó Cabot pensa que «la seva
proposició fóra baldera», si pensava traduir-lo al francès. Aquest estudi, un dels
primers llibres importants i innovadors de Cirici, malgrat els errors que pot tenir, no
crec que es mereixi un judici tan negatiu com el que expressa Cabot, el qual, d’altra
banda, no coneixia personalment Cirici. La prova que el llibre no era tan dolent és
que la versió francesa, Picasso avant Picasso, sí que es va publicar a Suïssa, a la
prestigiosa editorial Pierre Cailler de Ginebra, traduïda per Marguerite de Floris i
Ventura Gassol.

Just Cabot era indubtablement un home intel·ligent i un escriptor de ploma
concisa i mordaç, un esperit sense il·lusions, molt escèptic i fins i tot de vegades
cínic, però malgrat tot, sempre fou molt fidel en les seves amistats i un home de
vida molt modesta, sense pretensions, que amagava el seu esperit càustic rere una
aparent grisor. 

________________________________________

París, 7 març 1942

Amic Torra
A la Chaussée d’Antin, entrant pel boulevard a mà dreta, al nivell de la rue
Meyerbeer, hi ha una col·lecció sencera (exceptuant el volum de La crise euro -
péenne, prohibit pels alemanys), relligada, de Peuples et Civilisations.19 Suposo que
en deuen vendre volums separats. Em penso que el preu del volum relligat és de
130 francs.

Vostre afm.,
Just Cabot

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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París, 21-XI-43
Mon cher Torra
J’ai reçu deux lettres de toi. Inutile de renchérir sur le plaisir que j’en ai eu. C’est
moi maintenant qui risque d’être en défaut envers toi. Je m’empresse donc de grif-
fonner ces quelques lignes. Rien de changé quant à moi et à toute la «colla». On
dîne toujours ensemble tous les mardis. Maintenant c’est le tour d’un restaurant de
la rue Quentin-Bauchart où M. et Mme. Agelet ont l’habitude de déjeuner. On y
mange bien et surtout on y est presque seul les soirs, ce qui à nos yeux constitue un
grand avantage. Hermès a envoyé déjà ton agenda. Je t’enverrai avec les cartes. Ci-
joint quelques coupures qui peut-être t’intéresseront. Merci pour celles que tu m’as
envoyées. Elles ont été savourées comme il le fallait.

Paulina Pi de la Serra20 vient d’être opérée, cette fois on lui a enlevé l’appen -
dice. Elle est chez elle depuis quelques jours. Je suis allé la voir. Elle est un peu
fâchée contre toi car tu es parti sans lui faire tes adieux.  

Rebull a eu un grand succès avec l’exposition chez Charpentier. Vendredi pro-
chain, chez Charpentier aussi, vernissage de Grau Sala.

Pas de livres intéressants pour le moment. Sodome et Gomorrhe n’a pas paru en
librairie.

Pour la revue de modes : pas possible d’envoyer des imprimés en Espagne. Il
faut chercher une combinaison, s’abonner ici et te l’envoyer via Terrasa.

Quant à la Revue des deux mondes, si j’ai bien compris, j’enverrai à l’adminis-
tration le montant de ton abonnement et l’administration t’enverra la revue. Mais
précisons : à partir de quelle date veux-tu commencer l’abonnement ? Et pour com-
bien de temps (3 mois, six mois, un an).

Je serai plus long la prochaine fois.
Souvenir aux amis.
Bien cordialement

Just Cabot

_____________________________________________ 

Paris, le 24 décembre 43

Mon cher Torra
Nous ne sommes pas les «frescos» que tu dis. Le mois dernier je t’ai envoyé une
lettre –pas longue, c’est vrai–, accompagnée d’une autre lettre de Rebull et d’un tas
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de coupures (parmi lesquelles une concernant ton aimée Ecole de Sciences Po) qui
peut-être te donneront pour quelques instants l’illusion de respirer l’air de Paris. 

Cette lettre s’est vraisemblablement croisée avec la tienne en date du 1er de ce
mois que je n’ai reçu que le 17. Je crois que Rebull te faisait savoir le succès de son
exposition à la Galerie Charpentier. Il en a été très content, et ses amis aussi, non
seulement au point de vue matériel, mais aussi au point de vue moral. Ce succès l’a
beaucoup remonté.

Maintenant c’est au tour de Grau Sala d’avoir son exposition à la Galerie Char-
pentier. Aux dernières nouvelles, il a vendu déjà une quinzaine de tableaux. Par
quelques coupures ci-jointes tu verras qu’il peut se sentir fier de l’accueil que la cri-
tique lui a dispensé.

Ce soir, réveillon chez Castelucho. On compte s’y amuser, mais on sentira ton
absence. Il y manquera l’animateur des travestissements les plus cocasses que j’ai
jamais vus. J’espère néanmoins que tu passeras un bon Noël et que les fêtes de fin
d’année te permettront de brillantes démonstrations d’une partie de tes talents.

