
punt i seguit
PRIMAVERA DE CELLES ARRUFADES 
(RELLEGINT VÍCTOR CATALÀ 
EN EL SEU CENTENARI)

Quan ve la tramuntana, la primavera ar-
rufa les celles al golf de Roses. La mar 
(d’Innumerable somriure, sempre reco- 
mençada, d'un tremor vague, etc., etc.) 
resta bastant esbandlda, I poseu-hl tots 
els colors amb què pretenen de des- 
criure-la les proses Impressionistes que 
Imiten Ruyra. Imaginem tot de pesca-
dors pansits, de rengle, pels cafès de 
l’Escala poc «snackltzats», contemplant- 
s’ho amb un punt de filosofia, de fata-
lisme per descomptat. Amb més filo-
sofia i un bon xic d'interès personal 
s'ho mira el cronista transcendent en 
estat de cogitado cellajunta de l'article 
admonitor! a l’hebdomadari de freqüència 
més modulada i ultramarina. Però nl ell 
no sap quan acabarà, ni com, la tramun- 
tanada que assota, sobretot en el si-
lenci de la nit, els pobles, les viles I les 
cases que ll vénen més de cara, que 
sembla que la desafiïn I que en la pau 
de l'estlu o en les grans calmes d'en-
trada de tardor semblen lliurement ex-
pandides, confiades en la continuïtat del 
bon temps i en el progrés natural que 
regeix, en principi, les relacions de 
l’home —al treball, al camp, a la mar, 
a la biblioteca municipal, al cafè I so-
bretot a la casa llur (és a dir, «perta-
nyent a ells o a elles», expressió, dl- 
guem-ho de passada, que encara que 
no existeixi en castellà, com que és 
viva a Rupit, poden fer-la servir sense 
por els novel·listes ambivalents) — amb 
la terra, la mar, el cel i tot el que s’hi 
cria.
Aquest dubte abismal, Víctor Català de-
gué haver-lo sentit, o almenys en feia 
la cara, amb l'arrufament de celles que 
gastava. La tramuntana anava per dins, 
sobretot en els temps de silenci I de 
trasbals. Carrer amunt de l’Escala, cap 
a la casa pairal, pujant d’esquena al 
mar, Caterina Albert, escriptora sobre-
tot de terra endins I de muntanya, as-
sumia un fatalisme de tota una altra 
mena, corn el de la davallada de la Mila 
de Solitud, enrera la por I la misèria, I 
la covarda violència exercida damunt 
d ella als peus de l'altar. La primavera 
no era primavera dalt l'ermita, centre 
de l’obra de Víctor Català, nascuda Ca-
terina Albert, l’11 de setembre de 1869, 
al Escala, a l'Empordà, autora de Soli-
tud I de contes admirables.
¿Què pensen fer a l’Escala, a l’Empor- 
da, amb el centenari? Solitud ha estat 
editada en esperanto (divisa: Pau i 
amor). ¿I el recull de proses titulat 
Encunys, que encara s'espera? ¿I d'al- 
|[es textos Inèdits, la correspondència, 
¡ordenació de la biblioteca, I una pu-
blicació assequible de Solitud i antolò-
gica de narracions? ¿I a l'eixampla, on 
va viure tants anys, què? A la Rambla 
de Catalunya la primavera alça una 
cella. — JOAN TRIADÚ.

carnet de notes
AQUELLS «MONSTRES SAGRATS»...
Per raons molt personals, he passat un 
mes de febrer quasi sense sortir de 
casa, amb poques possibilitats de con-
centrar-me I amb una pila d'hores bui-
des I obsesslonants. I per a omplir-les 
o, almenys, fer veure que les omplia he 
fullejat, llegit o rellegit una sèrie d’obres 
completes de publicació recent. Els as-
saigs crítics de Riba, la prosa de Sa- 
garra I de Carner, alguns dels darrers 
volums de Josep Pla... El meu tracte 
amb aquests monstres és més aviat fre-
qüent, però potser fins ara la lectura de 
les obres soltes, pescades amb dificultat 
a l'oceà comercial dels llibres de vell o 
maldlgerides en la Incomoditat de les 
biblioteques públiques, més disposades 
als reglaments Inútils que als serveis 
eficaços, no m'havia donat una visió 
prou travada del conjunt. Veure'l com 
l'acabo de veure, confesso que m’ha 
Impressionat. Quin deliri de potència I 
precisió! En una literatura de sortida de 
l'oficina o de diumenge a la tarda, com 
és bona part de la d’avui, el fet d’en- 
frontar-te amb la paperassa d’uns autèn-
tics professionals de la lletra Impresa 
t’ajuda a respirar amplament I fins a 
sentlr-te animat. En efecte: tots quatre 
són, o han estat, uns tipus ben pertret- 
xats que, en el moment de triar el futur, 
apostaren amb seguretat per un ofici I 
saberen comercialitzar gran part de llur 
activitat. Pla conreà el periodisme d’ac-
tualitat o de reportatge; Sagarra, el pe-
riodisme literari I el teatre. Carner I 
Riba ofereixen trets especials. El pri-
mer féu de traductor I de periodista fins 
que, més savi que ric, tocà el dos de 
diplomàtic; Riba, que un dia veié com 
es desinflava el seu projecte d’alternar 
la docència universitària amb l’activitat 
poètica i crítica en la revista o el lli-
bre, hagué de professlonalltzar-se amb 
traduccions I feines editorials més o 
menys subalternes. Així, tots quatre vis-
queren a Europa I reproduïren amb ori-
ginalitat tipus literaris ben caracterís-
tics: els de Saint-John Perse, Claudel, 
Ungaretti, Eliot, Huxley... Sé que l’oflci 
literari, a tôt arreu però principalment a 
casa nostra, a la nostra casa tan plena 
de goteres, té un caràcter d’aposta que 
no tenen d’altres professions de les ano-
menades liberals. Fer l’aposta a tot rise 
pot tenir la creu del fracàs de tants que 
pul·lulen per la premsa o les editorials 
sense pena nl glòria; també té, però, 
la cara de disposar de tots els recursos 
necessaris per a crear un món I un estil 
personals. Quina riquesa l’estll precís 
i complex de Riba, l’estll barroc I tru-
culent de Sagarra, l’estil preciosista I 
Incisiu de Carner, l’estll senzill i sabo-
rós de Pla! No puc deixar de preguntar-
me amb Inquietud quina mena de reac-
cions tindrà l'algú que, d’aquí a trenta 
o quaranta anys, s'enfrontarà amb l’obra 
completa de molts dels autors en exer-
cici. ¿Arribarà a explicar amb raons prou 
convincents tantes tardes de diumenge 
sacrificades al temor d'una aposta? 
¿Tanta uniformitat d'estils pansits o des- 
gultarrats? ¿Tanta...

