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La primera explicació que van 
fer-me sobre la manera que te-
nen els llibres de venir al món 
— rompent-me, així, encara, una 
altra innòcencia—, m’ajudava tam-
bé a comprendre el procés crea-
dor de les obres d’imaginació 
extenses. Era, tanmateix, cruel, 
aquella explicació, respecte als con-
tes i les novel·les: els editors, 
aquest punt, no toleraven bro- 
iries: la novel·la llarga, o sigui la 
novel·la normal, pot arribar a 
ésser normalment venuda, fins i 
tot en mercats limitats com el nos-
tre. La narració breu, no.

Com que d’aquest assabentament 
de què parlo ja fa uns quants 
anys, no gosaria dir si d’ençà

Jaume Vidal i Alcover 
(íoto: Barceló).

d'aleshores les coses han canviat 
en el sentit de millora. Em temo 
molt que no: altrament, en una 
Literatura que compta amb figu-
res com Calders, dintre aquest 
gènere, em sembla que veuréem 
reedicions sense parar. Evident-
ment, no ocorre així.

La diferència, que deu ésser fàcil 
de comptabilitzar, és més difícil 
d’explicar. Semblaria, al contra-
ri, que la narració curta, perme-
tent, en el nostre món aqueferat, 
d’agafar el llibre i deixar-lo, sen-
se l'inconvenient de crear inter-
rupcions trastornadores en la 
nostra aprehensió de la línia 
argumentai, mereixeria la predi-
lecció dels lectors. La novel • la, 
ella, sembla exigir temps d’acli-
matació, la qual, un cop aconse-
guida, ha de doldre de pertorbar.

Nogensmenys, la qualitat literà-
ria d’autors com el que he ano-
menat, assolida de ben escassos 
creadors de novel·la llarga —i 
menys, encara, de novel • la-riu, 
gènere gairebé inexistent entre 
nosaltres —, obliga a adonar-se 
Que el factor operador de la dL 
versitat en l’acceptació d’unes i 
d’altres obres no és cap proble-
ma de categoria artística.

En qualsevol cas, la categoria 
tria amb predilecció una especial 
manera de manifestar-se: la uni-
tat. I aleshores, encara esdevé 
més incomprensible la fredor del 
públic. Car per atzar pot ésser 
escrit un conte bonic, fins i tot 
un conte extraordinari, però el 
que és allò C escriure un llibre, 
baldament un llibre compost de 
textos independents entre ells, és 
cosa que només assoleix el crea-
dor vocacional.

Unitat, ha estat la cosa que més 
ens ha colpit en llegir Les quatre 
llunes, llibre de contes amb el 
qual Jaume Vidal va guanyar el 
premi Víctor Català de 1968. Una 
sola línia mental, tesa, sense des-
viar-se cap a determinats corrents 
constrenyidors i, tanmateix, sen-
sible, harmònicament blegada, si 
afinem l’esguard ho constatem, a 
aquestes realitats de l’hora en 
virtut de les quals un conte, a 
l’any que som, és alguna cosa 
diferent d’un conte de qualse-
vol altre any.

Ens ha revelat també, el llibre 
Les quatre llunes, pel breu, con-
tundent mètode d’erigir-se en 
exemple, que cadascuna de les 
menes de creació, avui, com sem-
pre, manté tots els rangs i vi-
gències sense deixar de servir-se 
dels seus peculiars mitjans ex-
pressius. Dit d’una altra manera: 
que una obra no és més passada 
de moda pel simple fet d’ésser 
més cerebral, ans cada estil té 
la seva peculiar faisó de moder-
nitat. Dins aquesta línia, per 
exemple, Borges és tant de la 
nostra hora com qualsevulga dels 
darrers pomposos premis «Nobel». 
Perquè allò que és autèntic és 
necessàriament actual. Cal, això 
sí, naturalment, el treball honrat 
i difícil d’harmonitzar el que és 
humanament intemporal amb les 
inquietuds de l’instant, de totes 
passades les nostres inquietuds.

de revista il • lustrada parisenca 
lleugera i atrevida.
La cosa era difícil, ja que cal 
admetre que els francesos són 
els únics europeus que reïxen a 
fer broma entorn del sexe sense 
caure en la pornografia.
La temptativa fou bastant afor-
tunada durant els quatre pri-
mers anys de vida del setma-
nari. A partir del moment en 
què Francesc Pujols, l’escriptor 
que fins als darrers moments 
volgué ésser considerat com un 
filòsof, es «responsabilitzà» del 
full, el «Papitu» esdevingué la pu-
blicació esqueixada que la guerra 
civil esbandí en bona hora, puix 
que fou un dels papers de la pre-
guerra que no podem evocar amb 
nostàlgia.
El període primicer de la revis-
ta que rememora l’edició ara co-
mentada, el cos de redacció de 
la qual és al • ludit pel davantal 
de Gasch, és d’un valor inapre-
ciable per al qui vulgui copsar 
l’estat d’esperit d’un sector molt 
significatiu de la Catalunya dels 
començos del segle: el que repre; 
sentaven un grup de literats i 
de dibuixants que —amb la im-
petuositat pròpia de les noves 
generacions— criticaven tot el que

JOSEP A. BAIXERASels separava de les precedents.