Dans ma lettre je te demandais des précisions sur l’abonnement à la Revue des
Deux Mondes. Il ne sera pas possible l’abonnement à une revue de modes. Celles-ci
ont le papier si chichement rationné qu’elles n’acceptent pas d’abonnements nou-
veaux. Même notre ami Bosc21 ne se voit pas capable de faire quoi que ce soit. 

Via Terrasa tu recevras ton agenda Hermès et les cartes de visite.
Dans ta lettre tu me parles d’une «rajola» à partager entre les amis. La «rajola»

n’est pas arrivée et nous en sommes à nous creuser la tête pour deviner de quoi
sera-t-elle faite.

Si tu trouves quelque article qu’à ton avis puisse m’intéresser, découpe-le et expé-
die-le moi. De mon côté, je joins à cette lettre une bonne collection de coupures.

Veux-tu, mon cher futur diplomate, te charger d’une commission ? Voici en quoi
consiste-t-elle. Des amis à nous voudraient éditer, dans sa langue originelle, le Comte
Arnau de Maragall, édition de luxe, avec des pointes-sèches de Rebull. Celui-ci a déjà
commencé à y travailler. Il a fait quelque chose de très bien. Il faudrait l’autorisation
des fils Maragall, qui, je crois, détiennent les droits de propriété littéraire. Pourrais-tu
te charger de leur demander cette autorisation ? Dis-leur que Rebull et moi-même y
avons un grand intérêt, qu’on leur fera parvenir des exemplaires qu’ils pourront placer
avantageusement parmi les bibliophiles barcelonais, etc. Cela va sans dire, mais il faut
bien le préciser, on souhaiterait que l’autorisation des fils Maragall soit gracieuse. Ils
pourront se rattraper sur la vente des exemplaires. Fais-leur voir que c’est un grand
honneur d’éditer luxueusement le poème, etc., etc. Je crois que personne mieux que
toi ne peut faire cette démarche à laquelle Rebull et moi tenons beaucoup.
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Mon cher Torra, amuse-toi bien, dis bien des choses aux amis. Et surtout, gagne
les «oppositions», ou le concours, et tâche de te faire nommer à Paris.

Bien à toi,
Just Cabot

__________________________________________

Paris, le 24 janvier 44

Mon cher Maurici
J’espère que tu auras passé de belles vacances, que les fêtes de Noêl et Nouvel An
t’auront permis de déployer tes indéniables qualités d’homme de société et de diplo-
mate-né – en attendant de devenir diplomate de la carrière.

Ici, on t’a beaucoup regretté. Le réveillon de Noêl a été affreusement gâché par la
faute du nommé Paoli qui était soûl comme un polonais. D’ailleurs, même en état nor-
mal, lui et la chipie de sa femme suffisent à gâter une réunion. Le réveillon de Nouvel
An s’est bien passé, mais sans éclat. Il y manquait tes travestissements. 

J’ai connu Mme. De Fandoas.22 Voici comment. En lui expédiant ta lettre, j’avais
mis mon nom et mon adresse au dos de l’enveloppe, comme précaution. Et Madame
de Fandoas s’est empressé de me remercier par lettre, puis de me téléphoner pour
prendre rendez-vous. Elle m’a donné, en plus d’un thé, quelques lettres que tu voudras
bien faire parvenir à destination.

Peux-tu me dire quelque chose de la démarche près des Maragall dont je t’ai
prié de te charger ?

Quelques jours avant Noêl, en sortant du Français, Mme Misia Sert,23 Bébé
Bérard24 et un jeune zazou impécunieux ont été volés près du domicile de Mme
Sert. Dans la bagarre, Bérard y a laissé quelques poils de sa barbe, Mme Sert
quelques bijoux et le jeune zazou prétendait avoir été délesté de 35 000 francs. Les
mauvaises langues assurent qu’il prétendait se faire payer cette somme par Mme.
Sert, étant donné que le jeune zazou n’a jamais eu un sou vaillant en poche.

Quant aux amis, rien à signaler, tous suivent leur vie avec plus ou moins de pla-
cidité. Toutefois, un malheur à signaler. Cardunets sortit de chez lui il y a plus de
quinze jours et il n’y est pas retourné. On suppose qu’il a été arrêté par les Alle-
mands vraisemblablement, mais personne ne sait pourquoi ni où il est.
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Depuis le 1er de ce mois, Morera25 gère la Librairie Espagnole à côté de chez
moi. C’est le tailleur Camps qui l’a achetée. Mais Morera n’est pas devenu pour
cela moins assommant.

Ci-joint, comme d’habitude, quelques coupures qui t’apporteront un peu de l’air
de Paris.

Une cordiale poignée de main de
Just Cabot

La mystérieuse «rajola» promise n’est pas arrivée. De quoi était-elle faite au juste ?