JOAQUIM MOLAS.

nota per a persuadir
DE LES DUES CULTURES A UNA 
CULTURA CULTURAL1STA
La cultura catalana, cal dir-ho, es troba 
reclosa dins el marc d'una cultura cultu- 
rallsta literària. Fóra Injust no recordar 
fins a quin punt aquest fet és explicat 
per la defensa de la llengua. Però també 
fóra simplista de creure que la defensa, 
fonamental de la llengua justifica aques-
ta exclusivitat. Tampoc no fóra sufi-
cient, al nostre entendre, parlar d’allò 
que anomenem «les circumstàncies», car 
aquestes, tot I continuar, han variat, I 
el món científico-cultural també ho ha 
fet. Cal, doncs, enfocar les raons que 
ens priven de sortir d'aquest cercle 
tancat. Des d'aquest punt de vista tam-
bé fóra simplista de creure que tot de-
pèn d’un petit grup d’homes —quatre 
o cinc noms són ben clars—■ que uti-
litzen bona part de llurs esforços per a 
fer-nos viure encarats amb els proble-
mes lingüístics, en el sentit vuitcentista 
d’aquesta expressió, i amb una interpre-
tació de la cultura que ni tan sols és 
la hlstòrlco-llteràrla.
Ara només volem assenyalar que aquest 
ambient general entre ia literatura i el 
culturalisme Influeix en algunes Ini-
ciatives valuoses com les tres que es-
mentarem. La primera és la publicació 
de l’Ideari de Joan Crexells (Ed. 62, 
Barcelona 1967), per Lluís Crespo Ar-
rufat. L’obra, encara que breu, és molt 
treballada, la qual cosa la fa valuosa I 
realment representativa del pensament 
general —I del pensament econòmic — 
de Crexells. Feta amb coherència a par-
tir d’un esquema gramscià, del qual ac-
centua el punt d’ideologlsme de l’es- 
crlptor sard, amb el qual li dóna un to 
culturallsta. Així, la frase «en els seus 
escrits no es troba mal un reflex de la 
situació concreta de Catalunya, amb les 
seves lluites polítiques I la seva violèn-
cia social», no sembla correspondre 
gaire als textos Inclosos als apartats 
«Qüestions monetàries» I «Comerç ex-
terior». HI veiem falta de correspondèn-
cia, car aquestes «qüestions» eren pro-
blemes econòmics del dia I portaren a 
aferrissades lluites polítiques.
També de Joan Crexells ha estat publi-
cada una antologia, La història a l'inre-
vés (Editorial A. C„ Barcelona 1968) a 
cura del literat Josep Palau i Fabre. El 
pròleg, signat per l’editorial, diu taxa-
tivament: «Crexells era, recordem-ho, un 
economista. Ho era per constitució». 
Però, després, entre els trenta-un textos 
escollits no n'hi ha cap que faci referèn-
cia a l’economia.
En tercer lloc volem fer referència a 
unes declaracions fetes a Josep Pla en 
les quals Joan Coromines —un dels 
pocs valors catalans cotitzats al mercat 
Intel·lectual mundial — anuncia la lloa-
ble publicació de les obres de Pere Co-
rominas, pels seus fills. Aquestes obres 
completes Inclouran pràcticament tota 
la seva producció, tot menys «la seva 
obra d’economista». Crec que hl ha al-
gun text econòmic que mereixeria d’és-
ser Inclòs al llibre, almenys tant com 
alguns textos literaris.

ERNEST LLUCH.
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