Ens ha semblat que Vidal i Alco-
ver oferia proves contundents de 
com és de fàcil i de bon llegir, 
d’explicar, en termes d’actualitat, 
quines són les fases de la Lluna 
que romandran, a desgrat de la 
teoria anunciada — i, en part, ja 
realitzada de viatges siderals. Per-
què probablement alguns espe-
rits frèvols s’han esverat quan 
els astronautes, a tall d’argonau- 
tes, han ultrapassat confins que 
crèiem darrers. I és l’home qui 
va inventar la Lluna: els porucs 
no tenen raó. És l’home qui con-
tinuarà administrant el misteri de 
la Lluna; en aquest cas, l’home 
és Jaume Vidal i Alcover. L’escrip-
tor parla tranquil·lament de qua-
tre astres lunars, mentre els sa-
vis en posseeixen només un: per-
què l'escriptor se sap comptable 
d’una comptabilitat estel·lar libe-
ral. El risc, per a l’home — en 
podeu estar segurs, o vosaltres, 
porucs—, no vindrà dels qui 
s’esforcen a atènyer el remot : 
el risc ve dels qui pretenen de 
fer callar l’escriptor.

ART
PAPITU. Pròleg de Sebastià 
Gasch. Selecció de dibuixos per 
Joan Perucho. Editorial Tàber, 
Barcelona 1968.

Ens plau que editorial Tàber 
hagi volgut oferir aquest àlbum 
de reproduccions dels dibuixos 
del setmanari «Papitu» seleccio-
nats per Joan Perucho i prece-
dits d’unes breus línies introduc-
tòries de Sebastià Gasch. És un 
fet remarcable per als qui s’in-
teressen per la història de la 
nostra plàstica i fins i tot, en 
un sentit més ampli, per la his-
tòria de la societat catalana. Ai-
xò darrer pel fet que la revista 
fundada el novembre de 1908 per 
Feliu Elias, representà, fins al 
1912, un curiós experiment: el 
d’aclimatar a Barcelona el tipus

Dibuix de Xavier Nogués (Babel) a «Papitu».

Les befes que fan de Felip Pe- 
drell, o de Narcís Oller —que 
al setmanari hi és repetidament 
al·ludit com «lo Sanyo Oller»—; 
les ironies de què són víctimes 
Gaudí (com hom pot compro-
var al gravat reproduït a la pàg. 
184) o Guimerà (caricaturat a 
les pàgs. 28, 68 i 125, en aquesta 
darrera d’una manera indigna), 
són simptomàtiques d’un canvi de 
sensibilitat en els qui menen el 
setmanari. Són els homes de la 
promoció «noucentista»; Josep 
Carner, el qual, baldament no ho 
indiqui Sebastià Gasch, també di-
rigí el «Papitu» abans de l’època 
pornogràfica; Josep Pijoan, que 
hi col·laborà esporàdicament: Eu-
geni d’Ors, que anuncià —il·lusio-
nat— des del Glossari la immi-
nent aparició de la revista per a

repudiar-la pel seu to després 
d’haver-hi contribuït, literària-
ment, als dos primers números 
(del segon són les línies autò- 
grafes —no el dibuix— reproduï-
des a la pàg. 37).
Dintre el catalanisme, els redac-
tors del «Papitu» eren bastant an-
ticlericals (els dibuixos de Josep 
M. Junoy resultaven, tal vega-
da, els més coents en aqueix 
sentit) i es mostraven sincera-
ment demòcrates (la sàtira ana-
va dirigida, sovint, als membres 
del «Círculo del Liceo» o del 
«Ecuestre», als nou-rics que gla- 
tien pels títols nobiliaris, als in-
feliços que, més tard, serviren de 
tema de la paròdia russiñolesca 
Gente bien). Políticament eren 
molt més a prop de l’orientació 
del «Centre Nacionalista Repu-
blicà» que no de la de la «Lliga 
Regionalista». A les caricatures 
d’«Apa» del setmanari, Prat de 
la Riba hi és representat sem-
pre amb la Creu d’Isabel la Ca-
tòlica que va atorgar-li el Go-
vern Maura amb grans escara-
falls per part dels antidinàstics, 
i foren contínues les picabaralles 
del despreocupat «Papitu» que 
parlava, sense embuts, de les en-
tretingudes dels regidors o dels 
aristòcrates, amb l’assenyat set-
manari satíric de la «gent de bé»
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