__________________________________________

Paris, le 30 mars 44

Mon vieux,
Non, je n’ai pas reçu la lettre de Maragall. Par quelle voie l’avais-tu envoyée ?
Nous jouons de malchance, voilà déjà deux choses de perdues : la «rajola» et cette
lettre. Ne traînerait-elle pas, cette lettre, sur le bureau de Terrasa?

Quant à celle que je t’ai envoyée et dont tu ignores l’expéditeur, la seule chose
que je puisse te dire, c’est qu’elle me fut envoyée par Mme de Fandoas. 

Depuis quinze jours, j’habite chez Grau Sala. La salle à manger désaffectée du
rez-de-chaussée est maintenant ma chambre. Le premier contient mes livres et
papiers, en attendant de les ranger, ce qui ne sera pas très vite fait, non seulement
parce que j’ai beaucoup de bouquins, mais aussi parce que monsieur le menuisier
qui doit construire quelques rayonnages n’a pas encore donné de signes de vie.

Cardunets est déjà chez lui depuis longtemps. Il ne resta que 19 jours à Fresnes.
On m’a dit qu’il se dispose à envoyer femme et enfant en Espagne.

Millàs aussi est en train de boucler ses valises. Peut-être sa femme avec les enfants
a pris déjà le train pour Hendaye. Il la suivra à quelques jours de distance. Au vrai, sa
femme est partie en éclaireur et il n’attend que celle-ci lui fasse signe pour filer au plus
vite.

Avec ta dernière lettre, j’ai eu le plaisir d’en recevoir une de Jaume. N’ayant pas
le temps de lui répondre par ce courrier, salue-le bien cordialement de ma part et
dis-lui qu’il tâche de faire d’autres échappées à Paris, essayant d’y passer un mardi.
Nous nous réunissons en effet, comme par le passé, tous les mardis pour dîner
ensemble. Et voilà qu’il y a deux vides : le tien et celui de Millàs.
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Merci pour les coupures. Cette fois-ci, ma récolte est plutôt maigre. Mon démé-
nagement y est pour quelque chose.

Crois-tu que M. Gustau Gili, l’éditeur le plus généreux et le plus grand seigneur
de tous ceux que j’ai connus, me ferait cadeau du Diccionario ideológico édité par
lui si je lui en faisais la demande ? Tu comprendras qu’au point où est le franc par
rapport à la peseta il est impossible de songer à l’avoir par un autre moyen.

Salutations à tous, et mes meilleurs sentiments pour toi, mon cher Maurici
Just Cabot

__________________________________________

Paris, le 12 avril 1944 

Mon ami très cher,
Ce n’est que le 31 mars que me sont parvenues ta lettre du 10 mars et celle de J. A.
Maragall qui l’accompagnait. J’ai communiqué cette dernière aux intéressés, c’est-à-
dire aux éditeurs. Imagine-toi qu’ils avaient déjà fait des frais pour l’établissement
de l’édition. Une partie du texte était déjà composée. Rebull avait commencé son tra-
vail qui est vraiment très beau. Il a en son pouvoir des planches de cuivre (qui au
prix du marché noir représentent une somme assez jolie). Heureusement, il n’en
avait gravé que trois ou quatre, qu’il dit. Je crois qu’il a même touché des avances
pour son travail. Tant on avait confiance en l’acquiescement des Maragall qui
devaient plutôt se sentir fiers de la publication du livre. Je ne crois un traître mot du
prétexte invoqué par J.A. Maragall pour ne pas donner son autorisation. On croirait
plutôt que la démarche que tu as faite lui a suggéré l’idée de faire quelque chose en
ce sens, quand il sera possible. Je doute fort qu’il existe quelque projet qui chevau-
cherait sur le nôtre. Je subodore que J.A. Maragall, trop malin, soupçonne peut-être
que sous notre proposition se cache quelque vague arrière-pensée politique.

Tant pis ! Je le regrette, et pas pour moi, qui tout compte fait n’ai exercé d’autre
rôle que celui d’intermédiaire. Si ce projet eût été mené à bon terme, je n’en aurais
retiré qu’un très mince bénéfice matériel, mon rôle se bornant à corriger les épreuves et
à surveiller la mise en page.

Les éditeurs n’ont pas été de ton avis de «tirar al dret». Beaucoup de considéra-
tions s’y opposent. Si un procès s’ensuivait, il est hors de doute que les Maragall
auraient gain de cause.

Il reste toutefois quelque chose à faire pour que le travail de Rebull ne soit pas
absolument perdu : éditer, par exemple, ses pointes-sèches sans le texte, sous le
titre : Compositions pour illustrer le «Comte Arnau» de Maragall, ou quelque chose
d’approchant. Enfin, les éditeurs décideront.

Quoi qu’il en soit, je te remercie vivement pour tes démarches dont l’échec ne
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saurait être mis au compte du manque de capacités diplomatiques de ta part, mais
uniquement à l’imbécillité des héritiers Maragall.

Parlons d’autre chose. Le livre Dix Poèmes de Francis Jammes avec lithographies
de Grau Sala est épuisé. Si quelquefois il en apparaît un exemplaire sur le marché, il va
chercher dans les 8 000-9 000 francs. Quant à l’autre dont tu as une vague souvenance,
Grau Sala a la certitude de t’avoir fait cadeau d’un exemplaire. Il s’agit de Epigrammes
et Poésies diverses, édité chez Emile-Paul. Celui-ci ne coûte que 400 francs.

J’ai fait tes commissions sur le livre de Baroja à Grau Sala qui te répondra lui-
même sur ce point. Est-ce que tu vois souvent le Dr. Marañón ? Travaille-t-il tou-
jours à son histoire des émigrations politiques espagnoles ? Si oui, et si tu en as
l’occasion, demande lui s’il a notice du colonel José de Hezeta, qui en 1829 était
aide-de-camp de lord W. Bentinck, gouverneur général du Bengale. S’il en a besoin,
je pourrais lui fournir quelques détails sur ce réfugié qui passa son exil en Inde, ce
qui n’est pas si banal.

Notre «colla» des mardis est sur le point de perdre un des commensaux. Il s’agit
de Millàs-Raurell qui a déjà bouclé ses valises et expédié une partie de ses encom-
brants bagages. Sa femme est partie, avec les enfants, il y a quinze jours, en éclai-
reur. Mais lui, il se heurte à des difficultés que je n’ai pas bien saisies. Le fait est
qu’il est toujours ici, à habiter un appartement démantelé et à se morfondre d’envie
de regagner Barcelone. Par contre, la «colla» compte depuis quelque temps avec
Lluís Montanyà qui habite maintenant Paris, et Victor Hurtado, qui fait des appari-
tions (il habite Perpignan mais lui ainsi que sa famille devront être évacués).

Je crois t’avoir déjà dit que depuis quelques semaines mon domicile coïncide
avec celui de Grau Sala.

Quand Jaume nous a rendu visite, il m’a parlé de quelques bouquins qu’il devait
acheter pour toi. On ne s’est pas revu et j’ignore toujours s’il a pu se les procurer. Je ne
sais même pas de quels livres s’agissait-il, seulement que Aux âmes sensibles de Stend-
hal figurait parmi eux. Tu n’as qu’à me faire parvenir la liste et je ferai de mon mieux.

Si le concours a eu lieu, as-tu réussi ? Je crains – nous tous craignons beaucoup
– qu’on ne t’ait mis un solide bâton dans les roues.

Terrasa – qui avait dit reviendrait dans un mois se faire opérer pour ne pas deve-
nir complètement sourd – nous fait le service de l’Estafeta literaria.

Ici, à cause des restrictions, Comoedia et Panorama ne paraissent que tous les
quinze jours, mais pour ne pas changer le montant des abonnements, on a doublé le
prix. Voilà qui est simple. Il fallait y penser !

Nous avons un printemps splendide, des alertes à foison, des bobards à n’en plus
finir, des empoisonnements de toutes sortes – mais nous ne tenons pas à quitter Paris.

Souvenirs à tous, à tous, etc., etc.
Bien à toi,

Just Cabot
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Il me semble que je t’ai envoyé des timbres avec ma dernière lettre. En voici
une vingtaine de plus. Je te serai reconnaissant de faire suivre les lettres ci-joint.

____________________________________________

Paris, 20 –XII – 44

Mon cher Torra,
Mes meilleurs vœux de Noël et Nouvel An. Nos communications se sont interrom-
pues juste au moment où je voulais t’écrire pour te remercier de ton envoi de
cigares. Nous les avons fumés en t’adressant les louanges les plus méritées. Au bout
de quelques jours, je recevais le Diccionario ideológico par ton entremise. Ce n’est
qu’aujourd’hui que je puis écrire à Gili pour lui exprimer toute ma reconnaissance.
Tous les amis vont bien, en attendant d’être mieux. Ne t’en fais pas au sujet de
Maragall. Aussi bien les éditeurs que Rebull en ont pris leur parti. Je regrette que
Gili et toi vous étiez dérangé pour rien. Le J. A. et tous ses frères peuvent dormir
tranquilles : ce ne sera pas nous qui leur piétinerons les platebandes. Quand ils ver-
ront les planches gravées par Rebull pour illustrer le livre qu’on éditera en lieu et
place du Comte Arnau, les Maragall regretteront leur bêtise.

J’espère que tu as reçu en temps opportun les livres commandés chez Larousse.
Quand je pourrai, je t’enverrai la correspondance de la Princesse Radziwill avec le géné-
ral de Robillant.26 Est-ce que tous les autres bouquins de la liste t’intéressent toujours ? 

Una bona abraçada,
Just Cabot

___________________________________________

Paris, le 7 mars 1945

Mon cher Torra
J’ai totalement oublié si on t’a remercié un envoi de magnifiques cigares qui sont
déjà, hélas ! cendres et fumée, destin inexorable des cigares. Mais je me souviens
parfaitement qu’un samedi, le 6 de la rue de Chevreuse sentait le havane, les amis y
réunis chantaient tes louanges, auxquelles ne manquait que les volutes de fumée qui
montaient comme l’encens dessinant un Gloria in excelsis Torrae que tu méritais
bien. Ça se passait avant la Libération.

26. Lettres de la princesse Radziwill au général de Robillant, 1889-1914, 4 vol., Bologne-París,
1933-1934.



Et voici qu’aujourd’hui, data et supra, on s’est délecté à nouveau avec de nou-
veaux cigares que tu nous a envoyés. Mille fois merci, splendide seigneur. Que nos
bénédictions ruissellent sur ta tête, que les sources de ton bonheur ne se tarissent
pas, que Dieu protège tes entreprises et t’accorde une longue et heureuse existence.

Bien à Toi,
Just Cabot

Ci-joint quelques coupures anciennes. Tu connais probablement le musicien
Mompou ; fais-lui parvenir celle le concernant.

____________________________________________

Paris, le 21 août 1945

Mon cher Torra
Ton télégramme m’a rempli de joie et en même temps bourrelé de remords. L’enfer est
pavé de bonnes intentions, on dit, et si ce dicton est vrai, j’ai bien sûr beaucoup contri-
bué à l’amélioration de la voierie infernale. Que veux-tu, le temps passe vite (trop vite,
hélas !) et d’ajournement en ajournement, les projets de réponse ne prennent corps que
trop rarement. Je confie pourtant que tu me pardonneras et suis convaincu d’avance
que notre amitié est assez solide pour résister à ces manquements au protocole.

Nous sommes en plein été, Paris est vide, quitté par le «tout Paris» et presque
par le reste. Dimanche dernier l’aspect des rues me rappelait presque celui de la
veille de l’entrée des Boches en 1940. Tout le monde est parti en vacances avec cet
esprit moutonnier qui défie toute logique. Pour commencer, voyager par chemin de
fer n’est possible qu’au prix de toute sorte d’incommodités et de désagréments. On
fait la queue des heures et des heures durant pour avoir son billet, sa fiche d’admis-
sion. Mais il y a des professionnels qui font la queue à des tarifs qui varient de 500
à 1 000 francs. Après cela, on voyage dans des trains archibondés, dans lesquels il
est impossible d’aller au w.c., les couloirs étant pleins de monde, et le w.c. lui-
même occupé par deux ou trois personnes. Après plusieurs heures de voyager
comme dans le métro aux heures d’affluence, on tombe dans un endroit où tout est
cher, le coup de fusil de règle, la nourriture mauvaise, ou bien dans un endroit pas
cher mais absolument manqué de confort et abondamment pourvu de punaises. Ah,
non, merci ; si on ne peut pas aller chez des amis, on est mieux à Paris.

Ce veinard de Rebull est parti en Haute-Savoie, chez des amis auxquels il fait le
portrait. Dès sa participation au «Théâtre de la mode», il fréquente le grand monde
ou quelque chose d’approchant. Ces fréquentations ont beaucoup développé son
imagination. Odette, de son côté, a fait un héritage assez important. Tout est donc
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. 

Eliseu Trenc, Epistolari de Just Cabot a Maurici Torra Balari

Cartes i documents 99



On continue à se réunir autour d’une table une fois par semaine, mais la compo-
sition des convives a un peu changé. Parfois, affaire de hasard, on trouve d’autres
bandes plus ou moins parnassiennes et on finit dans quelque café dont le patron
ferme la porte avec nous à l’intérieur (les établissements de ce genre devant fermer
obligatoirement à onze heures) ou bien dans quelque atelier, et en général on s’amu-
se beaucoup sans faire de mal à personne.

Le jour V et le 14 juillet, par exemple, ont été très réussis. Sur ce chapitre des
réjouissances, qui n’est pas dépourvu d’intérêt, j’affirme que l’hégémonie catalane
à Montparnasse n’est pas un vain mot.27 Pas besoin de te dire qui envoie-t-on au
poteau dans certaines occasions et avec quel entrain le public fait chœur. On a des
principes, nous.

Grau Sala, qui était un boute-en-train et aimait comme pas un aller de rigolade
en rigolade, est devenu «ensopit» (je ne dis pas sérieux) et ne quitte jamais le domi-
cile conjugal (ou censé tel), même pour assister au dîner. Tu sais sans doute qu’il est
plongé jusqu’au cou dans une histoire qu’il croit sentimentale et qui à mon avis –
que d’ailleurs je partage avec d’autres personnes aussi averties que moi – ne peut
que mal finir à plusieurs points de vue. Mais ne voulant pas être prophète de mal-
heur, je n’insiste plus là-dessus. Je te dirai seulement qu’il attend un enfant pour le
mois de novembre. Il m’a confié ce secret il y a quinze jours, en me priant de ne pas
le propager. Malheureusement, il y avait déjà deux mois que tout Montparnasse ne
faisait que jaser sur cette nouvelle et par conséquent je ne me crois pas lié à être dis-
cret. Quand je te disais que cette histoire ne peut que mal finir… Imagine-toi qu’il
dit avoir trouvé la femme de sa vie, mais comme il l’a trouvée plusieurs fois, on a le
droit d’être sceptique. J’ignore si le Gasch pobre, qui est au courant de la liaison,
connaît ce complément obligé de la liaison. Quoi qu’il en soit, ne lui dit pas (Gasch
est trop «bugadera») que j’ai révélé ce prétendu secret de Polichinelle.

Suivant mon habitude, tu trouveras ci-joint quelques coupures et une lettre que
Rosita t’a écrite. Je vois souvent Rosita et sa mère, même je vais souvent chez elles,
mais les réunions des samedis n’ont plus lieu. 

Quant à moi, je continue à être, je veux le croire, pareil à moi-même et j’attends
les événements sans les forcer.

Mes meilleurs souvenirs à tous les amis et spécialement à toi, mon cher Torra.
Bien amicalement,

Just Cabot

Ci-joint une note qui peut-être présentera quelque intérêt pour le Dr. Marañón.
Je lui ai promis il y a longtemps, par ton intermédiaire, quelques détails sur l’émigré
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Hezeta que je n’ai pas complétés par la suite, mes lectures et recherches de ces der-
niers temps ayant porté sur des sujets sans rapport avec les émigrés. Salue bien
affectueusement le Dr. Marañón, je lui enverrai les notes sur Hezeta le plus tôt pos-
sible. Merci.

______________________________________________________

París, 23 de desembre de 1945

Molt estimat Maurici
Tot arriba, fins el dia de poder escriure’s sense haver d’acudir a l’amable com -
plicitat terrasiana, i també arribarà segurament el dia de veure’ns altre cop a París.
(Veig molt llunyà el dia de tornar-nos a veure a Barcelona, però també deurà acabar
per arribar.)

Per ací havia corregut el rumor que eres a Londres; al cap de pocs dies, la teva
carta venia a posar les coses a lloc. Ja pensava jo que si haguessis anat a Londres no
hauries deixat d’escriure des d’allí almenys una postal.

Tinc, amic Torra, un mal humor de tots els diables. Quan en aquest món de
mones reps una «tuile», paciència; pot ser atribuïda a la fatalitat. Però quan la
«tuile» et cau per la bestiesa d’altri, és ben explicable que estiguis de mal humor i
maleeixis de tot cor el causant. Ja deus saber que la nit de Nadal farà un any
exactament que en Grau Sala va rebre el «coup de foudre», es va enamorar com un
ase d’una mediocritat total i, el que és pitjor, s’ha arribat a convèncer que ella
l’estimava en silenci des de sis o set anys ençà. En una paraula, havia «trobat la
dona de la seva vida» (sic). Com que ja ha trobat unes quantes vegades la dona de 
la seva vida, la cosa no hauria tingut gran importància si no fos que ella ha trobat
realment el cabrit de la seva vida, almenys per un quant temps, tot esperant amb
tota probabilitat trobar-ne un de millor. Aquesta aventura diguem-ne sentimental ha
tingut qui sap les conseqüències, totes dolentes. La interfecta no és altra que l’Anne,
dependenta de la botiga Castelucho. Ja et pots imaginar el terrabastall. No sé si et
pots imaginar la feina –la més desagradable entre totes– que vaig tenir aleshores,
d’un cantó prop d’en G.S. que no val pas les males estones que em va dar, d’altre
cantó prop d’aqueixes excel·lents Castelucho que no es mereixen la putada (seguida
de moltes altres) que els ha fet aquesta parella que no és ni de molt la parella ideal.
La tal Anne va creure que la cosa millor per a tenir lligat el G.S. era una criatura.
Una dona sensata i no dominada per la cobdícia hauria evitat de quedar emba -
rassada immediatament després d’una crisi renal com la que havia tingut. Però la
mossa tenia pressa. No endebades s’havia passat més de trenta anys guardant
gelosament una virginitat, esperant vendre-la a preu de «marché noir». En fi,
gràcies a la yohimbina, el G.S., reposant del cunnilingüisme (hi ha coses que més
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val dir-les en termes científics), va poder satisfer els desigs de l’Anne, i aquesta ha
tingut de tot: l’embaràs desitjat, albúmina, urea, una cesària vaginal, tres crisis
d’eclàmpsia (hi ha dones que amb una en tenen prou per morir-se). La criatura se
n’ha anat a can Taps, i el G.S. fa tots els possibles per anar-se-n’hi també,
personalment, artísticament i econòmicament.

Anem per parts.
a/ Econòmicament.  La casa és un desgavell. Cal mantenir, a preu de «marché noir»,
la família d’ella, que no havia menjat mai tan pollastre com ara. Ella, amb aquella
mentalitat de poll reviscolat, res no troba prou bo. Mil francs diaris de clínica durant
més d’un mes, sense comptar visites de metges, intervenció, raïm a 1300 fr. el Kg.,
etc. Ell treballa poquíssim i des de dos mesos ençà es pot dir que gens.
b/ Artísticament. Acaparat per les feines domèstiques, pocs dies abans d’acabar el
mes enllesteix les teles que ha de lliurar als marxants (que són, com saps,
Castelucho-Maratier, a mitges), les quals teles, «bâclées», són més fluixes cada dia o
francament dolentes. Ja fa dos mesos que no n’ha lliurada cap. La seva darrera
exposició a la galeria Maratier ha tingut mala premsa. Els marxants parlen de revisar
el contracte. És a dir qui en parla són els Maratier; les Castelucho resten passives
perquè no s’atribueixi a mòbils personals qualsevol decisió que prenguin i deixen
que els Maratier portin la iniciativa de les operacions. Els editors també grinyolen.
c/ Personalment. Aquell xicot animat, «boute-en-train», amic de fer tabola, de
disfressar-se, s’ha convertit en un home neguitós, les mans més tremoloses que mai,
mirant sempre el rellotge de tal manera que ja és un tic en ell. Se li ha desvetllat una
vocació veritablement insospitada per a les feines domèstiques, i tot i tenir dona i
minyona, es passa el temps trafiquejant per la cuina, anant a fer les cues del pa i el
vi, al carnisser i a l’«épicier», sempre amb la xarxa de les provisions a la mà. La
dona, que diu ell, la concubina, com és realment, està malalta quasi sempre, i quan
no n’està es lleva a migdia. Ha allunyat tots els amics, rebent-los «sur le perron»
com si fossin carters, i és clar, els amics no repeteixen la visita. Reduït gairebé
exclusivament a la societat de la concubina, la mare i la germana d’aquesta, ja em
diràs si això constitueix una atmosfera desitjable ja no per a un artista, sinó tan sols
per a una persona amb cara i ulls. La concubina no té cap conversa, ni cap distinció,
ni sap fer de mestressa de casa. Em sembla que és en Fils de personne que
Montherlant fa condemnar un personatge per «crim de mediocritat». El G.S. n’és
cada dia més culpable. Potser és una dona de llit? Potser li ha donat cervell de gat,
que segons una superstició de casa nostra és d’una gran eficàcia per a ensenyorir-se
de la voluntat d’un home? El G.S. que un dia va llençar en ple bosc de Fon tainebleau
la seva aliança, la del seu casament de debò,28 ara en tornar a portar una al dit.
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Simplement imbècil. Havent-se assabentat que ara segons les dispo sicions vigents
als refugiats espanyols se’ls aplica la llei de domicili, s’ha fet papers de refugiat i
acaricia la idea de poder divorciar-se. Si mai arriba a plantejar el divorci, haurà de
ser molt ase l’advocat de la seva dona que no obtingui una pensió força substancial
amb els endarreriments de tots aquests anys que ha tingut abandonats dona i fill. 

Tot plegat, trist, molt trist, molt baix de sostre, d’una mediocritat espantosa,
d’una sordidesa moral que fa escruixir.

El meu mal humor d’aquests dies no ve pas de la història en ella mateixa, ve de les
conseqüències que ara en pateixo. Per por que el seu pavelló es considerés insu -
ficientment ocupat i li plantessin un estrany a conviure-hi, em va demanar d’anar-hi
jo. La solució era molt avantatjosa per a mi i vaig acceptar, com saps. O ja veia que si
naixia el bastard me n’hauria d’anar. Me n’he hagut d’anar malgrat que el bastard hagi
anat a parar a la palangana d’una sala d’operacions. I ara em tens buscant un cau 
on encabir més de dos mil volums i enormes quantitats de paperam, en una època on
d’un local de no-res se’n paguen 50 000 francs de pas de porta com a mínimum i
s’arrisca de passar en correccional perquè el tràfic de locals d’habi tació és durament
perseguit. Ara em tens dormint a l’hotel, a cent francs diaris, amb totes les meves
coses, els meus llibres de treball a la «rue de Che vreuse». Pots pensar el que tot això
representa d’incomoditats i de pèrdua de temps. El G.S. em va oferir una indemnit -
zació que he refusat, i això que sóc pobre. Crec que les coses que es poden tenir amb
diners són fet i fet barates. Són les que no es poden tenir amb diners les que compten
més. Si jo hagués acceptat, ell es creuria haver quedat bé amb mi, s’hauria cregut que
ja estàvem en paus. Això sí que no; seria massa fàcil. «Ça n’existe pas».

Bé, amic Torra, ja t’he donat prou llauna amb aquesta història. Però potser calia
explicar-la, tant més que en una versió o altra més o menys ajustada a la veritat deu
haver arribat a aqueixes latituds. El Gasch pobre, per exemple no deu tenir aquesta
versió que jo dono. El Sr. Artero29 ja ha demanat més d’una vegada informació
sobre el particular a la Sra. Castelucho, que no es veu en cor d’explicar per escrit
una història tan desagradable amb els detalls que caldria (si ho sé és perquè la Sra.
Castelucho no està segura del seu castellà i em demana que li revisi les cartes).

En fi, esperem que l’any 1946 em porti una solució d’aquest problema que ara
em té emmetzinat. Parlo, és clar, del meu problema: el del G.S. no m’interessa. Ell
s’ho ha buscat, i per ara persevera (errare humanum est, persevare diabolicum) a
ensorrar-se cada dia més en un ambient asfixiant de mediocritat.

Que 1946 et porti la satisfacció de totes les teves ambicions, i si una d’elles és,
com em penso, la de venir a París, el meu desig no és del tot desinteressat.

Eliseu Trenc, Epistolari de Just Cabot a Maurici Torra Balari
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Tots els amics han estat molt sensibles al teu record, i segurament em darien
records per a tu si els hagués avisat que et volia escriure. Igualment, et dono molts
records per a tots els amics, sense anomenar-ne cap perquè les omissions sempre
són enutjoses per involuntàries que siguin.

Una bona abraçada,
Just Cabot

________________________________________________

París, 29 de gener de 1946

Estimat amic Torra,
Vaig rebre la teva carta amb gran acontentament. Mereixeria una resposta més
llarga i substanciosa que la que t’escric avui.

Fet i fet, només t’escric, gairebé, perquè endreçant papers –cosa que m’ocuparà
molt de temps donat que ja no sóc a la rue de Chevreuse, per bé que encara hi tinc
gairebé tots els meus béns i on encara rebo la correspondència tot esperant sortir
aviat d’aquest horrible hotel per anar a habitar, déu vulgui que ben interinament,
una mansarda del barri– he trobat retalls que et destinava, i que t’incloc creient que
et poden ser d’algun interès.

Ben cordialment teu
Just Cabot

_________________________________________________

Andorra la Vella, 28-8-46

Estimat Maurici
Això de les nostres relacions epistolars s’ha posat tan malament que fins ara,
aprofitant un viatge a Andorra, no et puc posar quatre ratlles. Espero però que el
mes vinent ens veurem, així almenys m’ho va comunicar en Rebull. No cal dir que
espero amb delit la teva arribada. Trobaràs un París diferent del que vares deixar
però igualment meravellós i on fa bo de viure, sobretot per mi que dono més
importància a certes qüestions d’atmosfera que a d’altres qüestions.

La meva adreça actual a París és: 45 rue Boissonade (XIVème), un estudi gran i
no massa confortable que amb paciència i quartos procuraré convertir en con -
fortable. És al mateix grup de tallers on en Clavé té el seu. Vaig pagar una quantitat
astronòmica per a tenir-lo, però tothom, començant per jo mateix, considera que he
tingut una sort grandiosa de trobar un local.

Aquest país d’Andorra, que no coneixia, està molt bé per a venir-hi a no fer res,

Cartes i documents 104

Els Marges 97, Primavera 2012, Barcelona, ISSN 2339-8256, p. 82-105



però absolutament res. Tant que el fet d’escriure algunes cartes em sembla en
contradicció absoluta amb el tarannà del país. 

A París fem la vida de sempre, amb variacions de detalls. Les colles es formen,
reformen i deformen. El nucli constituït al 6 de la rue de Chevreuse s’ha
esfilagarsat, els sopars setmanals han canviat lleugerament d’assidus, etc., etc.
Potser a començament de temporada, si tot va bé, reprendrem a casa el sant costum
de les reunions els dissabtes a la tarda.

D’ençà que sóc a Andorra que no he llegit un diari. Ací n’arriben d’Espanya,
però em guardo de llegir-los. Vaig veure un número de Destino i un altre del Correo
Catalán; em vaig limitar a dar-los una ullada i ni per curiositat els vaig llegir: vaig
témer per la meva salut, potser haurien produït un trontoll irreparable en la
tranquil·litat d’esperit de què frueixo.

Espero veure’t aviat. Tot esperant-ho, t’abraça ben cordialment
Just Cabot

__________________________________________________

París, 20 de desembre de 1947

Amic Torra,
Adjunto el llibre i quatre ratlles per als de casa, als quals havia escrit més
llargament via Sugranyes.30 Qualsevol dia que et vingui bé, hauries de passar per
casa, segurament hi veuràs la meva germana Quima, la qual et darà, si ho ha trobat,
dos dossiers sobre Ali Bey que m’interessaria tenir. Suposo que no faran massa nosa
en els teus bagatges. És un favor que t’agrairé moltíssim perquè alguns dels
documents em faran molt servei per a la segona part d’un treball que sortirà a la
Revista de Catalunya.

No faig cap carta per a Joaquim Gil, editor de Picasso antes de Picasso, perquè
la lectura del pròleg m’ha fet pensar que la meva proposició fora baldera.

Que passis un bon Nadal i Any Nou. Saluda ben cordialment els amics d’allà
baix i porta’ns força notícies.

Una bona abraçada, i fins a la tornada.
Just Cabot
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